
 
 
 

င ေွငြေ းခဝါချမှု တုိြ်ဖျြ်ငေး ဥပငေ 

                                              ။) 

                                  

                         ) 

  ပည ််ငာငွ်ုုွှတတ်ငတင်ည်် ဥဥပငေြို  ပည ာင််းွှိြု်ည််  

အခ််း (၁) 

အမ််၊ ုီေွ်ပိုွ ်ခေွ့်နှွ့်အဓိပ္ပငယ်ငဖင်ပည ချြ် 

၁  ဥဥပငေြို ငွေငြေ းခဝါချမှုတိြု်ဖျြ်ငေး ဥပငေဟ ုငခါ်တေွ်ငုေမ််  

၂  ဥဥပငေအေ အငေးယူနိုွ်ငညင  ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို မ််ညူမဆို ပည ််တေွ်းတေွ်      ငု၊ 

 မည ််မငနိုွ်ွ၏  တ််ဆဲဥပငေအေ မှတ်ပု၏တွ်ာငးငညင ငေယင  ၊ ငွှယင  နှွ့် ုြ်တပ်ယင   

တု်ခုခုငပါ်တေွ် ဖည ု်ငု ြျးးွှေ််ွှငွ်ွှ််းငြငွ်း၊  မည ််မငနိုွ ်ွ၏ညငး ညို့မဟုတ ် နိုွ်ွ၏ငတင်တေ   

အမြ ဲတမ်းင်ာုိွ်ခေွ့်ေညူြ ပည ််ပတေွ် ြျးးွှေ််ွှငွ်ွှ််းငြငွ်း ဥဥပငေအေ ုီေွ်ပုိွ်ခေ   ေိှငု 

ေမ််  

၃  ဥဥပငေတေွ်ပါေိှငညင        ုြငးေပ်မျငးည်် ငဖင်ပည ပါအတုိွ်း အဓိပ္ပငယ်ညြ်ငေငြ် 

ငုေမ််-  

(ြ) ဗဟိုအဖေဲ့ ဆိုည််မှင ဥဥပငေအေ ဖေဲ့ု််းည့်် ငွေင ြေ းခဝါချမှု တိုြ်ဖျြ်ငေး 

ဗဟိအုဖေဲ့ြို ဆိုည််  

( ခ ) င ေွငြေ းဆိုွ်ေင ုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ ဆိုည််မှင ဥဥပငေနှွ် ့ ညြ်ဆုိွ် 

ည်် ့ ငွေငြေ းဆိုွ်ေင ြို္စေပ်မျငးြို ုု၏ု မ်းအငေးယူနိုွ်ေ််  ဥဥပ ငေအေ ဖေဲ့ု််း 

ာငးငညင  အဖေဲ့ြို ဆိုည််  

( ဂ ) ုိုု်ငေးအဖေဲ့ ဆိုည််မှင ငွေငြေ းဆိုွ်ေင ုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ြ ဖေဲ့ု ််း 

ငပးငညင အဖေဲ့ြိ ုဆိုည််  

(ဃ) ုု၏ု မ်းု ု်ငဆးငေးအဖေဲ့ ဆုိည််မှင ဥဥပငေအေ ဗဟုိအဖေဲ့ြ ဖေဲု့ ််းတငဝ််ငပးအပ်ငညင 

အဖေဲ့ြို ဆိုည််  

( ွ ) ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််း ဆုိည််မှင ဥဥပငေြ ညတွ်းပုိ့ေ်် ညတ်မှတ်ာငးည့််ဘဏ် 

နှွ့် ငွေငေးငြေ း     အဖေဲ့အု််းမျငး၊ ငွေငေးငြေ းငေး မဟုတ်ငညင ုီးပေငးငေး 

ွုှပ်ွ််းမျငးနှွ့် ြျွမ်းြျွ်မှုဆုိွ်ေင အညြ်ငမေးဝမ်း        ွုှပ်ွ််းမျငးြုိဆုိည််  

ယွ်းုြငးေပ်တေွ်  ဗဟိုအဖေဲ့ြ  အခါအငးငွှျင်ုေင အမိ့််ငြေ င်ညွ ငုင ာုတ်ပည ််၍ 

ညတွ်းပုိ့ေ်် ညတ်မှတ် တငဝ််ငပးအပ်      ခ၏ေည့််  အဖေဲ့အု််းွှ််း ပါဝွ်ည််  
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( ု )  ြီ ီးြေ ပ်ငေးအငဏငပုိွ် ဆိုည််မှင ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးအင်ဖည ွ့် ဥဥပငေ 

အေ  ညတ်မှတ်ချြ်မျငးအငး ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ငုငေးအတေြ် ြီ ီးြေ ပ်ေ်် ဗဟို 

အဖေဲ့ြ တငဝ််ငပးအပ်ခည ွ်းခ၏ေညူြို ဆိုည််  

( ) ဘဏ်နှွ့် င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််း ဆုိည််မှင  မည ််မငနုိွ် ၏ွငတင်င ေွငေးငြေ းငေး 

အဖေဲ့အု််းမျငးဥပငေနှွ့် အခည ငးညြ်ဆိုွ်ငညင ဥပငေမျငးအေ တ််ငာငွ်  

ာငးငညငဘဏ်နှွ့်င ေွငေးငြေ းငေး အဖေဲ့အု််းမျငးြုိ ဆုိည််  ယွ်းုြငးေပ်တေွ် 

ဘဏ် နှွ့်ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ တု်ဦးဦးအတေြ်ဖည ု်ငု ညုိ့မဟုတ် ၎ွ်း  ြုိယ်ုငး 

ငအငြ်ပါငဆငွ်ေေြ်မှုတု်ခု ညို့မဟုတ် တု်ခုာြ်ပိငုညင ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြို 

 ဖည ု်ငု ုီးပေငးငေးွုှပ်ွ််း တု်ေပ်အင်ဖည ွ့် ငဆငွ်ေေြ်ည့်် ြူးည််းငေငွ်းဝယ်ငေး 

ဘဏ် ညုိ့မဟုတ် ဖေ၏့ဖြ ိုးငေးဘဏ်၊ င ေွုုင ေွငချးအညွ်း၊ င ေွငေးငြေ းငေးြုမ္ပဏီ၊ 

ငွေငချးညြ်ငညခ၏ွှြ်မှတ် ငေငွ်းဝယ်ငေးြုမ္ပဏ၊ီ နိုွ်ွ၏ခည ငး ငွေဝယ်ယူငေငွ်းချ 

ွဲှွှှယ်ငေးငြငွ်တင၊ အငညးုငးင ေွငေးငြေ းငေးွုှပ်ွ််း အဖေဲ့အု််း၊ အငမခ၏ 

ြုမ္ပဏီနှွ် ့အခည ငးအဖေဲ့အု််းမျငးွှ််း ပါဝွ်ည်် - 

(၁)         တု်ဦးချွ်းအတေြ် ဘဏ်ွှုပ်ွ််းငဆငွ်ေေြ်ငပးခည ွ်း၊  ပည ််ညူမျငးာ၏မှ 

      မျငးနှွ့် ပည ််ွှ််ငပးအပ်ေမ့်် ေ််ပု၏ငွေမျငး ွှြ်ခ၏ခည ွ်း၊ 

(၂) ပ ္ုစ််းညိမ်းဆ််းခည ွ်း အပါအဝွ် ြူးည််းငေငွ်းဝယ်ငေး ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငး 

အတေြ် င ေွငြေ းဖည ့််ဆ််းငပးခည ွ်း၊ ုငးညု၏းညူငချးင ေွ၊ အငပါွ်ဖည ွ့် ငချးင ေွမျငး 

အပါအဝွ် ငွောုတ်ငချးခည ွ်း၊ 

(၃) ုငးညု၏းညူဆုိွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးနှွ့်ညြ်ဆုိွ်ည့်် အုီအုဉ်မျငးမှ တု်ပါး 

ငွေငချးွှုပ်ွ််း ငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်း၊ ငွေငေးင ြေ းငေးဆိုွ်ေင အခေွ့်အငေးြို 

ွှငးေမ်းခည ွ်း၊ 

(၄) ငွေငြေ း ညို့မဟုတ် တ််ဖိုးတု်ေပ်ေပ်ြို ွှတဲငပည ငွ်းငပးခည ွ်း၊ 

(၅) အငြွေ းဝယ်ြတ််နှွ့်မြ ီုငးြတ််မျငး၊ ခေီးညေငးချြ်ွှြ်မှတ်၊ င ေွငပးအမိ့််မျငး၊ 

ဘဏ်ငွေွှတဲွှြ်မှတ်၊ အွီှြ်ာငေင်ု်                   ငွေငပးငချ ခည ွ်း၊ 

ာုတ်ငဝခည ွ်းနှွ့် ုီမ၏ခ့််ခေဲ ခည ွ်း၊  

(၆) ငွေငေးငြေ းငေးဆိုွ ်ေင အငမခ၏နှ    ြတိုငချုပ်မျငး ာုတ်ငဝခည ွ်း၊ 

(၇) ငအငြ်ပါ ငွေငေးငြေ းငေးုငချုပ်ုငတမ်းမျငး ငေငွ်းဝယ်ခည ွ်း- 

(ြြ) ချြ်ွှြ်မှတ်မျငး၊                          အပ်င ေွွှြ်မှတ်မျငး 

နှွ့် ဆွ့်ပေငး ုငချုပ်ုငတမ်းမျငး၊ နုိွ် ၏ွခည ငးညု၏းင ေွ၊ အတုိးနှု််းနှွ့်ငုျးနှု််း 

     ြိ််း ုငချုပ်ုငတမ်းမျငး၊ ွှတဲငပည ငွ်းနိုွ်ငညင ငွေငချးညြ်ငညခ၏ 

ွှြ်မှတ်မျငး အပါအဝွ် င ေွငြေ းငုျးြေြ် ုငချုပ်ုငတမ်းမျငးအငး 

ငေငွ်းဝယ်ခည ွ်း၊  
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( ခခ ) ြု််ု််မျငးြို အ်ငဂတ်ြငွှအတေြ် ငမငငမ်ှ််း ငေငွ်းဝယ်ခည ွ်း  

(၈) ငွေငချးညြ်ငညခ၏ွှြ်မှတ်မျငး ာုတ်ငဝေငတေွ် ပါဝွ်ခည ွ်းနှွ့် အဆိုပါြို္စ 

ေပ်မျငးတေွ် ငွေငေးငြေ းငေးဝ််ငဆငွ်မှု ွှုပ်ွ်း်မျငးြို ပ၏့ပိုးငပးခည ွ်း၊ 

(၉) ေွ်းနှီး မည ှုပ်နှ၏မှု တု်ခုချွ်းြို ဖည ု်ငု၊ ေွ်းနှီး မည ှုပ်နှ၏မှု အငးွှု၏းြို ဖည ု်ငု ုီမ၏ 

ခ့်် ခေဲခည ွ်း၊  

(၁၀) အငမခ၏ငညတ္တ ငမျငး ွှြ်ခ၏ာိ််းညိမ်း ခည ွ်းနှွ့် အ ခည ငးပုဂ္ဂိုွှ်မျငး ြိုယ်ုငး 

ငွေင ြေ း ညို့မဟုတ် ငွေ ဖည ု်ွှေယ်ငညင ငွေငချးညြ်ငညခ၏ ွှြ်မှတ်မျငး 

ုီမ၏ခ့််ခေဲငပးခည ွ်း၊ 

(၁၁) အခည ငးပုဂ္ဂိုွှ်မျငးြိုယ်ုငး ငွေငြေ း ညို့မဟုတ် ဘဏ္ဍငေ််ပု၏ငွေမျငး ုီမ၏ခ့််ခေဲ 

 ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ုီမ၏အပု်ချုပ်ခည ွ်း၊ ေွ်းနှီးမည ှုပ်န၏ှခည ွ်း၊ 

(၁၂) ြုိယ်ုငးွှှယ်မျငးနှွ့် တု်ဆွ့်ြေ ငးခ၏ ငဆငွ်ေေြ်ငပးညူမျငးြ အငမခ၏ွုှပ်ွ််း 

 ြေ ငးခ၏ဝ််ငဆငွ်မှု ငပးခည ွ်းအပါအဝွ် အခည ငးေွ်းနီှးမည ှုပ်နှ၏မှုနှွ့်ဆြ်ညေယ်င်ည့်် 

အငမခ၏ွုှပ်ွ််း၊ အညြ်နှွ် ့ အငာေငာေ အငမခ၏ွုှပ်ွ််း ငဆငွ်ေေြ်ငပးခည ွ်း၊ 

(၁၃) ငွေငြေ းနှွ့် ငွေမျငးွှဲွှှယ်ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း  

( ဇ ) ညဏ္ဌင််ငဆငွ်ဘဏ် ဆိုည််မှင နိုွ်ွ၏အတေွ်း တေငးဝွ်ုီးပေငးငေး ွှုပ်ွ်း်အဖေဲ့ 

တ််ငာငွ်ာငးပြ ီး ွုိှွ်ုွ်ေယူာငးခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် အ   ုုိြ်ာငးခည ွ်း ဖည ု်ငညင်ွှ််း 

