နိုင်ငံခြားသုံးငငွေစီမံြန် ့ြွေဲမှုဥပငေ
(၂၀၁၂ ြုနှစ်၊ ခပည်ငောင်စုလတ
ွှ ်ငတာ်ဥပငေအမှတ် ၁၂။)
၁၃၇၄ ြုနှစ်၊ ေုတိယဝါဆိုလခပည့်င

ျော် ၈ ရ

(၂၀၁၂ ြုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၁၀ ရ

်

်)

နှင့်
နိုင်ငံခြားသုံးငငွေစီမံြန် ့ြွေဲမှုဥပငေ

ို ခပင်ဆင်သည့်ဥပငေ

(၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ ခပည်ငောင်စုလတ
ွှ ်ငတာ်ဥပငေအမှတ် ၆၄။)
၁၃၇၇ ြုနှစ်၊ နတ်ငတာ်လဆန်း ၄ ရ
(၂၀၁၅ ြုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၁၅ ရ

်
်)

နိေါန်း
နိုင်ငံခြားသုံးငငွေစီမံြန် ့ြွေဲမှု
တိုးတ

်ဖွေံ ့ဖဖိုးမှု

တို ့ ို

ိုပို၍ င

ာင်းမွေန်ငစရန်နှင့် နိုင်ငံငတာ်၏ လူမှုစီးပွေားငရး

ို ခဖစ်ငပါ်ငစမည့် ခပည်ပစီးပွေားဆ

်သွေယ်ငရးနှင့် ပူးငပါင်းငဆာင်ရွေ

်ငရး

ျေယ်ခပန် ့စွော ငဆာင်ရွေ ်နိုင်ရန်အလို ့ငှာ ခပည်ငောင်စုလွှတ်ငတာ်သည် ဤဥပငေ ို

ခပဋ္ဌာန်းလို

်သည်။
အြန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ငဖာ်ခပြျေ

၁။

ဤဥပငေ

၂။

ဤဥပငေတွေင်ပါရှိငသာ

သ

်ငရာ

်

ို နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ စီမံြန် ့ြွေဲမှုဥပငေဟု ငြါ်တွေင်ငစရမည်။
ငအာ

်ပါစ

ားရပ်မျေားသည်

ငဖာ်ခပပါအတိုင်း

်ငစရမည် -

( )

နိုင်ငံငတာ် ဆိုသည်မှာ ခပည်ငောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံငတာ်

(ြ)

နိုင်ငံခြားငငွေ ဆိုရာတွေင် ခမန်မာ
စာတို
ြျေ

်ငငွေလွှဲလွှာမျေား၊ ြျေ

်လ

်လ

ို ဆိုသည်။

ျေပ်ငငွေခဖင့် တန်ဖိုးသင့်ေားခြင်း မဟုတ်ငသာ
်မှတ်မျေား၊ ငငွေလွှဲလ

်မှတ်မျေား၊ ငငွေလွှဲစာတမ်းမျေား၊ ငငွေငပးအမိန် ့လ

်မှတ်မျေား၊ ြရီးသွေား
်မှတ်မျေား၊ ငငွေငပး

တိစာြျေုပ်မျေားနှင့် ငငွေသားေဂဂါးမျေား၊ ငငွေစ ္က ူမျေားပါဝင်သည်။
(ဂ)

အဓိပ္ပာယ်

နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေ ဟူငသာ စ
(၁)

နိုင်ငံခြားငငွေ၊

ားရပ်တွေင် ငအာ

်ပါတို ့ပါဝင်သည် -

2
(၂)

နိုင်ငံတ

ာအစိုးရငငွေငရးငသ

မျေား၊ ငငွေတို

်မျေားနှင့်

းငရးအဖွေဲ ့အစည်းမျေား၊ နိုင်ငံခြားရှိ ဗဟိုဘဏ်

ူးသန်းငရာင်းဝယ်ငရးဘဏ်မျေားတွေင် ေားရှိငသာ

အပ်ငငွေမျေား၊
(၃)

ခပည်တွေင်းဘဏ်မျေားရှိ နိုင်ငံခြားငငွေခဖင့် ဖွေင့်လှစ်ေားရှိသည့် ငငွေစာရင်း
မျေား၊

(၄)

နိုင်ငံခြားအစိုးရမျေား၊ နိုင်ငံခြားငငွေငရးငသ
တ

ာ အစိုးရ ငငွေငရးငသ

းငရးအဖွေဲ ့အစည်းမျေားနှင့် နိုင်ငံ

းငရးအဖွေဲ ့အစည်းမျေား

ေုတ်ငဝေားသည့်

သို ့မဟုတ် အာမြံေားသည့် နိုင်ငံခြားငငွေခဖင့် သတ်မှတ်ေားငသာ ငငွေငြျေး
သ

်ငသြံလ

်မှတ်မျေားနှင့် စာြျေုပ်စာတမ်းမျေား။

(ဂ-၁) ငရွှဆိုသည်မှာ နိုင်ငံပိုင် နိုင်ငံခြားသုးံ သီးသန် ့ငငွေရှိ ငရွှငြျောင်း၊ ငရွှတုံး နှင့်
ငရွှေဂဂါးမျေား၊ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ အငပးအယူခပုလုပ်မှု၌ သတ်မှတ် အသုံးခပုသည့်
စံြျေိန်မီ ငရွှငြျောင်း၊ ငရွှတုံး၊ ငရွှေဂဂါးမျေားနှင့် ခပည်တွေင်း၌ ငနေိုင်သူမျေား၏
ခပည်ပရှိဘဏ်မျေားတွေင် အပ်နှံေားသည့် ငရွှမျေား
(ဃ)

ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာတွေင်
ခဖစ်ငစ င

ဥပငေအရ

ို ဆိုသည်။

ဖွေဲ ့စည်းေားသည်ခဖစ်ငစ၊

မဖွေဲ ့စည်းေားသည်

ာ်ပိုငရးရှင်း၊ တရားဝင်တည်ငောင်ေားငသာ အဖွေဲ ့၊ အဖွေဲ ့အစည်း၊

သမဝါယမအသင်း၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြားအဖွေဲ ့အစည်းတစ်ြုြု၊ အစည်း
အရုံး၊ အသင်းအဖွေဲ ့ သို ့မဟုတ် လူတစ်စုနှင့် လူတစ်ဦးဦးတို ့ ပါဝင်သည်။
(င)

ခပည်တွေင်း၌ ငနေိုင်သူ ဆိုရာတွေင် ငအာ
(၁)

်ပါတို ့ ပါဝင်သည် -

နိုင်ငံခြားတိုင်းခပည်မျေားမှ သံရုံးဝန်ေမ်းမျေားနှင့် အလားတူ တာဝန်
ေမ်းငဆာင်ငနငသာ နိုင်ငံခြားသားဝန်ေမ်းမျေားမှအပ လွေန်ြဲ့သည့် ၁၂
လတာ

