
 

 

 

 

 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ၂၀၁၁  ခုနွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ ) 

၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၅ ရက္ 

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ  ၃၀ ရက္ ) 

 

 

 

 

 



အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ 

( ၂၀၁၁ ခုနွစ္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ ။) 

၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ၊ နတ္ေတာ္လဆန္း  ၅ ရက္ 

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ နို၀င္ဘာလ    ၃၀  ရက္ ) 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါ ဥပေဒကို  ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ 
 

အခန္း(၁) 

အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

၁။ ဤဥပေဒကုိ  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ 
၂။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ 
ေစရမည္- 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  ဆိုသည္မွာ အေျခခံလူတန္းစားအား အေသးစား 
ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း ၊ ယင္းတို႕ထံမွ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း၊ ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးပို႕ျခင္း ၊ 
အာမခံလပ္ုငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္း ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ အျခားေငြေရး 
ေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ကုိ ဆုိသည္။ 

(ခ ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း  ဆုိသည္မွာ အေျခခံလူတန္းစား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
မွဳေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ မတည္ေငြ ၊ 
လွဴဒါန္းေငြႏွင့္  ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားထည့္၀င္ၿပီး  လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ ရယူ၍ 
အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း 
မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွ အဖြဲ႕အစည္း ၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း ၊ ကုမၸဏီ ၊ 
သမ၀ါယမအသင္း ၊ ဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 
ဆိုသည္။ 

(ဂ ) အေသးစားေခ်းေငြ ဆုိသည္မွာ အေျခခံလူတန္းစား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယင္း 
တို႕၏ လူမွဳစီးပြားေရးဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားရန္ ၊ အာမခံပစၥည္းတင္သြင္းရန္ မလုိဘဲ ထုတ္ 
ေခ်းသည့္ ေငြကုိ ဆုိသည္။ 

(ဃ) အေျခခံလူတန္းစား ဆုိသည္မွာ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေန ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ ေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ား ၊အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားကုိ ဆုိသည္။ 

(င ) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ   ဆုိသည္မွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ဖြဲ႕စည္းေသာ ေက်းးလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ  
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဆိုသည္။ 

(စ ) ၀န္ႀကီးဌာန   ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာနကုိ 
ဆိုသည္။ 

 



၂ 
 

(ဆ) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ   ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဤ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီကုိ ဆိုသည္။ 

(ဇ ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ   ဆုိသည္မွာ  သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး  သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ဤ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အေသးစား 
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကုိ ဆိုသည္။ 

(စ် ) ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ျမန္မာ့အေသးစား ေငြေရး 
ေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းကို ဆိုသည္။ 

(ည) စီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ စီမံ 
ခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕ကုိ ဆိုသည္။ 

(ဋ ) အပ္ေငြ ဆုိသည္မွာ ေတာင္းခံလွ်င္ျဖစ္ေစ ၊ အျခားအေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္တြင္ျဖစ္ေစ 
ျပန္လည္ေပးရန္ျဖစ္ေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ အသင္းသား 
အဖြဲ႕၀င္က အပ္ႏံွသည့္ ေငြကုိ ဆုိသည္။ယင္းစကားရပ္တြင္ စုေဆာင္းေငြလည္း ပါ၀င္ပါ 
သည္။ 

(ဌ ) လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္  ဆိုသည္မွာ ဤ ဥပေဒအရ ထုတ္ေပးေသာ အေသးစားေငြ 
ေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  လုပ္ကုိင္ခြင့္ လိုင္စင္ကုိ ဆုိသည္။ 

 
အခန္း (၂) 

 
 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 
 

၃။ ဤ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္- 
 (က) အေျခခံလူတန္းစား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၊  
 (ခ ) အေျခခံလူတန္းစား၏ လူမွဳေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး  ႏွင့္ စီးပြားေရး  အေျခအေနမ်ား  

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ 
 (ဂ ) အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ၊  
 (ဃ) ေခၽြတာစုေဆာင္းသည့္ အေလ့အထ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္၊ 
 (င ) အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ အားေပးရန္၊ 
 (စ ) အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရန္ ၊ 

(ဆ) အေျခခံလူတန္းစားအား စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအျပင္ အျခား၀င္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္၊ 