ရုပ်ေည ပ်အေ တ််ေှိင်ခည ွ်းမေှိည့််အပည ွ် ာိငေငြ်ခိုွ်မငုေင  ြီ ီး ြေ ပ်မှုခ၏ေငညင 

ငွေငေးငြေ းငေး အပု်ုုတု်ခုနှွ် ့ငပါွ်းု််းာငးခည ွ်း မေှိည့်် ဘဏြ်ိုဆိုည််  

( ျု ) တု်ဦးတု်ငယငြ်ငညငညူ၊ ညူတု်ဦး                    ဆိုေငတေွ်         

                                                                        

                              ။ 

( ) အြျိုးခ၏ုငးခေွ့်ေိှညူ ပုိွ်ေှွ် ဆုိည််မှင မူွှအဓိြ ပုိွ်ဆုိွ်ညူြုိဖည ု်ငု၊  ဆြ်ညေယ် 

ငဆငွ်ေေြ်ညူ တု်ဦးအငး ာိ််းချုပ်ညူြုိဖည ု်ငု ညုိ့မဟုတ် ွှတငဲပည ငွ်း ငဆငွ်ေေြ်မှု 

တု်ခုခုြုိ မိမိြုိယ်ုငး အခည ငးညူတု်ဦးြ ငဆငွ်ေေြ်ငုည့်် ညူတု်ဦးြုိဆုိည််  

ယွ်းုြငးေပ်တေွ် ြုမ္ပဏီအဖေဲ့အု််း တု်ခုခု ညို့မဟုတ် ုီုဉ်ငဆငွ်ေေြ်မှု 

တု်ခုခုြိ ုာိငေငြ်ငညင ာိ််းချုပ်မှု  ပည ုွှုပ်ည့်် ညူတုဦ်းွှ််း ပါဝွ်ည််   

( ဋ ) ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ ဆိုည််မှင ငအငြ်ပါ အချြ်တု်ေပ်ေပ်နှ    အြျု၏းဝွ် 

ညူြို ဆိုည််- 

(၁) ငွေွှတဲင ပည ငွ်း ခည ွ်း၊ ဘဏ်ုငေွ်းဖေ   ွှှု်ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ြတိြဝတ်ပည ုခည ွ်း 

ငဆငွ်ေေြ်ညူ၊ 
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(၂) ငွေွှတဲခည ွ်း ညို့ မဟုတ် ငွေုငေွ်းတေွ် ွှြ်မှတ်ငေးာိုးညူ၊ 

(၃) ငွေွှတေဲ်် တငဝ််ငပးအပ်ခ၏ေညူ၊ ငွေွှတဲငပည ငွ်းညူ၊ ငွေွှတေဲ်် အခေွ်အ့ငေးေှိညူ 

ညို့မဟုတ် တငဝ််ေှညိူ၊ 

(၄) ငွေွှတဲငပည ငွ်းေ်် ညို့မဟုတ် ငွေုငေွ်းအငးာိ််းချုပ်ေ်် အခေွ့်အငဏငေှညိူ၊ 

(၅) ပုေ်မခေဲွယ် (၁) မှ             (၄) အာိပါ ြိ  ေပ်မျငးြို ငဆငွ်ေေြ်ေ်် 

အငးာုတ်ညူ  

( ဌ )  ပည ််တေွ်းပည ််ပတေွ်  ညေ ာငတိြမမေှညူိ ဆိုည််မှင နိုွ်ွ၏ငတင် အတေွ်း၌ဖည ု်ငု၊ 

 ပည ််ပနိုွ်ွ၏တု်ခုခု၌ ဖည ု်ငု အမျငး ပည ််ညူဆိုွ်ေင ွှုပ်ွ််းမျငး ဖည ွ့် ာွ်ေှငးညူ 

ညို့မဟုတ် ယွ်းွှုပ်ွ််းမျငးအတေြ် ယု၏ြေ ််ခည ွ်းခ၏ေညူြို ွှ််းငြငွ်း၊ ယွ်း  

မိညငးုုဝွ်မျငး ညုိ့မဟုတ် ယွ်းနှွ့််ီးြပ် ေုင ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ညူြုိွှ််းငြငွ်း 

ဆိုည််  

( ဍ ) အပည ််ပည ််ဆိုွ်ေငတေွ်  ညေ ာငတိြမမေှိညူမျငး ဆိုည််မှင အ ပည ်် ပည ််ဆိုွ်ေင 

အဖေဲ့အု််းတု်ခု  ွှုပ်ွ်း်မျငးငဆငွ်ေေြ်ည့်် ေါေိြု်တင၊ ေုတယိေါေိြု်တင၊ 

ေါေုိြ်တင အဖေဲ့ဝွ်နှ   အဆွ့်မည ွ့်အဖေဲ့ဝွ်ဖည ု်ညူ၊ အွှငးတူ ွုှပ်ွ််းမျငးတေွ် ယွ်းအဆွ့် 

နှွ့််ီမငငညင အဖေဲ့ဝွ်ဖည ု်ညူ ညို့မဟုတ် ယွ်းွှုပ်ွ်း် ငဆငွ်ေေြ်ေ် ်ယု၏ြေ ််ခည ွ်း 

ခ၏ေညူနှွ့် ယွ်း မိညငးုုဝွ်မျငး ညုိ့မဟုတ် ယွ်းနှွ့််ီးြပ် ေုင ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ညူ 

တို့ြို ဆိညု််   

( ဎ ) င ေွငြေ းခဝါချမှု ဆုိည််မှင ငအငြ်ပါအချြ်တု်ေပ်ေပ် ြျးးွှေ််ခည ွ်းြုိ ဆုိည််-  

(၁) တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်းဖည ွ့် ေေိှည့်် င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််း ဖည ု်ည််ဟု ညိေိှွှျြ် 

နှ    ဖည ု်င ၊ု ညိေိှေ််အငြေ ငွ်းေိှွှျြ်နှ    ဖည ု်ငု ယွ်းင ေွငြေ း ညုိ့မဟုတ် ပ ္ုစ််း  

ာု်မည ု်ြို အညေွ်င ပည ငွ်းွှဲေ်် ညို့မဟုတ် ဖု၏းြေယ်ေ််  ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ 

ဥဥပငေနှ   ညြ်ဆုိွ်ည့်် ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြုိ ြျးးွှေ််ေငတေွ် ပါဝွ်ညူ တု်ဦး 

တု်ငယငြ်အငး ယွ်း ပည ု်မှုြျးးွှေ််ခည ွ်းနှ   ု ပ်ွှျဉ်း၍ ဥဥပငေအေအငေးယူ 

ခ၏ေခည ွ်းမှ ငေှငွ်ေှငးနိုွ်ငေးအတေြ် ပည ု်မှုမြျးးွှေ််မီဖည ု်ငု၊ ပည ု်မှုြျးးွှေ််ပြ ီး 

င်ငြ်ဖည ု်ငု အြူအ်ီငပးေ်် ေ််ေေယ်ချြ်ဖည     ယွ်းငွေငြေ းနှ    ပု္စ််းြို 

ငပည ငွ်းွှဲခည ွ်း ညို့မဟုတ် ွှတငဲပည ငွ်းခည ွ်း၊  

(၂) တေငးမဝွ်ငညင ်််းွှမ်း ဖည     ေေှိည့်် ငွေင ြေ းနှ   ပု္စ််း  ဖည ု်င ြေ ငွ်း 

ညိေှိည့်် ညို့မဟုတ် ညိေှိေ်် အင ြေ ငွ်းေှိည့်် ငွေင ြေ းနှ   ပု္စ််းမျငး  

နှ   ု ပ်ွှျဉ်း၍ မူွှညဘငဝ၊ ာု်မည ု်၊ တ််င်ေငနှ   ပွ်ြုိယ်ုေုိြ် ွှြ္ခဏင    ြုိ 

င ပည ငွ်းွှဲမှု ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ယွ်းငွေင ြေ းနှ   ပု္စ််းတို့ြို ပိုွ်ဆိုွ်မှု 

ညို့မဟုတ် အခေ   အငေးတို့အငး ဖု၏းြေယ်ခည ွ်း ညို့မဟုတ ် အညေွ်ငပည ငွ်းွှဲခည ွ်း 

ငညင်ွှ််းငြငွ်းပည ုခည ွ်း၊ 
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(၃) တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်းဖည     ေေှညိ်် ့ ငွေငြေ းနှ   ပု္စ််း  ဖည ု်ငြေ ငွ်း မိမိ 

ွှြ်ဝယ် ွှြ်ခ၏ေေိှည့််အချိ် ်တေွ် ညိေိှငညင ညုိ့မဟုတ် ညိေိှေ််အငြေ ငွ်းေိှငညင 

ငွေငြေ းနှ   ပု္စ််းြို ေယူခည ွ်း၊ ွှြ်ဝယ်ာငးခည ွ်း ညို့ မဟုတ် အညု၏းပည ုခည ွ်း၊ 

( ) ပုေ်မခေဲွ ယ် (၁) မှ ပုေ်မခေဲွ ယ် (၃)    ပါ ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြုိ ြျးးွှေ််ခည ွ်း၊ 

ြျးးွှေ််ေ််အငးာုတ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ြျးးွှေ််ေ််အြီ ၏ဖည     ုီုဉ်ငဆငွ်ေေ       ြုိ 

 ပည ုွှုပ်မှုဖည ွ့်ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ပျြ်ြေြ်မှုဖည ွ့်ငညင်ွှ််းငြငွ်း ပူးငပါွ်း 

ပါဝွ်ခည ွ်း၊ အြူအ်ီငပးခည ွ်း၊ ပ၏ပုိ့းခည ွ်း၊ အငာငြ်အပ၏င့ပးခည ွ်း၊ ုီမ၏ခ့််ခေဲ ခည ွ်း၊ 

အ ြီ ၏ဉငဏ်ငပး ခည ွ်း၊ ဂိုဏ်းအဖေဲ့ဝွ် ဖည ု် ခည ွ်းနှ    အခည ငးတု််််း်််း ဖည ွ့် 

ဆြ်ုပ်ပတ်ညြ် ခည ွ်းဆိုွ်ေင  ပည ု်မှုြျးးွှေ််ခည ွ်း   

(ဏ) င ေွငြေ း ဆိုည််မှင  မည ််မငနိုွ ်ွ၏ငတင်ဗဟိုဘဏ ် ညို့မဟုတ် ပည ််ပ နိုွ်ွ၏တု်ခုခုြ 

ာုတ်ငဝာငးပြ ီး တေငးဝွ်ွဲှွှှယ်အညု၏းပည ုနုိွ်ည့်် င ေွေ င်္ဂါး၊ င ေွအငြွေ နှွ့်င ေွု ြမးမျငး၊ 

ွှတဲင ပည ငွ်းနိုွ်ငညင ုငချုပ်ုငတမ်းမျငးဖည ု်ည့်် ငွေငပးြတိုငချုပ်မျငး၊ ငွေွှတဲ  

ွှြ်မှတ်မျငး၊ ချြ်ွှြ်မှတ်မျငး၊ ငွေငချးုငချုပ်မျငး၊ ငွေတိုြ်ုငချုပ်မျငး၊ ငြွေ းမြ ီ 

အငမခ၏ုငချုပ်မျငး၊ နိုွ်ွ၏ခည ငးညု၏းငွေမျငး၊ ယွ်းငွေမျငး နှွ့် ဆြ်ုပ်င်ငညင ုငချုပ် 

ုငတမ်းတု်မျိုးမျိုး ညို့မဟုတ ်ွှြ်မှတ်မျငးြို ဆိုည််  

(တ) ပ ္ုစ််း ဆိုည််မှင ေည ပ်ေှိည််ဖည ု်ငု၊ မေှိည််ဖည ု်ငု၊ ာိငတေ့၍ေနိုွ်ည််ဖည ု်ငု၊ 

မေနိုွ်ည််ဖည ု်ငု မ််ည့််ပု၏ု၏ဖည ွ့်မဆို တ််ေှိငညင ငေတ့ငပည ငွ်းနိုွ်ည့််ပု္စ််း 

ညို့မဟုတ် မငေတ့ငပည ငွ်းနိုွ်ည််ပ့ု္စ််းြို ဆိုည််  ယွ်းုြငးေပ်တေွ် ပု္စ််းနှွ့် 

ုပ်ွှျဉ်း၍ ပိုွ်ဆိုွ်ငြေ ငွ်း ုငေေြ်ုငတမ်းအမှတ်အညငး၊ အွီှြ်ာငေင်ု် 

်််းွှမ်း ဖည ွ့် ပု္စ််းြို အညု၏းချ၍ ငဆငွ်ေေြ်ေငမှေေှိည့်် အြျိုးအမည တ်  

အခေ   အငေး၊ အုုငပါ်အမည တ်၊ ပိုွ်ဆိုွ ်ခေ                    မျငးွှ််း ပါဝွ်ည််  

(ာ) တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်းဖည ွ့်ေေိှည့်် င ေွငြေ းနှွ့်ပ ္ုစ််းမျငး ဆုိည််မှင ဥဥပငေ 