ာလအတွေင်း နိုင်ငံငတာ်တွေင် အနည်းဆုံးရ

်ငပါင်း ၁၈၃ ရ

်

ငနေိုင်ြဲ့သူမျေား သို ့မဟုတ် ယင်းသို ့ ငနေိုင်ခြင်းမရှိငသာ်လည်း မိမိ၏
အဓိ
(၂)

လုပ်ငန်းဌာနရှိသူမျေား၊

ခပည်တွေင်း ဥပငေတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားဝင် ဖွေဲ ့စည်းေားငသာ

ုမ္ပဏီ၊

အဖွေဲ ့အစည်းနှင့် ရုံးမျေား၊ နိုင်ငံခြားဥပငေတစ်ရပ်ရပ်အရ နိုင်ငံငတာ်တွေင်
တရားဝင် ဖွေဲ ့စည်းေားငသာ

ုမ္ပဏီ၊ အဖွေဲ ့အစည်း၊ ရုံးမျေားနှင့် ယင်းတို ့

၏ ရုံးြွေဲမျေား၊
(၃)

နိုင်ငံခြားတိုင်းခပည်မျေားတွေင် နိုင်ငံငတာ်

တာဝန်ငပးြန် ့အပ်ေားငသာ

သံရုံးဝန်ေမ်းမျေား သို ့မဟုတ် အခြားဝန်ေမ်းမျေား။

3
(စ)

ခပည်ပတွေင်ငနေိုင်သူ ဆိုသည်မှာ ပုေ်မြွေဲ(င)ပါ အဓိပ္ပာယ်ဖွေင့်ဆိုြျေ
မဝင်သူမျေား

ျေံုး

ို ဆိုသည်။

(ဆ)

ဗဟိုဘဏ် ဆိုသည်မှာ ခမန်မာနိုင်ငံငတာ်ဗဟိုဘဏ်

(ဇ)

နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေလုပ်ငန်းလုပ်
နှင့် စပ်လျေဉ်း၍ လ

ို ဆိုသည်။

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေ

်ြံခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ငရာင်းြျေခြင်း၊

ခပည်တွေင်း၌ ငသာ်လည်းင

ာင်း၊ ခပည်ပနှင့်ငသာ်လည်းင

ငပးငြျေခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်

ို ငဆာင်ရွေ

ေုတ်ငပးငသာ လိုင်စင် တစ်မျေိုးမျေိုး
စ

်တွေင် အ

ာင်း လွှဲငခပာင်းခြင်း၊

်လုပ်

ိုင်ရန် ဗဟိုဘဏ်

ို ရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်

ိုဆိုသည်။ ယင်း

ားရပ်တွေင် နိုင်ငံခြားငငွေမျေား ဝယ်ယူ ငရာင်းြျေလဲလှယ်ငပးြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသူ၊

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ
ဗဟိဘ
ု ဏ်

်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသန
ူ ှင့်

အြါအားငလျောစ
် ွော သတ်မှတ်ငပးသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသမ
ူ ျေား

ပါဝင်သည်။
( စျေ )

နိုင်ငံခြားငငွေမျေား ဝယ်ယူငရာင်းြျေလဲလှယ်ငပးြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသူ ဆိုသည်မှာ
နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်
ြျေ

(ည)

်လ

်မှတ်မျေား

ိုင်ရာတွေင် နိုင်ငံခြားငငွေ ငငွေသားနှင့် ြရီးသွေား

ိုသာ လ

်ြံဝယ်ယူ ငရာင်းြျေြွေင့်ရှိသူ

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ ်

ို ဆိုသည်။

ားသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ ဆိသ
ု ည်မှာ

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်
ဘဏ်
(ဋ)

ို ဆိုသည်။

ငငွေငြျေးသ
(၁)

်ငသြံလ

်မှတ် ဟူငသာ စ

ားရပ်တွေင် ငအာ

ခပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ့ ခဖစ်ငစ၊ အစိုးရဌာန
တစ်ြုြု

်ပါတို ့ပါဝင်သည် ခဖစ်ငစ၊ အဖွေဲ ့အစည်း

ခဖစ်ငစ ေုတ်ငဝသည့် သို ့မဟုတ် ေုတ်ငဝရန် တာဝန်ယူေား

သည့် ငငွေတို
(၂)

ိုင်ြွေငရ
့် ရှိသည့်

်လ

်မှတ်မျေား၊ ငငွေတို

်စာြျေုပ်မျေား၊ ေီဘင်ြျောမျေား၊

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာအဖွေဲ ့အစည်းမျေား သို ့မဟုတ် နိုင်ငံခြား အစိုးရမျေား
ေုတ်ငဝသည့် ငငွေတို

်လ

မ
် ှတ်မျေား၊ ငငွေတို

်စာြျေုပ်မျေား၊ ငငွေငြျေး

စာြျေုပ်မျေားနှင့် ေီဘင်ြျောမျေား၊
(၃)

အမျေားနှင့်သ

်ဆိုင်ငသာ

ုမ္ပဏီမျေား

ေုတ်ငဝသည့် ရှယ်ယာမျေား၊

စငတာ့မျေား၊ ငငွေငြျေးစာြျေုပ်မျေားနှင့် ေီဘင်ြျောမျေား၊
(၄)

ရှယ်ယာမျေား၊စငတာ့မျေား၊ ငငွေငြျေးစာြျေုပ်မျေား၊ ေီဘင်ြျောမျေားနှင့် စပ်လျေဉ်း
သည့် ရပိုင်ြွေင့်မျေားနှင့် ငငွေေုတ်ြွေင့်မျေား။

4
(ဌ)

သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာလွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေား ဆိုသည်မှာ ငငွေလုံးငငွေရင်း
စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေား မဟုတ်သည့် ငပးငြျေမှုမျေား ခဖစ်ဖပီး
ယင်းစ

ားရပ်တွေင် ငအာ

(၁)

ုန်သွေယ်မှု၊ဝန်ငဆာင်မှုအပါအဝင် သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာလွှဲငခပာင်း
ငပးငြျေမှုမျေားနှင့်

(၂)

်ပါတို ့ ပါဝင်သည် -

ာလတို ဘဏ်ငြျေးငငွေမျေားအတွေ

် ငပးငြျေမှုမျေား၊

ငြျေးငငွေအငပါ်ငပးရသည့် အတိုးမျေားနှင့် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုမှ အသားတင်
ဝင်ငငွေမျေား၊

(၃)

ငြျေးငငွေအတွေ

် အရစ်

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုအတွေ
(၄)

ျေ ခပန်လည်ငပးဆပ်မှုမျေား သို ့မဟုတ် တို

်ရို

်

် တန်ဖိုးငလျော့ခြင်းမျေား၊

မိသားစုငနေိုင်မှုစရိတ်အတွေ

် ခပည်တွေင်း သို ့မဟုတ် ခပည်ပမှ ငငွေလွှဲ

ငပးပို ့မှုမျေား။
(ဍ)

