
 

နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ စီမံခန့်ခဲွမှုဥပေဒ 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၂။) 

၁၃၇၄ ခုနှစ်၊  ဒုတိယဝါဆုိလ ပြ ည့်ေကျာ် ၈ ရက် 

(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊  သြ ဂုတ်လ ၁၀ ရက်) 

နိဒါန်း 

 နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပုိ၍ ေကာင်းမွန်ေစရန်နှင့် နိုင်ငံေတာ်၏ လူမှုစီးပွားေရးတိုးတက် 

ဖွံ့ဖြ ိုးမှုကို ဖြ စ်ေပါ်ေစမည့် ပြ ည်ပစီးပွားဆက်သွယ်ေရးနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးတို့ကို ကျယ်ပြ န့်စွာ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အလုိ့ငှာ  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ပြ ဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်းအဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည် - 

(က) နုိင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။ 

(ခ )  နုိင်ငံခြ ားေငွ ဆိုရာတွင် နိုင်ငံခြ ားေငွသား ဖြ စေ်သာ ဒ င်္ဂါးများ၊ ေငွစက္ကူများ၊ စာတိုက် 

ေငွလွှဲလွှာများ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွလွှဲလက်မှတ်များ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များ၊ 

ေငွလွဲှစာတမ်းများ၊ ေငွေပးအမိန့်လက်မှတ်များနှင့် ေငွေပးကတိစာချုပ်များ ပါဝင်သည်။ 

(ဂ )  နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ ဟူေသာ စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသား၊  

(၂) နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသားဖြ င့် ေပးေချရမည့် သို့မဟုတ် ပြ ညပ်တွင်  ေပးေချရမည့် 

စာချုပ်စာတမ်းများ၊ 

(၃) နုိင်ငံတကာ အစုိးရေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများ၊ နုိင်ငံခြ ားရိှ ဗဟုိဘဏ်များ၊ 

ေငွတုိက်များနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များတွင် ထားရိှေသာ အပ်ေငွများ၊ 
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(၄)  ပြ ည်တွင်းဘဏ်များရှိ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ေငစွာရငး်များ၊ 

(၅) နိုင်ငံခြ ားအစိုးရများ၊ နိုင်ငံခြ ားေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ 

အစိုးရ ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ေဝထားသည့် သို့မဟုတ် 

အာမခံထားသည့် နိုင်ငံ ခြ ားေငွဖြ င့် သတ်မှတ်ထားေသာ ေငွေချးသကေ်သခံ 

လက်မှတ်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ။ 

(ဃ) ပုဂ္ိဂုလ် ဆိရုာတွင် ဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းထားသည် ဖြ စ်ေစ၊ မဖွဲ့စည်းထားသည် ဖြ စ်ေစ 

ေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ တရားဝင်တည်ေထာင်ထားေသာ အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ သမဝါယမ 

အသင်း၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြ ားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ အစည်းအရုံး၊ အသင်းအဖွဲ့ 

သို့မဟုတ် လူတစ်စုနှင့် လူတစ်ဦးဦးတုိ့ ပါဝင်သည်။ 

(င )   ပြ ည်တွင်း၌ ေနထုိင်သူ ဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) နိုင်ငံခြ ားတိုင်းပြ ည်များမှ သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် အလားတူ တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

ေနေသာ နုိင်ငံခြ ားသားဝန်ထမ်းများမှအပ လွန်ခ့ဲသည့် ၁၂ လတာ ကာလအတွင်း 

နိုင်ငံေတာ်တွင် အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း ၁၈၃ ရက် ေနထိုင်ခဲ့သူများ သို့မဟုတ် 

ယင်းသုိ့ ေနထုိင်ခြ င်းမရိှေသာ်လည်း မိမိ၏အဓိကလုပ်ငန်းဌာနရိှသူများ၊  

(၂)  ပြ ည်တွင်း ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းထားေသာ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့ 

အစည်းနှင့် ရုံးများ၊ နိုင်ငံခြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ နိုင်ငံေတာ်တွင် တရားဝင် 