နှွ့် ညြ်ဆုိွ်ငညင ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို ြျးးွှေ််ေငမှဖည ု်ငု၊ ယွ်းပည ု်မှု တု်ေပ်ေပ် 

ြျးးွှေ််ခည ွ်းန ှ  ု ပ်ဆိုွ ်ငညင ပည ုွှုပ်မှု ညို့မဟုတ် ပျြ်ြေြ်မှုမှဖည ု်ငု တိြု်ေိုြ် 

ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ညေယ်ဝုိြ်၍ငညင်ွှ််းငြငွ်း ေေိှငညင င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငးြုိ 

ဆုိည််  ယွ်းုြငးေပ်တေွ် အဆုိပါင ေွငြေ းနှ    ပ ္ုစ််းမျငးြုိ အ    ခ၏၍ ဖည ု်ာေ််း 

ွှငငညင င ေွငြေ း ညုိ့မဟုတ် ပ ္ုစ််းမျငးနှ    အြျိုးအမည တ်တုိ့ည်် ွှ််းငြငွ်း၊ 

အ ခည ငးပု္စ််းအ ဖည ု် ဖည ု်ငု၊ ုီးပေငးငေး ွှုပ်ွ််းအ ဖည ု်ဖည ု်ငု ွှတဲင ပည ငွ်း ခည ွ်း 

ညို့မဟုတ် င ပည ငွ်းွှဲ ခည ွ်း ပည ုွှုပ်ာငးည့်် ငွေင ြေ း ညို့မဟုတ်  ပ ္ုစ််းမျငးည်် 

ွှ််းငြငွ်း ပါဝွ်ည််   
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( ေ ) ွှတငဲပည ငွ်းနုိွ်ငညငုငချုပ်ုငတမ်းမျငး ဆုိည််မှင ပိုွ်ေှွ်ြိယု်ုငး ငွောုတ်ည့်် 

ပု၏ု ၏ ဖည     ဖည ု်ငု၊ ြ့််ညတ်ချြ်မာငးေိှဘဲ မှ််ြ််ငြေ ငွ်း ွှြ်မှတ်ငေးာုိးခည ွ်းဖည     

 ဖည ု်ငု၊ ဖ််တီးာငးငညင ငွေွှြ်ခ၏ညူအမ််  ဖည ့််ုေြ်၍ဖည ု်ငု၊ ွှတဲင ပည ငွ်း 

ငပးအပ်ေ်် အ     ဝွ်ည့်် အခည ငးပု၏ု၏ဖည     ဖည ု်ငု ေှိည့်် ချြ်ွှြ်မှတ်မျငး၊ ငွေ 

ငပးငချေ်် ြတိုငချုပ်မျငးနှ    ငွေငပးအမိ့််မျငး အပါအဝွ် ွှတဲငပည ငွ်းနိုွ်ငညင 

ုငချုပ်ုငတမ်းမျငး၊ ခေီးညေငးချြ်ွှြ်မှတ်မျငးြ့ဲညုိ့ ွှတငဲပည ငွ်းနုိွ်ည့်် ပု၏ ၏ုေိှငညင 

င ေွ    ငြေ းငေး ုငချု ပ်ုငတမ်းမျငးြုိဆုိည််  ယွ်းုြငးေပ်တေွ် ွှြ်မှတ်ငေးာုိး 

ာငးငညင်ွှ််း ငွေွှြ်ခ၏မ့််ညူ  အမ််မပါဝွ်ည့်် ချြ်ွှြ်မှတ်မျငး၊ 

ငွေငပးငချေ်် ြတိုငချုပ်မျငး၊ ငွေငပးအမိ့််မျငး     တု်ပိုွ ်းတု်ု ုငချုပ်ုငတမ်း 

မျငးွှ််း ပါဝွ်ည််  

( ဓ ) အညု၏းပည ုပု္စ််း ဆိုည််မှင ဥဥပငေပါ  ပည ု်မှုမျငး၊ ငွေင ြေ းခဝါချမှု ညို့မဟုတ် 

အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုြျးးွှေ််ေ််အွုိှ့ွှင အညု၏းပည ုည့်် ညုိ့မဟုတ် 

အညု၏းပည ုေ််ေ််ေေယ်ည့်် ပု္စ််းမျငးြို ဆိုည််  

( ် ) ငွေုငေွ်း ဆိုည််မှင ဘဏ်နှွ့်ငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််း ညို့မဟုတ် ငွေငေး 

ငြေ းငေး မဟုတ်ငညင ုီးပေငးငေးွုှပ်ွ််းနှွ့်ြျွမ်းြျွ ်မှုဆုိွ်ေင အညြ်ငမေးဝမ်း         

ွှုပ်ွ်း်မျငးြ  ပည ုွှုပ်ငညင ငအငြ်ပါ ငဆငွ်ေေြ်ချြ်တု်ခုခုြို ဆိုည််-  

(၁) ငွေငြေ း ညို့ မဟုတ် ပု္စ််းမျငးအပ်နှ၏ည််ြို ွှြ်ခ၏ခည ွ်း၊ 

(၂) င ေွငြေ း ညုိ့မဟုတ် ပ ္ုစ််းွှတငဲပည ငွ်းခည ွ်းြုိငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ဘဏ်ုငေွ်းမှ 

ာုတ်ယူခည ွ်းြိုငညင်ွှ််းငြငွ်း ခေွ့်ပည ုခည ွ်း၊  

(၃) အခည ငးညူတု်ဦးတု်ငယငြ်ြုိယ်ုငး ွှတငဲပည ငွ်းနုိွ်ငညင ုငချုပ်ုငတမ်းမျငး 

ငပးအပ် ခည ွ်း ညို့မဟုတ် အမိ့််ငပး ခည ွ်း၊ ငွေငပးအမိ့််ွှတငမျငး ာုတ်ယူခည ွ်း 

ညို့မဟုတ် ုုငဆငွ်းခည ွ်းအတေြ် အမိ့််ငပးခည ွ်းမျငးြို ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊  

(၄) အငမခ၏ငညတ္တ င ညို့မဟုတ် အ ခည ငးွှု၏ ခည ု၏မှုေှိငညင အငမခ၏ပု၏ု၏မျငးအတေြ် 

အငာငြ်အြူ ညို့မဟုတ် ုီ   ငဆငွ်ေေြ်မှု တု်ခုခု။ 

( ပ ) ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်း ဆိုည််မှင ဆြ်ညေယ် 

ငဆငွ်ေေြ်ညူ တု်ဦးတု်ငယငြ်  ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုည်် င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့် 

အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုတုိ့နှွ့်ုပ်ဆုိွ်မှု ေိှ မေိှ ဆြ်ွှြ် ုိုု်နုိွ်ေ်် 

အတေြ် ုီးပေငးဆြ်ဆ၏မှု ုတွ်ည့််အချိ် ်မှု၍ အဆုိပါ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူနှွ့် 

ပတ်ညြ်ငညင ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးနှွ့် ွှတ ဲ      ငဆငွ်ေေြ်မှုဆုိွ်ေင ညတွ်း 

အချြ်အွှြ်မျငးြုိ ပည ့််ုု၏ု ေငေေိှေ်် ုဉ်ဆြ်မပည တ် အငရု၏ု ိြ်ုငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းနှွ့် 

ညြ်ဆိုွ်ေငအငဏငပိုွ်မျငးညို့ ဆြ်ွှြ် ညတွ်းပို့ ခည ွ်းုည််တို့ 

ပါဝွ်ည့်် ွုှပ််််းု်ု်ြို ဆိုည််  
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( ဖ ) ငြေ း်််းဖည ွ့် ညုိ့မဟုတ် အီွှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်းဖည ွ့် င ေွွှတဲခည ွ်း ဆိုည််မှင 
ညူတု်ဦး ြုိယ်ုငး င ေွငေးငြေ းငေးွုှပ်ွ််းတု်ခုမှတု်ဆွ့် အခည ငးင ေွငေးငြေ းငေး 
ွုှပ်ွ််းတု်ခု  အြျိုးခ၏ုငးခေွ့်ေိှညူာ၏ အီွှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း ဖည ွ့် င ေွငြေ း 
ွှတဲငပည ငွ်းခည ွ်းအငးွှု၏းြို ဆိုည််   

( ဗ ) င ေွငေးငြေ းငေးမဟုတ်ငညင ုီးပေငးငေးွုှပ်ွ််းမျငးနှွ့် ြျွမ်းြျွ ်မှုဆုိွ်ေင အညြ်ငမေး 
ဝမ်းငြျငွ်းွုှပ်ွ််း ဆိုေငတေွ် ငအငြ်ပါတို့ပါဝွ်ည်် - 

(၁) ြငဆီနိမုျငး၊ 

(၂) အမိ်ခြ ၏ငမည  အြျို းငဆငွ်မျငး၊ 

(၃) အဖိးုတ််ညတ္တ ုနှွ့် ငြျငြ်မျြ်ေတ်ငငေငွ်းဝယ်ညူမျငး၊ 

(၄) မိမိအမှုည််  င ေွငြေ း ညုိ့မဟုတ် ပ ္ုစ််းွှတငဲပည ငွ်းမှု၊ ွှြ်ခ၏မှုနှ    အပ်နှ၏မှုမျငး 
န ှ  ုပ်ွှျ   ၍ ငအငြ်ပါ ွှုပ်ငဆငွ်ချြ်မျငးြို ငဆငွ်ေေြ်ငပးငညင ငေှ့င်၊ 
နုိာေီပတ်ဗွှု်နှွ့် ုငေွ်းြုိွ်မျငး ညုိ့မဟုတ်                               
           -  

(ြြ)မငေတ့မငပည ငွ်းနိုွ်ငညငပု္စ််း ငေငွ်းချခည ွ်းနှွ့် ဝယ်ယူခည ွ်း၊  

( ခ ခ ) အမှုည််  ငွေငြေ းမျငး၊ ငွေငချးညြ်ငညခ၏ွှြ်မှတ်မျငး ညို့မဟုတ် 
အခည ငးပိုွ်ဆိုွ်ည့်် ပု္စ််းမျငးအငး ုီမ၏ခ့််ခေဲခည ွ်း၊ 

( ဂ ဂ ) ဘဏ်မျငး၊ ုုင ေွမျငး ညုိ့မဟုတ် င ေွငချးညြ်ငညခ၏ွှြ်မှတ်မျငး ုငေွ်းြုိ 
ုီမ၏ခ့််ခေဲခည ွ်း၊ 

(ဃဃ) ြုမ္ပဏီမျငးာူငာငွ်မှု၊ ွှုပ်ွ်း်ွှ််ပတ်မှု ညို့ မဟုတ် ုီမ၏ခ့််ခေဲမှုမျငး 
အတေြ် အငာငြ်အြူပည ုငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို ုုရု၏းုီုဉ်ခည ွ်း၊  

( ွ ွ ) တေငးဝွ်အညွ်းအဖေဲ့မျငး ညို့မဟုတ် အုီအုဉ်မျငး ာူငာငွ်ခည ွ်း၊ 
ွုှပ်ွ််းွှ််ပတ်ခည ွ်း၊ ုီမ၏ခ့််ခေဲခည ွ်း၊ ုီးပေငးငေးွုှပ်ွ််း    ြုိ ဝယ်ယူခည ွ်း 
န ှ  ငေငွ်းချခည ွ်း  

(၅) ငအငြ်ပါဝ််ငဆငွ်မှုွှုပ်ွ်း်မျငးြို အခည ငးညူမျငးအတေြ် ုီးပေငးငေးွှုပ်ွ်း် 
တု်ေပ်အင်ဖည     ငဆငွ်ေေြ်ငပးည်် ့ ြုမ္ပဏမီျငး အပု်ာိ််းမှုအဖေဲ့နှွ် ့ ြုမ္ပဏီ 
ဝ်င်ဆငွ်မှုငပးညူမျငး- 

(ြြ) တေငးဝွ်အညွ်းအဖေဲ့မျငး ဖေဲ ့ု််းငေးဆိုွ်ေင ြိုယ်ုငးွှှယ်အ ဖည ု် 
ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

( ခ ခ ) ြုမ္ပဏီတု်ခု  ေါေုိြ်တင ညုိ့မဟုတ် အတေွ်းငေးမှးးအဖည ု် ငညင်ွှ််းငြငွ ်း၊ 
အုုုပ်ွုှပ်ြုိွ်ညူ ညုိ့မဟုတ် အခည ငးတေငးဝွ်အညွ်းအဖေဲ့တု်ခု ညုိ့မဟုတ် 
အုီအုဉ်တု်ခုတေွ် ယွ်းအဆွ့်နှွ့်တူ်ီငညငညူအဖည ု် ငညင်ွှ််းငြငွ်း 
ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 
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( ဂ ဂ ) ြုမ္ပဏီ တု်ခု ညို့မဟုတ် အုုုပ်ွှုပ်ွ််း တု်ခု ညို့မဟုတ် အခည ငးငညင 