ငငွေလုံးငငွေရင်း စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေား ဆိုသည်မှာ ပုေ်မြွေဲ(ဌ)
တွေင် အဓိပ္ပာယ်ဖွေင့်ဆိုေားသည့် သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ငပးငြျေမှုမျေားမှအပ
ငငွေလုံးငငွေရင်း လွှဲငခပာင်းမှုအတွေ

် ငပးငြျေမှုမျေား

ိဆ
ု ိုသည်။

အြန်း(၂)
ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ပိုင်ြွေင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မျေား
၃။

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် ( )

(ြ)

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေစီမံြန် ့ြွေဲမှုနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ ဤဥပငေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ
မူဝါေမျေား ြျေမှတင
် ဆာင်ရွေ

်ရမည်။

ငစျေး

ို အငခြြံ၍ သတ်မှတ်သည့် ရည်ညွှန်းငငွေလဲလှယ်

ွေ

်ငငွေလဲလှယ်နှုန်း

နှုန်းအား ငန ့စဉ်ေုတ်ခပန် ငသ
၄။

( )

ညာရမည်။

ခပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ့သည် နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်းမျေား နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သုံးလ
ေ ်မပိုငသာ အငရးငပါ် ာလတစ်ရပ်
ယင်း

(ြ)

်မျေားနှင့်အညီ

ာလ

ပုေ်မြွေဲ (

ို တစ်က

ိမ်လျှင် သုံးလေ

)အရ အငရးငပါ်

အငခြအငန

ို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ေို ့ခပင် လိုအပ်ပါ
်မပိုငစဘဲ ေပ်မံသတ်မှတ်နိုင်သည်။

ာလ သတ်မှတ်ပါ

ဗဟိုဘဏ်သည် အငရးငပါ်

ိုငခဖရှင်းရန် နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေလုပ်ငန်း လုပ်

တို ့၏ လုပ်ငန်းမျေားအငပါ် ယာယီ

န် ့သတ်ြျေ

ိုင်ြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသူ

်မျေား သတ်မှတ်နိုင်သည်။

5
၅။

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် ဘဏ်မျေားအသ

ငြျောငမွေ စွေ့ ာ လုပ်
ပါဝင် ငဆာင်ရွေ

ား ငငွေငသ

ိုင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးငဆာင်ရွေ

းငေး

ွေ

်လုပ်ငန်းမျေား စနစ်တ

ျေနှင့်

်ရမည်။ ေို ့ခပင် နိုင်ငံခြားသုံးငငွေငရာင်းဝယ်မှုတွေင်

်နိုင်သည်။

အြန်း(၃)
နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေလုပ်ငန်းမျေား
၆။

ဤဥပငေနှင့်သ

်ဆိုင်ငသာ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်းမျေားမှာ ငအာ

်ပါအတိုင်းခဖစ်

သည် ( ) နိုင်ငံငတာ်အတွေင်း၌ နိုင်ငံခြားငငွေခဖင့် ငပးငြျေမှုမျေား၊
( ြ ) နိုင်ငံငတာ်အတွေင်း၌ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေခဖင့်အခြားငသာငပးငြျေမှုမျေား၊
( ဂ ) နိုင်ငံခြားသုံးငငွေခဖင့် နိုင်ငံတ

ာငပးငြျေမှုနှင့် လွှဲငခပာင်းမှုမျေား၊

(ဃ) နိုင်ငံငတာ်အတွေင်း၌ နိုင်ငံခြားငငွေနှင့် အခြားနိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ဝယ်ယူ၊ ငရာင်းြျေ
မှုမျေား။
၇။

နိုင်ငံငတာ်နှင့် ခပည်ပနိုင်ငံမျေားအသ

မျေားနှင့် ငငွေငြျေးသ

်ငသြံလ

မျေားနှင့်အညီ ငဆာင်ရွေ
၈။

ား နိုင်ငံခြားငငွေ ငငွေသား၊ ငပးငြျေမှုစာြျေုပ်စာတမ်း

်မှတ်မျေားအား လ

င
် ရာ

်လွှဲငခပာင်းခြင်း

ို သတ်မှတ်ြျေ

်

်နိုင်သည်။

ပုေ်မ ၇ ပါ လ ်ငရာ ်လွှင
ဲ ခပာင်းခြင်းမှအပ နိုင်ငံခြားငငွေခဖင့် ငပးငြျေခြင်းနှင့် လွှဲငခပာင်း

မှုမျေား ို နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ ်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျေားမှတစ်ဆင့်

ငဆာင်ရွေ ်ရမည်။
၉။

နိုင်ငံငတာ်အတွေင်း နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ ငရာင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းမျေား

ငရာင်းဝယ်ငဖာ

်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျေား

သာ ငဆာင်ရွေ

ို နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေမျေား
်ြွေင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြား

ငငွေမျေား ဝယ်ယူ ငရာင်းြျေ လဲလှယ်ငပးြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသူမျေားသည် နိုင်ငံခြားငငွေ ငငွေသားနှင့်
ြရီးသွေားြျေ

်လ

်မှတ်မျေား

ိုသာ ငရာင်းဝယ်ြွေင့်ရှိသည်။

အြန်း (၄)
နိုင်ငံခြားငငွေ
၁၀။
ို

ိုင်ငဆာင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငငွေစာရင်း ဖွေင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အသုးံ ခပုခြင်း

ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူမျေားသည် သတ်မှတ်ြျေ
ာလတစ်ြုအတွေင်း

်မျေားနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားငငွေပမာဏ တစ်ရပ်

ိုင်ငဆာင်ြွေင့်ရှိသည်။ ယင်းသတ်မှတ်ြျေ

်မျေားအရ မိမိတို ့ ပိုင်ဆိုင်

6
ငသာ နိုင်ငံခြားငငွေမျေား
ရရှိသတ
ူ ို ့ေံ ငေး
၁၁။

ွေ

ို နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ

်ငပါ

ဝယ်ငဖာ

ိုင်ငဆာင်ေားငသာ မည်သူမဆို မိမိပိုင်ဆိုင်ငသာ နိုင်ငံခြား

ို ခဖစ်ငစ၊ အြျေို ့အဝ
်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်

်ငေးနှုန်းခဖင့် လဲလှယ်အပ်နှံနိုင်သည်။

နိုင်ငံခြားငငွေ တရားဝင်

ငငွေအားလုံး

်

်

ိုခဖစ်ငစ နိုင်ငံငတာ်အတွေင်း နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေားငရာင်း

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျေားေံတွေင်သာ ဘဏ်ငငွေစာရင်း ဖွေင့်လှစအ
် ပ်နှံ