(ဇ ) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ နည္းပညာမ်ား ရယူျဖန္႕ျဖဴးေပးရန္ ။ 
 

 
 
 



၃ 
 

အခန္း (၃) 
 
 

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 

 
၄။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးသည္ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးက ဥကၠ႒ အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားပါ၀င္သည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရ 
မည္။ 
၅။ ေက်းလက္ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္  သက္ဆုိင္ရာ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား ေပါင္းစပ္ကူညီ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ 
 

အခန္း (၄) 
 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း ၊ ယင္းေကာ္မတီ၏  
လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

 
၆။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕သည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ အျဖစ္ 
လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း  ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရဌာန ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားက အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 
၇။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏  လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္- 

(က) ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ခ်မွတ္ေပး 
သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ခ ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအား အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း ၊ 

(ဂ ) သက္ဆိုင္ရာ  ၀န္ႀကီးဌာန၊ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား ၊ အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား ၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ 
ဆက္၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြေၾကးပံ့ပိုးႏိုင္ေရး စီမံ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္း၊ 

(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္ 
မွတ္ျခင္း၊ 

(င ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ 
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ 



၄ 
 

(စ ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအား အဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အနည္းဆံုးထည့္၀င္ရမည့္ မတည္ေငြရင္းကုိ သတ္မွတ္ျခင္း ၊ 

(ဆ) ေစ်းကြက္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အပ္ေငြအေပၚေပးရမည့္ အတိုးႏွဳန္း ၊ ထုတ္ေခ်း 
ေငြအေပၚ ေကာက္ခံရမည့္ အတိုးႏွဳန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခႏွဳန္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိ 
ဘဏ္၏ က်င့္သံုးလ်က္ရိွသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျခင္း ၊ 

( ဇ ) စည္းကမ္းလုိက္နာမွဳ မရိွေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲ 
ေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ၊ 

(စ် ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေျခအေနအား 
စိစစ္ သံုးသပ္၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီသုိ႕  အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ။ 

 
၈။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္- 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ေၾကး ၊ ထပ္မံ 
တိုးျမွင့္သည့္ မတည္ေငြပမာဏအေပၚ ေကာက္ခံသည့္လုိင္စင္ေၾကး ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ 
လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ခ ) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ 
ေစရန္ ျပည္တြင္း သို႕မဟုတ္ ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္း အသုံးျပဳျခင္း၊ 

(ဂ ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။ 

 
အခန္း (၅) 

 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဖြ႕ဲစည္းျခင္း ႏွင့္ 
ယင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 

 
၉။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
တို႕သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳး 
တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 
၁၀။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိ္င္းျဖစ္သည္- 

(က) သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား ၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြေၾကးပ့ံပုိးႏုိင္ေရး 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္၍ ႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပျခင္း ၊  

(ဂ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 



၅ 
 

(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေျခအေနမ်ားကို   
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ 

(င) အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား   ရွင္သန္   တိုးတက္   ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္   
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ 

(စ) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း။ 
 

အခန္း (၆) 
 
 

ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 
 
၁၁။ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည့္ စာရင္းပုံစံမ်ားႏွင့္  
 အစီရင္ခံရမည့္ ပုံစံမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
(ဂ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို    ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္    ကြင္းဆင္း 

စစ္ေဆးျခင္း ၊ 
(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ  အေျခအေနမ်ားကို 
 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊  
(င) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္     သက္ဆုိင္ရာ   လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက    အခါအားေလ်ာ္စြာ 

ေပးအပ္ေသာ  တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ။  
၁၂။ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းသည္ ဤဥပေဒအရ  အပ္ႏွင္းထား 
ေသာ  လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္  ေပၚေပါက္လာသည့္   သို႔မဟုတ္  အေၾကာင္းသင့္ 
ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္   လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း   တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

အခန္း (၇) 
 
 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း 
 
၁၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား 
အက္ဥပေဒ ၊  သမ၀ါယမအသင္းဥပေဒ ၊  အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္   တည္ဆဲဥပေဒ 
တစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရမည္။ 
၁၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္- 
 (က) သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို  ေရးဆြဲထားရမည္။ 
 (ခ) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕ကို  ဖြဲ႕စည္း၍  သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ  စီမံခန္႔ခြဲ  

