ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁။)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း (၁)
အမည္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။

ဤဥပေဒကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ဤဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို မည္သူမဆို ၿပည္တြင္းတြင္ ၿဖစ္ေစ၊
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေရယာဥ္၊ ေလယာဥ္ ႏွင့္ စက္တပ္
ယာဥ္ တစ္ခုခုေပၚတြင္ၿဖစ္ေစ က်ဴးလြန္လၽွင္လည္းေကာင္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေတာ္တင
ြ ္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရသူက ၿပည္ပတြင္ က်ဴးလြန္လၽွင္ လည္းေကာင္း ဤ
ဥပေဒ အရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။

၃။

ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္
ေရာက္ေစရမည္(က) ဗဟိုအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
ဗဟိုအဖြဲ႕ကိုဆိုသည္။
( ခ ) ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုံစမ္းအေရးယူႏိုင္ရန္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထား
ေသာ အဖြဲ႕ကိုဆိုသည္။
( ဂ ) စိစစ္ေရးအဖြ႕ဲ ဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္း
ေပးေသာ အဖြဲ႕ကိုဆိုသည္။
(ဃ) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဗဟိုအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းတာဝန္
ေပးအပ္ေသာ အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။

( င ) သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္း ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒက သတင္းပို႔ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္
ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုသည္။
ယင္းစကားရပ္တြင္ဗဟိုအဖြဲ႕ကအခါအားေလ်ာ္စြာအမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ

ထုတ္ၿပန္၍

သတင္းပို႔ရန္ သတ္မွတ္ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္းခံရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ပါဝင္သည္။
( စ ) ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္ ဆိုသည္မွာ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနၿဖင့္ ဤဥပေဒ
အရ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ဗဟို
အဖြဲ႕က တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း ခံရသူကို ဆိုသည္။
(ဆ) ဘဏ္ႏွင့္

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း

ဆိုသည္မွာ

ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ေငြေရး

ေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္ အၿခားသက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား အရ တည္
ေထာင္ထားေသာဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုဆိုသည္။ ယင္းစကား
ရပ္တင
ြ ္ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးဦး အတြက္ၿဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ၎
၏ ကိုယ္စားေအာက္ပါေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ေဆာင္႐ြက္
မႈမ်ားကိုၿဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အေနၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကူးသန္း
ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ေငြစုေငြေခ်း အသင္း၊ ေငြေရး
ေၾကးေရး ကုမၸဏီ၊ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီ၊ ႏိုင္ငံၿခား
ေငြ ဝယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္ေရး ေကာင္တာ၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း
အဖြဲ႕အစည္း၊ အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ အၿခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ (၁)

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း၊ ၿပည္သူမ်ား
ထံမွ အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား လက္ခံၿခင္း၊

(၂)

ပစၥည္းသိမ္းဆည္းၿခင္း အပါအဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္
မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ၿဖည့္ဆည္းေပးၿခင္း၊ စားသုံးသူေခ်းေငြ၊ အေပါင္ၿဖင့္
ေခ်းေငြမ်ား အပါအဝင္ ေငြထုတ္ ေခ်းၿခင္း၊

(၃)

စားသုံးသူဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ
တစ္ပါး ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐က
ြ ္ၿခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး
ကို ငွားရမ္းၿခင္း၊

(၄)

ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ရပ္ကို လႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း၊

(၅)

အေႂကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ၿမီစားကတ္မ်ား၊ ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြေပးအမိန္႔
မ်ား၊ ဘဏ္ေငြ လႊလ
ဲ က္မွတ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ေငြေပးေခ်
ၿခင္း၊ ထုတ္ေဝၿခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊

(၆)

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အာမခံႏွင့္ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝၿခင္း၊

(၇)

ေအာက္ပါ ေငြေရးေၾကးေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ၿခင္း(ကက) ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးအမိန္႔လက္မွတ္မ်ား၊ အပ္ေငြ လက္မွတ္
မ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြား စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံၿခား သုံးေငြ၊ အတိုးႏႈန္း
ႏွင့္ေဈးႏႈန္းၫႊန္းကိန္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ လႊေ
ဲ ၿပာင္းႏိုင္ေသာ ေငြေခ်း
သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား အပါအဝင္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊
( ခခ )

(၈)

ကုန္စည္မ်ားကို အနာဂတ္ကာလအတြက္ ေမၽွာ္မွန္း ေရာင္းဝယ္ၿခင္း။

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေဝရာတြင္ ပါဝင္ၿခင္းႏွင့္ အဆိုပါ
ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးၿခင္း၊

(၉)

ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ

တစ္ခုခ်င္းကိုၿဖစ္ေစ၊

ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ

အားလုံးကို

ၿဖစ္ေစ

စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊
(၁၀)

အာမခံေသတၱာမ်ား လက္ခံထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ အၿခားပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုယ္စား
ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ေငြၿဖစ္ လြယ္ေသာ ေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေပးၿခင္း၊

(၁၁)

အၿခားပုဂၢိဳလ္မ်ား

ကိုယ္စား

ေငြေၾကး

သို႔မဟုတ္

ဘ႑ာ

စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံၿခင္း၊

ရန္ပုံေငြမ်ား

(၁၂)

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ၾကားခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားက အာမခံ
လုပ္ငန္း ၾကားခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း အပါအဝင္ အၿခား ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ဆက္သြယ္ေနသည့္

အာမခံလုပ္ငန္း၊

အသက္နွင့္

အေထြေထြ

အာမခံ

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။
(၁၃)

ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြမ်ားလဲလွယ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။

( ဇ ) သဏၭာန္ေဆာင္ဘဏ္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
တည္ေထာင္ထားၿပီး

လိုင္စင္ရယူထားၿခင္း

သို႔မဟုတ္

အေၿခစိုက္ထားၿခင္း

ၿဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ၿဒပ္အရ တည္ရွိေနၿခင္း မရွိသည့္အၿပင္ ထိေရာက္ခိုင္မာစြာ
ႀကီးၾကပ္မႈခံရေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားၿခင္း မရွိသည့္
ဘဏ္ကိုဆိုသည္။
(ဈ ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ၊ သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ ဆိုရာတြင္ ဥပေဒအရ
ဖြဲ႕စည္းသည္ၿဖစ္ေစ၊ မဖြဲ႕စည္းသည္ၿဖစ္ေစ ကုမၸဏီ၊ အသင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု
သို႔မဟုတ္ လူတစ္စုလည္း ပါဝင္သည္။
(ည) အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူပိုင္ရွင္ ဆိုသည္မွာ မူလအဓိက ပိုင္ဆိုင္သူကိုၿဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္
ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦးအား ထိန္းခ်ဳပ္သူကိုၿဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
တစ္ခုခုကို မိမိကိုယ္စား အၿခားသူတစ္ဦးက ေဆာင္႐ြက္ေစသည့္သူတစ္ဦးကို ဆို
သည္။ ယင္းစကားရပ္တင
ြ ္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္
႐ြက္မႈ တစ္ခုခုကို ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈၿပဳလုပ္သည့္သူတစ္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။
( ဋ ) ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္႐က
ြ ္သူ ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါ အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္
သူကို ဆိုသည္(၁)

ေငြလႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ ၿပဳၿခင္း
ေဆာင္႐ြက္သူ၊

(၂)

ေငြလႊဲၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူ၊

(၃)

ေငြလႊဲရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူ၊ ေငြလႊဲေၿပာင္းသူ၊ ေငြလႊဲရန္ အခြင့္အေရးရွိသူ
သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိသူ၊

(၄)

ေငြလႊဲေၿပာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အာဏာ ရွိသူ၊

(၅)

ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၄) အထိပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္
အားထုတ္သူ။

( ဌ ) ၿပည္တင
ြ ္းၿပည္ပတြင္ ဩဇာတိကၠမရွိသူ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌ ၿဖစ္ေစ၊
ၿပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခု၌ၿဖစ္ေစ

အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားၿဖင့္

ထင္ရွားသူ

သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္ၿခင္း ခံရသူကို လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏
မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူကိုလည္းေကာင္း
ဆိုသည္။
( ဍ ) အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာတြင္

ဩဇာတိကၠမရွိသူမ်ား

ဆိုသည္မွာ

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဒုတိယ ဒါ႐ိုက္တာ၊
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္

အဆင့္ၿမင့္အဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္သူ၊

အလားတူ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ယင္းအဆင့္ႏွင့္ ညီမၽွေသာ အဖြဲ႕ဝင္ၿဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္
ယုံၾကည္ၿခင္းခံရသူႏွင့္ ယင္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္သူ တို႔ကို ဆိုသည္။
( ဎ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ က်ဴးလြန္ၿခင္းကို ဆိုသည္(၁)

တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း ၿဖစ္သည္ဟု
သိရွိလ်က္ႏွင့္ ၿဖစ္ေစ၊ သိရွိရန္ အေၾကာင္းရွိလ်က္ ႏွင့္ ၿဖစ္ေစ ယင္းေငြေၾကး
သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း၏ ဇာစ္ၿမစ္ကို အသြင္ ေၿပာင္းလဲရန္ သို႔မဟုတ္ ဖုံးကြယ္ရန္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဤဥပေဒႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ယင္း၏ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္
ၿခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အတြက္

ၿပစ္မႈ

ဤဥပေဒအရ

အေရးယူ

မက်ဴးလြန္မီၿဖစ္ေစ၊

ၿပစ္မႈ

ခံရၿခင္းမွ

ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး

က်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္

ၿဖစ္ေစ

အကူအညီေပးရန္ ရည္႐ယ
ြ ္ခ်က္ၿဖင့္ ယင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းကို ေၿပာင္းလဲၿခင္း
သို႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊
(၂)

တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း ၿဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ သိရွိရန္ အေၾကာင္းရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူလသဘာ၀၊ ဇာစ္ၿမစ္၊ တည္ေနရာႏွင့္ ပင္ကိုစ႐ိုက္ လကၡဏာ
တို႔ကို ေၿပာင္းလဲမႈေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းတို႔ကို
ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတို႔အား ဖုံးကြယ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ အသြင္
ေၿပာင္းလဲၿခင္း ေသာ္လည္းေကာင္းၿပဳၿခင္း၊

(၃)

တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္း ၿဖစ္ေၾကာင္း
မိမိလက္ဝယ္ လက္ခံရရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ သိရွိေသာ သို႔မဟုတ္ သိရွိရန္
အေၾကာင္းရွိေသာ

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းကို

ရယူၿခင္း၊

လက္ဝယ္ထားၿခင္း

သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳၿခင္း၊
(၄)

ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃) အထိပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ၿခင္း၊
က်ဴးလြန္ရန္