နိုင်သည်။
၁၂။

ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူမျေားသည် ခပည်ပတွေင်ရရှိငသာ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေခဖင့်ဝင်ငငွေမျေား

သတ်မှတ်ြျေ

်မျေားနှင့်အညီ ခပည်တွေင်းသို ့ ခပန်လည်ငပးပို ့ရမည်။ ေိုဝင်ငငွေမျေား

သုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ

်

ို

ို နိုင်ငံခြား

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူေံတွေင် ဘဏ်ငငွေစာရင်း ဖွေင့်လှစ်

အပ်နှံရမည်။
၁၃။

ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူခဖစ်ငစ၊ ခပည်ပ၌ငနေိုင်သူခဖစ်ငစ နိုင်ငံငတာ်အတွေင်း မိမိတို ့၏

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေားငရာင်းြျေခြင်းမှ
ငဖာ

်

ရရှိသည့်

ျေပ်ငငွေ

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူေံတွေင်

ငငွေစာရင်းလ

်

ျေန်

ို

နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေမျေားငရာင်းဝယ်

ျေပ်ငငွေစာရင်းဖွေင့်လှစ်အပ်နှံနိုင်သည်။ ေို

ျေပ်

ို နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ ခပန်လည်ဝယ်ယူရန် အသုးံ ခပုနိုင်သည်။

၁၄။

ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူမျေားသည် ခပည်ပနိုင်ငံတစ်ြုြုတွေင် နိုင်ငံခြားငငွေစာရင်း ဖွေင့်လှစ်၍

ငအာ

်ပါ

ိစ္စရပ်မျေားအတွေ

( )

ုန်းငသ

် အသုံးခပုနိုင်သည် -

ာင်း၊

ငရငသ

ာင်းနှင့်

ငလငသ

ာင်းတို ့ခဖင့်

သယ်ယူပို ့ငဆာင်ခြင်း၊

အာမြံေားရှိခြင်း၊ နိုင်ငံခြားြရီးသွေားလုပ်ငန်း ငဆာင်ရွေ
မျေား ငစလွှတ်ခြင်းနှင့် ခပည်ပတွေင် ငဆာ
ငဆာင်ရွေ

်င

( ဂ ) ခပည်ပတွေင် ရုံးြွေဲ သို ့မဟုတ်
အာဏာပိုင်မျေား၏

(ဃ) သ

ြွေင့်ခပုြျေ

န်ေရို

်ယူ

းဖမီငပးဆပ်ခြင်း၊
ိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွေင့်လှစ်ခြင်းနှင့် သ
်အရ

ခပည်ပတွေင်

်ဆိုင်ရာ

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်း

်ခြင်း၊

ဆ
် ိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွေဲ ့အစည်း သို ့မဟုတ် ဗဟိုဘဏ်

လုပ်ငန်းမျေား ငဆာင်ရွေ
၁၅။

ိန်းမျေား

်ခြင်း၊

( ြ ) ခပည်ပငြျေးငငွေမျေားအတွေ

ငဆာင်ရွေ

်လုပ်ငရးစီမံ

်ခြင်း၊ အလုပ်သမား

ပုေ်မ ၁၄ ပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ

ြွေင့်ခပုသည့် အခြား

်ခြင်း။

်နှင့်အညီ ခပည်ပတွေင် နိုင်ငံခြားငငွေ စာရင်းဖွေင့်လှစ်ေားရှိငသာ

ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူမျေားသည် ယင်းနိုင်ငံခြားငငွေစာရင်း အသုးံ ခပုမှုအား သတ်မှတ်ြျေ
နှင့်အညီ ဗဟိုဘဏ်သို ့ အစီရင်ြံတင်ခပရန် တာဝန်ရှိသည်။

်မျေား
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၁၆။

နိုင်ငံခြားငငွေခဖင့် ဘဏ်ငငွေစာရင်း ဖွေင့်လှစ်ေားငသာ ခပည်တွေင်းရှိ စီးပွေားငရးလုပ်ငန်း

အဖွေဲ ့အစည်းမျေားသည် ဗဟိုဘဏ်
ငသာ သတင်းအြျေ

်အလ

ငတာင်းြံသည့် ယင်းငငွေစာရင်းမျေား အသုံးခပုမှုနှင့် စပ်လျေဉ်း

မ
် ျေား

ို တင်ခပရမည်။

အြန်း (၅)
ျေပ်ငငွေခဖင့်နိုင်ငံတ
၁၇။

ာငပးငြျေမှုမျေားနှင့်လွှဲငခပာင်းမှုမျေား

နိုင်ငံငတာ်နှင့် ခပည်ပနိုင်ငံမျေားအသ

နှင့် အခြားငပးငြျေမှုမျေားအပါအဝင်
အား ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်ြျေ

ား ငငွေသားခဖင့် လ

ျေပ်ငငွေခဖင့် နိုင်ငံတ

်မျေားနှင့်အညီ ငဆာင်ရွေ

်ငရာ

်လွှဲငခပာင်းမှု၊ ငပးငြျေမှု

ာငပးငြျေမှုမျေားနှင့် လွှဲငခပာင်းမှုမျေား
်ရမည်။

အြန်း (၆)
နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေလုပ်ငန်း လုပ်
၁၈။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်းလုပ်
(

)

(ြ)

ိုင်ြွေင့် လိုင်စင်ရသူမျေား

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူသည်-

လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေင် ပါရှိသည့် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းမျေား

ိုသာ လုပ်

ဤဥပငေ၊ ငငွေငသ

မ်းဖ

းြဝါြျေမှုတို

်ဖျေ

ဥပငေ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေနှင့် သ

်ငရးဥပငေ၊ အသ

်မှုတို

်ဆိုင်ငသာ အခြားတည်ဆဲဥပငေမျေား

ိုင်ရမည်။
်ဖျေ

်ငရး

ို လို

်နာ

ရမည်။
၁၈-

။ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ
( )

ယင်းငဆာင်ရွေ
ရငငွေ

(ြ)

ုိ

်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်-

်ငပးသည့် ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူ၏ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေခဖင့် ပို ့ ုန်

သတ်မှတ်

ာလအတွေင်း

ယင်း၏ဘဏ်ငငွေစာရင်းသို ့

န်စွော

ဝင်ငရာ

်ခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။

ပုေ်မြွေဲ(

)အရ စိစစ်ရာတွေင် ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူ၏ ဘဏ်စာရင်းသို ့ သတ်မှတ်

ာလအတွေင်း ယင်း၏ ပို ့ ုန်ရငငွေဝင်ငရာ
သုးံ သပ်ြျေ
၁၉။

မှန်

်ခြင်း မရှိငသ

ာင်း ငတွေ ရှ့ ိပါ

်နှင့်အတူ ဗဟိုဘဏ်သို ့ ငဆာလျေင်စွော အစီရင်ြံတင်ခပရမည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ ်