တေငးဝွ်အညွ်းအဖေဲ့ ညို့မဟုတ် အုီအုဉ်တု်ခုအတေြ် မှတ်ပု၏တွ်ရု၏း 
ညို့မဟုတ် င်ေငာိုွ ်ခွ်း ညုိ့မဟုတ် ွှုပ်ွ််းွှိပ်ုင ညို့မဟုတ် ုငငပး 

ုငယူ ညို့မဟုတ် အပု်ချုပ်မှု ွှိပ်ုငတို့ြို တငဝ််ယူငပးခည ွ်း  

(၆)ယု၏ြေ ််အပ်နှ၏မှုွှုပ်ွ်း်တု်ခုတေွ် ယု၏ြေ ််အပ်နှ၏ခ၏ေညူအဖည ု် ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း 
ညို့မဟုတ် တေငးဝွ်အညွ်းအဖေဲ့ အုီအုဉ် တု်မျိုးမျိုးတေွ် ယွ်းွှုပ်ွ််း 

တငဝ််မျိုးနှွ့် တူ်ီုေငငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်း၊    

(၇)ညူတု်ဦးအတေြ် အမ််ခ၏အုုေှယ်ယငေှွ်အဖည ု်ဖည     ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် 
ညူတု်ဦးအတေြ် အမ််ခ၏အုုေှယ်ယငေှွ်အဖည ု် အခည ငးညူတု်ဦးဦးြ ငဆငွ်ေေြ် 

ငပးငုေ်် ုီုဉ်ခည ွ်း။  

(ဘ) အုပ်ုုွုိှြ်အငြငွ်အာ််ငဖင်မှု ဆုိည််မှင ပွ်ေွ်းြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အခည ငးငညင 
ြုမ္ပဏီအဖေဲ့အု််း အမျိုးအုငးတု်ေပ်ေပ်ြ င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ   အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ 

င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု တုိြ်ဖျြ်ငေးဆုိွ်ေင ွုိှြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေမ့်် အချြ်မျငးနှ    

ုပ်     ၍ မိမိ ရု၏းခေဲမျငး      ွှြ်ငအငြ်ခ၏ြုမ္ပဏီမျငးအငး ြီ ီးြေ ပ်မှုနှ   ငပါွ်းုပ် 
်ှိနိှွု ်း       ေေြ်မှုမျငးြိုဆိုည််  

အခ််း (၂) 

ေ််ေေယ်ချြ်မျငး 

၄  ဥဥပငေ  ေ််ေေယ်ချြ်မျငးမှင ငအငြ်ပါအတိုွ ်းဖည ု်ည််-  

(ြ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုမျငးနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုတို့ြို ာိငေငြ်ုေင 

အငေးယူနုိွ်ေ််နှွ့် ဆွ့်ပေငးငပါ်ငပါြ်နုိွ်ည့််  ပည ု်မှုမျငးြုိ ြငြေယ်ဟ့််တငးေ််၊ 

( ခ )  ငွေင ြေ းခဝါချမှု ညို့မဟုတ် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုတို့မှ တု်ဆ    

နိုွ်ွ၏ငတင်  အပု်ချုပ်ငေး၊ ုီးပေငးငေး၊ ွှူမှုငေးြဏ္ဍမျငးတေွ် ဝွ်ငေငြ်ုေြ်ဖြ် 
 ခည ွ်းမှ ြငြေယ်ေ််၊ 

( ဂ ) နိုွ်ွ၏ငတင်ြ ွှြ်ခ၏ာငးည့်် အ ပည ်် ပည ််ဆိုွ်ေင ြေ််ဗွ်းေှွ်းမျငးနှွ့် အ်ီ 

င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ    အ ြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တုိြ်ဖျြ်ငေး ငဆငွ်ေေြ်ေ််၊ 

(ဃ)  ငွေငြေ းခဝါချမှု၊ အ ြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုန ှ   မူွှပည ု်မှုမျငး တိုြ်ဖျြ် 

ငေးအတေြ် အပည ််ပည ််ဆုိွ်ေင အဖေဲ့အု််းမျငး၊ ငေညဆုိွ်ေင အဖေဲ့အု််းမျငး၊ 

အမိ််ီးချွ်းနိုွ်ွ၏မျငးနှွ့် ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ေ်၊် 

( ွ ) အမျိုးညငးအဆ   အန္တေငယ် အြဲ ဖည တ် ခည ွ်း      ေေြ်၍ ငွေငေးင ြေ းငေး 

အဖေဲ့အု််းမျငးနှ   အခည ငးငညငညြ်ဆုိွ်ည့်် အုုိးေဌင  ် အဖေဲ့အု််းမျငး  ပူးငပါွ ်း 

ပါဝွ်မှုဖည ွ့် င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ   အ ြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုတုိြ်ဖျြ်ငေး 
ု်ုန်ှ   ညြ်ဆိုွ ်ည့်် ်တ််ြေ ငးချြ်မျငးနှ   ွှမ်း်တ််ချြ်မျငး ာုတ်ပည ််ေ််  
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အခ််း (၃) 

ဥဥပငေနှွ့်ညြ်ဆုိွ်ည့််ပည ု်မှုမျငး  

၅  ငအငြ်ပါပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြုိ ြျးးွှေ််ေငမှ ေေိှငညငင ေွငြေ းနှွ့်ပ ္ုစ််းမျငးြုိ င ေွငြေ းခဝါချမှု 

 ပည ုွှုပ်ခည ွ်းည်် ဥဥပငေနှ   ညြ်ဆိုွ ်ငုေမ်် - 

(ြ)                                    

( ခ ) ြငွှးညူွယ်မျငးအငး ွှိွ်ပိုွ်းဆိုွ်ေငအမည တ်ာုတ်မှု အပါအဝွ် ွှိွ်ပိုွ်းဆိုွ်ေင 

အမည တ်ာုတ်မှုနှ   ညြ်ဆိုွ်ည့််  ပည ု်မှုမျငး၊  

( ဂ ) ဉငဏပ ္ုစ််းဆုိွ်ေင မူပုိွ်ခေွ့်ာိပါးမှုနှ   ညြ်ဆုိွ်ည့််  ပည ု်မှုမျငး၊ (ဉငဏပ ္ုစ််းဆုိွ်ေင 

 ပည ု်မှုမျငး) 

(ဃ) ညဘငဝပတ်ဝ််းြျွ်ဆိုွ်ေင ာိခိြု််ု််ငည့််   ပည ု်မှုမျငး၊ 

( ွ ) အခေ််တမိ်းငေှငွ်မှုနှ    အခည ငးအခေ််ဆိုွ်ေငမှုခွ်းမျငးနှွ့်ညြဆ်ိုွ်ည့််  ပည ု်မှုမျငး၊ 

( ု ) ပွ်ွှယ်ဓငး ပည မှုန ှ  ညြ်ဆိုွ်ည့််  ပည ု်မှုမျငး၊ 

(ဆ) အြေ မ်းဖြ်မှုဆိုွ်ေင ပည ု်မှုမျငး၊ 

( ာ ) ညတွ်းအချြ်အွှြ်ြုိ ဦး ေုငညိေိှနုိွ်ညူြ မိမိညိေိှည့််ညတွ်း အချြ်အွှြ်ြုိ 

အညု၏း ပည ု၍ မိမိြိုယ်တိုွ် ဖည ု်ငု၊ ယွ်းညတွ်းအချြ်အွှြ်ြို ညူတု်ပါးအငး 

ငပးအပ်၍ဖည ု်ငု တေငးမဝွ်အြျိုးအမည တ် ေေှိငေးအတေြ် ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းနှ    

ငုျးြေြ်ာိ််းချုပ်ေ်် ပည ုွှုပ်ခည ွ်းဆိုွ်ေင ပည ု်မှုမျငး၊ 

( ဈ ) နုိွ် ၏ွငတင်  တ််ဆဲဥပငေတု်ေပ်ေပ်အေ အ်််းဆု၏း ငာငွ်ေဏ်တု်နှု်နှွ့် အာြ် 

 ပည ု်ေဏ်ာိြု်ည်် ့ ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို ြျးးွှေ််ခည ွ်း  

(်)                                                                   

           အခါအငးငွှျင်ုေင  ညတ်မှတ်ည်် ့ ပည ု်မှုမျငး၊ 

( ဋ ) ပုေ်မခေဲ (ြ) မှ ပုေ်မခေဲ (်) ပါ ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို ြျးးွှေ်် ခည ွ်း၊ ြျးးွှေ််ေ်် 

အငးာုတ်ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ြျးးွှေ််ေ််အြီ ၏ဖည     ုီုဉ်ငဆငွ်ေေြ်      ြို ပည ုွှုပ်မှု 

 ဖည ွ့်ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ပျြ်ြေြ်မှုဖည ွ့်ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ပူးငပါွ်းပါဝွ်ခည ွ်း၊ 

အြူအ်ီငပးခည ွ်း၊ ပ၏ပုိ့းခည ွ်း၊ အငာငြ်အပ၏င့ပးခည ွ်း၊ ုီမ၏ခ့််ခေဲခည ွ်း၊ အြီ ၏ဉငဏ်ငပးခည ွ်း၊ 

ဂိုဏ်းအဖေဲ့ဝွ်ဖည ု်ခည ွ်းနှ    အခည ငးတု််််း်််းဖည ွ့် ဆြ်ုပ်ပတ်ညြ်ည့််  ပည ု်မှု  

အခ််း (၄) 

ဗဟုိအဖေဲ့ ဖေဲ့ု််းခည ွ်းနှွ့် ယွ်းအဖေဲ့  တငဝ််နှွ့်ွုှပ်ပိုွ ်ခေွ့်မျငး 

၆   ပည ််ငာငွ်ုုအုုိးေအဖေဲ့ည်် ပည ််ာဲငေးဝ််ြီ ီးဌင် ပည ််ငာငွ်ုုဝ််ြီ ီးအငး ဥြမာအဖည ု် 

ွှ််းငြငွ်း၊ ညွ်င့ွှျင်ငညင နိုွ ်ွ၏ညငးမျငးအငး အဖေဲ့ဝွ်အဖည ု်ွှ််းငြငွ်း ပါဝွ်ငုွှျြ် 

ဗဟိအုဖေဲ့ြို အဖေဲ့ဝွ် ၁၅ ဦးဖည ွ့်  ဖေဲ့ု ််းေမ််  
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၇  ဗဟိအုဖေဲ့ တငဝ်မ်ျငးမှင ငအငြ်ပါအတိုွ ်း ဖည ု်ည််- 

(ြ)  င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု တုိြ်ဖျြ်ငေးနှ   ု ပ်ွှျဉ်း၍ 

မူဝါေမျငးချမှတ် ခည ွ်း၊ ယွ်းမူဝါေနှ   အ်ီ ညြ်ဆိုွ်ေင အုိုးေဌင်မျငး၊ အခည ငး 

ညြ်ဆုိွ်ည့်် အဖေဲ့အု််းမျငးန ှ   ်ှိနိှွု ်းအငေးယူငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

( ခ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေးဆိုွ်ေင 

အမျို းညငးမဟငဗျးဟငချမှတ်ခည ွ်းနှ    အငြငွ်အာ််ငဖငင်ဆငွ်ခည ွ်း၊ 

( ဂ ) င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုဆုိွ်ေင အမျိုးညငးအဆွ့် 

အန္တေငယ်ြုိ အြဲဖည တ်ခည ွ်း      ေေြ်၍ ညြ်ဆုိွ်ေငအုုိးေဌင် အဖေဲ့အု််းမျငး၊ 

ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငး  ပူးငပါွ်းပါဝွ်မှုဖည ွ့် အန္တေငယ်ြုိအငခည ပည ုချဉ်းြပ် ခည ွ်း 

်််းွှမ်းမျငးအညု၏းပည ုွှျြ် င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ   အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု 

တုိြ်ဖျြ်ငေးု ်ု် တု်ေပ်ွုှ၏းြုိ ာိငေငြ် ေုငငဆငွ်ေေြ်နုိွ်ငေးအတေြ် ငြင်မတီမျငး 

ဖေဲ့ု ််း၍ တငဝ််ငပးအပ်ခည ွ်း၊ 

(ဃ) ပုေ်မခေဲ (ြ) န ှ   (ခ) အေ ချမှတ်ာငးည့်် အမျို းညငးမူဝါေ၊ မဟငဗျးဟငမျငး 

အငြငွ်အာ််ငဖင်ငဆငွ်မှုန ှ   ပုေ်မခေဲ (ဂ) အေ အမျို းညငးအဆ   အန္တေငယ်ြိ ု

အြဲဖည တ် ခည ွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုြိုွှ််းငြငွ်း၊ ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမျငး၊ အုိုးေ 