ဖွဲ့စည်းထားေသာ ကုမ္ပဏီ၊ အဖဲွ့အစည်း၊ ရုံးများနှင့် ယင်းတို့၏ ရုံးခွဲများ၊ 

(၃) နိုင်ငံခြ ားတိုင်းပြ ည်များတွင် နိုင်ငံေတာ်က တာဝန်ေပး ခန့်အပ်ထားေသာ သံရုံး 

 ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် အခြ ားဝနထ်မ်းများ။ 

(စ )   ပြ ည်ပတွင်ေနထုိင်သူ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ(င)ပါ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိချက်တွင် အကျုံးမဝင ်

သူများကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) ဗဟုိဘဏ် ဆိုသည်မှာ မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ကုိ ဆိုသည်။ 

 (ဇ )  နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြ ားသုံးေငနွှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ လက်ခံခြ င်း၊ လဲလှယ်ခြ င်း၊ ဝယ်ယူခြ ငး်၊ ေရာငး်ချခြ င်း၊ ပြ ည်တွင်း၌      

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပြ ည်ပနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လွှဲေပြ ာင်းခြ ငး်၊ ေပးေချခြ င်း စသည့် 

လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန် ဗဟိုဘဏ်က ထုတေ်ပးေသာ လိုင်စင် 

တစ်မျုိးမျုိးကုိ ရရိှသည့် ပုဂ္ိုဂ လ်ကုိဆုိသည်။  ယင်းစကားရပ်တွင် နုိင်ငံခြ ားေငွများ ဝယ်ယူ 

ေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ၊ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူနှင့် ဗဟုိဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ရရိှသူများ ပါဝင်သည်။ 
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 ( စျ ) နုိင်ငံခြ ားေငွများ ဝယ်ယူေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြ ား 

သုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသားနှင့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ် 

များကိုသာ လက်ခံဝယ်ယူ ေရာင်းချခွင့်ရှိသူကို ဆိုသည်။ 

(ည) နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူ ဆိုသည်မှာ 

နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြ ားဘဏလ်ပု်ငနး် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် 

ဘဏ်ကုိဆိုသည်။ 

(ဋ )  ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ဟူေသာ စကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

 (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့က ဖြ စ်ေစ၊ အစုိးရဌာနက ဖြ စ်ေစ၊ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခုက 

 ဖြ စ်ေစ ထုတ်ေဝသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်ေဝရန် တာဝန်ယူထားသည့် ေငတွိုက် 

လက်မှတ်များ၊ ေငွတိုက်စာချုပ်များ၊ ဒီဘင်ချာများ၊ 

 (၂) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြ ား အစိုးရများက 

ထုတ်ေဝသည့် ေငွတုိက်လက်မှတ်များ၊ ေငွတုိက်စာချု ပ်များ၊ ေငွေချးစာချု ပ်များနှင့် 

ဒီဘင်ချာများ၊ 

 (၃) အများနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုမ္ပဏီများက ထုတ်ေဝသည့် ရှယ်ယာများ၊ စေတာ့များ၊ 

ေငွေချးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊ 

 (၄) ရှယ်ယာများ၊ စေတာ့များ၊ ေငွေချးစာချုပ်များ၊ ဒီဘင်ချာများနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် 

ရပိုင်ခွင့်များနှင့် ေငွထုတ်ခွင့်များ။ 

(ဌ )  သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွဲှေပြ ာင်းေပးေချမှုများ ဆုိသည်မှာ ေငွလံုးေငွရင်းစာရင်းပုိင်း 

ဆိုင်ရာ လွှဲေပြ ာင်းေပးေချမှုများ မဟုတ်သည့် ေပးေချမှုများဖြ စ်ပြ းီ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည် - 

(၁) ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ေဆာင်မှု အပါအဝင် သာမန်စာရင်းပုိင်းဆိုင်ရာ လွှဲေပြ ာင်း 

ေပးေချမှုများနှင့် ကာလတို ဘဏ်ေချးေငွများအတွက် ေပးေချမှုများ၊ 

(၂) ေချးေငွအေပါ်ေပးရသည့် အတုိးများနှင့် ရင်းနီှးမြ ှုပ်နံှမှုမှ အသားတင်ဝင်ေငွများ၊ 