ရမည္။ 



၆ 
 

(ဂ) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္္ထားသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ 
အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံေစရမည္။ 

၁၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕သည္  မိမိကိုယ္စား  ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ 
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို လႊဲအပ္ႏုိင္သည္။ 
၁၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္      သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္    သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို  
ျပင္ဆင္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔တင္ျပ၍ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ 
ၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္ရမည္ ။ 
 

အခန္း (၈) 
 
 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ 
 
၁၇။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ရန္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ 
ပုံစံႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလလ့ာခ်က္ကို ပူးတြ၍ဲ တင္ျပရမည္- 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း    ေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသ  ၊    ေစ်းကြက္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ရာျပည္သူမ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားမွဳရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ၊ 

(ခ) ေငြေရးေၾကးေရးအရင္းအျမစ္မ်ား မည္မွ်လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကုိ မည္သို႔ရရိွမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ၊ 

(ဂ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  လုပ္ကိုင္ပါက ရရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ၊ 

(ဃ) စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ၊  
(င) လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား။ 

၁၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို  ေအာက္ပါအတုိင္း  အမ်ိဳးအစားခြဲျခား  သတ္မွတ္ 
ထားရိွရမည္- 
 (က) အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ 
 (ခ) အပ္ေငြလက္ခံသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း။ 
၁၉။ (က) အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ားျပည္သူ  

ထံမွ အပ္ေငြမဟုတ္ေသာ  အျခားနည္းျဖင့္ စုစည္းရရိွသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ  
ရယူသည့္ အခါတိုင္း  အသင္းသားမ်ားက  မျဖစ္မေနစုေဆာင္းရသည့္   စုေဆာင္းေငြမ်ား 
ျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို  ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ခ) အပ္ေငြလက္ခံသည့္  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္   အမ်ားျပည္သူထံမွ  
အပ္ေငြမဟုတ္ေသာ  အျခားနည္းျဖင့္  စုစည္းရရိွသည့္  ရန္ပုံေငြ၊   အေသးစားေခ်းေငြရယူ  
သည့္အခါတိုင္း  အသင္းသားမ်ားက  မျဖစ္မေနစုေဆာင္းရသည့္   စုေဆာင္းေငြႏွင့္ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ အပ္ေငြမ်ားျဖင့္အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို  
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



၇ 
 
၂၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ - 
 (က) ထည့္၀င္ျပီးမတည္ေငြရင္းကုိ ေငြသားျဖင့္ ေပးသြင္းရမည္။ 
 (ခ) ထည့္၀င္ျပီးမတည္ေငြရင္းအျပည့္အ၀ကုိ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
  ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရိွ  ျမန္မာ့အေသးစား  

ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၏  ေငြစာရင္းသို႔   ေပးသြင္းရမည္။  အဆိုပါ  
ထည့္၀င္ၿပီး   မတည္ေငြရင္းကို   ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက    လုပ္ငန္းလိုင္စင္   ထုတ္ေပးမွဳ  
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွသာ ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ရိွသည္။ 

၂၁။ (က) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံပါ   ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္   ျဖစ္ႏုိင္ ေျခေလ့လာ  
ခ်က္တို႔ကုိ   စိစစ္ၿပီးေနာက္   ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရရိွသည့္   ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း  
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္   လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း    သို႔မဟုတ္    ယင္းလိုင္စင္     ထုတ္ေပးရန္  
ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ 

 (ခ) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ မထားရိွရ။ 
၂၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း  လုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း  ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
မိမိ၏  အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊  လုပ္ငန္း၏  အေျခအေနမွန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူကလြဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူေစႏုိင္မည့္ အမည္နာမကိုအသံုးျပဳသည္ 
ဟု ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီကယူဆလွ်င္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ရမည္။ 
၂၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ရရိွသည့္ေန႔မွစ၍  ၁၅ 
ရက္အတြင္း သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ေၾကးကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္  
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရိွ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရး 
ေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း၏  ေငြစာရင္းသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္။   
၂၄။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႕အစည္း  တစ္ခုအတြက္  လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ခြင့္  လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း   သုိ႔မဟုတ္    ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳသည့္အခါ     ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္းတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 
၂၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္- 
 (က) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ရရိွသည့္ ေန႔မွ ေျခာက္လအတြင္း လုပ္ငန္္းစတင္ရမည္။ 
 (ခ ) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။ 
၂၆။ ေအာက္ပါအေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ ရုပ္သိမ္းရမည္- 