ငနေိုင်သူမျေားအား သတ်မှတြ
် ျေ

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ခပည်တွေင်း၌

်မျေားနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေခဖင့် ငြျေးငငွေေုတ်ငြျေးနိုင်

သည်။
၂၀။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ

ခပည်သူေံမှ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေခဖင့် အပ်ငငွေ

ိလ
ု

်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် အမျေား
်ြံခြင်း၊ သတ်မှတ်ြျေ

်မျေားနှင့်အညီ နိုင်ငံခြား
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သုးံ ငငွေခဖင့် ငငွေငြျေးစာြျေုပ်မျေားနှင့်
ခပည်သူေံမှ ငငွေငသ
၂၁။

း

ာလတိုငငွေစုလ

ို စုစည်းနိုင်သည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ

မျေားအသ

ား ငငွေငသ

းငေး

နှင့်အညီ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေ
၂၂။

်မှတ်မျေား ေုတ်ငဝခြင်းခဖင့် အမျေား

ွေ

်

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျေားသည် ဘဏ်

်တွေင် ပါဝင်ငဆာင်ရွေ

်နိုင်သည်။ ေို ့ခပင် သတ်မှတ်ြျေ

ို အမျေားခပည်သူနှင့် ငရာင်းဝယ်မှုခပုနိုင်သည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်းလုပ်

ိုင်ြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသူမျေားသည် ဤဥပငေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ

မျေားနှင့် ဤဥပငေအရ ေုတ်ခပန်သည့် နည်းဥပငေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း
ငသ

ာ်ခငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်သ

မျေားအား လို

်မျေား

ားြျေ

်နာငဆာင်ရွေ

်

မ်းမျေား၊ အမိန် ့

်၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် စည်း

မ်းြျေ

်

်ရမည်။
အြန်း(၇)

ငရွှ၊ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေ၊ လ
၂၃။

်ဝတ်ရတနာ ခပည်တွေင်းခပည်ပသို ့ ယူငဆာင်ခြင်း

ခပည်တွေင်း၌ ငနေိုင်သူနှင့် ခပည်ပ၌ ငနေိုင်သူမျေားသည် ငရွှ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ၊ လ

ရတနာ

်ဝတ်

ို ခပည်တွေင်းမှခပည်ပသို ့ ယူငဆာင်သွေားခြင်း၊ ခပည်ပမှခပည်တွေင်းသို ့ ယူငဆာင်လာခြင်း

တို ့နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ ဗဟိုဘဏ်
ငဆာင်ရွေ

အြါအားငလျော်စွော ေုတ်ခပန်သည့် သတ်မှတ်ြျေ

်မျေားနှင်အ
့ ညီ

်ရမည်။

အြန်း(၈)
သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေား
၂၄။

သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေားအတွေ

ငပးငြျေမှုမျေားနှင့် လွှဲငခပာင်းမှုမျေားအငပါ် တို

်ရို

် နိုင်ငံတ

်ခဖစ်ငစ၊ သွေယ်ဝို

ာမှ ခပည်တွေင်းသို ့

်၍ခဖစ်ငစ

န် ့သတ်ြျေ

်

မခပုလုပ်ရ။
၂၅။

သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေားအတွေ

ငပးငြျေမှုမျေားနှင့် လွှဲငခပာင်းမှုမျေား ခပုလုပ်ရာတွေင် တို

်ရို

် ခပည်တွေင်းမှ နိုင်ငံတ
်ခဖစ်ငစ၊ သွေယ်ဝို

ာသို ့

်၍ခဖစ်ငစ

န် ့သတ်ခြင်း မခပုလုပ်ရ။
အြန်း(၉)
ငငွေလုံးငငွေရင်းစာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်းငပးငြျေမှုမျေား
၂၆။

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုနှင့် သ

အခမတ်ြွေဲငဝမှုမျေားနှင့် အခြားရငငွေမျေား

်ဆိုင်ငသာ အရင်းငငွေ၊ အတိုးငငွေ၊

ို ခပည်ပသို ့ ခပန်လည်လွှဲငခပာင်းငပးပို ့ ြွေင့်ခပုနိင
ု ်ငရး
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အတွေ

် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုအခဖစ် သတ်မှတ်ေားငသာ ရန်ပုံငငွေမျေား

အမှန်တ
၂၇။

ယ် ယူငဆာင်လာခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်သံးု သပ်ရမည်။

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခမှုပ်နှံသူမျေားသည် ရန်ပုံငငွေမျေား

ဘဏ်သို ့ အငော
အေားမျေား

်အေားတို ့ခဖင့် သတ်မှတ်ြျေ

ို တင်ခပနိုင်ခြင်းမရှိပါ

ရန် ဗဟိုဘဏ်
၂၈။

ို ခပည်တွေင်းသို ့

ို ယူငဆာင်လာသည့်အြါတိုင်း ဗဟို

်မျေားနှင့်အညီ တင်ခပရမည်။ ယင်းအငော

ခပည်ပသို ့ ယင်းရန်ပုံငငွေမျေား ခပန်လည်လွှဲပို ့ခြင်း

်

ို ြွေင့်ခပု

ခငင်းပယ်နိုင်သည်။

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု ာလ ုန်ဆုံးသည့်အြါ ခဖစ်ငစ၊ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း

သို ့မဟုတ် လုံးဝပိတ်သိမ်းသည့်အြါ ခဖစ်ငစ တည်ဆဲဥပငေမျေားနှင့်အညီ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးခမှုပ်နှံ
သူသည် မိမိရင်းနှီးခမှုပ်နှံငငွေမျေားအား မိြင်နိုင်ငံ သို ့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံသို ့ လွှဲငခပာင်းငပးပို ့
နိုင်သည်။
၂၉။

ခပည်တွေင်း၌ ငနေိုင်သူသည်(

)

ခပည်ပနိုင်ငံတစ်ြုြုတွေင် တို
ဗဟိဘ
ု ဏ်၏သတ်မှတ်ြျေ

(ြ)

ပုေ်မြွေဲ(

)အရ

်ရုိ

် သို ့မဟုတ် သွေယ်ဝို

်မျေားနှင့်အညီ ငဆာင်ရွေ

ရင်းနှးီ ခမှုပ်နှံမှုမှရရှိငသာ

ေုတ်ယူနိုင်ငသာ မတည်ငငွေရင်းမျေား

် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံလိုပါ

်ရမည်။

အခမတ်ြွေဲငဝမှုမျေားနှင့်

ခပန်လည်

ို နိုင်ငံခြားငငွေမျေားငရာင်းဝယ်ငဖာ

်

ား

သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသမ
ူ ှတစ်ဆင့် ခပည်တွေင်းသို ့ ခပန်လည်လွှဲငခပာင်းငပးပို ့
ရမည်။
၂၉-