(၃) ေချးေငွအတွက် အရစ်ကျ  ပြ န်လည်ေပးဆပ်မှုများ သို့မဟုတ် တုိက်ရိကု် ရင်းနှီး 

 မြ ှုပ်နှံမှုအတွက် တန်ဖုိးေလျာ့ခြ င်းများ၊ 

(၄) မိသားစုေနထုိင်မှုစရိတ်အတွက်  ပြ ည်တွင်း သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်ပမှ ေငွလွှဲေပးပုိ့မှုများ။ 

(ဍ )  ေငွလံုးေငွရင်း စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွှေဲပြ ာင်းေပးေချမှုများ ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မခွဲ (ဌ) တွင် 

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆုိထားသည့် သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ ေပးေချမှုများမှအပ ေငွလံုးေငွရင်း 

လွှဲေပြ ာငး်မှုအတကွ် ေပးေချမှုများကိုဆိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ဗဟုိဘဏ်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် - 

(က) နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင် ့ စပ်လျဥ်း၍ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ခ )  ေစျးကွက်ေငွလဲလှယ်နှုန်းကို အေခြ ခံ၍ သတ်မှတ်သည့် ရည်ညွှန်းေငွလဲလှယ်နှုန်းအား 

ေန့စဥ်ထုတ်ပြ န ်ေကြ ညာရမည။် 

၄။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ သံုးလထက် 

မပိုေသာ အေရးေပါ်ကာလတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။  ထို့ ပြ င် လိုအပ်ပါက ယင်း 

ကာလကို တစ်ကမိ်လျှင် သုံးလထက် မပိုေစဘ ဲထပ်မံသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

 (ခ )  ပုဒ်မခွ ဲ (က)အရ အေရးေပါ်ကာလ သတ်မှတ်ပါက ဗဟိုဘဏ်သည် အေရးေပါ် 

အေခြ အေနကိုေဖြ ရှင်းရန် နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူတို့၏ 

လုပ်ငန်းများအေပါ် ယာယီကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၅။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များအကြ ား ေငွေကြ းေဈးကွက်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျနှင့် ေချာေမွ့ စွာ 

လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့  ပြ င် နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွေရာင်းဝယ်မှုတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

နိုင်သည်။ 

အခန်း(၃) 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်းများ 

၆။ ဤဥပေဒနှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွလုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည် - 

 (က) နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ နိုင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေပးေချမှုများ၊ 

 (ခ )  နိုင်ငံေတာ်အတွင်း၌ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င်အ့ခြ ားေသာေပးေချမှုများ၊ 

 (ဂ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွဖြ င့် နိုင်ငံတကာေပးေချမှုနှင့် လွှဲေပြ ာငး်မှုများ၊ 

 (ဃ) နုိင်ငံေတာ်အတွင်း၌ နုိင်ငံခြ ားေငွနှင့် အခြ ားနုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ဝယ်ယူ၊ ေရာင်းချမှုများ။ 

၇။ နိုင်ငံေတာ်နှင့် ပြ ည်ပနိုင်ငံများအကြ ား နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသား၊ ေပးေချမှုစာချုပ်စာတမ်းများနှင့် 

ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတမ်ျားအား လက်ေရာက်လွှဲေပြ ာင်းခြ င်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၈။ ပုဒ်မ ၇ ပါ လက်ေရာက်လွဲှေပြ ာင်းခြ င်းမှအပ နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ေပးေချခြ င်းနှင့် လွဲှေပြ ာင်းမှုများကုိ 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူများမှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၉။ နုိင်ငံေတာ်အတွင်း နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ ေရာင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများကုိ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ် 

ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများကသာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရိှသည်။  နိုင်ငံခြ ားေငွများ ဝယ်ယူ 

ေရာင်းချလဲလှယ်ေပးခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများသည် နိုင်ငံခြ ားေငွ ေငွသားနှင့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ် 

များကိုသာ ေရာင်းဝယ်ခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း (၄) 

နုိင်ငံခြ ားေငွ ကုိင်ေဆာင်ခြ င်း၊ နိင်ုငံခြ ားေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြ င်းနှင့် အသံုးပြ ုခြ င်း 

၁၀။  ပြ ည်တွင်း၌ေနထိုင်သူများသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နုိင်ငံခြ ားေငွပမာဏတစ်ရပ်ကုိ 

ကာလတစ်ခုအတွင်း ကိုင်ေဆာင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသတ်မှတ်ချက်များအရ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ေသာ 