(က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အနည္းဆုံး 
မတည္ေငြရင္းကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ထည့္၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

(ခ ) လုပ္ငန္းဆံုးရံွဳးမွဳေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္ အနည္းဆံုး မတည္ေငြရင္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ 
သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပည့္မီသည္အထိ ျဖည့္တင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

(ဂ ) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္း 
ခံရျခင္း၊ 

(ဃ) အျခား  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း   ဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္  



၈ 
 

ျဖစ္ေစ၊  မိမိအဖြဲ႕အစည္းကုိ ခြျဲခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ  မူလတရား၀င္ ရပ္တည္မွဳ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ 

 (င ) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ ႏွင့္  သက္ဆုိင္ရာ    လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႕က    ထုတ္ျပန္ထားေသာ  
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 

၂၇။ (က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည ္အျခား အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းကုိ 
ခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္း ျပဳလုိသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီသုိ႕ တင္ျပ၍ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ 

(ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း သို႕မဟတု္ ခြဲျခမ္းဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ 
လာမည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြြဲ႕အစည္းသည္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက ထုတ္ေပး 
ေသာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ ရရိွမွသာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၂၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရုံးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္ျခင္းတို႕အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 
 

အခန္း (၉) 
 
 

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
 
၂၉။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္   ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္- 
 (က) အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ၊ 
 (ခ ) အပ္ေငြလက္ခံျခင္း ၊ 
 (ဂ ) ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ျခင္း၊ 
 (ဃ) အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
 (င ) ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူျခင္း ၊ 
 (စ ) အျခားေငြေရးေၾကးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
၃၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္   အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးရာတြင္ ေအာက္ပါ 
တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရယူထားရမည္- 
 (က) ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ေခ်းေငြကုိ မည္သို႕ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္၊ 

(ခ ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံအေထာက္အကူျပဳမည့္ ေငြေခ်းယူ 
သူႏွင့္ အာမခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကတိ၀န္ခံခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

(ဂ ) အေသးစားေခ်းေငြရယူမည့္သူကုိယ္တိုင္  လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ႏွင့္ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါက အဆုိပါကိစၥအား သေဘာတူညီသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မွတ္တမ္း။ 



၉ 
 

၃၁။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေသးစားေခ်းေငြ  ထုတ္ေခ်းရာတြင္  မိမိတုိ႕၏  
လုပ္ငန္း ေရရွည္ တည္တ့ံႏိုင္ေရးကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္အလုိ႕ငွာ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၃၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး   အဖြဲ႕အစည္းသည္ အပ္ေငြမ်ား ၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ အတုိးႏွဳန္းႏွင့္တြက္ခ်က္ပုံမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္သြယ္သူမ်ား  
သိရိွေစရန္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားႏွင့္ အသံုးျပဳရမည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ 
အညီ အခ်ိန္မွန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 
၃၃။ (က) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက    သတ္မွတ္ထား  

သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္လွ်င္ သီးသန္႕ေငြမ်ား ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႕ 
၏ မတည္ေငြရင္းပမာဏ ကုိ တုိးျမွင့္ႏုိင္သည္။ 

 (ခ ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏  သတ္မွတ္  
ခ်က္ႏွင့္အညီ အသားတင္   အျမတ္ေငြ၏  ၂၅     ရာခိုင္ႏွဳန္းကုိ  အေထြေထြ      သီးသန္႕  
ေငြစာရင္း တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည္။ ထိုသုိ႕ထည့္သြင္းျခင္းကို ထည့္၀င္ၿပီး 
မတည္ေငြရင္း၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ႀကီးၾကပ္မွဳ 
ေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ သီးျခားရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးသန္႕ေငြမ်ား 
ကို ထားရိွရမည္။ထုိ႕ျပင္ မိမိတုိ႕အစီအစဥ္ျဖင့္လည္း သီးသန္႕ေငြမ်ားကို ထပ္မံထားရိွႏိုင္ 
သည္။ 