။ ခပည်တွေင်း၌ငနေိုင်သူသည် ခပည်ပမှငြျေးငငွေရယူရာ၌ ငငွေသားခဖင့် ခဖစ်ငစ၊ ပစ္စည်း

ခဖင့်ခဖစ်ငစ ငြျေးယူခြင်းတို ့ ို ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်မှတ်ြျေ
၃၀။

်မျေားနှင့်အညီ ငဆာင်ရွေ

်ရမည်။

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် စည်းမျေဉ်းမျေားေုတ်ခပန်၍ ငငွေလုံးငငွေရင်းစာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲငခပာင်း

ငပးငြျေမှုမျေားအငပါ်

န် ့သတ်ြျေ

ငအာ

်ဆိုင်ငစရ -

်ပါတို ့နှင့် မသ
(

်မျေား သတ်မှတ်နိုင်သည်။

) ခပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ့

ယင်း

န် ့သတ်ြျေ

ြွေင့်ခပုငသာ ငြျေးငငွေမျေားအတွေ

်မျေားသည်

် အရင်း ခပန်လည်

ငပးဆပ်မှု၊

၃၁။
မျေား

(ြ)

ခပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ့

ြွေင့်ခပုငသာ နိုင်ငံခြားသို ့

(ဂ)

ခပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ့

ြွေင့်ခပုငသာ နိုင်ငံခြားတွေင်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု။

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုဥပငေပါ မည်သည့်ခပဋ္ဌာန်းြျေ
ပယ်ဖျေ

်သည် သို ့မဟုတ် ခြင်းြျေ

်

ူညီငော

်ပံ့မှု၊

မ
ို ဆို ဤဥပငေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ

်ခပုသည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမခပုရ။ ဤဥပငေပါ

ခပဋ္ဌာန်းြျေ

် တစ်ရပ်ရပ်သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုဥပငေနှင့် ညီညွေတ်ခြင်းမရှိပါ

ခပဋ္ဌာန်းြျေ

်သည် အ

ျေိုးသ

်ငရာ

်

်မှုမရှိငစရ။

ယင်း
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အြန်း(၁၀)
ဗဟိုဘဏ်၏စီမံြန် ့ြွေဲပိုင်ြွေင့်
၃၂။

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် ဤဥပငေပါခပဋ္ဌာန်းြျေ

လုပ်ငန်းမျေား
( )

ိုလည်း ငဆာင်ရွေ

်မျေား

ို

ျေင့်သးုံ ငဆာင်ရွေ

်ရာတွေင် ငအာ

်ပါ

်ရမည် -

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်း တစ်မျေိုးမျေိုး

ို လုပ်

ိုင်ြွေင့်ရရှိရန် ငလျှာ

်ေားခြင်း

နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ စိစစ်ဖပီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်ငပးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ေုတ်
ငပးရန် ခငင်းပယ်ခြင်း၊ ငဖာ
(ြ)

်သမ
ူ ျေားအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်
ခြင်းနှင့် သ

(ဂ)

်ဖျေ

ပ်မတ်

ွေပ်

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူမျေားအား က

ပ်စစ်ငဆး

ဲခြင်း၊

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်
နိုင်သည့်

ီးသ

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူမျေား လ

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ ရရန်ပိုင်ြွေင့်မျေား၏

ပမာဏ

်ဝယ်တွေင် ေားရှိ
ို

န် ့သတ်သည့်

စည်းမျေဉ်းမျေား ြျေမှတ်ခြင်း၊
(ဃ)

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ် ိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မျေား၏ အသားတင် နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ
ပမာဏ ို

န် ့သတ်မှုမျေားခပုလုပ်ရာတွေင် ငငွေငသ းတစ်မျေိုးြျေင်းငသာ် လည်းင ာင်း၊

ငငွေငသ းအားလုံး စုငပါင်း၍ငသာ်လည်းင ာင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ေို ့ခပင် ယင်းတို ့၏
ခပည်ပင
၃၃။

းဖမီပမာဏနှင့် အခြားလိုအပ်ြျေ ်မျေား ို

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည်

သတင်းအြျေ

်အလ

ဤဥပငေ
်မျေား

ို

ျေင့်သံးု အင

န် ့သတ်ခြင်း။

ာင်အေည်ငဖာ်ရာတွေင်

ို နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

လိုအပ်ငသာ

ိုင်ြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသူမျေားေံမှ

ငတာင်းယူြွေင့်ရှိသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိဝန်ေမ်းနှင့် ဗဟိုဘဏ်

တာဝန်ငပးအပ်ေားသည့်

အရည်အြျေင်းခပည့်မီငသာ အခြားခပင်ပပုဂ္ဂိုလ်မျေားအား နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေလုပ်ငန်း လုပ်
လိုင်စင်ရရှိသူ
ဗဟိဘ
ု ဏ်
၃၄။

တစ်ဦးဦး၏

စာရင်းမျေား၊

စာရင်းစာအုပ်မျေား၊

လိုအပ်သည်ဟု ယူဆငသာ အခြားမှတ်တမ်းမျေား

အငော

ိုင်ြွေင့်

်အေားမျေားနှင့်

ို စစ်ငဆးငစနိုင်သည်။

ဗဟိုဘဏ်သည်ငအာ ်ပါအငခြအငနတစ်ရပ်ရပ်ငပါ်ငပါ ်သည့်အြါေုတ်ငပးေားငသာ

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်
( ) ငလျှာ

ိုင်ြွေင့် လိုင်စင်

်ေားသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန် တင်ခပြဲ့စဉ်

သည့် အရာရှိမျေား၊ ေါရို
အငတွေ အသ
့

ငပါ်ငပါ

်တာမျေားနှင့် အဓိ

ုံ သို ့မဟုတ် ငခဖာင့်မတ်တည်သ

သတင်းအြျေ
ငလျှာ

ို ခပန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် -

်အလ

်မျေား

တင်ခပြဲ့ငသ

်လွှာနှင့် စပ်လျေဉ်း၍ မမှန်
်ခြင်း၊

အဆိုခပုတင်ခပ

ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူမျေား၏ လုပ်ငန်း
ည်မှု နှင့်စပ်လျေဉ်း၍ မမှန်
ာင်း

န်ငသာ စာရွေ

သို ့မဟုတ်

န်ငသာ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

်စာတမ်းမျေား တင်ခပြဲ့ငသ

ာင်း
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( ြ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိေားသူ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ရုပ်သိမ်းငပးပါရန်

တင်ခပ

ငတာင်းြံလာခြင်း၊
( ဂ ) ဤဥပငေအရ ေုတ်ခပန်သည့် နည်းဥပငေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း
အမိန် ့ငသ