နိုင်ငံခြ ားေငမွျားကို နိုင်ငံခြ ားသုံးေငမွျား ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူတို့ထံ 

ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးနှုန်းဖြ င့် လဲလှယ်အပ်နှံနိုင်သည်။ 

၁၁။ နုိင်ငံခြ ားေငွ တရားဝင်ကုိင်ေဆာင်ထားေသာ မည်သူမဆုိ မိမိပုိင်ဆုိင်ေသာ နုိင်ငံခြ ားေငွအားလံုးကုိ 

 ဖြ စ်ေစ၊ အချုိ့အဝက်ကိုဖြ စ်ေစ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း နိင်ုငံခြ ားသုးံေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှသိူများထံတွင်သာ ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နှံနိုင်သည်။  

၁၂။   ပြ ည်တွင်း၌ေနထိုင်သူများသည် ပြ ည်ပတွင်ရရှိေသာ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွဖြ င့်ဝင်ေငွများကို 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည်တွင်းသို့  ပြ န်လည်ေပးပို့ရမည်။ ထိုဝင်ေငွများကုိ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ 

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူထံတွင် ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နှံရမည်။  

၁၃။  ပြ ည်တွင်း၌ေနထိုင်သူဖြ စေ်စ၊  ပြ ည်ပ၌ေနထိုင်သူ ဖြ စ်ေစ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း မိမိတို့၏ နုိင်ငံခြ ား 

သံုးေငွများ ေရာင်းချခြ င်းမှရရိှသည့်ကျပ်ေငွကုိ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်း 

လုိင်စင်ရရိှသူထံတွင် ကျပ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်အပ်နံှနုိင်သည်။  ထုိကျပ်ေငွစာရင်းလက်ကျန်ကုိ နိုင်ငံခြ ား 

သုံးေငွ  ပြ န်လည်ဝယ်ယူရန် အသုံးပြ ုနိုင်သည။် 

၁၄။  ပြ ည်တွင်း၌ေနထုိင်သူများသည် ပြ ည်ပနုိင်ငံတစ်ခုခုတွင် နုိင်ငံခြ ားေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်၍ ေအာက်ပါ 

ကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးပြ ုနိုင်သည် - 

 (က) ကုန်းေကြ ာင်း၊ ေရေကြ ာင်းနှင့် ေလေကြ ာင်းတုိ့ဖြ င့် သယ်ယူပုိ့ေဆာင်ခြ င်း၊ အာမခံထားရိှ ခြ င်း၊ 

နုိင်ငံခြ ားခရီးသွားလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ အလုပ်သမားများ ေစလွှတ်ခြ င်းနှင့် ပြ ည်ပတွင် 

ေဆာက်လုပ်ေရးစီမံကိန်းများ ကန်ထရိုက်ယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 (ခ )   ပြ ည်ပေချးေငွများအတွက် ေကးမြ ီေပးဆပ်ခြ ငး်၊ 
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 (ဂ )   ပြ ည်ပတွင် ရုံးခွဲ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခြ ငး်နငှ့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် 

များ၏ခွင့်ပြ ုချကအ်ရ ပြ ည်ပတွင် နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ပြ ုသည့် အခြ ား 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၁၅။ ပုဒ်မ ၁၄ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ  ပြ ည်ပတွင် နုိင်ငံခြ ားေငွ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရိှေသာ  ပြ ည်တွင်း၌ 

ေနထုိင်သူများသည် ယင်းနုိင်ငံခြ ားေငွစာရင်း အသံုးပြ ုမှုအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဗဟုိဘဏ်သုိ့ 

အစီရင်ခံတင်ပြ ရန ်တာဝန်ရိှသည်။ 

၁၆။ နုိင်ငံခြ ားေငွဖြ င့် ဘဏ်ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ပြ ည်တွင်းရိှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအဖဲွ့အစည်း 

များသည် ဗဟိုဘဏက်ေတာင်းခံသည့် ယင်းေငွစာရင်းများ အသုံးပြ ုမှုနငှ့် စပ်လျဥ်းေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို တင်ပြ ရမည်။ 

အခန်း (၅) 