၃၄။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္  မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္းေကာင္း ၊ အျခား 
ပုဂၢိဳလ္အတြက္လည္းေကာင္း  မမွ်တသည့္အခြင့္အလမ္းရရိွေစမည့္ မမွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 
၃၅။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ရရိွသည့္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရမည္။ 
 

အခန္း(၁၀) 
 
 

စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း 
 

 

၃၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းတြင္  ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက သေဘာတူသည့္ စာရင္းစစ္ 
ကို ခန္႕ထားရမည္။ 
၃၇။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ စာရင္းစစ္တြင္ ေအာက္ပါတာ၀န္မ်ား ရိွသည္- 

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းစစ္ စံမ်ားႏွင့္အညီ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး လက္က်န္ရွင္းတမ္း ၊ အရံွဳးအျမတ္ 
စာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုျခင္း၊ ရွင္းတမ္းမ်ား 
သည္ အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ အေျခအေနမွန္ကုိ လံုေလာက္ေလ်ာ္ကန္စြာ ေဖာ္ျပျခင္း ရိွ  မရိွ 
ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနခုိင္မာမွဳ ရိွ  မရိွ တို႕ကုိ  ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ 
တင္ျပျခင္း၊ 

(ခ ) လုပ္ငန္းအတြက္ ဆုံးရံွဳးမွဳ   ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ   ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္    စာရင္းမ်ား၏  
ခၽြတ္ယြင္းမွဳ ၊ လုိအပ္မွဳမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။ 



၁၀ 
 

၃၈။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ပုံစံမ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်က္ 
သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုရမည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မိမိလုပ္ငန္း၏ စီမံ 
ေရးရာႏွင့္ လုပ္ငန္းေရးရာအေျခအေန ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနခုိင္မာမွဳ ၊ အက်ဳိး အျမတ္ရရိွမွဳတုိ႕ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါရိွရမည္။ ဤသို႕ျပဳစုတင္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ 
ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန ခိုင္မာမွဳရိွေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အလားအလာသုိ႕ ဦးတည္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
အကဲျဖတ္ႏိုင္ေစရမည္။ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္းထားရိွေရးစံမ်ားႏွင့္ 
အညီ  ျဖစ္ေစရမည္။ 
၃၉။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြက္ စာရင္းစစ္၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ 
ရွင္းတမ္းတုိ႕ကို စီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားက သတ္မွတ္သေဘာတူထားသည့္ နည္းလမ္း 
ႏွင့္အညီ အမ်ားသိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 
၄၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီက ခန္႕အပ္ေသာ စာရင္းစစ္ 
မ်ား သုိ႕မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႕မွ တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ စစ္ေဆး 
ျခင္းကုိ ခံရမည္။ ယင္းသုိ႕ စစ္ေဆးသည့္အခါ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏- 

(က) စာရင္းမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ကို စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ 

(ခ) ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၊ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အသင္းသားမ်ား 
အား ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ 

၄၁။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္ သုံး ဦး 
ပါ၀င္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ထားရိွႏိုင္သည္။စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္- 

(က) သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္းက ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ  မရိွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရမည္။ထို႕ျပင္ စီမံခန္႕ခြမဲွဳအဖြဲ႕သုိ႕ 
တင္ျပသင့္သည္ဟု ယူဆသည့္ကိစၥမ်ားကုိ တင္ျပရမည္။ 

(ခ) စီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေတာင္းခံလာသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မိမိ၏ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေပးရမည္။ 

၄၂။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ သာမန္အားျဖင့္ သံုးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရမည္။ 
စီမံခန္႕ခြဲမွဳအဖြ႕ဲက လိုအပ္သည္ဟုယူဆလွ်င္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ အထူးအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ 
ရမည္။ ယင္းပုံမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္ အထူးအစညး္အေ၀းမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၀င္အားလံုး 
တက္ေရာက္ရမည့္ျပင္ ဆႏၵမဲေပးရန္လည္း ပ်က္ကြက္ျခင္း မရိွေစရ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းစစ္ 
ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစု၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ ခ်မွတ္ရမည္။ 
၄၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႕ခြမဲွဳအဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၄၀ ပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေစရန္ ကၽြမ္းက်င္သူပုဂၢိဳလ္ကုိ ခန္႕ထားျခင္း 
သို႕မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ 
 