ဌင်မျငးနှ    အခည ငးဆြ်ုပ်အဖေဲ့အု််းမျငး  ညတွ်းပုိ့ခည ွ်းဆုိွ်ေင ွုိှအပ်ချြ်တုိ့ြုိ 

ွှ််းငြငွ်း ငုင    ြေ    ု ု်ငဆးခည ွ်း၊ 

( ွ ) ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးွုိှြ််ငေ်် ငအငြ်ပါအချြ်မျငးြုိ ညတ်မှတ် ပည ာင််းည့်် 

်တ််ြေ ငးချြ်မျငး ာုတ်ပည ််ခည ွ်း- 

(၁)  ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်းဆုိွ်ေင ွုှပ်ွ််းုဉ်မျငးနှွ့် 

အန္တေငယ်အဆွ့်မည ွ့်မငးည့်် အငခည အင်မျို းတေွ် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 

တိးုမည ှွ့်အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်းွှုပ်ွ်း်ုဉ်မျငး၊ 

(၂) ု ီးပေငးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှု ာူငာငွ်ပြ ီးင်ငြ် ညုိ့မဟုတ် ွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှု 

တု်ေပ် ငဆငွ်ေေြ်ပြ ီးင်ငြ် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အတ်် ပည ုုိုု်ခည ွ်း 

ဆိုွ်ေင ွှုပ်ွ််းုဉ်မျငး။  

( ု ) ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ့် ညြ်ဆုိွ်ငညင ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးဖွှှယ်ငေး၊ ုု၏ုမ်း 

ုု်ငဆးငေး၊ အငေးယူငေးတို့နှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ ြုွှညမဂ္ဂြေ််ဗွ်းေှွ်းဝွ်နိုွ်ွ၏မျငး၊ 

အပည ််ပည ််ဆိုွ်ေင အဖေဲ့အု််းမျငး၊ ငေညဆိုွ်ေငအဖေဲ့အု််းမျငး၊  အိမ််ီးချွ်း  

နိုွ်ွ၏မျငးနှွ့် ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

(ဆ) င ေွငြေ းခဝါချ၍ ဘဏ်နှွ့်င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငး၊ ုီးပေငးငေးအဖေဲ့အု််းမျငး 

ဖေဲု့ ််းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းမပည ုနုိွ်ငုေ်် ညြ်ဆုိွ်ေငအုုိးေဌင်၊ အဖေဲ့အု််းမျငးအငး 

ွှမ်း်တ််ခည ွ်း၊ 
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( ာ ) နုိွ် ၏ွငတင်  င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တုိြ်ဖျြ်ငေး 

ွှုပ်ွ််းုဉ်တေွ်ပါဝွ်ည့်် ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမျငးြဏ္ဍ၊ ဥပငေငေးေငြဏ္ဍ၊ 

တေငးုီေွ်ငေးြဏ္ဍနှွ့် တငးဆီးနိှမ််ွ်းငေးြဏ္ဍတုိ့မှ  ပည ််ညူ့ဝ််ာမ်းမျငးနှွ့် အုုိးေ 

မဟုတ်ငညငအဖေဲ့အု််းမျငးအငး ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ း 

ငာငြ်ပ၏့မှုတုိြ်ဖျြ်ငေးဆုိွ်ေင အညိပ်ငငပးငေးနှ    ေုမ်းငဆငွ်ေ်် မည ှ   တွ်ငေး 

ွှုပ်ွ်း်ုဉ်မူဝါေချမှတ် ခည ွ်းနှ    ွှမ်း်တ််ခည ွ်း၊ 

( ဈ ) ဗဟုိအဖေဲ့  ငဆငွ်ေေြ်ချြ်အုီေွ်ခ၏ုငြုိ ညတ်မှတ်ချြ်မျငးနှွ့်အ်ီ  ပည ််ငာငွ်ုု 

အုိးုေအဖေဲ့ညို့ တွ်ပည ခည ွ်း  

၈   ဗဟိအုဖေဲ့ ွှုပ်ပိုွ်ခေွ်မ့ျငးမှင ငအငြ်ပါအတိုွ ်းဖည ု်ည််- 

(ြ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှ    အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်   မှု အန္တေငယ်ငဖင်ာုတ် 

အြဲ ဖည တ် ခည ွ်းြုိ ုဉ်ဆြ်မပည တ်ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ ငဖင်ာုတ်အြဲဖည တ်မှု  င်ငြ်ဆု၏း 

ေွှေ်မျငးြို ာိ််းညိမ်း ခည ွ်း၊ ယွ်းေွှေ်မျငးအ်ြ် ညွ့်ငွှျင်ည့်် ညတွ်း 

အချြ်အွှြ်မျငးြုိ ညြ်ဆုိွ်ေငအငဏငပုိွ်မျငး၊ ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးအငး 

အညိငပးဖည ့််ငဝခည ွ်းနှွ့် ယွ်းတို့ေေှညိ့်် အချြ်အွှြ်မျငးြို ငွေငြေ းဆိုွ်ေင 

ုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ညို့ ညတွ်းပို့ငုခည ွ်း၊ 

( ခ )  ညတွ်းပုိ့ေမ့်် င ေွငြေ းနှွ့်ပ ္ုစ််းမျငး  တ််ဖုိးပမငဏြုိ  ပည ််ငာငွ်ုုအုုိးေအဖေဲ့  

ညငဘငတူ်ီချြ်ဖည ွ့် ညတ်မှတ်ခည ွ်း၊ 

( ဂ ) ဘဏ်နှ   င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးမှ တငဝ််ေိှညူမျငးာ၏ညုိ့ ုိုု်ငေးအဖေဲြ့ 

ဘဏ်     င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးေိှ င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငးြုိ ညြ်ငညခ၏ 

ပ ္ုစ််းအဖည ု် ေှငငဖေညိမ်းဆ််းခည ွ်း၊ င ေွငေးငြေ းငေးဆုိွ်ေင မှတ်တမ်းမျငး ုု်ငဆး 

      ရှုခည ွ်း၊ မိတ္တ းြူးယူခည ွ်း၊ ွုိှအပ်ပါြ ညြ်ငညခ၏ပ ္ုစ််းအဖည ု် ေှငငဖေညိမ်းဆ််း 

 ခည ွ်းမျငး ငဆငွ်ေေြ်ခေ    ပည ုနိုွ်ေ်် အမိ့််ာုတ်ဆွ့်ခည ွ်းနှွ့် ရုပ်ညိမး်ခည ွ်း၊ 

 (ဃ) ငွေငြေ းခဝါချမှုနှ   ညြ်ဆိုွ်ငညင ငွေငြေ းနှ   ပု္စ််းမျငးြို ဥဥပငေအေ ုု၏ုမ်း 

ုု်ငဆးင်ည့်် ြငွှအတေွ်း င ပည ငွ်းွှဲ ခည ွ်း၊ ွှတဲင ပည ငွ်း ခည ွ်း၊ ဖု၏းြေယ်ခည ွ်း၊  

ငဖျငြ်ဖျြ်ခည ွ်း၊ အညေွ်ငပည ငွ်းွှဲခည ွ်းမပည ုေ်် ညြ်ဆုိွ်ေငဌင်၊ အဖေဲ့အု််းမျငး 

နှ    ပုဂ္ဂိုွှ်မျငးအငး တငးမည ု်မိ့််ာုတ်ဆ    ခည ွ်း၊  ချိပ်ပိတ်ာငးေ်် ်တ််ြေ ငး      နှွ့် 

ရုပ်ညိမး်ခည ွ်း၊ 

 ( ွ )  င ေွငြေ းခဝါချမှု ပည ုွုှပ်ေငမှေေိှငညင င ေွငြေ း ညုိ့မဟုတ် ပ ္ုစ််းမျငးနှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ 

ုိုု်ခည ွ်း၊ ုု၏ုမ်းုု်ငဆးခည ွ်း၊ ဝွ်ငေငြ်ြေ ့််ရှုုု်ငဆးခည ွ်း၊ ေှငငဖေခည ွ်း၊ ညြ်ငညခ၏ 

ပု္စ််းအဖည ု် ညိမ်းဆ််း ခည ွ်းတို့ြို ညတ်မှတ်ချြ်မျငးနှွ့်အ်ီ ငဆငွ်ေေြ်ေ်် 

င ေွငြေ းဆုိွ်ေင ုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့အငး တငဝ််ငပးအပ် ခည ွ်း၊ 
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( ု )                ညြ်ငညခ၏အဖည ု် ညိမ်းဆ််းာငးငညငပု္စ််းြို ခ၏ဝ််ချုပ် ဖည ွ့် 

 ပည ််ွှ််ငပးအပ်ေ်် ခေွ့်ပည ုည့်် အမိ့််ချမှတ်ခည ွ်းနှ                         ပည ််ွှ်် 

ရုပ်ညိမ်းခည ွ်းတုိ့ြုိ ြီ ီးြေ ပ်ခည ွ်း၊  

(ဆ)  ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့်ညြ်ဆိုွ်ငညင ငွေင ြေ းနှွ့်ပု္စ််းမျငး ညို့မဟုတ် အညု၏း ပည ု 

ပ ္ုစ််းမျငးနှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ ညတွ်းငပးညူအငး ွုိှအပ်ငညင အြငအြေယ်ငပးခည ွ်း နှွ့် 

ာုိြ်ညွ့်ည့်် ဆုင ေွချီးမည ှွ့်ခည ွ်း၊ 

( ာ )  ဗဟိုအဖေဲ ့  ွှုပ်ွ််းတငဝ််မျငးြို အငာငြ်အြူ ပည ုနိုွ်ေ်် ြျွမ်းြျွ်ညူမျငး 

ပါဝွ်ငညင ရု၏းအဖေဲ့ြုိ ဖေဲု့ ််းခည ွ်း၊ 

 ( ဈ ) ဥဥပငေအေ တေငးရု၏းြပည ု်ေဏ်ချမှတ်ခည ွ်းခ၏ေငညင ြုမ္ပဏီ အဖေဲ့အု််း ညုိ့မဟုတ် 

ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးြို ငအငြ်ပါအငေးယူမှုမျငးအ်ြ် ညွ့်ငွှျင်ငညင 

အငေးယူမှုြုိ ငဆငွ်ေေြ်ေ်် ညြ်ဆုိွ်ေငဝ််ြီ ီးဌင ၊် ဦးု ီးဌင် ညုိ့မဟုတ် ငြင်မေှွ် 

ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းာ၏ညုိ့ ဆြ်ညေယ််ိှနိှွု ်း အငြေ ငွ်းြေ ငးခည ွ်း-  

(၁) ု ီးပေငးငေးွုှပ်ွ််းေပ်ဆုိွ်းငုခည ွ်းနှ    အဆုိပါြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််း  

ုီးပေငးငေးွှုပ်ွ််းွှိုွ ်ုွ်ြို ရုပ်ညိမး်ခည ွ်း၊ 

(၂)မ််ည့််ွှုပ်ွ််းငဆငွ်ေေြ်မှုြိုမဆို နှု်နှု်ာြ်မပိုည့်် ြငွှအတေွ်း 

ငဆငွ်ေေြ်      မပည ုေ်် တငးမည ု်ခည ွ်း၊ 

(၃) ြုမ္ပဏီအဖေဲ့အု််း ွှုပ်ွ််းခေဲြို ွါးနှု်ာြ်မပိုည့်် ြငွှညတ်မှတ်၍ 

ပိတ်ညိမ်းခည ွ်း၊ 

(၄) ဥဥပငေပါ  ပည ု်မှုမျငးြို ြျးးွှေ်် ခည ွ်းနှ    ဆြ်နေယ်ည့််အငဆငြ်အအု၏ြို 

ွါးနှု်ာြ်မပိုည့််ြငွှအာိ အညု၏းမပည ုေ်် တငးမည ု်ခည ွ်း၊ 

( ) ငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငး၊ ငွေငေးင ြေ းငေးမဟုတ်ငညင ုီးပေငးငေး 

ွုှပ်ွ််းနှွ့် ြျွမ်းြျွ ်မှုဆုိွ်ေင အညြ်ငမေးဝမ်း        ွုှပ်ွ််းမျငးြုိ ဆုိွ်း ၏ွ့ ခည ွ်း၊ 

ြ့််ညတ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ွုိှွ်ုွ်ရုပ်ညိမ်းငု ခည ွ်းနှွ့် ဆြ်ွှြ်ွုှပ်ငဆငွ်မှုြို 