အားထုတ္ၿခင္း

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကို

သို႔မဟုတ္

ၿပဳလုပ္မႈၿဖင့္ေသာ္

က်ဴးလြန္ရန္

အႀကံၿဖင့္

လည္းေကာင္း၊

စီစဥ္

ပ်က္ကြက္မႈၿဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ၿခင္း၊ အကူအညီ ေပးၿခင္း၊ ပံ့ပိုးၿခင္း၊
အေထာက္အပံ့ေပးၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ အႀကံဉာဏ္ ေပးၿခင္း၊ ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင
ၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ အၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ၿခင္းဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ၿခင္း။
(ဏ) ေငြေၾကး ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပ ႏိုင္ငံ တစ္ခုခုက
ထုတ္ေဝထားၿပီး

တရားဝင္

လဲလွယ္အသုံးၿပဳႏိုင္သည့္

ေငြဒဂၤါး၊

ေငြအေႂကြႏွင့္

ေငြစကၠဴမ်ား၊ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ၿဖစ္သည့္ ေငြေပး ကတိစာခ်ဳပ္
မ်ား၊ ေငြလလ
ႊဲ က္မွတ္မ်ား၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္
မ်ား၊ ေႂကြးၿမီ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံၿခား သုံးေငြမ်ား၊ ယင္းေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္

ေနေသာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္မ်ားကို ဆိုသည္။
(တ) ပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ၿဒပ္ရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ ထိေတြ႕၍ ရႏိုင္သည္ ၿဖစ္ေစ၊
မရႏိုင္သည္ၿဖစ္ေစ မည္သည့္ပုံစံၿဖင့္မဆို တည္ရွိေသာ ေ႐ႊ႕ေၿပာင္း ႏိုင္သည့္ပစၥည္း
သို႔မဟုတ္ မေ႐ႊ႕ေၿပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တင
ြ ္ ပစၥည္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း စာ႐ြက္စာတမ္း အမွတ္အသား၊ အီလက္ထေရာနစ္
နည္းလမ္းၿဖင့္ ပစၥည္းကို အသုံးခ်၍ ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအၿမတ္၊
အခြင့္အေရး၊ အစုေပၚအၿမတ္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အၿခားဝင္ေငြမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
(ထ) တရားမဝင္ေသာ

နည္းလမ္းၿဖင့္ရရွိသည့္

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

ဆိုသည္မွာ

ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရာမွၿဖစ္ေစ၊ ယင္းၿပစ္မႈ
တစ္ရပ္ရပ္ က်ဴးလြန္ၿခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ၿပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကက
ြ ္မႈမွၿဖစ္ေစ
တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္
ပစၥည္းမ်ားကို

ဆိုသည္။

ြ ္
ယင္းစကားရပ္တင

အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္

ပစၥည္းမ်ားကို

အေၿခခံ၍ ၿဖစ္ထန
ြ ္းလာေသာ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးအၿမတ္
တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အၿခားပစၥည္းအၿဖစ္ ၿဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအၿဖစ္ ၿဖစ္ေစ
လႊဲေၿပာင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿပဳလုပ္ထားသည့္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္
ပစၥည္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။
( ဒ ) လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ပိုင္ရွင္ကိုယ္စား ေငြထုတ္ သည့္
ပုံစံၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားရွိဘဲ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးၿခင္းၿဖင့္
ၿဖစ္ေစ၊ ဖန္တီးထားေသာ ေငြလက္ခံသူ အမည္ ၿဖည့္စြက္၍ ၿဖစ္ေစ၊ လႊဲေၿပာင္း
ေပးအပ္ရန္

အက်ဳံးဝင္သည့္

အၿခားပုံစံၿဖင့္

ၿဖစ္ေစရွိသည့္

ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊

ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးအမိန္႔မ်ား အပါအဝင္ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္ မ်ားကဲ့သို႔ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္သည့္ ပုံစံရွိေသာ
ေငြေရးေၾကးေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တင
ြ ္ လက္မွတ္
ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ေငြလက္ခံမည့္သူ၏ အမည္ မပါဝင္သည့္ ခ်က္လက္မွတ္

မ်ား၊ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြေပး အမိန္႔မ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
( ဓ ) အသုံးၿပဳပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္
အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

က်ဴးလြန္ရန္

အလို႔ငွာ

အသုံးၿပဳသည့္

သို႔မဟုတ္ အသုံးၿပဳရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုသည္။
( န ) ေငြစာရင္း

ဆိုသည္မွာ

ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး

အဖြဲ႕အစည္း

သို႔မဟုတ္

ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားက ၿပဳလုပ္ေသာ ေအာက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္ခုခုကို
ဆိုသည္(၁)

ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားအပ္ႏွံသည္ကို လက္ခံၿခင္း၊

(၂)

ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းလႊဲေၿပာင္းၿခင္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္
စာရင္းမွ ထုတ္ယူၿခင္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊

(၃)

အၿခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုယ္စား လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း
မ်ား ေပးအပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ေပးၿခင္း၊ ေငြေပး အမိန္႔လႊာမ်ား ထုတ္ယ
ၿခင္း သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္းၿခင္းအတြက္ အမိန္႔ ေပးၿခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐က
ြ ္ၿခင္း၊

(၄)

အာမခံေသတၱာ သို႔မဟုတ္ အၿခားလုံၿခဳံမႈရွိေသာ အာမခံပုံစံမ်ား အတြက္
အေထာက္အကူ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခု။

( ပ ) ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္႐က
ြ ္သူ အေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္း ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္
ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ေငြေၾကးခဝါ
ခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ တို႔ႏွင့္စပ္ဆိုင္မႈ ရွိ မရွိ ဆက္လက္
စိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားဆက္ဆံမႈ စတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အဆိုပါ ဆက္သယ
ြ ္
ေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားႏွင့္

လႊဲေၿပာင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿပည့္စုံစြာ ရရွိရန္ စဥ္ဆက္မၿပတ္
အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ သတင္း

ပို႔ၿခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ လုပ္နည္း စနစ္ကို ဆိုသည္။
( ဖ ) ေၾကးနန္းၿဖင့္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္း ဆိုသည္မွာ
သူတစ္ဦး၏ ကိုယ္စား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ အၿခားေငြေရး
ေၾကးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူထံ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္
ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းၿခင္း အားလုံးကို ဆိုသည္။
( ဗ ) ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ (၁)

ကာဆီႏိုမ်ား၊

(၂)

အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊

(၃)

အဖိုးတန္သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊

(၄)

မိမိအမႈသည္၏ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းလႊဲေၿပာင္းမႈ၊ လက္ခံမႈႏွင့္ အပ္ႏွံမႈ
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ
ေရွ႕ေန၊ ႏိုထရီ ပတ္ဗလစ္ႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒၿဖင့္ အသက္
ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းၿပဳသူမ်ား(ကက)

မေ႐ႊ႕မေၿပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ၿခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူၿခင္း၊

( ခခ )

အမႈသည္၏

ေငြေၾကးမ်ား၊

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ား

သို႔မဟုတ္ အၿခား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား စီမံ ခန္႔ခြဲၿခင္း၊
( ဂဂ )

ဘဏ္မ်ား၊ စုေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား
စာရင္းကို စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊

(ဃဃ)

ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္မႈ၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

သို႔မဟုတ္ စီမံ

ခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူၿပဳ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားကို
စု႐ုံးစီစဥ္ၿခင္း၊
( ငင )

တရားဝင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ား ထူေထာင
ၿခင္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း

မ်ားကို ဝယ္ယူၿခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း။
(၅)

ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အၿခားသူမ်ားအတြက္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ အေနၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္ထိန္းမႈ
အဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား(ကက)

တရားဝင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္
အၿဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

(ခခ)

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး အၿဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အစုစပ္ လုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အၿခားတရားဝင္
အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ တစ္ခုတြင္ ယင္းအဆင့္
ႏွင့္ တူညီေသာသူအၿဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

(ဂဂ)

ကုမၸဏီတစ္ခု

သို႔မဟုတ္

အစုစပ္လုပ္ငန္းတစ္ခု

သို႔မဟုတ္

အၿခားေသာ တရားဝင္ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ တစ္ခု
အတြက္

မွတ္ပုံတင္႐ုံး

သို႔မဟုတ္

ေနရာထိုင္ခင္း

သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ စာေပးစာယူ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
လိပ္စာ တို႔ကို တာဝန္ယူေပးၿခင္း။
(၆)

ယုံၾကည္အပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံခံရသူအၿဖစ္ ေဆာင္႐ြက
ၿခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ အသင္းအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ယင္း
လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ိဳးႏွင့္ တူညီစြာ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

(၇)

သူတစ္ဦးအတြက္ အမည္ခံ အစုရွယ္ယာရွင္ အၿဖစ္ၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း
သို႔မဟုတ္ သူတစ္ဦးအတြက္ အမည္ခံ အစုရွယ္ယာရွင္အၿဖစ္ အၿခားသူ
တစ္ဦးဦးက ေဆာင္႐ြက္ ေပးေစရန္ စီစဥ္ၿခင္း။

(ဘ) အုပ္စုလိုက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ဆိုသည္မွာ

ပင္ရင္းကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္

အၿခားေသာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ရပ္က ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္႐က
ြ ္ရမည့္

အခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

မိမိ၏႐ုံးခြဲမ်ားႏွင့္

လက္ေအာက္ခံ

ကုမၸဏီမ်ားအား

ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဆိုသည္။
အခန္း (၂)
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား
၄။

ဤဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို ထိေရာက္စြာ
အေရးယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆင့္ပြားေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္၊

( ခ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတို႔မွ တစ္ဆင့္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္
ၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊
( ဂ ) ႏိုင္ငံေတာ္က လက္ခံထားသည့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား ႏွင့္အညီ
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္
႐ြက္ရန္၊
(ဃ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ မူလၿပစ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္
ေရးအတြက္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

( င ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ အႏၲရာယ္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္၍ ေငြေရး ေၾကးေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၿခားေသာ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈၿဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး စနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
ထုတ္ၿပန္ရန္။

အခန္း (၃)
ဤဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ၿပစ္မႈမ်ား
၅။

ေအာက္ပါၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ေငြေၾကး
ခဝါခ်မႈ ၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ ဤဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေစရမည္(က)

ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊

( ခ ) ကေလးသူငယ္မ်ားအား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၿမတ္ထုတ္မႈ

အပါအဝင္

လိင္ပိုင္း

ဆိုင္ရာ အၿမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊
( ဂ ) ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ ထိပါးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား (ဉာဏပစၥည္း
ဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား)၊
(ဃ)

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊

( င ) အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ အၿခားအခြန္ဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊
( စ ) ပင္လယ္ဓားၿပမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊
(ဆ)

အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား၊

( ဇ ) သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဦးစြာ သိရွိႏိုင္သူက မိမိသိရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ကို အသုံးၿပဳ၍ မိမိ ကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္ကို သူတစ္ပါး
အား ေပးအပ္၍ၿဖစ္ေစ တရားမဝင္ အက်ိဳးအၿမတ္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း
ႏွင့္ ေဈးကြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ၿပစ္မႈမ်ား၊
( ဈ ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္
အထက္ ၿပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ၿခင္း၊
(ည)

ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ
ထုတ္ၿပန္၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ား၊

( ဋ ) ပုဒ္မခြဲ(က) မွ ပုဒ္မခြဲ (ည) ပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ၿခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္
အားထုတ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ အႀကံၿဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းကို ၿပဳလုပ္မ
ၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္မႈၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၿခင္း၊

အကူအညီေပးၿခင္း၊ ပံ့ပိုးၿခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ အႀကံဉာဏ္
ေပးၿခင္း၊ ဂိုဏ္းအဖြ႕ဲ ဝင္ၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ အၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္
ၿပစ္မႈ။
အခန္း (၄)
ဗဟိုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား
၆။

ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ဥကၠ႒
အၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္အၿဖစ္ လည္းေကာင္း
ပါဝင္ေစလ်က္ ဗဟိုအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။

၇။

ဗဟိုအဖြဲ႕၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿခင္း၊ ယင္းမူဝါဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာနမ်ား၊
အၿခားသက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
( ခ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ
အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း၊
( ဂ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္
အႏၲရာယ္ကို အကဲၿဖတ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈၿဖင့္ အႏၲရာယ္ကို အေၿခၿပဳ
ခ်ဥ္းကပ္ၿခင္း နည္းလမ္းမ်ား အသုံးၿပဳလ်က္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စနစ္တစ္ရပ္လုံးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ ေပးအပ္ၿခင္း၊
(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ(က) ႏွင့္ (ခ) အရ ခ်မွတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) အရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အႏၲရာယ္ကို
အကဲၿဖတ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို လည္းေကာင္း၊ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ
ဌာနမ်ားႏွင့္ အၿခားဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတင္းပို႔ၿခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္

တို႔ကို လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးၿခင္း၊
( င ) သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လိုက္နာရန္

ေအာက္ပါ

အခ်က္မ်ားကို

သတ္မွတ္

ၿပ႒ာန္းသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း(၁)

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္အဆင့္ ၿမင့္မားသည့္ အေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ ဆက္သယ
ြ ္
ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ တိုးၿမႇင့္အေလးထား စိစစ္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊

(၂)

စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ရပ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ
အေပၚ အတည္ၿပဳ စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

( စ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

ဖလွယ္ေရး၊

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ အေရးယူေရး တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းဝင္
ႏိုင္ငံမ်ား၊ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဆ)

ေငြေၾကးခဝါခ်၍

ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး

ေၾကးေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

စီးပြားေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳႏိုင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာန၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လမ္းၫႊန္ၿခင္း၊
( ဇ ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က႑၊ ဥပေဒ
ေရးရာက႑၊ တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး က႑တို႔မွ ၿပည္သူ႔
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မူဝါဒ ခ်မွတ္ၿခင္း ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ၿခင္း၊
( ဈ ) ဗဟိုအဖြဲ႕၏

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္

အစီရင္ခံစာကို

ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ၿပၿခင္း။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

၈။

ဗဟိုအဖြဲ႕၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအႏၲရာယ္ ေဖာ္ထုတ္
အကဲၿဖတ္ၿခင္းကို

စဥ္ဆက္မၿပတ္

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

ေဖာ္ထုတ္

အကဲၿဖတ္မႈ၏

ေနာက္ဆုံး ရလဒ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊ ယင္းရလဒ္မ်ားအနက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္မ်ား၊

သတင္းပို႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသိေပးၿဖန္႔ေဝၿခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔ေစၿခင္း၊
( ခ ) သတင္းပို႔ရမည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးပမာဏကို ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရ
အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ၿခင္း၊
( ဂ ) ဘဏ္ႏွင့္

ေငြေရးေၾကးေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔

စိစစ္ေရး

အဖြဲ႕က ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေငြေၾကး ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို
သက္ေသခံ ပစၥည္းအၿဖစ္ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းၿခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း
မ်ား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿခင္း၊ မိတၱဴ ကူးယူၿခင္း၊ လိုအပ္ပါက သက္ေသခံပစၥည္းအၿဖစ္
ရွာေဖြ

သိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ား

ေဆာင္႐ြက္

ခြင့္ၿပဳႏိုင္ရန္

အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ၿခင္းႏွင့္

႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊
(ဃ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို

ဤဥပေဒအရ

စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ကာလအတြင္း ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ ဖုံးကြယ္ၿခင္း၊
ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ အသြင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း မၿပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တားၿမစ္မိန္႔ ထုတ္ဆင့္ၿခင္း၊ ခ်ိပ္ပိတ္ ထားရန္ ၫႊန္ၾကားၿခင္း
ႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊
့္ ပ္လ်ဥ္း၍
( င ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ၿပဳလုပ္ရာမွရရွိေသာ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားႏွငစ
စိစစ္ၿခင္း၊

စုံစမ္း

စစ္ေဆးၿခင္း၊

ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ

စစ္ေဆးၿခင္း၊

ရွာေဖြၿခင္း၊

သက္ေသခံ ပစၥည္းအၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္
႐ြက္ရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အား တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊

( စ ) စိစစ္ေရးအဖြဲ႕က သက္ေသခံအၿဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းကို ခံဝန္ခ်ဳပ္ၿဖင့္
ၿပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ခြင့္ၿပဳသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္း ခြင့္ၿပဳခ်က္ကို ၿပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းၿခင္းတို႔ကို ႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊
(ဆ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

သတင္းေပးသူအား

သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ေသာ

အသုံးၿပဳ

အကာအကြယ္

ေပးၿခင္းႏွင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ဆုေငြခ်ီးၿမႇင့္ၿခင္း၊
( ဇ ) ဗဟိုအဖြဲ႕၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္ရန္

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

ပါဝင္ေသာ ႐ုံးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿခင္း၊
( ဈ ) ဤဥပေဒအရ
သို႔မဟုတ္

တရား႐ုံးက

သတင္းပို႔

ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္း

အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားကို

ခံရေသာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း

ေအာက္ပါ

အေရးယူမႈမ်ားအနက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူမႈကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန
သို႔မဟုတ္

ေကာ္မရွင္

သို႔မဟုတ္

အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔

ဆက္သြယ္

ၫွိႏႈိင္း

အေၾကာင္းၾကားၿခင္း(၁)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ရပ္ဆိုင္းေစၿခင္းႏွင့္

အဆိုပါ

ကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္

အဖြဲ႕အစည္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို ႐ုပ္သိမ္းၿခင္း၊
(၂)

မည္သည့္လုပ္ငန္း

ေဆာင္႐ြက္မႈကိုမဆို

ႏွစ္ႏွစ္ထက္

မပိုသည့္

ကာလ

အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းမၿပဳရန္ တားၿမစ္ၿခင္း၊
(၃)

ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း၏

လုပ္ငန္းခြက
ဲ ို

ငါးႏွစ္ထက္

မပိုသည့္

ကာလ

သတ္မွတ္၍ ပိတ္သိမ္းၿခင္း၊
(၄)

ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၿခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေဆာက္အအုံ
ကို ငါးႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ကာလအထိ အသုံး မၿပဳရန္ တားၿမစ္ၿခင္း၊

(၅)

ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆိုင္းငံ့ၿခင္း၊ ကန္႔သတ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းေစၿခင္းႏွင့္ ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္မႈကို တားၿမစ္ၿခင္း။
(ည)

ဤဥပေဒအရ တရား႐ုံးက ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္း ခံရေသာ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္း
သို႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ကာလ အတြင္း
သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္
ထားရွိႏိုင္ၿခင္း၊

( ဋ ) ပုဒ္မခြဲ (ဈ) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ည) တို႔ပါ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို စာေပ
စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ၿမင္သံၾကားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ၿဖစ္ေစ၊ အီလက္ထေရာနစ္
နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ အမ်ားၿပည္သူသို႔
ထုတ္ၿပန္ေၾကညာအသိေပးၿခင္း။
အခန္း (၅)
ေငြေၾကးဆိုင္ရာစုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၉။

ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ သတင္းပို႔ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ

ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏႊယ္သည့္

အၿခားေသာ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္းေကာင္း လက္ခံၿခင္း၊ ေတာင္းဆိုၿခင္း၊ စိစစ္ၿခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး
ခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပမ
ံ့ ႈႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဥပေဒႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ႏႊယ္သည္ဟု သံသယ
ရွိသည့္အခါ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ ရလဒ္ႏွင့္ အၿခားသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားထံသို႔ ေဆာလ်င္စြာ
ြ ္းၿပည္ပ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ အညီ
ေပးအပ္ၿခင္း၊ ၿပည္တင
ေပးအပ္ၿခင္း မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အၿဖစ္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၁၀။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕သည္ (က) သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိုက္နာ အသုံးၿပဳ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ သတင္းပို႔ခ်က္
သတ္မွတ္ပုံစံမ်ား၊

သတင္းပို႔ခ်က္တင
ြ ္

ပါဝင္ရမည့္

အခ်က္မ်ား၊

သတင္းေပးပို႔

ၿပီးေနာက္

ေဆာင္႐ြက္ရမည့္

လုပ္ထုံး

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

သတင္းပို႔ၿခင္းဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ားကို အခါ အားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ၿပန္ရမည္။
( ခ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို
က်ဴးလြန္သည္ဟု

သံသယရွိလၽွင္

စိစစ္ခ်က္ရလဒ္

သို႔မဟုတ္

အၿခားေသာ

သက္ဆိုင္ရာ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္
ြ ္းၿပည္ပ
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေဆာလ်င္စြာ ေပးအပ္ၿခင္း၊ ၿပည္တင
မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ ေပးအပ္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။
( ဂ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၏ အလား အလာမ်ား၊
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲၿဖတ္မႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ယင္းၿပစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပုံစံမ်ား၊
ဦးတည္ရာမ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္ႏွင့္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

စုေဆာင္းၿခင္း၊

ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္

ၿဖန္႔ေဝၿခင္း

ၿပဳရမည္။
(ဃ) ဤဥပေဒပါ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

ၿပည္တြင္းမွ

အၿခား

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ၿခင္း
တို႔ ၿပဳရမည္။
( င ) ဤဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစ
ေရးအတြက္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသိပညာေပးၿခင္း၊ သင္တန္းေပး
ၿခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးၿခင္းတို႔ ၿပဳရမည္။
( စ ) အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
သတ္မွတ္သည့္ ပုံစံၿဖင့္ ေပးပို႔ရန္ ကာလ သတ္မွတ္၍ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
(ဆ) သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

အၿခားအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရရွိထိန္းသိမ္းထားသည့္ မည္သည့္ သတင္း
ပို႔ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဆို ရယူ သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။

( ဇ ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကး

ေထာက္ပမ
ံ့ ႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
(ဈ ) ၿပည္ပမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ
ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။

သေဘာတူညီခ်က္

မရွိသည့္

အေၿခအေနတြင္

စည္းမ်ဥ္း

သတ္မွတ္ခ်က္ကို အေၿခခံ၍ အၿပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿပဳႏိုင္သည္။
(ည) တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္က အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္
ရမည္။
၁၁။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕သည္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ၿဖင့္(က) မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလားတူ လုပ္ငန္းတာဝန္ရွိၿပီး လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းရန္
တာဝန္ရွိေသာ ၿပည္တင
ြ ္း၊ ၿပည္ပအာဏာပိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
ၿဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၿဖစ္ေစ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၿခင္း
သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း ၿပဳႏိုင္သည္။
(ခ ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဖလွယ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း ၿပဳသည့္
မည္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကို မဆို ၿပည္ပမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား
ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္(၁)

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕က အသံုးၿပဳသည့္ ရည္ရြယ္
ခ်က္နွင့္ အသံုးၿပဳပံု အတိုင္းသာ အသံုးၿပဳေစၿခင္း၊

(၂)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၅
ပါ ၿပစ္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အသံုးၿပဳေစၿခင္း၊

(၃)

အၿခားကိစၥ တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အသံုးၿပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါက ယင္းသတင္း
အခ်က္အလက္ကို ေပးအပ္ သည့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ သေဘာတူ ခြင့္ၿပဳခ်က္
ရယူေစၿခင္း။

(ဂ)

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕သည္ ၿပည္ပမိတ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းထံမွ
လက္ခံရရိွသည့္ အကူအညီ ေတာင္းခံမႈကို အေၿခခံကာ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ) တြင္
ရည္ညႊန္းထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရယူနိုင္သည့္အၿပင္ ၿပည္တြင္း
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

အပ္နွင္းထားေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္အညီ

အကူအညီ

ေတာင္းခံမႈကို အေထာက္အကူၿဖစ္ေစမည့္ အၿခားေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားကို ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
၁၂။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔သည္ (က) စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ ကိစၥရပ္အသီးသီးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရိွရမည္။
( ခ ) စိစစ္ေရးအဖဲြ႔က တင္ၿပေသာ တင္ၿပခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအဖဲြ႔သို႔ အစီရင္ခံ တင္ၿပရမည္။
အခန္း (၆)
စိစစ္ေရးအဖြ႕ဲ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၁၃။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သည္

လက္ခံရရွိသည့္

သတင္းပို႔ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဤဥပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ဤဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကိုလည္းေကာင္း လက္ခံ၍ စိစစ္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေငြေၾကးခဝါ
ခ်မႈ

သို႔မဟုတ္

ဤဥပေဒႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

သံသယၿဖစ္ဖြယ္ေတြ႕ရွိလၽွင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္
ေသာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ရမည္။
၁၄။ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊

တရား

မဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမား တို႔၏
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

စိစစ္ၿခင္းႏွင့္

ယင္းေငြေၾကးႏွင့္

ပစၥည္းမ်ားအား

ယာယီ

ထိန္းသိမ္းၿခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္(က) ေငြေၾကးခဝါခ်ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ သမား
သို႔မဟုတ္

အၾကမ္းဖက္မက
ႈ ို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

သူတို႔၏

ပိုင္ဆိုင္မႈ

မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ ကြင္းဆက္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊
( ခ ) တရားမဝင္ေသာ

နည္းလမ္းၿဖင့္ရရွိသည့္

အၾကမ္းဖက္သမား

သို႔မဟုတ္

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈကို

သို႔မဟုတ္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူတို႔၏

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြၿခင္း၊ တားဆီးၿခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ သက္ေသခံ
ပစၥည္းအၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္း မ်ားအား ခံဝန္ခ်ဳပ္ၿဖင့္
ၿပန္လည္ေပးအပ္ ထားရွိၿခင္း၊
(ဂ)

စိစစ္သည့္ကာလအတြင္း

အဆိုပါေငြေၾကးႏွင့္

ပစၥည္းမ်ားအား

ခ်ိပ္ပိတ္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္ အၿခားနည္းၿဖင့္ ေရာင္း ဝယ္မႈ မၿပဳလုပ္ရန္ တားၿမစ္ၿခင္း၊
(ဃ) သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အၿခားေသာ မွတ္တမ္း
မ်ားအား ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုၿခင္းႏွင့္ ဖတ္႐ႈၿခင္း၊
(င)

စိစစ္ၿခင္းခံရသူထံမွၿဖစ္ေစ၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

အၿခားပုဂၢိဳလ္

ၿဖစ္ေစ၊

တစ္ဦးထံမွ

ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး

ၿဖစ္ေစ

အစိုးရဌာန၊

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ

ၿဖစ္ေစ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ကို ေတာင္းယူစစ္ေဆးၿခင္း၊
(စ)

တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆင္းသက္
လာၿပီး

အၿခားသူ၏

အမည္ခံထားေသာ

အေဆာက္အအုံ၊

ေၿမႏွင့္

လုပ္ငန္း

ေနရာတစ္ခုခုကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿခင္း၊ ရွာေဖြၿခင္း၊ သက္ေသခံ ပစၥည္း
အၿဖစ္ သိမ္းဆည္းၿခင္း။
၁၅။ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ (က) စိစစ္သည့္ ကိစၥရပ္ အသီးသီးကို လၽွိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္။
(ခ)

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံ
တင္ၿပရမည္။

အခန္း (၇)
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၁၆။ ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က တင္ၿပလာသည့္ စိစစ္ခ်က္
အစီရင္ခံစာ အရ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေရး အတြက္ စုံစမ္း
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဗဟိုအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးဦးအား ဥကၠ႒ အၿဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး အဖြဲ႕ဝင္
အနည္းဆုံး သုံးဦးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။
၁၇။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္(က) စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆင့္ဆို
စစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ထပ္မံရယူႏိုင္သည္။
(ခ)

စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ထပ္မံရယူသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအရ မိမိ၏
ေတြ႕ရွိခ်က္ကို

သုံးသပ္ခ်က္၊

သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ

ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔

တင္ၿပရမည္။
(ဂ)

စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ ကိစၥရပ္အသီးသီးကို လၽွိဳ႕ဝွက္ထားရွိရမည္။

အခန္း (၈)
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းပို႔ရန္တာဝန္
၁၈။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္အညီ ဗဟိုအဖြဲ႕က ေပးအပ္ သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ
အႏၲရာယ္ အကဲၿဖတ္ၿခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ အႏၲရာယ္အကဲ ၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ရွားသည့္
မည္သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားႏွင့္ သတင္းမ်ားကိုမဆို စာၿဖင့္ေရးသား မွတ္တမ္း
တင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး

ယင္းမွတ္တမ္းသည္

ေနာက္ဆုံး

အေၿခအေနႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက အသုံးၿပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အသင့္ရွိရမည္။

ကိုက္ညီရမည့္အၿပင္

၁၉။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္(က) ဤဥပေဒမၿပ႒ာန္းမီက တည္ရွိခဲ့သည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၊ ဆက္သယ
ြ ္ ေဆာင္႐ြက္ သူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဤဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္း
ဆိုင္ရာ

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို

ထုတ္ကုန္၊

ဝန္ေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္

အႏၲရာယ္ရွိမႈအေပၚ

အေၿခၿပဳ၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ ေဆာင္႐ြက္ ရမည္။ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ
အႏၲရာယ္ အကဲၿဖတ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဗဟိုအဖြဲ႕က
ေပးအပ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိပါက ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ
အေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္အကဲၿဖတ္ခ်က္အရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ အႏၲရာယ္အဆင့္ ၿမင့္မားသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္
ရရွိသည့္အခါ ယင္းအႏၲရာယ္ အဆင့္ႏွင့္အညီ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ
(၁)

အေလးထား စိစစ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို တိုးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အၿပင္
လႊဲေၿပာင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈ

သို႔မဟုတ္

အၿခားေသာ

ေဆာင္႐ြက္မႈ

မ်ားသည္

ပုံမွန္ဟုတ္ မဟုတ္ကို လည္းေကာင္း၊ သံသယၿဖစ္ဖြယ္ ရွိ မရွိ ကိုလည္းေကာင္း
ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း၊
အကဲၿဖတ္ခ်က္အရ
(၂)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

အႏၲရာယ္အဆင့္နိမ့္သည္ဟု

ေဖာ္ထုတ္

ရရွိသည့္အခါ ယင္းအႏၲရာယ္အဆင့္ႏွင့္အညီ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ
အေလးထား

စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္

မ်ားကို

ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း၊
ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) အရ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ အေပၚ
(၃)

အေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္
အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈဟု

သံသယရွိသည့္

အခါ၌ၿဖစ္ေစ

အႏၲရာယ္အဆင့္ ၿမင့္မားသည့္ကိစၥရပ္၌ ၿဖစ္ေစ အသုံးၿပဳၿခင္းမွ ရပ္စဲၿခင္း။

(ခ)

ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထားစိစစ္ၿခင္း ေဆာင္႐ြက္
ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်ိန္အခါႏွင့္ အေၿခအေနမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ

တစ္ဦးအတြက္

လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈ

တစ္ရပ္

(၁) မၿပဳလုပ္ေပးမီ သို႔မဟုတ္ ေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးၿခင္း မၿပဳမီ၊
သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ

ထူေထာင္ထားၿခင္း

မရွိသည့္

ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ
သည္ တစ္ႀကိမ္တည္း ၿဖစ္ေစ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ မ်ားစြာ
(၂) ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ သတင္းပို႔ရန္ သတ္မွတ္သည့္ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပိုေသာ
ပမာဏ

ၿဖစ္သည့္အခါ

အဆိုပါဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအတြက္

လႊဲေၿပာင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း မၿပဳမီ၊
ၿပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္
(၃)

(၄)

ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ကို ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူအတြက္
ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း မၿပဳမီ၊
ယခင္ရရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားသည္
မွန္ကန္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿပည့္စုံမႈမရွိဟု သံသယ ရွိသည့္ အခါတိုင္း၊
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ သည္ဟု