ကျပ်ေငွဖြ င့်နုိင်ငံတကာေပးေချမှုများနှင့်လွှေပြ ာင်းမှုများ 

၁၇။ နိုင်ငံေတာ်နှင့် ပြ ည်ပနိုင်ငံများအကြ ား ေငွသား ဖြ င့် လက်ေရာက်လွှဲေပြ ာင်းမှု၊ ေပး ေချမှုနှင့် 

အခြ ားေပးေချမှု အပါအဝင် ကျပ်ေငွဖြ င့် နိုင်ငံတကာေပးေချမှုများနှင့် လွှဲေပြ ာင်းမှုများအား 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်နိငု်သည်။ 

အခန်း (၆) 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရသူများ 

၁၈။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူသည် - 

 (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် ပါရှိသည့် သတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။  

 (ခ )  ဤဥပေဒ၊ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့် ရရှိေသာေငွေကြ းနငှ့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ် 

ေရးဥပေဒ၊ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွနငှ့် သက်ဆိုင်ေသာ အခြ ားတည်ဆဲဥပေဒများကို လိုက်နာ 

ရမည်။ 

၁၉။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်  ပြ ည်တွင်း၌ 

ေနထိုင်သူများအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င့် ေချးေငွထုတ်ေချးနိုင်သည်။ 

၂၀။ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူသည် အများပြ ည်သူထံမှ 

နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွဖြ င့် အပ်ေငွကိုလက်ခံခြ ငး်၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွဖြ င့် ေငွေချး 

စာချု ပ်များနှင့် ကာလတုိေငွစုလက်မှတ်များ ထုတ်ေဝခြ င်းဖြ င့် အများပြ ည်သူထံမှ ေငွေကြ းကို စုစည်း 

နိုင်သည်။ 
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၂၁။ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလုိင်စင်ရရိှသူများသည် ဘဏ်များ 

အကြ ား ေငွေကြ းေဈးကွက်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ ထုိ့ ပြ င် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွကို အများပြ ည်သူနှင့့် ေရာင်းဝယ်မှုပြ ုနိငု်သည်။ 

၂၂။ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူများသည် ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက၊် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၇) 

နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပသုိ့ ယူေဆာင်ခြ င်း 

၂၃။  ပြ ည်တွင်း၌ ေနထိုင်သူများနှင့် ပြ ည်ပ၌ ေနထိုင်သူများသည် ကိုယ်ပိုင်သုံးရန်အတွက် နိုငင်ံခြ ား 

သုံးေငွနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို နိုင်ငံေတာ်အတွင်းသို့ ယူေဆာင်လာခြ ငး်၊ နိုင်ငံေတာ်အတွင်းမှ 

 ပြ ည်ပသုိ့ ယူေဆာင်သွားခြ င်းတုိ့ကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

အခန်း(၈) 

သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွှေဲပြ ာင်းေပးေချမှုများ 

၂၄။ သာမန်စာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွဲှေပြ ာင်းေပးေချမှုများအတွက် နုိင်ငံတကာမှ  ပြ ည်တွင်းသုိ့ ေပးေချမှု 

များနှင့် လွှဲေပြ ာငး်မှုများအေပါ် တိုက်ရိုက်ဖြ စ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြ စ်ေစ ကန့်သတ်ချက် မပြ ုလုပ်ရ။ 

၂၅။ သာမန်စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲေပြ ာင်းေပးေချမှုများအတွက်  ပြ ည်တွင်းမှ နိုင်ငံတကာသို့ ေပးေချ 

မှုများနှင့် လွှဲေပြ ာငး်မှုများပြ ုလုပ်ရာတွင် တိုက်ရိုက်ဖြ စေ်စ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ ကန့်သတ်ခြ ငး် 

မပြ ုလုပ်ရ။ 

အခန်း(၉) 

ေငွလံုးေငွရင်းစာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွှေဲပြ ာင်းေပးေချမှုများ 

၂၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံခြ ားရငး်နှးီမြ ှု ပ်နှံမှုနှင် ့ သက်ဆိုင်ေသာ အရငး်ေငွ၊ အတိုးေငွ၊ အမြ တ ်