တငးမည ု်ခည ွ်း   

  ) ဥဥပငေအေ တေငးရု၏းြပည ု်ေဏ်ချမှတ်ခည ွ်းခ၏ေငညင ြုမ္ပဏီအဖေဲ့အု််း ညုိ့မဟုတ် 

ညတွ်းပုိ  ့ အဖေဲ့အု််းမျငးြုိ တု်နှု်ာြ်မပုိည့််ြငွှအတေွ်း ညတ်မှတ်ာငးည့်် 

ု််းြမ်းချြ်နှ   အ်ီ ဗဟိအုဖေဲ့ ြီ ီးြေ ပ်မှုငအငြ်တေွ် ာငးေှိနိုွ ် ခည ွ်း၊  

( ဋ ) ပုေ်မခေ ဲ(ဈ) နှွ့် ပုေ်မခေ ဲ(်) တုိ့ပါ အငေးယူငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြုိ ုငငပုင်ယ်ာွ်းမျငး၊ 

ငေေီယို၊ ရုပ်မည ွ်ည၏ြေ ငးမျငးမှတုဆ်ွ့်ဖည ု်ငု၊ အွီှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်းမျငးဖည ွ့် 

 ဖည ု်ငု၊ အ ခည ငး်််းွှမ်းတု်ခုခု ဖည     ဖည ု်ငု အမျငး ပည ််ညူညို့ ာုတ် ပည ််င ြေ ်င 

အညိငပးခည ွ်း   
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အခ််း (၅) 

င ေွငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ ဖေဲ့ု််းခည ွ်း နှွ့် ွုှပ်ွ််းတငဝ််မျငး 

၉   ဗဟိအုဖေဲ့ည်် ညတွ်းပို့ချြ်မျငးြိုွှ််းငြငွ်း၊ ငွေငြေ းခဝါချမှုနှ    အြေ မ်းဖြ်မှုြို 

င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုဆုိွ်ေင  ပည ု်မှုမျငးနှ   ဆြ်နေယ်ည့်် အခည ငးငညငညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြုိ 

ွှ််းငြငွ်း ွှြ်ခ၏ခည ွ်း၊ ငတငွ်းဆို ခည ွ်း၊ ုိုု် ခည ွ်းနှ    ငွေင ြေ းခဝါချမှု၊ အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို 

ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုနှ   ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ဥဥပငေ     ညြ်ဆိုွ်ငညင  ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်နှ    

ငညင်ွှ််းငြငွ်း ဆြ်နေယ်ည််ဟု ည၏ညယေှိည့််အခါ ုိုု်ငတေ့ေှိချြ်ေွှေ်နှ    အ ခည ငး 

ညြ်ဆုိွ်ည့်် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြုိ ညြ်ဆုိွ်ေင တငဝ််ေိှပုဂ္ဂို ွ်ှ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််း 

မျငးာ၏ညုိ့ ငဆငွှျွ် ေုင ငပးအပ်ခည ွ်း၊  ပည ််တေွ်းပည ််ပ မိတ်ဖြ်အဖေဲ့အု််းမျငး  ငတငွ်းဆုိချြ် 

နှွ့်အ်ီ ငပးအပ်      မျငးြို ွှေတွ်ှပ်ုေင ငဆငွ်ေေြ်နိုွ ်ငညင ဗဟိအုဖေဲ့အု််းတု်ေပ်အဖည ု် 

ငွေငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ြို ဖေဲ့ု ််းေမ််   

၁၀  ငွေငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ည် ်- 

(ြ) ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမျငးြ ွှိုြ််ငအညု၏း ပည ုငဆငွ်ေေြ်ေမ့်် ညတွ်းပို့ချြ်  

ညတ်မှတ်ပု၏ု ၏မျငး၊ ညတွ်းပုိ့ချြ်တေွ် ပါဝွ်ေမ့််အချြ်မျငး၊ ညတွ်းငပးပုိ့  ပြ ီးင်ငြ် 

ငဆငွ်ေေြ်ေမ့်် ွှုပ်ာု၏းွှုပ််််းမျငး      ညတွ်းပို့ ခည ွ်းဆိုွ်ေင ်််းွှမ်းမျငးြို 

အခါအငးငွှျင်ုေင ာုတ်ပည ််ေမ််  

( ခ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှု ညို့မဟုတ် ဥဥပငေနှွ့်ညြ်ဆိုွ်ည့််  ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို 

ြျးးွှေ််ည််ဟု ည၏ညယေိှွှငွ ် ုိုု်ချြ်ေွှေ် ညုိ့မဟုတ် အခည ငးငညင ညြ်ဆုိွ်ေင 

         ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြို ညြ်ဆိုွ်ေငတငဝ််ေှိပုဂ္ဂိုွှ် ညို့မဟုတ် 

အဖေဲ ့အု််းမျငးာ၏ညို့ ငဆငွှျွ်ုေင ငပးအပ် ခည ွ်း၊ ပည ််တေွ်း ပည ််ပ မိတ်ဖြ် 

အဖေဲ့အု််းမျငး  ငတငွ်းဆိုချြ်နှွ့်အ်ီ ငပးအပ်       ပည ုနိုွ်ည််  

( ဂ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု  အွှငးအွှငမျငး၊ 

ငုငွ့်ြေ ့််အြဲဖည တ်မှုေွှေ်မျငးနှွ့် ယွ်းပည ု်မှုနှွ့်ဆြ်ုပ်ည့််ပု၏ု ၏မျငး၊ ဦးတ််ေငမျငး၊ 

အန္တေငယ်ေှိမှုမျငးနှ   ုပ်ွှျ   ၍ ငွှ့ွှငေေှိည့်် ညတွ်းအချြ်အွှြ်နှွ့် 

ြိ််းဂဏ််းမျငးြို ုုငဆငွ်းခည ွ်း၊ ာိ််းညိမ်းခည ွ်းနှွ့် ဖည ့််ငဝခည ွ်းပည ုေမ််  

(ဃ) ဥဥပငေပါြိ ္ုစေပ်မျငးြုိ အငြငွ်အာ််ငဖင်ည့်် ပည ််တေွ်းမှ အခည ငးအဖေဲ့အု််း 

မျငးနှွ့် ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ ညတွ်းအချြ်အွှြ်ဖွှှယ်ခည ွ်းတို့  ပည ုေမ််  

( ွ ) ဥဥပငေြို အငြငွ်အာ််ငဖင်ငဆငွ်ေေြ်ေငတေွ် အငာငြ်အြူ  ဖည ု်ငုငေး 

အတေြ် အုိးုေဌင်၊ အဖေဲ့အု််းမျငးအငး အညိပ်ငငပး ခည ွ်း၊ ညွ်တ််းငပးခည ွ်း နှ    

ွှိုအပင်ညင အြူအ်ီအငာငြ်အပ၏င့ပးခည ွ်းတို့ ပည ုေမ််  
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( ု ) အဖေဲ့ ွှုပ်ွ််းတငဝ််မျငးြို ု်ု်တြျငဆငွ်ေေြ်နိုွ်    အတေြ် ွှိုအပ်ငညင 
ညတွ်းအချြ်အွှြ်အညု်မျငးြို ညြ်ဆိုွ်ေငညတွ်းပို့အဖေဲ ့အု််းမျငးြ 
ညတ်မှတ်ည့််ပု၏ု ၏ ဖည ွ့် ငပးပို့ေ်် ြငွှညတ်မှတ်၍ ငတငွ်းခ၏နိုွ ်ည််   

(ဆ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငး၊ အငြငွ်အာ််ငဖင်ည့်် အဖေဲ့အု််းမျငးနှ    အခည ငး 
အုိးုေဌင်၊ အဖေဲ့အု််းမျငးြ ေေှာိိ််းညိမ်းာငးည်် ့ မ််ည့်် ညတွ်းပို့ချြ် 
ညို့မဟုတ် အချြ်အွှြ်မျငးြိုမဆို ေယူညု၏းုေဲခေ    ေှညိ််  

( ာ ) ငွေငြေ းခဝါချမှုတုိြ်ဖျြ်ငေးနှွ် ့ အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိြု်ဖျြ် 
ငေးဆိုွ်ေင ွှုပ်ွ််းမျငးြို ညြ်ဆိုွ်ေင  ပည ််တေွ်း ပည ််ပ အဖေဲ့အု််းမျငးနှ    
ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်နိုွ ်ည််  

( ဈ )  ပည ််ပမိတ်ဖြ်အဖေဲ့အု််းနှွ့် ညငဘငတူ်ီချြ် ညုိ့မဟုတ် ုီု  ငဆငွ်ေေြ်မှု ပည ုွုှပ် 
ခေ   ေိှည််  ညငဘငတူ်ီချြ်မေိှည့်် အငခည အင်တေွ် ု််းမျ   ညတ်မှတ်ချြ်ြုိ 
အငခည ခ၏၍ အပည ််အွှှ််ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်မှု  ပည ုနိုွ်ည််  

(်) တ််ဆဲဥပငေတု်ေပ်ေပ်ြ အပ်နှွ်းငညင ွုှပ်ွ််းတငဝ််မျငးြုိ ာမ်းငဆငွ်ေမ််  

၁၁  ငွေငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး     ည် ်ဗဟိုအဖေဲ့  ညငဘငတူ်ီချြ် ဖည ွ့် - 

(ြ) မိမိအဖေဲ ့အု််းနှ   အွှငးတူ ွှုပ်ွ််းတငဝ််ေှိ ပြ ီး ွှငို့ဝှြ်ချြ် ာိ််းညိမ်းေ်် 
တငဝ််ေိှငညင  ပည ််တေွ်း၊  ပည ််ပအငဏငပုိွ် အဖေဲ့အု််းမျငးနှွ့် မိမိဆန္ဒအငွှျငြ် 
 ဖည ု်ငု၊ ငတငွ်းဆုိချြ်အေဖည ု်ငု ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးဖွှှယ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် 
ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း  ပည ုနိုွ်ည််  

( ခ ) ပုေ်မခေ ဲ (ြ) အေ ဖွှှယ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းပည ုည့်် မ််ည့်် 
ညတွ်းအချြ်အွှြ်ြိုမဆို ပည ််ပမိတ်ဖြ် အဖေဲ့အု််းမျငးအငး ငအငြ်ပါ 
်််းွှမ်းမျငးန ှ      ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေ်် အငြေ ငွ်းြေ ငးေမ််- 

(၁) င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး      ြ အညု၏းပည ုည့်် ေ််ေေယ်ချြ် နှ    
အညု၏းပည ုပု၏အတိုွ ်းညင အညု၏းပည ုငုခည ွ်း၊ 

(၂) ငွေင ြေ းခဝါချမှု၊ အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု ညို့မဟုတ် ပုေ်မ ၅ ပါ 
 ပည ု်မှုမျငးတိုြ်ဖျြ်ငေးအတေြ် အညု၏း ပည ုငုခည ွ်း၊ 

(၃) အခည ငးြို္စတု်ေပ်ေပ်အတေြ် အညု၏း ပည ုေ််ေ််ေေယ်ပါြ ယွ်းညတွ်းအချြ် 
အွှြ်ြို ငပးအပ်ည့်် အဖေဲ့အု််း  ညငဘငတူခေွ့်ပည ုချြ်ေယူငုခည ွ်း  

( ဂ ) င ေွငြေ းဆုိွ်ေင ုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး     ည််  ပည ််ပမိတ်ဖြ် အ    အု််းာ၏မှ 
ွှြ်ခ၏ေေှိည့်် အြူအ်ီငတငွ်းခ၏မှုြို အ    ခ၏ြင ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခေဲ (ဆ) တေွ် 
ေ်််တ််းာငးည့်် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြို ေယူနိုွ်ည့််အ ပည ွ်  ပည ််တေွ်း 
ြိ ္ုစေပ်မျငးအတေြ် အပ်နှွ်းာငးငညငွုှပ်ပုိွ်ခေွ့်မျငးနှ   အ်ီ အြူအ်ီငတငွ်းခ၏မှုြုိ 
အငာငြ်အြူဖည ု်ငုမ့်် အခည ငးငညင အငေးယူငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို  ပည ုွှုပ် 
နိုွ်ည််  
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၁၂  ငွေငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ည်် - 

  ) ုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းည်် ့ြို္စေပ်အညီးညီးြိ ုွှငို ့ဝှြ်ာငးေှိေမ််  

( ခ ) ုိုု်ငေးအဖေဲ့ြတွ်ပည ငညင တွ်ပည ချြ်မျငးြုိ ဗဟုိ                           ။  

အခ််း (၆) 

ုိုု်ငေးအဖေဲ့ ဖေဲ့ု််းခည ွ်းနှွ့်ွုှပ်ွ််းတငဝ််မျငး 

၁၃  ငွေငြေ းဆိုွ်ေင ုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး     ည်် ဥဥပငေပါပည ာင််းချြ်မျငးအေ ွှြ်ခ၏ 

ေေှိည့်် ညတွ်းပို့ချြ်မျငးနှွ့် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြိုွှ််းငြငွ်း၊ ငွေငြေ းခဝါချမှုနှ    

ဥဥပငေနှ   ညြ်ဆုိွ်ည့််  ပည ု်မှုမျငးဆုိွ်ေင ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြုိွှ််းငြငွ်း ွှြ်ခ၏၍ 