(၅) သံသယရွိသည့္အခါတိုင္း။
(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈၿပဳသည့္ တန္ဖိုး ပမာဏကို လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
ခ်ိန္တြင္ မသိရွိပါက အဆိုပါ ပမာဏကို သိရွိလၽွင္ သိရွိခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဆိုပါတန္ဖိုး
ပမာဏသည္

သတ္မွတ္

ပမာဏသို႔

ေရာက္ရွိလၽွင္

ေရာက္ရွိခ်င္း

ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အတည္ၿပဳေဖာ္ထုတ္ၿခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ဃ) ပုဒ္မခြဲ

(က)

အရ

ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္-

အေလးထား

စိစစ္ၿခင္း

(၁) လြတ္လပ္၍ ယုံၾကည္အားထားရေသာ ဇာစ္ၿမစ္မ်ား၊ အေထာက္ အထားမ်ား၊
အခ်က္အလက္မ်ား

သို႔မဟုတ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၿဖင့္

ေဆာင္႐ြက္သူအား

စိစစ္အတည္

ၿပဳၿခင္းႏွင့္

ဆက္သယ
ြ ္

ဆက္သြယ္

ေဆာင္႐ြက္သူ၏

မွတ္ပုံတင္ကို အတည္ၿပဳၿခင္း၊
စီးပြားေရးဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ သေဘာ သဘာ၀ ဆိုင္ရာ
(၂) သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူၿခင္းႏွင့္ နားလည္ သိရွိၿခင္း၊
သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနၿဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္ မည္သူမည္ဝါ
(၃) ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္၍ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ စီစဥ္
ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး စိစစ္
အတည္ၿပဳႏိုင္မည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသူ ပိုင္ရွင္ကို အတည္ၿပဳ ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္
အဆိုပါအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္၏ သက္ေသခံ အေထာက္အထားကို စိစစ္ရန္
အလို႔ငွာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ အားလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
(၄) အတြက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ ကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္သူသည္ အာဏာ
အပ္ႏွင္းၿခင္းခံရသူ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္း၏မွတ္ပုံတင္ကို မွန္ကန္
ေၾကာင္း အတည္ၿပဳၿခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ
စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ၏ တရားဝင္တည္ရွိမႈ အေၿခအေနအား စိစစ္ၿခင္း၊ ဆက္သြယ္
ေဆာင္႐ြက္သူ၏ အမည္၊ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံ၊ လိပ္စာ၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ စည္းေႏွာင္မႈရွိေစသည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း၊
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူသည္
(၅) သို႔မဟုတ္

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

ၿပည္တင
ြ ္းၿပည္ပတြင္
ဩဇာတိကၠမရွိသူ

ဩဇာ

ၿဖစ္ေၾကာင္း

တိကၠမရွိသူ
ယုံၾကည္ရန္

အေၾကာင္းရွိပါက ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မ ခြဲငယ္ (၄) အထိပါ ဆက္သြယ္

ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္းကို တိုးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(င)

ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း မရွိလၽွင္ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မ
ခြဲငယ္ (၁) မွ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃) အထိ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္
မေပးၿခင္း

သို႔မဟုတ္

ရပ္စဲၿခင္းၿပဳ၍

ယင္းအေၿခအေနကို

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စုံစမ္း

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔ရမည္။
(စ)

ပုဒ္မခြဲ (ဃ) အရ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား
စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို စီးပြားဆက္ဆံမႈ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေသာ္လည္း
ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(ဆ) အထူးသၿဖင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အႏၲရာယ္
အဆင့္ၿမင့္မားသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အခ်က္မ်ား၊
စီးပြားေရးဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ဤပုဒ္မအရ
စုေဆာင္းရယူထားသည့္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား
သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံး အေၿခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေစ
ေရးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၿဖစ္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိရမည္။
၂၀။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီးပြားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုခ်င္း အတြက္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထားစိစစ္ၿခင္းကို စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေဆာင္႐ြက္ ရမည္။ ထို႔အၿပင္
မိမိတို႔သိရွိထားသည့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိမႈ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ မည္သည့္
လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို မဆို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက ေငြေၾကးဇာစ္ၿမစ္ကို
လည္း စိစစ္ရမည္။
၂၁။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ (က) ေအာက္ပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္(၁) စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အရင္းခံ ထင္ရွားၿခင္းမရွိဘႏ
ဲ ွင့္ၿဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီေၾကာင္း
ထင္ရွားၿခင္း

မရွိဘဲႏွင့္ၿဖစ္ေစ

႐ႈပ္ေထြးေသာ၊

ပုံမွန္

မဟုတ္ေသာ

ပမာဏ

မ်ားၿပားသည့္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားလုံး၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ပုံစံၿဖင့္
လႊဲေၿပာင္းသည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားလုံး၊
(၂) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး
အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မရွိသည့္
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏိုင္ငံရွိသူ တစ္ဦးႏွင့္ စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ
သို႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အားလုံး၊
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး၏ ေနာက္ခံ အေၿခအေနႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို
ၿဖစ္ႏိုင္သမၽွ

စစ္ေဆးရမည့္

အၿပင္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ကိုလည္း

ေရးသားမွတ္တမ္း

တင္ရမည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ
အႏၲရာယ္ အဆင့္ ၿမင့္မားသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္သိရွိရပါက ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္သူ
အေပၚ အေလးထားစိစစ္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၂၂။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအား ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ ဩဇာတိကၠမရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္
အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာတြင္

ဩဇာတိကၠမရွိသူမ်ား

ဟုတ္မဟုတ္

ဆုံးၿဖတ္ႏိုင္ရန္

အႏၲရာယ္

အဆင့္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ထားရွိၿပီး ေအာက္ပါ အတိုင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္(က) အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာတြင္ ဩဇာတိကၠမရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍(၁) စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ ထူေထာင္ၿခင္းမၿပဳမီ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္
႐ြက္ၿခင္း မၿပဳမီ အႀကီးတန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿခင္း၊
(၂) ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈႏွင့္

ေငြေၾကးအရင္းအၿမစ္ကို

ေဖာ္ထုတ္ရန္

ဆီေလ်ာ္

သည့္

အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားလုံး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(၃) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ တိုးၿမႇင့္အေလးထား စိစစ္ၿခင္းကို စဥ္ဆက္မၿပတ္
က်င့္သုံး၍ ယင္းစီးပြား ဆက္ဆံမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿခင္း။
(ခ)

ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ ဩဇာတိကၠမရွိသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားက အႏၲရာယ္ အဆင့္ၿမင့္သည္ဟု ဆုံးၿဖတ္ပါက ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ အေရးယူ
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို က်င့္သုံးၿခင္း။
၂၃။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္

အၿပင္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္

အၿခား

အာဏာပိုင္မ်ား ထံသို႔ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို
ေပးပို႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင္သင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လႊဲေၿပာင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီကို ၿပန္လည္ ဆက္စပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္အထိ ၿပည့္စုံလုံေလာက္မႈ
ရွိရမည္(က) စီးပြားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ ရပ္စဲၿပီးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ရံဖန္ရံခါ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို
ၿပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္မွ ငါးႏွစ္အထိ ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္႐ြက္သူ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ
ပိုင္ရွင္၏

ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

စာအဆက္အသြယ္မ်ား

အပါအဝင္

သက္ေသခံ အေထာက္အထားဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္႐ြက္သူ
အေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္းမွ တစ္ဆင့္ ရရွိထားေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ မ်ားႏွင့္
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေသာ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊
(ခ)

ၿပည္တြင္းၿပည္ပ

လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္ရန္

အားထုတ္မႈ

သို႔မဟုတ္

လႊဲေၿပာင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးခ်ိန္မွ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္တာကာလ အထိ လႊဲေၿပာင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊
(ဂ)

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔တင္ၿပခဲ့သည္မွာ အနည္းဆုံး
ငါးႏွစ္ၾကာၿပီၿဖစ္သည့္

ဤဥပေဒ

အခန္း

(၈)

အရ

လႊဲေၿပာင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈ

သတင္းပို႔ခ်က္မိတၱဴမ်ားႏွင့္ အၿခား သက္ဆိုင္သည့္ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ား၊
(ဃ) ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္မွာ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ ၿပင္ဆင္ မြမ္းမံ ခဲ့သည္မွာ
ငါးႏွစ္ေက်ာ္လြန္သည့္

အႏၲရာယ္အဆင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

အကဲၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္

အၿခားအေရးပါသည့္

၂၄။ (က) သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္
ၿခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားအနက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ
ၾကားခံပုဂၢိဳလ္ကို အားထား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ (၁) ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိဘဲ

ရယူႏိုင္ၿခင္း၊
(၂) ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတည္ၿပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား
စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါက ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိဘဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ၿခင္း၊
(၃) ပုဒ္မ ၂၁ မွ ၂၃ ပါ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စား

လိုက္နာ

ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းခန္႔ခြဲၿခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း မ်ားကို ေက်နပ္ဖြယ္ ေဆာင္႐ြက္ထားႏိုင္ၿခင္း။
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူကို မည္သူမည္ဝါၿဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္
ၿခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ၿပဳၿခင္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္း၌ အဓိက
တာဝန္ၿဖစ္သည္။

၂၅။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အသစ္တီထြင္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေပၚေပါက္ေသာ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿခင္းႏွင့္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊
ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္
ၿခင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။
၂၆။ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

နယ္စပ္ၿဖတ္ေက်ာ္

ေဆာင္႐ြက္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အလားတူ အၿခားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မၿပဳလုပ္မီ ပုဒ္မ
၁၉

ၿပ႒ာန္းခ်က္ပါ

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ

အေလးထား

စိစစ္ၿခင္းမ်ားကို

ပုံမွန္

ၿပဳလုပ္ရမည့္အၿပင္ ေအာက္ပါတို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္(က) မိမိႏွင့္စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အၿခားႏိုင္ငံမွ အဖြဲ႕အစည္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ယင္း၏

ဂုဏ္သတင္းႏွင့္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

သို႔မဟုတ္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆး ခံရၿခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၿခင္း
ဆိုင္ရာ အေရးယူခံရၿခင္း ရွိမရွိ ကို လည္းေကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း စုေဆာင္းရယူၿခင္းႏွင့္
သိရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ခ)

အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူထံမွ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူၿခင္း၊

(ဂ)

အဆက္အသြယ္ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မႈ အရည္အေသြးကို အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊

(ဃ) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း။
၂၇။ (က) ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္
နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္း ပါဝင္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ၿပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