 

 



၁၁ 
 

အခန္း(၁၁) 
 
 

စီမံခန္႔ခဲြေရးနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း 
 

 

၄၄။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း ၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး 
အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔၀င္၊  အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္ ၊    စီမံခန္႔ခြဲသူ ၊  မန္ေနဂ်ာႏွင့္   ၀န္ထမ္းမ်ားက  ဤဥပေဒပါ 
ျပဌာန္းခ်က္  တစ္ရပ္ရပ္ကိုေဖာက္ဖ်က္လွ်င္   ေအာက္ပါစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ   ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္- 
 (က) သတိေပးျခင္း၊ 

(ခ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏    လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို    ကန္႔သတ္ 
ခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္    အမိန္႔မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္း၊ 
(ဃ) အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းတြင္      တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ        ယာယီ 

သုိ႔မဟုတ္     အၿမဲတမ္းရပ္စဲျခင္း၊ 
(င) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ 

 

၄၅။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္   အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းကသာ  ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု 
ဤဥေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဤဥေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္   တစ္ရပ္ရပ္ 
ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္    တရား၀င္ရပ္တည္မွဳရိွသည့္    အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို   
ပုဒ္မ ၄၄ ပါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ 
 

၄၆။ အေရးယူခံရသူသည္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္   အျပည့္အ၀ရရွိေစရမည္။   ထုိ႔ျပင္   အေရးယူခံရသူသည္ 
ခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍     အမိန္႕စာ လက္ခံရရိွသည္ေန႔မွ    ရက္ေပါင္း    ၃၀   အတြင္း 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔အယူခံခြင့္ရိွေစရမည္။အယူခံ
ေနစဥ္ကာလအတြင္းျပစ္ဒဏ္ေပးမွဳကို  ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။   ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေစရမည္။  
 

၄၇။ ဤဥေဒအရခ်မွတ္ထားေသာ  စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္  ျပစ္မွဳေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ ၊ 
တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ အေရးယူျခင္းကို ပိတ္ပင္ျခင္းမရိွေစရ။ 
 

၄၈။ ပုဒ္မ ၄၄ ပါ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူသည္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုျဖစ္ေစ နစ္နာမွဳမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေပးေလ်ာ္ေစရမည္။ 
 
 

အခန္း(၁၂) 
 
 

စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း 
 
 

၄၉။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္  သက္ဆုိင္ရာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္မညီၫြတ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွေသာေၾကာင့္  
ယင္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္   ဆက္သြယ္သူမ်ား၏     အပ္ေငြမ်ားႏွင့္    မတည္ရန္ပုံေငြတို႔ကုိ   ဆံု႐ႈံးေစႏိုင္သည့္  



၁၂ 
 

အေျခအေန  ေပၚေပါက္လွ်င္  ပုံမွန္အေျခအေနသို႔   ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစရန္    အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္          
ေပးႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ေပးသည့္  အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပုံမွန္အေျခအေနသို႔   ျပန္လည္ေရာက္ရိွျခင္းမရိွ 
ပါက လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  စာရင္းရွင္းလင္း 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 
 

၅၀။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအမိန္႔ မခ်မွတ္မီ -  
 

(က) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ    သို႔မဟုတ္    ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္    သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းေပးေသာအဖြဲ႔ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ 

(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ  စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္    သက္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းအား 
ခုခံေခ်ပခြင့္ျပဳရမည္။ 

 

၅၁။  ပုဒ္မ ၅၀ ၊  ပုဒ္မခြဲ  (က) ပါ  သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔က   စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း 
တင္ျပလာလွ်င္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီသည္  အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းအား  စာရင္းရွင္းလင္း 
ဖ်က္သိမ္းေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရမည္။ 
ဟ 

၅၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းအားစာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရာတြင္ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ 
သည္ - 

 