ုိုု်ညု၏းညပ်ပြ ီးင်ငြ် ငတေ့ေိှချြ်မျငးအေ င ေွငြေ းခဝါချမှု ညုိ့မဟုတ် ဥဥပငေနှ   ညြ်ဆုိွ်ည့်် 

 ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြုိ ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း ည၏ညယဖည ု်ဖေယ်ငတေေိှ့ွှငွ  ် င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး 

အဖေဲ့ဝွ်မျငးပါဝွ်ငညင ုိုု်ငေးအဖေဲ့ြိ ုဖေဲ့ု််းတငဝ််ငပးအပ်ေမ််  

၁၄  ုိုု်ငေးအဖေဲ့ည်် င ေွငြေ းခဝါချမှု၊ အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု၊ တေငးမဝွ်ငညင 

်််းွှမ်း      ေေိှည့်် င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငး၊ အြေ မ်းဖြ်ညမငးတုိ့  ပုိွ်ဆုိွ်မှုမျငးနှ   ု ပ်ွှျဉ်း၍ 

ုိုု် ခည ွ်းနှ    ယွ်းငွေင ြေ းနှ    ပု္စ််းမျငးအငး ယငယီာိ််းညိမ်း ခည ွ်းဆိုွ်ေင ြို္စေပ်မျငးြို 

ငအငြ်ပါအတိုွ်း ငဆငွ်ေေြ်နိုွ ်ည််- 

(ြ) ငွေငြေ းခဝါချေငမှ ေေှငိညင ငွေငြေ းနှ   ပု္စ််းမျငး ညို့မဟုတ် အြေ မ်းဖြ်ညမငး 

ညုိ့မဟုတ် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏ညူ့တုိ့  ပုိွ်ဆုိွ်မှုမျငးြုိ ငဖင်ာုတ်      ၊ 

ြေွ ်းဆြ်မျငး ေှငငဖေငဖင်ာုတ်ခည ွ်း၊ 

( ခ ) တေငးမဝွ်ငညင ်််းွှမ်း      ေေိှည့်် င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငး ညုိ့မဟုတ် အြေ မ်းဖြ် 

ညမငး ညို့မဟုတ် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့ညူတို့  ပိုွ်ဆိုွ်မှုမျငးြို 

ေှငငဖေခည ွ်း၊ တငးဆီး ခည ွ်း၊ ာိ််းချုပ် ခည ွ်း၊ ဖမ်းဆီး ခည ွ်း၊ ညြ်ငညခ၏ပု္စ််းအ ဖည ု် 

ညိမ်းဆ််းခည ွ်း၊ ညိမ်းဆ််းာငးငညငပ ္ုစ််းမျငးအငး ခ၏ဝ််ချု ပ်ဖည ွ့်  ပည ််ွှ််ငပးအပ် 

ာငးေှိခည ွ်း၊ 

( ဂ )  ုိုု်ည့််ြငွှအတေွ်း အဆုိပါင ေွငြေ း     ပ ္ုစ််းမျငးအငး ချိပ်ပိတ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် 

အခည ငး်််းဖည ွ့် ငေငွ်းဝယ်မှုမပည ုွှုပ်ေ်် တငးမည ု်ခည ွ်း၊ 

(ဃ) ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငး  င ေွငြေ းဆုိွ်ေင ညုိ့မဟုတ် အခည ငးငညငမှတ်တမ်းမျငးအငး 

ာုတ်ငပးေ်် ငတငွ်းဆိုခည ွ်းနှွ့်ဖတ်ရှုခည ွ်း၊ 

( ွ ) ုိုု် ခည ွ်းခ၏ေညူာ၏မှဖည ု်ငု၊ အခည ငးပုဂ္ဂို ွ်ှတု်ဦးာ၏မှဖည ု်ငု အုုိးေဌင်၊ အဖေဲ့အု််း 

မျငးာ၏မှဖည ု်ငု၊ ဘဏ်နှွ့်င ေွငေးငြေ းငေး အဖေဲ့အု််းမျငးာ၏မှဖည ု်ငု ွုိှအပ်ငညင 

အငာငြ်အာငးမျငးြို ငတငွ်းယူုု်ငဆးခည ွ်း၊ 
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( ု ) တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်းဖည ွ့်ေေှညိ်် ့ ငွေငြေ းနှွ့်ပု္စ််းမျငးမှ ဆွ်းညြ်ွှငပြ ီး 

အခည ငးညူ  အမ််ခ၏ာငးငညင အငဆငြ်အအု၏၊ ငမည နှွ့်ွှုပ်ွ််းင်ေင တု်ခုခုြိ ု

ဝွ်ငေငြ်ြေ ့််ရှုုု်ငဆးခည ွ်း၊ ေှငငဖေခည ွ်း၊ ညြ်ငညခ၏ပ ္ုစ််းအဖည ု် ညိမ်းဆ််းခည ွ်း  

၁၅  ုိုု်ငေးအဖေဲ့ည်် - 

  ) ုိုု်ည်် ့ြို္စေပ်အညီးညီးြိ ုွှငို ့ဝှြ်ာငးေှိေမ််  

( ခ ) ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို ငွေင ြေ းဆိုွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး                   

         ။  

အခ််း (၇) 

ုု၏ု မ်းုု်ငဆးငေးအဖေဲ့ ဖေဲ့ု််းခည ွ်းနှွ့်ွုှပ်ွ််းတငဝ််မျငး 

၁၆  ဗဟိအုဖေဲ့ည်် ငွေငြေ းဆိုွ်ေင ုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး     ြ တွ်ပည ွှငည့်် ုိုု်ချြ် 

အုီေွ်ခ၏ု ငအေ ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ ုု၏ုမ်းုု်ငဆးနိုွ်ငေးအတေြ် ုု၏ုမ်းုု်ငဆးငေး 

အဖေဲ့ြို  ဗဟိအုဖေဲ့ဝွ် တု်ဦးဦးအငး ဥြမာအဖည ု်ငဆငွ်ေေြ်ငုပြ ီး အဖေဲ့ဝွ်အ်််းဆု၏း     ဦးဖည     

ဖေဲ့ု ််းေမ််   

၁၇  ုု၏ုမ်းုု်ငဆးငေးအဖေဲ့ည်် -  

(ြ) ုိုု်ငေးအဖေဲ့  အုီေွ်ခ၏ုငနှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ ွှိုအပ်ည့််ပုဂ္ဂိုွှ်မျငးြို ဆွ့်ဆို 

ုု်ငဆး၍ ွှိအုပ်ည့််ညြ်ငညခ၏ချြ်မျငး ာပ်မ၏ေယူနိုွ်ည််   

( ခ ) ုိုု်ငေးအဖေဲ့  အုီေွ်ခ၏ုငနှွ့် ာပ်မ၏ေယူည့်် ညြ်ငညခ၏ချြ်မျငးအေ မိမိ  

ငတေ့ေိှချြ်ြုိ  ညု၏းညပ်ချြ်၊ ညငဘငာငးမှတ်ချြ်မျငးနှွ့်အတူ ဗဟုိအဖေဲ့ညုိ့ တွ်ပည  

ေမ််   

(   ) ုု၏ုမ်းုု်ငဆးည့််ြို္စေပ်အညီးညီးြို ွှငို့ဝှြ်ာငးေှိေမ််  

အခ််း (၈) 

 ြီ ိုတွ်ြငြေယ်ငေးဆုိွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးနှ   ညတွ်းပုိ့ေ််တငဝ်် 

၁၈  ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခေ ဲ (ြ) နှွ့်အ်ီ ဗဟုိအဖေဲ့ြ ငပးအပ်ည့်် 

ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးအေ င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှုအန္တေငယ် 

အြဲ ဖည တ် ခည ွ်းြို ငဆငွ်ေေြ်ေမ််  အန္တေငယ်အြဲ ဖည တ်ချြ်မျငး၊ ာွ်ေှငးည့်် မ််ည့်် 

ညြ်ငညခ၏အငာငြ်အာငးနှ    ညတွ်းမျငးြိုမဆို ုငဖည ွ့်ငေးညငးမှတ်တမ်းတွ်ေမ််ဖည ု်ပြ ီး 

ယွ်းမှတ်တမ်းည်် င်ငြ်ဆု၏းအငခည အင်နှွ့် ြုိြ််ီေမ့််အပည ွ် ညြ်ဆုိွ်ေငအငဏငပုိွ်မျငးြ 

အညု၏းပည ုနိုွ်ငေးအတေြ် အညွ်ေ့ှိေမ််  
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၁၉  ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးည်် - 

(ြ) ဥဥပငေမပည ာင််းမီြ တ််ေိှခ့ဲည့်် င ေွုငေွ်းမျငး၊ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူမျငး 

      ပတ်ညြ်၍ ဥဥပငေအေ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးု ိုု် ခည ွ်း 

ဆိုွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို ာုတ်ြု််၊ ဝ််ငဆငွ်မှုနှ    အန္တေငယ်ေှိမှုအငပါ် 

     ပည ု၍ ည   ငွှျင်ည့််အချိ််တေွ် ငဆငွ်ေေြ်ေမ််  ပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မခေဲ (ဂ) အေ 

အန္တေငယ်အြဲဖည တ်ခည ွ်းဆုိွ်ေင ေွှေ်မျငးနှွ့် ပုေ်မ ၈၊ ပုေ်မခေဲ (ြ) အေ ဗဟုိအဖေဲ့ြ 

ငပးအပ်ည့်် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးေေိှပါြ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 

အငွှးာငးု ိုု် ခည ွ်းဆုိွ်ေင ွုှပ်ွ််းု ဉ်မျငးြုိ ငအငြ်ပါအတုိွ်း အငြငွ်အာ််ငဖင် 

ငဆငွ်ေေြ်ေမ််- 

(၁) အြဲဖည တ်ချြ်အေ ငွေငြေ းခဝါချမှုအန္တေငယ်အဆွ် ့ မည ွ့်မငးည််ဟု ငဖင်ာုတ် 
ေေှိည့််အခါ ယွ်းအန္တေငယ်အဆွ့်နှွ့်အ်ီ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 
အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်း ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို တိးုမည ှွ်င့ဆငွ်ေေြ်ေမ့််အပည ွ် 
ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှု ညုိ့မဟုတ် အခည ငးငညငငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးည်် ပု၏မှ််ဟုတ် 
မဟုတ်ြုိွှ််းငြငွ်း၊ ည၏ညယ ဖည ု်ဖေယ် ေိှ မေိှ ြုိွှ််းငြငွ်း ဆု၏း      ခည ွ်း  

(၂) အြဲဖည တ်ချြ်အေ ငွေငြေ းခဝါချမှုအန္တေငယ်အဆွ့်် ိမ်ည့််ဟ ု ငဖငာ်ုတ်ေေှိ 
ည့််အခါ ယွ်းအန္တေငယ်အဆွ့်နှွ့်အ်ီ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 
အငွှးာငး ုိုု် ခည ွ်းဆိုွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို ေှွ်းွှွ်းွှေယ်ြူုေင 
ငဆငွ်ေေြ်နိုွ ် ခည ွ်း၊ 

(၃) ပုေ်မခေဲွယ် (၂) အေ ေှွ်းွှွ်းွှေယ်ြူည့်် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 
အငွှးာငးုိုု် ခည ွ်းဆုိွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြုိ င ေွငြေ းခဝါချမှု ညုိ့မဟုတ် 
အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှုဟု ည၏ညယေိှည့််အခါ၌ဖည ု်ငု အန္တေငယ် 
အဆွ့်မည ွ့်မငးည််ြ့ို္စေပ်၌ဖည ု်ငု အညု၏းပည ု ခည ွ်းမှ ေပ်ုဲခည ွ်း   

( ခ ) ပုေ်မခေ ဲ(ြ) ပါ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု် ခည ွ်း ငဆငွ်ေေြ်ချြ် 
မျငးြို ငအငြ်ပါအချိ််အခါနှွ့် အ    အင်မျငးတေွ် ငဆငွ်ေေြ်ေမ်် -  

(၁)ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ တု်ဦးအတေြ် ွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုတု်ေပ် 
မပည ုွှုပ်ငပးမီ ညို့မဟုတ် ငွေုငေွ်းတု်ခုဖေ   ွှှု်ငပးခည ွ်းမပည ုမီ၊ 

(၂)ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းနှ    ုီးပေငးငေးဆြ်ဆ၏မှု ာူငာငွ်ာငး ခည ွ်းမေှိည့်် 
ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူတု်ဦးနှ   ပတ်ညြ်ည့်် ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုည်် 
တု်ြီ ိမ်တ််းဖည ု်ငု ဆြ်နေယ်မှုေိှငညင အြီ ိမ်အငေအတေြ်မျငး ေုငဖည     ဖည ု်ငု 
ညတွ်းပုိ့ေ််ညတ်မှတ်ည့််ပမငဏ ညုိ့မဟုတ် ယွ်းာြ်ပုိငညငပမငဏ ဖည ု်ည့်် 
အခါ အဆိုပါဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအတေြ် ွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုြို 
ငဆငွ်ေေြ်ငပးခည ွ်း မပည ုမီ၊  