ာ်ခငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်သ

ရမည့် တာဝန်မျေား

ို ပျေ

်

(ဃ) ပုေ်မ ၂၂ ပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ

ွေ

ားြျေ

်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားပါ လို

းြဝါြျေမှု၊ အသ

်တစ်ရပ်ရပ်

ငငွေငရးငသ

မ်းဖ

်နာ

်ခြင်း၊
ို လို

်နာငဆာင်ရွေ

သို ့မဟုတ် ပုေ်မ ၃၉ နှင့် ၄၀ ပါ တားခမစ်ြျေ
( င ) ငငွေငသ

မ်းမျေား၊

်မှု

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ငငွေငသ

းငော

းငရးဆိုင်ရာ ခပစ်မှုတစ်ြုြု အတွေ

( စ ) နိုင်ငံခြားသုံးငငွေမျေား ငရာင်းဝယ်ငဖာ

်

်ရန် ပျေ
ို ငဖာ

်
်ဖျေ

ွေ

်ခြင်း

်ခြင်း၊

်ပံ့မှု၊ အြွေန်လိမ်လည်မှုနှင့်

် ခပစ်ေဏ်ြျေမှတ်ြံရခြင်း၊

ားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျေား

သည် မိမိနှင့်လုပ်ငန်းဆ ်သွေယ်ငဆာင်ရွေ ်သူမျေား၏ လိုအပ်ြျေ ် ို လည်းင ာင်း၊
သာမန် လုပ်ငန်းငဆာင်ရွေ ်မှုတွေင် မိမိခဖည့်ဆည်းရန် တာဝန်မျေား ိုလည်းင
ပျေ ်

ွေ

်ဖပီး လုပ်ငန်းတွေင် အရှုံးငပါ်ငပါ

ဟု ြိုင်လုံငသာ အငော
၃၅။

တစ်ရပ်ရပ်

ို

်တစ်ရပ်ရပ်

ို ငဖာ

်သိမ်းရဖွေယ်ရှိသည်

်အေားမျေား ငတွေ ရှ့ ိရခြင်း။

ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

(၆)ပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ

်၍ လုပ်ငန်းဖျေ

ာင်း

်ဖျေ

ိုင်ြွေငလ
့် ိုင်စင်ရရှိသူ

်လျှင် ငအာ

ဤဥပငေ အြန်း

်ပါစီမံြန် ့ြွေဲငရးဆိုင်ရာ ခပစ်ေဏ်

ျေြံငစနိုင်သည် -

( ) သတိငပးခြင်း၊
( ြ ) နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းငဆာင်ရွေ

်ြျေ

်မျေား

ို

န် ့သတ်ြျေ

် အပါအဝင်

ခဖစ်သည့် အမိန် ့မျေား ြျေမှတ်ခြင်း၊
( ဂ ) ေဏ်ငသ

း ငပးငဆာင်ငစခြင်း၊

(ဃ) တာဝန်ရှိသူ သို ့မဟုတ် သ

်ဆိုင်ရာဝန်ေမ်းအား လုပ်ငန်းတာဝန် ေမ်းငဆာင်

ခြင်းမှ ယာယီ သို ့မဟုတ် အဖမဲတမ်းရပ်စဲခြင်း၊
( င ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဖျေ
၃၆။
င

ဗဟိဘ
ု ဏ်

ပုေ်မ ၃၅ အရ ြျေမှတ်သည့် ဆုံးခဖတ်ြျေ

ျေနပ်မှုမရှိသူသည်

ငလျှာ
၃၇။

်သိမ်းခြင်း။

ခပည်ငောင်စုတရားလွှတ်ငတာ်ြျေုပ်သို ့

်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျေဉ်း၍
သတ်မှတ်ြျေ

်မျေားနှင့်အညီ

်ေားနိုင်သည်။
ဤဥပငေအရ အငရးယူသည့် စီမံြန် ့ြွေဲငရးဆိုင်ရာ ခပစ်ေဏ်မျေားသည် ခပစ်မှုငသ

အရ ခဖစ်ငစ၊ တရားမငသ

ာင်းအရခဖစ်ငစ အငရးယူခြင်းအငပါ် ပိတ်ပင်ခြင်း မရှိငစရ။

ာင်း
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အြန်း(၁၁)
တားခမစ်ြျေ
၃၈။

မည်သူမျှ နိုင်ငံခြားသုးံ ငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

သုးံ ငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်
၃၈-

်မျေား
ိုင်ြွေင့်လိုင်စင် တစ်မျေိုးမျေိုးမရှိဘဲ နိုင်ငံခြား

ိုင်ခြင်း မခပုရ။

။ မည်သူမျှ ငရွှ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ၊ လ

်ဝတ်ရတနာ

ို သတ်မှတ်ြျေ

်မျေားနှင့်အညီ

မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံငတာ်အတွေင်းသို ့ ယူငဆာင်လာခြင်း သို ့မဟုတ် ခပည်ပသို ့ ယူငဆာင်သွေားခြင်း
မခပုရ။
၃၈-ြ။ မည်သူမျှ ပို ့ ုန်ရငငွေအားလုံး

ို သတ်မှတ်

ာလအတွေင်း နိုင်ငံငတာ်အတွေင်းရှိ ယင်း

၏ ဘဏ်ငငွေစာရင်းသို ့ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေခဖင့် ေည့်သွေင်းရန် ပျေ
၃၈-ဂ။ မည်သူမျှ ခပည်ပနိုင်ငံတစ်ြုတွေင် တို
အတွေ

် ငငွေလုံးငငွေရင်းလွှဲငခပာင်းမှုမျေား

်ရို

်

ွေ

်ခဖစ်ငစ၊ သွေယ်ဝို

ို သတ်မှတ်ြျေ

်ခြင်း မရှိငစရ။
်၍ခဖစ်ငစ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု

်မျေားနှင့်အညီ ငဆာင်ရွေ

်ရန် ပျေ

်

ွေ

်

ခြင်း မရှိငစရ။
၃၈-ဃ။ မည်သူမျှ သတ်မှတ်ြျေ

်နှင့်အညီမဟုတ်ဘဲ ခပည်ပမှ ငငွေ သို ့မဟုတ် ပစ္စည်း

ခြင်းနှင့် ခပည်ပမှငြျေးငငွေရယူရန်အလို ့ငှာ ငငွေငြျေးသ
၃၉။

နိုငင
် ံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

်ငသြံလ

ို ငြျေးယူ

်မှတ်မျေား ေုတ်ငဝခြင်းမခပုရ။

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ဗဟိုဘဏ်

ေုတ်ငပး

သည့် လုပ်ငန်းလိင
ု ်စင်တွေင် သတ်မှတ်ြွေင့်ခပုခြင်းမရှိငသာ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေလုပ်ငန်းမျေားအား
လုပ်

ိုင်ခြင်းမခပုရ။

၄၀။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

ိုင်ြွေင့် လိုင်စင်ရရှိသမ
ူ ျေားသည် ဤဥပငေပါ ပုေ်မ ၃၃

အရ (

)