စိစစ္ရမည္။

ယင္းသတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္

ေၾကးနန္း

သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲရာ၌ပါရွိသည့္ မွာၾကားခ်က္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။ အကယ္၍ ေငြစာရင္း အမွတ္မရွိပါက
ထိုလႊဲေၿပာင္းမႈအတြက္ သီးၿခားရည္ၫႊန္း နံပါတ္ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ဤပုဒ္မ၏
ၿပ႒ာန္းခ်က္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေငြေပးေခ်မႈေဆာင္႐ြက္ေသာ ၾကားခံေငြေရး
ေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိန္းသိမ္းၿခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ၿခင္းမ်ား ေဆာင္႐က
ြ ္
ရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ (က) သည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿခင္းမရွိေစရ(၁) အေႂကြးဝယ္ကတ္ သို႔မဟုတ္ ၿမီစားကတ္ၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ယင္း

လႊဲေၿပာင္းမႈႏွင့္အတူ အေႂကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ ၿမီစားကတ္ အမွတ္မ်ား ပါရွိေသာ
လႊဲေၿပာင္းမႈ၊

(၂) ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္ သည့္ ကနဦး
လႊဲေၿပာင္းသူႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္တို႔သည္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၿဖစ္ပါက

ယင္း

ေငြေရး

ေၾကးေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား

ေဆာင္႐ြက္ သည့္ လႊဲေၿပာင္းမႈ။
(ဂ)

ေငြေပးေခ်မႈ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္သည္
ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း မရွိသည့္ ေၾကးနန္း
သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးၿခင္း မၿပဳရ၊

(ဃ) ႏိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္၍ ေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းၿဖင့္ ေငြလႊဲၿခင္း
သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးလက္ခံၿခင္းၿပဳသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္(၁) အဆိုပါလႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္အတူ ကနဦး လႊဲေၿပာင္းေပးသူႏွင့္ အက်ိဳး
ခံစားခြင့္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထား
ရွိရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(၂) ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ ေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္
နည္းလမ္းၿဖင့္

ေငြလႊဲၿခင္းမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ရန္

အီလက္ထေရာနစ္

ထိုက္သင့္ေသာ

အေရးယူ

ပယ္ဖ်က္ၿခင္း

သို႔မဟုတ္

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။
(၃) ယင္းလႊဲေၿပာင္းမႈ

ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

လက္ခံၿခင္း၊

ဆိုင္းငံ့ထားၿခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးယူၿခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ ထားရမည္။
(င)

ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကနဦးလႊဲေၿပာင္းသူ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ပိုင္ရွင္ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၿပည္တြင္း ေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္
အီလက္ထေရာနစ္

နည္းလမ္းၿဖင့္

ေငြလႊဲၿခင္း

တစ္ရပ္တြင္

မွတ္တမ္းက်န္ရွိေစေရး

အတြက္ နည္းပညာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အတားအဆီး ၿဖစ္ပါက ယင္းေငြေၾကး
လႊဲေၿပာင္းမႈ ၿပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသည့္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ
ေဖာ္ၿပပါ သတင္းအခ်က္ အလက္အားလုံး ရရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ မွတ္တမ္းကို

သိမ္းဆည္းထား ရွိရမည္။
(စ)

ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေသာ ေၾကးနန္း
သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္းၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္၍ ေငြလႊဲေၿပာင္း ၿခင္းကို
လက္ခံေဆာင္႐ြက္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္သည္ ယင္းလႊဲေၿပာင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္အား အတည္ၿပဳ စိစစ္ရမည္။

(ဆ) ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေၾကးနန္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းလမ္း
ၿဖင့္ ေငြေၾကး လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈၿပဳလုပ္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ရမည္။
၂၈။ (က) သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါး
ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဌာနတြင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ၿပ႒ာန္းၿခင္း၊ ထပ္မံၿဖည့္စြက္ ၿပ႒ာန္း
ၿခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ၿပင္ လိုအပ္ပါက
ယင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္
ၾကည့္ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ တိုးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္(၁) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္
မ်ား၊

စဥ္ဆက္မၿပတ္

အေလးထားစိစစ္ၿခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊

သတင္းပို႔ရန္

လႊဲေၿပာင္း

တာဝန္ႏွင့္

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို

မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းၿခင္း

ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊
(၂) မိမိဝန္ထမ္းမ်ား၏
လုပ္ထုံး

ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္အတန္း

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

ယင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏

ၿမင့္မားေစရန္

ႀကီးၾကပ္သည့္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊

အလုပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ ေငြေရး ေၾကးေရး ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း
တို႔ကို အကဲၿဖတ္ရန္ နည္းစနစ္တစ္ရပ္၊

(၃) မိမိႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူကို သိရွိၿခင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အထူး တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္
အခန္း (၈) ပါ သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္သည့္ လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သိရွိၿခင္း
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ထမ္း မ်ားက အကူအညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မၿပတ္
ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊
(၄) ဤဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုက္နာ

က်င့္သုံးမႈႏွင့္

အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို စစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ
စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္။
(ခ)

အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ရွိေသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး အရာရွိ
တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ထားရွိရမည္။

(ဂ)

ဤပုဒ္မပါ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ အမ်ိဳးအစား မ်ားကို
သတ္မွတ္ရမည္။ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈအႏၲရာယ္ႏွင့္တကြ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပမာဏ၊ ဆက္သယ
ြ ္
ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊

လႊဲေၿပာင္းေဆာင္

႐ြက္မႈမ်ား၊

ထုတ္ကုန္မ်ား၊

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ အတိုင္းအတာ၊ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္
အက်ဳံးဝင္ ပတ္သက္သည့္ ပထဝီဝင္ အေနအထားႏွင့္ႏိုင္ငံမ်ားစသည္ တို႔ကို ထည့္သင
ြ ္း
သုံးသပ္ရမည္။
(ဃ) ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္(၁) ဤဥပေဒအရ ထုတ္ၿပန္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ
ရပ္ၿခား လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား
အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအုပ္စုအလိုက္ က်ယ္ၿပန္႔စြာ လိုက္နာက်င့္သုံးေစၿခင္း၊
(၂) ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သူအေပၚ အေလးထား စိစစ္ၿခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အား
ေဆာင္႐ြက္ ၿခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အသုံးၿပဳေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးအုပ္စု
တစ္ခုအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ၿခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထားရွိ
ေစၿခင္း။
၂၉။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၂၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ခန္႔အပ္ထားသည့္ အရာရွိ အား
ေအာက္ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပ္ႏွင္းရမည္(က) လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ရန္

လိုအပ္ေသာ

စာ႐ြက္စာတမ္း

အေထာက္

အထားမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္မ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္းမ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္၊
(ခ)

သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္း၏ မည္သည့္ ဝန္ထမ္းထံမွမဆို၊ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္၊ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ ရွင္းလင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္

စာ႐ြက္စာတမ္း အေထာက္

အထားမ်ား ကိုမဆို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ႏင
ွ ့္ ရယူပိုင္ခြင့္။
၃၀။ (က) မည္သူမၽွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း သဏၭာန္ေဆာင္ဘဏ္ကို ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳရ၊
(ခ)

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ သဏၭာန္ေဆာင္ဘဏ္မ်ားနွင့္ၿဖစ္ေစ၊ ၎ဘဏ္မ်ား
တည္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ၿဖစ္ေစ စီးပြားေရးဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္မႈ
စတင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားဆက္ဆံမႈ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ၊

(ဂ)

ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သဏၭာန္ေဆာင္ ဘဏ္မ်ားအား ယင္းတို႔၏
ေငြစာရင္းမ်ားကို

အသုံးၿပဳရန္

ခြင့္ၿပဳထားသည့္

အဆက္အသြယ္

ဘဏ္ႏွင့္

ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ စတင္ၿခင္း သို႔မဟုတ္
စီးပြားဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္မႈ မၿပဳရ။
၃၁။ (က) ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ

အေရးယူ

ေဆာင္႐ြက္ရမည့္

အခ်က္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ရမည့္အၿပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္
ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္ရမည္။

(ခ)

သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ထုတ္ၿပန္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ကို
တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္။

(ဂ)

စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။

၃၂။ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတင္းပို႔ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ တန္ဖိုး ပမာဏ သို႔မဟုတ္
ယင္းတန္ဖိုး ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း လႊဲေၿပာင္း ေဆာင္႐ြက္
မႈမ်ား ၿဖစ္လၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္ရပ္ရပ္ကို တရားမဝင္ေသာ
နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္သည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသို႔ၿဖစ္ေစရန္
အားထုတ္သည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း သံသယၿဖစ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိလၽွင္ ပုဒ္မ ၁၀၊ ပုဒ္မခြဲ
(က) အရ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး
အဖြဲ႕သို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ရမည္။
၃၃။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ
မ်ားသည္ ပုဒ္မ ၃၂ အရ သတင္းပို႔ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကို မိမိတို႔ ဝန္ထမ္း အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ား
အၾကားမွ တစ္ပါး အၿခား မည္သူ႕ကိုမၽွ ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာၾကားၿခင္း မၿပဳရ။
၃၄။ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးပမာဏႏွင့္ ယင္းတန္ဖိုး
ပမာဏထက္

ေက်ာ္လြန္

သည့္

ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို

တစ္ႀကိမ္တည္း

ေဆာင္႐ြက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ လႊဲေၿပာင္းမႈ အေၿမာက္အၿမားၿဖင့္
ေဆာင္႐ြက္သည္ၿဖစ္ေစ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔ရမည္။
၃၅။ ေရွ႕ေနမ်ား၊
မိမိတို႔ႏွင့္

ႏိုထရီပတ္ဗလစ္မ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္

ဥပေဒၿဖင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ၿပဳသူမ်ားသည္

တရားစြဲဆိုၿခင္း

သို႔မဟုတ္

တရားစြဲဆိုမႈကို ေရွာင္ရွားၿခင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးၿခင္း အပါအဝင္ ဥပေဒေရးရာ ရပ္တည္ခ်က္ကို
ဆုံးၿဖတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို သတင္းပို႔ရန္ တာဝန္မရွိေစရ။

အခန္း (၉)
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း
၃၆။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္သည္(က) သတင္းပို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား မပ်က္မကြက္ တိက်စြာ
လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ရမည္။
(ခ)

သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

ရွိႏိုင္သည့္

အႏၲရာယ္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

အကဲၿဖတ္ၿခင္းကို

အၾကမ္းဖက္မႈ

ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

ကို

အဆိုပါ

အကဲၿဖတ္မႈသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေနာက္ဆုံးအေၿခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေစရမည့္
အၿပင္ အဆိုပါ ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ လုံေလာက္စြာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
ၿပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်က္ မ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္။
(ဂ)

သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၿခားေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ရယူ စုေဆာင္းၿခင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ
အေပၚ