ခွဲေဝမှုများနှင့် အခြ ားရေငွများကို ပြ ည်ပသို့   ပြ န်လည်လွှဲေပြ ာင်းေပးပုိ့ခွင့် ပြ ုနိုင်ေရးအတွက် နိုင်ငံခြ ား 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအဖြ စ် သတ်မှတ်ထားေသာ ရန်ပုံေငွများကို  ပြ ည်တွင်းသို့ အမှန်တကယ် ယူေဆာင် 

လာ ခြ ငး် ရှ ိမရှိ စိစစ်သုံးသပ်ရမည်။ 
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၂၇။ နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှုပ်နံှသူများသည် ရန်ပုံေငွများကို ယူေဆာင်လာသည့်အခါတိုင်း ဗဟိုဘဏ်သို့ 

အေထာက်အထားတို့ဖြ င့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြ ရမည်။ ယင်းအေထာက်အထားများကုိ 

တင်ပြ နုိင်ခြ င်းမရိှပါက ပြ ည်ပသုိ့ ယင်းရန်ပံုေငွများ  ပြ န်လည်လွဲှပုိ့ခြ င်းကုိ ခွင့် ပြ ုရန် ဗဟိုဘဏ်က 

 ငြ င်းပယ်နိုင်သည်။ 

၂၈။ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဖြ စ်ေစ၊ ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

သုိ့မဟုတ် လံုးဝပိတ်သိမ်းသည့်အခါ ဖြ စ်ေစ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ နုိင်ငံခြ ားရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှသူသည် 

မိမိရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံေငွများအား မိခင်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံသို့ လွှေပြ ာင်းေပးပို့နိုင်သည်။ 

၂၉။  ပြ ည်တွင်း၌ ေနထိုင်သူတစ်ဦးသည်  ပြ ည်ပနိုင်ငံတစ်ခုတွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက် 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံလိုပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၀။  ဗဟုိဘဏ်သည် စည်းမျဥ်းများထုတ်ပြ န်၍ ေငွလံုးေငွရင်းစာရင်းပုိင်းဆုိင်ရာ လွဲှေပြ ာင်းေပးေချမှု 

များအေပါ် ကန့်သတ်ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။  ယင်းကန့်သတ်ချက်များသည် ေအာက်ပါတို့နှင့် 

မသက်ဆိုင်ေစရ - 

 (က)  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့် ပြ ုေသာ ေချးေငွများအတွက် အရင်းပြ န်လည် 

ေပးဆပ်မှု၊ 

 (ခ )   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြ ုေသာ နိုင်ငံခြ ားသို့ ကူညီေထာက်ပံ့မှု၊ 

 (ဂ )   ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြ ုေသာ နိုင်ငံခြ ားတွင်ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှု။ 

၃၁။ နိုင်ငံခြ ားရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒပါ မည်သည့် ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကိုမဆို ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များက 

ပယ်ဖျက်သည် သို့မဟုတ်  ခြွ ငး်ချက် ပြ ုသည်ဟု မှတ်ယူခြ င်းမပြ ုရ။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်သည် နိုင်ငံခြ ားရငး်နှီးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒနှင့် ညီညွတ်ခြ င်းမရိှပါက ယင်းပြ ဋ္ဌာန်းချက်သည် 

အကျို းသက်ေရာက်မှု မရှိေစရ။ 

အခန်း(၁၀) 

ဗဟုိဘဏ်၏စီမံခန့်ခဲွပုိင်ခွင့် 

၃၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင် ့သုံးေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါ 

လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

 (က) နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွလုပ်ငန်း တစ်မျိုးမျိုးကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထားခြ င်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပြ းီ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ေပးရန် 

 ငြ ငး်ပယ်ခြ င်း၊ ေဖာက်ဖျက်သူများအား လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခြ င်း၊  

 (ခ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများအား ကီး ကြ ပ်စစ်ေဆးခြ ငး်နငှ့် 

 ကြ ပ်မတ်ကွပ်ကဲခြ ငး်၊ 
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 (ဂ )  နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင်ရရိှသူများ လက်ဝယ်တွင် ထားရိှနုိင်သည့် 

နိုင်ငံ ခြ ားသုံးေငွ ရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏ ပမာဏကို ကန့်သတ်သည့် စည်းမျဥ်းများ 

ချမှတ်ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အသားတင် နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ 