ဗဟိုဘဏ်

ငတာင်းြံငသာ သတင်းအြျေ ်အလ ်မျေား ို ငပးအပ်ရန် ပျေ ်

ွေ

်

ခြင်း မရှိငစရ၊
(ြ)

မိမိ၏စာရင်းမျေား၊
မှတ်တမ်းမျေား
ငနှာင့်ယှ

၄၁။

စာရင်းစာအုပ်မျေား၊

ို စစ်ငဆးမှုခပုရာတွေင် စွေ

အငော
်ဖ

်အေားမျေားနှင့်

အခြား

်ခြင်း၊ ဟန် ့တားခြင်း သို ့မဟုတ်

်ခြင်း မခပုရ။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ဤဥပငေအရ ေုတ်ခပန်

သည့် နည်းဥပငေမျေား၊ စည်းမျေဉ်း၊ စည်း
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေားတို ့ပါ တားခမစ်ြျေ

မ်းမျေား၊ အမိန် ့ငသ
်တစ်ရပ်ရပ်

ုိ ငဖာ

ာ်ခငာစာ၊ အမိန် ့၊ ညွှန်သ
်ဖျေ

်ခြင်း မခပုရ။

ားြျေ

်န ှ င ် ့
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အြန်း(၁၂)
ခပစ်မှုနှင့်ခပစ်ေဏ်
၄၂။
ငသ

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၃၈ နှင့် ပုေ်မ ၃၈-

တို ့ပါ တားခမစ်ြျေ

ာင်း ခပစ်မှုေင်ရှား စီရင်ခြင်းြံရလျှင် ေိုသူအား သုံးနှစ်ေ

ငငွေေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးခဖစ်ငစ ြျေမှတ်ရမည့်ခပင် သ

်မျေား

ို ငဖာ

်ဖျေ

်

ျေူးလွေန်

်မပိုသည့် ငောင်ေဏ်ခဖစ်ငစ၊

်ငသြံပစ္စည်းမျေား

ိုလည်း ခပည်သူ ့

ဘဏ္ဍာအခဖစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန် ့ြျေမှတ်ရမည်။
၄၂-

။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၃၈-ြ၊ ပုေ်မ ၃၈-ဂ နှင့် ပုေ်မ ၃၈-ဃ တို ့ပါ တားခမစ်ြျေ

တစ်ရပ်ရပ်
ေ

်ဖျေ

်

ျေူးလွေန်ငသ

ာင်း ခပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ခြင်းြံရလျှင် ေိုသူ

ို တစ်နှစ်

မ
် ပိုသည့် ငောင်ေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ငငွေေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးခဖစ်ငစ ြျေမှတ်ရမည်။

၄၃။
ြျေ

ို ငဖာ

်

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်
်

ို ငဖာ

်ဖျေ

်

ျေူးလွေန်ငသ

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၃၉ ပါ တားခမစ်

ာင်း ခပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ခြင်းြံရလျှင် ေိုသူအား သုံးနှစ်ေ

မပိုသည့် ငောင်ေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ငငွေေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးခဖစ်ငစ ြျေမှတ်ရမည့်ခပင် သ
ပစ္စည်းမျေား
၄၄။

်

်ငသြံ

ိုလည်း ခပည်သူ ့ဘဏ္ဍာအခဖစ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန် ့ြျေမှတ်ရမည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငငွေ လုပ်ငန်းလုပ်

၄၁ ပါ တားခမစ်ြျေ

်တစ်ရပ်ရပ်

လျှင် ေိုသူအား တစ်နှစ်ေ

ိုင်ြွေင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၄၀ သို ့မဟုတ်

ို ငဖာ

်ဖျေ

်

ျေူးလွေန်ငသ

ာင်း ခပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ခြင်းြံရ

်မပိုသည့် ငောင်ေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ငငွေေဏ်ခဖစ်ငစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံး

ခဖစ်ငစ ြျေမှတ်ရမည်။

အြန်း(၁၃)
အငေွေငေွေ
၄၅။

ဤဥပငေပါ ခပစ်မှုမျေားခဖင့် တရားစွေဆ
ဲ ိုရာတွေင် ဗဟိုဘဏ်၏ က

ိုတင်ြွေင့်ခပုြျေ

် ရယူ

ရမည်။
၄၆။

ဤဥပငေပါ ခပစ်မှုမျေား

၄၇။

ရုပ်သိမ်းလို

ို ရဲအငရးယူပိုင်ြွေင့်ရှိငသာ ခပစ်မှုမျေားအခဖစ် သတ်မှတ်သည်။

်သည့် ၁၉၄၇ ြုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငငွေစည်းမျေဉ်း သတ်မှတ်ငရးအ

်ဥပငေ

(The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ) အရ ေုတ်ခပန်ြဲ့သည့် နည်းဥပငေမျေား၊
စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း

မ်းမျေား၊ အမိန် ့မျေား၊ ညွှန်သ

ဤဥပငေနှင့် မဆန် ့ ျေင်သမျှ

ျေင့်သးုံ နိုင်သည်။

ားြျေ

်မျေားနှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား

ို
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၄၈။

ဤဥပငေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ

အရ ငပးအပ်ငသာတာဝန်
င

ာင်း၊ တရားမငသ

၄၉။

ို အင

ာင်အေည်ငဖာ်ငဆာင်ရွေ

ို သငဘာရိုးခဖင့် ငဆာင်ရွေ

ာင်းအရငသာ်လည်းင

ဤဥပငေပါ ခပဋ္ဌာန်းြျေ
(

်မျေား

်မျေား

ို အင

်သူ

ာင်အေည်ငဖာ်ငဆာင်ရွေ

်ရာတွေင် -

) ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် လိုအပ်ငသာ နည်းဥပငေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းနှင့် စည်း

(ြ)

ဗဟိဘ
ု ဏ်သည် လိုအပ်ငသာ အမိန် ့ငသ
နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမျေား

လို

ာင်းအရငသာ်လည်း

ာင်း အငရးယူခြင်းမခပုရ။

ခပည်ငောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ့၏ သငဘာတူညီြျေ

၅၀။

ို ခပစ်မှုငသ

်ရာတွေင် ဤဥပငေ

မ်းမျေား

ို

်ခဖင့် ေုတ်ခပန်နိုင်သည်။

ာ်ခငာစာမျေား၊ အမိန် ့၊ ညွှန်သ

ားြျေ

်မျေား

ို ေုတ်ခပန်နိုင်သည်။

ဤဥပငေခဖင့် The Foreign Exchange Regulation Act, 1947

ို ရုပ်သိမ်း

်သည်။

ခပည်ငောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံငတာ်

ဖွေဲ ့စည်းပုံအငခြြံဥပငေအရ

ျွန်ုပ်လ

်မှတ်ငရးေိုး

သည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံငတာ်သမ္မတ
ခပည်ငောင်စုသမ္မတခမန်မာနိုင်ငံငတာ်