(က) စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအရာရိွခန္႔အပ္၍ျဖစ္ေစ၊  သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ 
သည့္     စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႔     ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္၍ျဖစ္ေစ   ယင္းအဖြဲ႔ 
အစည္း၏   စီမံခန္႔ခြဲေရး   ကိစၥရပ္မ်ားကို    စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းၿပီးစီးသည္အထိ 
လႊဲေျပာင္းရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေစနုိင္သည္။ 

(ခ) ယင္းအဖြဲ႔အစည္းက ရရန္ႏွင့္ ေပးရန္ရိွသည္မ်ားကုိ စာရင္းရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

အခန္း (၁၃) 
 
 

တားျမစ္ခ်က္မ်ား 
 
၅၃။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္ ၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႕၏ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွ ရရိွလာသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ 
စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။ 
၅၄။ မည္သူမွ် လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္လိုင္စင္မရိွဘဲ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ။ 
၅၅။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႕မွ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္ သို႕မဟုတ္ 
၀န္ထမ္းမွ် မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွ သိရိွလာသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကည့္ရွဳေစျခင္း ၊ စစ္ေဆးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
ေၾကညာျခင္း မျပဳရ။ 
 

 



၁၃ 
 

အခန္း (၁၄) 
 
 

ျပစ္မွဳႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
 
၅၆။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္ ၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ စာရင္းစစ္မဆုိ ပုုဒ္မ  
၅၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ 
ျဖစ္ေစ ၊ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊  ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 
၅၇။ မည္သူမဆုိ ပုုဒ္မ  ၅၄ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္း 
ခံရလွ်င္ ထိုသူကုိ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ ၊ ငါးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊  ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ 
ခ်မွတ္ရမည္။ 
၅၈။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ မည္သည့္အဖြဲ႕၀င္ သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္း 
မဆုိ ပုုဒ္မ  ၅၅ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကုိ 
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊  ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 
 

အခန္း (၁၅) 
 
 

အေထြေထြ 
 
၅၉။ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္သည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္းေကာင္း ၊လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္ 
သည္သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက 
လည္းေကာင္း ၊ သတ္မွတ္သည့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 
၆၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ၊ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္ခံေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ၊ တရားစြဲဆုိႏိုင္ခြင့္ နွင့္ တရားစြဲခံႏိုင္ခြင့္မ်ား ရိွေစရမည္။ 
၆၁။ မွတ္ပုံတင္အက္ဥပေဒတြင္ မည္သုိ႕ပင္ပါရိွေစကာမူ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းက 
ထုတ္ေပးေသာ အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည့္အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ 
ေစရမည္။ 
၆၂။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ အခြန္စည္းၾကပ္မွဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၆၃။ ပုဒ္မ ၅၆ ႏွင့္ ၅၈ ပါ ျပစ္မွဳကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရိွေသာ  ျပစ္မွဳအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
၆၄။ ပုဒ္မ ၅၆ ၊ ၅၇ ႏွင့္ ၅၈ တို႕အရ တရားစြဲဆုိရာတြင္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ 
ရမည္။ 
၆၅။ ဤ ဥပေဒ မျပဌာန္းမီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ ဤ ဥပေဒအရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လိုပါက   ဤ ဥပေဒ  
 

 



၁၄ 
 

ျပဌာန္းသည့္ေန႕မွ သံုးလအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ရရိွရန္ ဤ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
 

၆၆။ ဤ ဥပေဒ မျပဌာန္းမီ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကာလအတြင္း အၿပီးသတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၅၄ ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ျခင္း မရိွေစရ။ 
၆၇။ ဤ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ - 

(က) ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီ၏ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္ျပင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ 

(ခ ) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
သည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ျပင္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိလည္း က်ခံရမည္။ 

၆၈။ ဤ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ - 
(က)  ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား ၊ စည္းမ်ဥ္း သို႕မဟုတ္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ လိုအပ္ေသာ အမိန္႕၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ 

(ခ ) ႀကီးၾကပ္မွဳေကာ္မတီႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႕ႏွင့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ 

 
 
 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ 
 
 
 
 
 
                                                                              (ပုံ) သိန္းစိန္ 

                                                                             ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

                                                                  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

 
 