ပမာဏကို ကန့်သတ်မှုများ ပြ ုလုပ်ရာတွင ် ေငွေကြ းတစ်မျိုးချငး်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေငွေကြ းအားလုံး စုေပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ခြ ငး်၊ ထို့ ပြ င် ယင်းတို့၏ 

 ပြ ည်ပေကးမြ ီပမာဏနှင် ့အခြ ားလိုအပ်ချက်များကို ကန့်သတ်ခြ ငး်။ 

၃၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဤဥပေဒကို ကျင့်သံုးအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လိုအပ်ေသာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို နုိင်ငံခြ ားသုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့လိုင်စင်ရရှိသူများထံမှ ေတာင်းယူခွင့် 

ရှိသည်။  ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းနှင့် ဗဟိုဘဏ်က တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အရည်အချင်း 

 ပြ ည်မ့ီေသာ အခြ ားပြ င်ပပုဂ္ဂုလ်များအား နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့လိုင်စင်ရရှိသူ 

တစ်ဦးဦး၏ စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အေထာက်အထားများနှင့် ဗဟိုဘဏ်က လိုအပ်သည်ဟု 

ယူဆေသာ အခြ ားမှတ်တမ်းများကို စစ်ေဆးေစနိုင်သည်။ 

၃၄။ ဗဟုိဘဏ်သည် ေအာက်ပါအေခြ အေန တစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါက်သည့်အခါ ထုတ်ေပးထားေသာ 

နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပြ န်လည်ရုပ်သိမး်နိုင်သည် - 

 (က) ေလျှာက်ထားသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူရန် တင်ပြ ခဲ့စဥ်က အဆိုပြ ုတင်ပြ သည့် 

အရာရိှများ၊ ဒါရုိက်တာများနှင့် အဓိက ရှယ်ယာပုိင်ဆုိင်သူများ၏ လုပ်ငန်းအေတွ့အကုံ  

သို့မဟုတ် ေဖြ ာင့်မတ်တည်ကြ ည်မှုနှင့် စပ်လျဥ်း၍ မမှန်ကန်ေသာ သတင်းအချက် 

အလက်များ တင်ပြ ခဲ့ေကြ ာင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ေလျှာက်လွှာနှင့် စပ်လျဥ်း၍ 

မမှန်ကန်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြ ခဲ့ေကြ ာင်း ေပါ်ေပါက်ခြ င်း၊ 

 (ခ )  လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှထိားသူက လုပ်ငန်းလုိင်စင် ရုပ်သိမ်းေပးပါရန် တင်ပြ ေတာင်းခံ 

လာခြ ငး်၊ 

 (ဂ )  ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့် 

ေကြ ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ လိုက်နာရမည့် တာဝန် 

များကို ပျက်ကွက်ခြ ငး်၊  

 (ဃ) ပုဒ်မ ၂၂ ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း 

သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၃၉ နှင့် ၄၀ ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း၊ 
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 (င )  ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အခွန်လိမ်လည်မှုနှင့် ေငွေရးေကြ းေရးဆိငု်ရာ ပြ စ်မှုတစ်ခုခုအတွက် 

 ပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြ င်း၊ 

 (စ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများသည် 

မိမိနှင့် လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကိုလည်းေကာင်း၊ သာမန် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုတွင် မိမိ ဖြ ည့်ဆည်းရန် တာဝန်များကုိလည်းေကာင်း ပျက်ကွက်ပြ းီ 

လုပ်ငန်းတွင် အရှုံးေပါ်ေပါက်၍ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းရဖွယ်ရှိသည်ဟု ခိုင်လံုေသာ 

အေထာက်အထားများ ေတွ့ရှိရခြ ငး်။  

၃၅။ ဗဟုိဘဏ်သည် နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင်ရရိှသူက  ဤဥပေဒ အခန်း (၆)ပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်လျှင် ေအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ပြ စ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျခံေစနိုင်သည် - 

 (က) သတိေပးခြ င်း၊ 

 (ခ )  နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကန့်သတ်ချက် အပါအဝင်ဖြ စ်သည့် 

အမိန့်များ ချမှတ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ )  ဒဏ်ေကြ း ေပးေဆာင်ေစခြ င်း၊ 

 (ဃ) တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအား လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းေဆာင်ခြ င်းမှ 