အေၿခၿပဳ၍

လုပ္ငန္းခြင္သို႔

သြားေရာက္

စစ္ေဆးၿခင္း၊

လုပ္ငန္းခြင္ၿပင္ပမွ

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္
ႏိုင္သည္။
(ဃ) သတင္းပို႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

သိမ္းဆည္းထားေသာ

သတင္းအခ်က္

အလက္

အေထာက္အထား မိတၱဴကို ယင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံမွ ရယူႏိုင္သည္။
(င)

အခန္း (၈) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ သတင္းပို႔
အဖြဲ႕အစည္းကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ က်င့္သုံးႏိုင္သည္။

(စ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿခင္း ၌ ၿဖစ္ေစ၊ တရားစြဆ
ဲ ို
တင္ပို႔ၿခင္း၌ၿဖစ္ေစ အၿခားအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊ သတင္း
အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည္။

(ဆ) သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ႏိုင္ငံၿခားလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကၿဖစ္ေစ၊

ယင္းတို႔က

အမ်ားစု

ပိုင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲ မ်ားကၿဖစ္ေစ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားႏွင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တည္ဆဲၿပည္တြင္း

ဥပေဒႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားကို ၿပ႒ာန္းသတ္မွတ
ၿခင္းႏွင့္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း ရွိ မရွိတို႔ကို စိစစ္
ႏိုင္သည္။
(ဇ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ေသာ
မည္သည့္ လႊဲေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဆို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ ရမည္။

(ဈ)

သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း

တိုက္႐ိုက္ၿဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္

ပါဝင္ၿခင္းအတြက္

သြယ္ဝိုက္၍ၿဖစ္ေစ

ကိုက္ညီ

ပိုင္ဆိုင္ၿခင္း၊

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္

စံႏႈန္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
(ည) ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို ဆိုင္းငံ့ၿခင္း၊ ကန္႔သတ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းၿခင္းႏွင့္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈကို

တားၿမစ္ၿခင္းတို႔ကို

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္

ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔

တင္ၿပၿခင္း၊
(ဋ)

ဤဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရင္းဇယား မ်ားကို
ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။

၃၇။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္သည္ အခန္း (၈) ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္
ပ်က္ကြက္သည့္
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊

သတင္းပို႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊

သို႔မဟုတ္

ယင္းအဖြဲ႕

အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား

အစည္းမ်ား၏

သို႔မဟုတ္

ႀကီးၾကပ္

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား ေအာက္ပါႀကီးၾကပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖစ္ေစ၊
တစ္မ်ိဳးထက္ ပို၍ၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္(က) စာၿဖင့္ေရးသား သတိေပးၿခင္း၊

(ခ)

သီးၿခားၫႊန္ၾကားခ်က္ၿဖင့္ ကန္႔သတ္ၿခင္း၊

(ဂ)

ေဖာ္ထုတ္သိရွိသည့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို

အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ၿပေစၿခင္း၊
(ဃ) အၿခားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္း။
၃၈။ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားသည္

ပုဒ္မ

၃၇

အရ

ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သည့္

အေရးယူ

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕သို႔
သတင္းပို႔ရမည္။
အခန္း (၁၀)
ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ကိုင္ေဆာင္သူလႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား
ႏိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ
၃၉။ ဗဟိုအဖြဲ႕ကသတ္မွတ္ေသာ တန္ဖိုးပမာဏ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ေငြေၾကး၊
ကိုင္ေဆာင္သူ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သို႔မဟုတ္
သတၱဳမ်ားကို ၿပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သူ သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပထြက္ခြာသူသည္ ၎၏ လက္ဝယ္၌
ၿဖစ္ေစ၊

ဝန္စည္စလယ္၌

ၿပည္ပသို႔

ၿဖစ္ေစ

ယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္

စီစဥ္

ပါရွိလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ၿဖစ္ေစ၊

ၿပည္တင
ြ ္းသို႔

ေခ်ာစာပို႔ေဆာင္သည့္

ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း

သို႔မဟုတ္

နည္းလမ္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသို႔

တရားဝင္ ေၾကညာ ရမည္။
၄၀။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မ ၃၉ ႏွင့္အညီ ေၾကညာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ သို႔မဟုတ္
လိမ္လည္ေၾကညာသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေငြေၾကး

ခဝါခ်မႈ

သို႔မဟုတ္

ဤဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ၿပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္ သည္ဟု သံသယရွိေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ ကိုင္ ေဆာင္သူ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္
စာတမ္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

အဖိုးတန္သတၱဳႏွင့္

ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား

အခ်ိဳ႕ကိုၿဖစ္ေစ၊

အားလုံးကိုၿဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ အက္ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္း

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုအပ္သလို က်င့္သုံးႏိုင္သည္။
၄၁။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသည္

ဤအခန္းပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

ေအာက္ပါ

အခ်က္မ်ားႏွင့္

အေကာက္ခြန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္သူမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္
ေစေရးအတြက္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိေစရမည္(က) ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ ဝန္စည္စလယ္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ေခ်ာစာ
ေပးပို႔မႈ နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္ေသတၱာမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္
႐ြက္ၿခင္း၊
(ခ)

လိမ္လည္ေၾကညာၿခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကညာရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ၿခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိလၽွင္
ၿဖစ္ေစ၊

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈ

သို႔မဟုတ္

ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သံသယရွိလၽွင္ ၿဖစ္ေစ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ
အဆိုပါ ေငြေၾကး၊ ကိုင္ေဆာင္သူ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အဖိုးတန္
သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ မူလဇာစ္ၿမစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္မ်ားကို ေတာင္းခံၿခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူၿခင္း။
၄၂။ ဤဥပေဒ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက

ရရွိထားသည့္

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္ ၏ ႏိုင္ငံၿခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
အခန္း (၁၁)
ၿပစ္မႈႏွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား
၄၃။ မည္သူမဆို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္

ထိုသူကို

တစ္ဆယ္ႏွစ္ အထိ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းကို က်ပ္သန္းငါးရာထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ရွိသူ ပိုင္ရွင္အား
ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္။
၄၄။ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၈ မွ ပုဒ္မ ၂၅ အထိ၊ ပုဒ္မ ၂၈ ႏွင့္

ပုဒ္မ ၂၉ တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သို႔တည္း မဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္
ေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၇ တို႔ပါ
ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလၽွင္ ထိုသူကို
ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္
သူသည္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို
က်ပ္သန္း တစ္ရာထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည္။
၄၅။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၀၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း
သို႔တည္းမဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၀၊
ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္
အားထုတ္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
ရမည့္ အၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ သည္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ပါက

ယင္းကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္

အဖြဲ႕အစည္း

ကို

က်ပ္သန္းသုံးရာအထိ

ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၄၆။ မည္သည့္သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမွ
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔
အခ်က္အလက္မ်ား

တာဝန္ရွိသူမဆို
သတင္းေပးပို႔ရာတြင္

ဖုံးကြယ္ထားေၾကာင္း

ပုဒ္မ

၃၂

အရ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

လိမ္လည္ေဖာ္ၿပေၾကာင္း

ၿပစ္မႈထင္ရွား

စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္

သို႔မဟုတ္
ထိုသူကို

အနည္းဆုံးသုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံးခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည့္အၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို က်ပ္သန္းသုံးရာ အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၄၇။ မည္သူမဆို

ရည္႐ြယ္ခ်က္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊

ေပါ့ေလ်ာ့၍ၿဖစ္ေစ

ပုဒ္မ

၃၉

ပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္ကို

ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၀ အရ
ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ လိမ္လည္ေၾကညာမႈကို
ၿပဳလုပ္ၿခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

အေကာက္ခြန္

အရာရွိ၊

အရာရွိ

သို႔မဟုတ္

အာဏာပိုင္

တစ္ဦးဦးထံ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ၿခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ၿပစ္မႈထင္ရွား

ေတြ႕ရွိပါက

ထိုသူကို

သုံးႏွစ္အထိ

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

ၿခင္းခံရမည့္အၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းက ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက
ယင္းကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေငြဒဏ္ က်ပ္သန္းသုံးရာအထိ ခ်မွတ္ရမည္။
၄၈။ မည္သူမဆို ဤဥပေဒအရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ကာလအတြင္း ၎အား ထုတ္ဆင့္္သည့္
ေငြေႀကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ တားၿမစ္မိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္
ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္
ခ်မွတ္ရမည့္အၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို က်ပ္သန္းသုံးရာအထိ ေငြဒဏ္
ခ်မွတ္ရမည္။
၄၉။ မည္သည့္ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမဆို ပုဒ္မ ၃၄ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္
မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို သုံးႏွစ္အထိ
ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အၿပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို က်ပ္သန္းသုံးရာအထိ
ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၅၀။ မည္သည့္ သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏
ဒါ႐ိုက္တာ၊

အရာရွိႏွင့္

ဝန္ထမ္းမဆို

ပုဒ္မ

၃၃

ပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

ေဖာက္ဖ်က္

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊
ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
၅၁။ မည္သည့္

စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္

သို႔မဟုတ္

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး

အဖြဲ႕ဝင္မဆို

ဤဥပေဒႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္ ၿပစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ၿခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းၿပဳရာတြင္ ေအာက္ပါၿပဳလုပ္မႈ
သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလၽွင္
ထိုသူကို အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ အၿပင္
ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ (က) မိမိအတြက္ၿဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးအတြက္ၿဖစ္ေစ တံစိုးလက္ေဆာင္အၿဖစ္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း

တစ္စုံတစ္ရာ ကို ေတာင္းခံၿခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံ ရယူၿခင္း၊
(ခ)

ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား

အေရးယူၿခင္းမၿပဳႏိုင္ေစရန္

ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို

အၿခားသူ

တစ္ဦးဦးၿဖင့္ အစားထိုးၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အေရးမယူဘဲ ထိမ္ခ်န္ၿခင္း၊
(ဂ)

ေငြေၾကးခဝါခ်ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းကို အေရးယူၿခင္း မၿပဳႏိုင္ ေစရန္
ဖုံးကြယ္ၿခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ တစ္နည္း နည္းၿဖင့္ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း
သို႔မဟုတ္ အသြင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊

(ဃ) စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားအား ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊ အစားထိုးၿခင္း၊
မမွန္မကန္ေရးသြင္းၿခင္း။
၅၂။ တရား႐ုံးသည္ (က) ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈတစ္ခုခုၿဖင့္ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လၽွင္ အမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသခံ
ပစၥည္းႏွင့္ ေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာအၿဖစ္ သိမ္းယူၿခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းၿပဳသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ရမည္။
(ခ)

ခ်မွတ္ေသာ ဒဏ္ေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကး
ေထာက္ပ့မ
ံ ႈ တိုက္ဖ်က္ေရးရန္ပုံေငြသို႔ ေပးသြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ
အဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဂ)