ယာယီ သို့မဟုတ် အမြ တဲမး်ရပ်စဲခြ ငး်၊ 

 (င )  လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဖျက်သိမး်ခြ ငး်။ 

၃၆။ ဗဟိုဘဏ်က ပုဒ်မ ၃၅ အရ ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြ တ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေကျနပ်မှု 

မရိှသူသည်  ပြ ည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သုိ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ေလျှာက်ထားနုိင်သည်။ 

၃၇။ ဤဥပေဒအရ အေရးယူသည့် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာ ပြ စ်ဒဏ်များသည်  ပြ စမ်ှုေကြ ာင်းအရ 

 ဖြ စ်ေစ၊ တရားမေကြ ာငး်အရ ဖြ စ်ေစ အေရးယူခြ ငး်အေပါ် ပိတ်ပင်ခြ င်း မရှိေစရ။ 

အခန်း(၁၁) 

တားမြ စ်ချက်များ 

၃၈။ မည်သူမျှ နိင်ုငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင ် တစ်မျို းမျို းမရှိဘဲ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

၃၉။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆို ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ေပးသည့် 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် သတ်မှတ်ခွင့် ပြ ုခြ င်းမရိှေသာ နိုင်ငံခြ ားသုးံေငွ လုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခြ င်း 

မပြ ုရ။ 
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၄၀။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူများသည် ဤဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၀ အရ  - 

 (က) ဗဟုိဘဏ်က ေတာင်းခံေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း 

မရိှေစရ၊ 

 ( ခ ) မိမိ၏စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အေထာက်အထားများနှင့် အခြ ားမှတ်တမ်းများကို 

စစ်ေဆးမှုပြ ုရာတွင် စွက်ဖက် ခြ င်း၊ ဟန့်တား ခြ ငး် သို့မဟုတ် ေနှာင့်ယှက်ခြ င်း မ ပြ ုရ။ 

၄၁။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်သည့် 

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများတို့ပါ တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း မပြ ုရ။ 

အခန်း(၁၂) 

 ပြ စ်မှုနှင့်ပြ စ်ဒဏ် 

၄၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၈ ပါ တားမြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှား 

စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူအား  သံုးနှစ်ထက်မပုိသည့် ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လံုး 

 ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည့် ပြ င် သက်ေသခံပစ္စည်းများကိုလည်း ပြ ည်သူ့ဘ ာအဖြ စ် သိမ်းဆည်းရန် 

အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၃။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၉ ပါ တားမြ စ်ချက်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူအား သံုးနှစ်ထက်မပုိသည့် 

ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စေ်စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည့် ပြ င် သက်ေသခံ 

ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြ ည်သူ့ဘ ာအဖြ စ် သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၄။ နိုင်ငံခြ ားသံုးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၄၀ သုိ့မဟုတ် ၄၁ ပါ  

တားမြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူ းလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူအား 

တစ်နှစ်ထက် မပိုသည့် ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၃) 

အေထွေထွ 

၄၅။ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုများဖြ င့် တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ကိုတင်ခငွ့်ပြ ုချက်ရယူရမည်။ 

၄၆။ ဤဥပေဒပါ ပြ စ်မှုများကို ရဲအေရးယူပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ပြ စမ်ှုများအဖြ စ် သတ်မှတ်သည်။ 
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၄၇။ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံ ခြ ားသုံးေငွ စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ေရး အက်ဥပေဒ   

(The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ) အရ ထုတ်ပြ န်ခ့ဲသည့် နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ဤဥပေဒနှင့် 

မဆန့်ကျင်သမျှ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ 

၄၈။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤဥပေဒအရ 

ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို သေဘာရိုး ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သူကို ပြ စမ်ှုေကြ ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တရားမေကြ ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း အေရးယူခြ င်းမပြ ုရ။ 

၄၉။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ဗဟုိဘဏ်သည် လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းနှင့် စည်းကမ်းများကုိ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိးုရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ထုတ်ပြ နနိ်ုင်သည်။ 

(ခ )  ဗဟိုဘဏ်သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

၅၀။ ဤဥပေဒဖြ င့် The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

 

            (ပုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ္မတမြ န်မာနိုင်ငံေတာ် 

 

 

 

 

 