ဤဥပေဒအရ

ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ၿခင္းခံရသူက

ေပးေဆာင္ၿခင္းမရွိလၽွင္

ယင္း

ကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအား ဝင္ေငြခြန္မေၿပ က်န္ေငြၿဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ အရေကာက္ခံ
ရမည္။
အခန္း (၁၂)
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐က
ြ ္ၿခင္း
၅၃။ ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ ရမည္-

(က) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ သတင္း ဖလွယ္ၿခင္း၊
(ခ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရး

ဆိုင္ရာ

စီစဥ္ၫႊန္ၾကားၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ စီမံၿခင္းႏွင့္ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ
အခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(ဂ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရး

ဆိုင္ရာ

ေလ့က်င့္ေရး၊ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐က
ြ ္ေရး၊ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္႐က
ြ ္ၿခင္း၊
(ဃ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရး

ဆိုင္ရာ

အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊
(င)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ၿဖစ္ေစရန္ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿခင္း၊

(စ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿခင္း။
အခန္း (၁၃)
တရားခံလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း

၅၄။ (က) ဤဥပေဒပါ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို တရားခံလႊဲေၿပာင္းေပးႏိုင္သည့္ ၿပစ္မႈအၿဖစ္ သတ္မွတ္
ရမည့္အၿပင္ တရားခံလႊဲေၿပာင္းေရးကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ခ)

ဤဥပေဒအရ တရားခံလႊဲေၿပာင္းၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားခံ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ ေတာင္း
ဆိုၿခင္း ခံရသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းထားသည့္ အၿခား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
အေထာက္အထားၿပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၅၅။ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွၿဖစ္ေစ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု
မွၿဖစ္ေစ ဤဥပေဒပါ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ၿပည္တင
ြ ္း၌ က်ဴးလြန္သည့္ တရားခံအား
ၿပည္ပသို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အၿပန္အလွန္ အကူအညီေပးရန္
ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍(က) ဤဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးၿပစ္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္

သည့္ၿပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ က်ဴးလြန္ သည့္ ၿပစ္မႈဟု မွတ္ယူ
ၿခင္းမၿပဳရ။
(ခ)

ယင္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္တင
ြ ္

ေဖာ္ၿပပါရွိသည့္

က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

ေငြေၾကး

ခဝါခ်မႈမွာ

ႏိုင္ငံေရးၿပစ္မႈ၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ၿပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္
က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္ တစ္ခုတည္းၿဖင့္ ၿငင္းပယ္ၿခင္း မၿပဳရ။
အခန္း (၁၄)
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ရန္ပုံေငြ
၅၆။ ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
ရန္ပုံေငြကို ေအာက္ပါရေငြမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ ထူေထာင္ရမည္(က)

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပံ့ေငြ၊

(ခ)

တရား႐ုံးမွခ်မွတ္ေသာ ဒဏ္ေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊

(ဂ)

ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား။

၅၇။ ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
ရန္ပုံေငြကို ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ အသုံးၿပဳရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားက်ခံရန္ ခြင့္ၿပဳႏိုင္သည္(က) ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၊

စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၊

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး

အဖြဲ႕တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊
(ခ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္
လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ား၊

(ဂ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား စိစစ္ၿခင္း၊ စုံစမ္း
စစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးၿမႇင့္သည့္ ကိစၥမ်ား၊

(ဃ) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ စြမ္းရည္ၿမႇင့္တင္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊

(င)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ အေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ၿခင္း ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊

(စ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ား
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ား၊

(ဆ) ဗဟိုအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာ အၿခားလိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အၿခားအေရးေပၚ လုပ္ငန္း
တာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊
(ဇ)

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား စြမ္းစြမ္းတမံ ေဖာ္ထုတ္
ေဆာင္႐ြက္သူအား ဆုေငြခ်ီးၿမႇင့္သည့္ ကိစၥမ်ား။
အခန္း (၁၅)
အေထြေထြ

၅၈။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အတြက္ ဘ႑ာေငြ
ခြဲေဝသတ္မွတ္ခ်က္ကို သီးၿခားသတ္မွတ္ေပးရမည္။
၅၉။ (က) ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သေဘာ႐ိုးၿဖင့္ သတင္းပို႔ခ်က္မ်ား တင္ၿပသည့္
သို႔မဟုတ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

သို႔မဟုတ္

ယင္းတို႔၏

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဆိုင္ရာ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊

ေပးအပ္သည့္
အရာရွိမ်ား

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုၿဖစ္ေစ၊

လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထားရွိေရး

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုၿဖစ္ေစ

သတင္းပို႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

အသက္ေမြး

ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုၿဖစ္ေစ၊

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ

ခ်ိဳးေဖာက္သည့္

အေၾကာင္းေၾကာင့္

ၿပစ္မႈေၾကာင္းအရ

လည္းေကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းအရ လည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း တရားစြဆ
ဲ ိုၿခင္း၊ အေရးယူၿခင္း မၿပဳရ၊
(ခ)

သတင္းပို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္
ဝန္ထမ္းမ်ားက လိုက္နာရမည့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ကၽြမ္းက်င္
မႈဆိုင္ရာ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထားရွိေရးႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ သတိၿပဳေရးဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

ဤဥပေဒဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားက လႊမ္းမိုးသည္။
၆၀။ ပုဒ္မ ၅ ပါ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္
ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားတင္ၿပရန္ တာဝန္သည္ စြပ္စခ
ဲြ ံရသူတင
ြ ္ ရွိေစရမည္။
၆၁။ တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္းသည္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဆ
ဲ ို ရာတြင္(က) တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ပုဒ္မ ၅ ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန
ရာမွရရွိေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား တင္ၿပႏိုင္လၽွင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၿမင္သာေသာ
အေထာက္အထားၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ယင္းေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရရွိေစခဲ့သည့္
မူလၿပစ္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသတင္ၿပရန္ လိုအပ္ၿခင္း မရွိေစရ။
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ

(က)

ပါ

ၿပစ္မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာမွရရွိေသာ

ေငြေၾကးႏွင့္

ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿခင္း မၿပဳရ။
(ဂ)

ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏

အသိအၿမင္၊

ရည္႐ြယ္ခ်က္၊

ႀကံ႐ြယ္ခ်က္တို႔သည္

မူလၿပစ္မႈ၏

အေၿခခံအခ်က္မ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ၿဖစ္ေစကာမူ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈၿပစ္မႈမ်ားတြင္ ၎၏ အခ်က္မ်ားကို ၿဖစ္ရပ္မွန္ အေၾကာင္းၿခင္းရာ
မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။
၆၂။ ေငြေၾကးခဝါခ်ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ၿခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္း
ခံေနရသူမဟုတ္ေသာ အၿခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ယင္း ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား
သေဘာ႐ိုးၿဖင့္ အဖိုးစားနားေပး၍ လႊဲေၿပာင္းရယူထားၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား
တင္ၿပႏိုင္ပါက ယင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးတို႔ကို ထိခိုက္ၿခင္း မရွိေစရ။
၆၃။ မည္သူမဆို

ဤဥပေဒအရ

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆိုင္ရာ

စိစစ္ၿခင္း၊

စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းႏွင့္

အေရးယူၿခင္းတို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီသည့္ သတ္မွတ္ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားမၽွတစြာ ၿပဳမူ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ အၿခားခံစားခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစေရးတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ ရရွိေစရမည္။
၆၄။ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈၿဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿခင္းခံရသူ မည္သူမဆို ယင္း၏ အခြင့္အေရး

မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အနီးစပ္ဆုံး သင့္ေလ်ာ္ရာ
သံ႐ုံးသို႔ၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသို႔ၿဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ၿဖစ္ေစ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၿခင္း
မရွိေစဘဲ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။
၆၅။ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ၿပန္သည့္ အမိန္႔မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၆၆။ ဗဟိုအဖြဲ႕၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္၊ သတင္းပို႔
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဤဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရသည့္ အၿခားေသာ အစိုးရဌာန
ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ယင္းဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

လက္ရွိ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္

ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦး သည္ မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္
ေနစဥ္အတြင္း လက္ခံရရွိသည့္ မည္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကိုမဆို တာဝန္ၿပီးဆုံးသည့္
တိုင္ေအာင္

လၽွိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္း

ထားရွိရမည္ၿဖစ္ၿပီး

တာဝန္ရွိသူတိုင္းသည္

ရရွိထားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ တရား႐ုံး၏အမိန္႔အရသာ
အသုံးၿပဳႏိုင္သည္။ ဤၿပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ၿမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လၽွိဳ႕ဝွက္
ခ်က္ ဥပေဒအရ အေရးယူၿခင္းခံရမည္။
၆၇။ ပုဒ္မ ၅ ပါ ဤဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရာမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကး
သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအား (က) ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္ၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဎ) ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္
က်ဴးလြန္ရာမွ

ရရွိသည့္

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ၿပစ္မႈမ်ားကို

ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူရမည္။
(ခ)

ဤဥပေဒ စတင္အာဏာမတည္မီက ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဎ) ပါ ၿပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ ကို
က်ဴးလြန္ရာမွ

ရရွိသည့္

တရားမဝင္ေသာ

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းၿဖင့္

ဥပေဒၿဖင့္ အေရးယူရမည္။

ရရွိသည့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

ၿပစ္မႈမ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး

၆၈။ ဤဥပေဒပါ

ၿပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ၿဖင့္

တရားစြဆ
ဲ ိုရာတြင္

ဗဟိုအဖြဲ႕

သို႔မဟုတ္

ဗဟိုအဖြဲ႕က

လႊဲအပ္ထားေသာ အဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။
၆၉။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္(က) ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္း
မ်ားကို ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ ႏိုင္သည္။
(ခ)

ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊
ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။

(ဂ)

ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊

ႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္ႏွင့္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

စုံစမ္း

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕တို႔သည္ လိုအပ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္ႏိုင္သည္။
၇၀။ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းၿဖင့္ရရွိသည့္

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ေရး

ဥပေဒ

(ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒ အမွတ္ ၆/၂၀၀၂) အရ ၿဖစ္ေစ၊
အၿခားလုပ္ပိုင္ခြင့္

တစ္ခုခုအရၿဖစ္ေစ

ထုတ္ၿပန္သည့္

နည္းဥပေဒမ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ သေ႐ြ႕ ဆက္လက္
က်င့္သုံးႏိုင္သည္။
၇၁။ တရားမဝင္ေသာ

နည္းလမ္းၿဖင့္

ရရွိသည့္

ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ေရး

ဥပေဒ

(ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒ အမွတ္ ၆/၂၀၀၂) ကို ဤဥပေဒ
ၿဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