 

18 
 

(၃) ပည ််တေွ ်းနှွ့်နိုွ်ွ၏တြငငြေ း်််း ညို့မဟုတ် အွီှြ်ာငေင်ု် ်််းွှမ်း ဖည ွ် ့

ငွေင ြေ းွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုတု်ေပ်ြို ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအတေြ် 

ငဆငွ်ေေြ်ငပးခည ွ်းမ ပည ုမီ၊ 

(၄) ယခွ်ေေှာိငးည်် ့ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူဆိုွ်ေင အချြ်အွှြ်မျငးည်် 

မှ််ြ််မှု ညို့မဟုတ် ပည ့််ုု၏မှုမေှိဟု ည၏ညယေှိည််အ့ခါတိုွ ်း၊ 

(၅) ငွေင ြေ းခဝါချမှု၊ အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုနှွ့် ဆြ်ုပ်ည််ဟု 

ည၏ညယေှညိ့််အခါတိ ု  ။  

( ဂ ) ပုေ်မခေဲ (ခ) တေွ် ေ်် တ်််းာငးည့်် ဆြ်နေယ်မှုေိှငညင ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး 

နှ   ု ပ်ွှျဉ်း၍ ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှု ပည ုည့်် တ််ဖုိးပမငဏြုိ ွုှပ်ွ််းငဆငွ်ေေြ် 

ချိ််တေွ် မညိေိှပါြ အဆုိပါပမငဏြုိ ညိေိှွှငွ ်ညိေိှချွ ်း ညုိ့မဟုတ် အဆုိပါတ််ဖုိး 

ပမငဏည်် ညတ်မှတ်ပမငဏညို့ ငေငြ်ေှိွှငွ်ငေငြ်ေှိချွ်း ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ 

 ပည ာင််းချြ်န ှ  အ်ီ အတ််ပည ုငဖင်ာုတ်ခည ွ်းြို ငဆငွ်ေေြ်ေမ  ။  

(ဃ) ပုေ်မခေဲ (ြ) အေ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု် ခည ွ်း 

ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို ငအငြ်ပါအတိုွ်းငဆငွ်ေေြ်ေမ််- 

(၁) ွှေတ်ွှပ်၍ ယု၏ ြေ ််အငးာငးေငညငာု်မည ု်မျငး၊ အငာငြ်အာငးမျငး၊ 

အချြ်အွှြ်မျငး ညို့မဟုတ် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငး ဖည ွ့် ဆြ်ညေယ် 

ငဆငွ်ေေြ်ညူအငး ုိုု်အတ်် ပည ု ခည ွ်းနှွ့် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ  

မှတ်ပု၏တွ်ြို အတ််ပည ုခည ွ်း၊ 

(၂) ု ီးပေငးငေးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှု  ေ််ေေယ်ချြ် ၊ ညငဘငညဘငဝဆိုွ်ေင 

ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငး ုုငဆငွ်းေယူခည ွ်း      ်ငးွှ််ညိေှိခည ွ်း၊ 

(၃) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးအင်ဖည ွ့် အြျို းခ၏ုငးခေွ့်ေှိညူ ပိုွ်ေှွ် မ််ညူမ််ဝါ 

 ဖည ု်င ြေ ငွ်း ညိေှိနိုွ်၍ ြုမ္ပဏီ အဖေဲ့အု််း ညို့မဟုတ် ဥပငေငေးေင ုီုဉ် 

ငဆငွ်ေေြ်မှု  ပိုွ်ဆိုွ်မှုန ှ   ာိ််းချုပ်မှုပု၏ု ၏တို့ြို ်ငးွှ်် ညငဘငငပါြ်ပြ ီး 

ုိုု်အတ််ပည ုနုိွ်မ့်် အြျို းခ၏ုငးခေွ့်ေိှညူ ပုိွ်ေှွ်ြုိ အတ််ပည ုငဖင်ာုတ်       

      အဆုိပါအြျို းခ၏ုငးခေွ့်ေိှညူ ပုိွ်ေှွ်  ညြ်ငညခ၏အငာငြ်အာငးြုိ ုိုု်ေ်် 

အွှို့ွှင ညွ့်ငွှျင်ည့််အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှု အငးွှု၏းြိုငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

(၄) ပုဂ္ဂို ွှ်၊ ြုမ္ပဏ၊ီ အဖေဲ့အု််း ညို့မဟုတ် ဥပငေငေးေင ု ီ  ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး 

အတေြ် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူြုိယ်ုငး ငဆငွ်ေေြ်ညူည်် အငဏငအပ်နှွ်းခည ွ်း 

ခ၏ေညူ ဟုတ် မဟုတ် ုိုု်ခည ွ်းနှ    ယွ်း မှတ်ပု၏တွ်ြုိ မှ််ြ််ငြေ ငွ်း အတ််ပည ု 

 ခည ွ်း၊ ပုဂ္ဂို ွ်ှ၊ ြုမ္ပဏီ၊ အဖေဲ့အု််း ညုိ့မဟုတ် ဥပငေငေးေင ုီ   ငဆငွ်ေေြ်မှု  

တေငးဝွ်တ််ေိှမှုအငခည အင်အငး ုိုု်ခည ွ်း၊ ဆြ်ညေယ် ငဆငွ်ေေြ်ညူ  အမ််၊ 

တေငးဝွ်ဖေဲ့ု််းမှုပု၏ု၏၊ ွှိပ်ုင၊ ေါေိုြ်တငမျငးနှွ့် ပတ်ညြ်ည့်် ညတွ်း 
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အချြ်အွှြ်မျငးေယူခည ွ်းနှွ့် ြုမ္ပဏီ အဖေဲ့အု််း ညို့မဟုတ် ဥပငေအေ 

ုီု  ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးအငပါ် ု််းငနှငွ်မှုေှိငုည့်် ွှုပ်ပိုွ်ခေွ့်ဆိုွ်ေင 

ု််းမျ   မျငးညတ်မှတ် ခည ွ်း  

(၅) ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူည်် ပည ််တေွ်း ပည ််ပတေွ်  ညေ ာငတိြမမေိှညူ ညုိ့မဟုတ် 

အ ပည ််ပည ််ဆုိွ်ေင ညေ ာငတိြမမေိှညူ ဖည ု်ငြေ ငွ်း ယု၏ြေ ််ေ်် အငြေ ငွ်းေိှပါြ 

ပုေ်မခေဲွယ် (၁) မှ  ပုေ်မခေဲွယ် (၄)    ပါ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 

အငွှးာငး ုိုု်ခည ွ်းြို တိးု မည ှွ်င့ဆငွ်ေေြ်ေမ််   

( ွ ) ပုေ်မခေဲ (ဃ) ပါ တငဝ်ဝ်တ္တေငးမျငးြို ငဆငွ်ေေြ်နိုွ ်ခည ွ်းမေှွိှငွ် ပုေ်မခေဲ (ခ)  ပုေ်မ 

ခေဲွ ယ် (၁) မှ              ၃) အာိ ငဆငွ်ေေြ်ေမ့််ြိ ္ုစေပ်မျငးြုိ ငဆငွ်ေေြ်မငပးခည ွ်း 

ညုိ့မဟုတ် ေပ်ုဲခည ွ်းပည ု၍ ယွ်းအငခည အင်ြုိ င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး 

အဖေဲ့ညို့ ညတွ်းပို့ေမ််  

( ု ) ပုေ်မခေဲ (ဃ) အေ ငဆငွ်ေေြ်ေမ်် ့ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငး 

ုိုု် ခည ွ်းဆုိွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြုိ ုီးပေငးဆြ်ဆ၏မှုငဆငွ်ေေြ်ပြ ီးငညင်ွှ််း 

 ပည ုွှုပ်နိုွ ်ည််  

(ဆ) အာူးညဖည     ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု အန္တေငယ် 

အဆ    မည ွ့်မငးည်် ့   ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူမျငးနှွ့် ညြ်ဆိုွ်ည့်် အချြ်မျငး၊ 

ုီးပေငးငေးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးဆုိွ်ေင အချြ်အွှြ်မျငးအပါအဝွ် ဥပုေ်မအေ 

ုုငဆငွ်းေယူာငးည်် ့ အငာငြ်အာငးုငေေြ်ုငတမ်းမျငး၊ အချြ်အွှြ်မျငး 

ညုိ့မဟုတ် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးည်် င်ငြ်ဆု၏းအ    အင်နှွ့်ြုိြ််ီ 

ငုငေးနှွ့် အြျ ၏ုးဝွ်ငညငအချြ်အွှြ်မျငးဖည ု်ငုငေး ငဆငွ်ေေြ်ာငးေိှေမ််  

၂၀  ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ုီးပေငးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှုတု်ခုချွ်းအတေြ် ဆြ်ညေယ် 

ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်းြုိ ု  ဆြ်မပည တ်ငဆငွ်ေေြ်ေမ််  ာုိ့အပည ွ် မိမိတုိ့ညိေိှ 

ာငးည့်် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူဆုိွ်ေင အချြ်အွှြ်မျငး၊ ုီးပေငးငေးဆုိွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငး၊ 

အန္တေငယ်ေိှမှုအဆွ့်အတ််းမျငးနှွ့် ြုိြ််ီငုငေးအတေြ် မ််ည့််ွှတငဲပည ငွ်း ငဆငွ်ေေြ်မှုြုိမဆုိ 

ငညချငုေင ုိုု်ေမ််  ွှိုအပပ်ါြ ငွေငြေ းာု်မည ု်ြိုွှ််းုိုု်ေမ််  

၂၁                             - 

(ြ) ငအငြ်ပါငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြို ငုငွ့်ြေ ့််ုု်ငဆးေမ််- 

(၁) ု ီးပေငးငေးွှုပ်ွ််းအေွ်းခ၏             မေှဘိဲနှွ့် ဖည ု်ငု၊ ဥပငေနှွ့်် ငီ ြေ ငွ်း 

            မေိှဘဲနှွ့်ဖည ု်ငု ရှုပ်ငာေးငညင၊ ပု၏မှ််မဟုတ်ငညင ပမငဏမျငးပည ငးည့်် 

ွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးအငးွှု၏း၊ ပု၏မှ််မဟုတ်ငညငပု၏ု၏ဖည ွ့် ွှတဲငပည ငွ်းည့်် 

ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးအငးွှု၏း၊  
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(၂) ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ် ့ အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တငးဆးီြငြေယ် 

ငေးအတေြ် ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးြုိ ွုှ၏ငွှငြ် ေုငွုိှြ််ငငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း မေိှည့်် 

နုိွ် ၏ွတု်နုိွ် ၏ွမှ ညုိ့မဟုတ် ယွ်းနုိွ် ၏ွေိှညူတု်ဦးနှွ့် ုီးပေငးဆြ်ဆ၏ ငဆငွ်ေေြ်မှု 

ညို့မဟုတ် ွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုအငးွှု၏း၊ 

( ခ )  ပုေ်မခေဲ (ြ)    ငဆငွ်ေေြ်မှုအငးွုှ၏း  င်ငြ်ခ၏အငခည အင်နှွ့် ေ််ေေယ်ချြ်မျငးြုိ 

 ဖည ု်နုိွ်ညမင ုု်ငဆးေမ့််  ပည ွ် ငတေေိှ့ချြ်မျငးြုိွှ််း ငေးညငးမှတ်တမ်းတွ်ေမ််။ 

( ဂ ) ပုေ်မခေဲ (ြ) အေ ငွေငြေ းခဝါချမှု ညို့မဟုတ် အြေ မ်းဖြ်မှုြိ ုငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု 

အန္တေငယ်အဆ    မည       ည််ဟု ငဖင်ာုတ်ညိေိှေပါြ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် 

အငွှးာငးုိုု် ခည ွ်းွှုပ်ွ်း်ုဉ်ြိ ုတိးုမည ှ   ငဆငွ်ေေြ်ေမ  ။ 

၂၂   ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ တု်ဦးတု်ငယငြ် ညို့မဟုတ် 

အြျိုးခ၏ုငးခေွ့်ေှိညူ ပိုွ်ေှွ်တု်ဦးအငး  ပည ််တေွ်းပည ််ပတေွ်  ညေ ာငတိြမမေှိညူမျငး ညို့မဟုတ် 

အပည ််ပည ််ဆုိွ်ေငတေွ်  ညေ ာငတိြမမေိှညူမျငး ဟုတ်မဟုတ် ဆု၏းဖည တ်နုိွ်ေ်် အန္တေငယ်အဆွ့်အွုိှြ် 

ညွ်င့ွှျင်ည်် ့ုီမ၏ခ့််ခေဲမှုု်ုာ်ငးေှိပြ ီး ငအငြ်ပါအတုိွ်းငဆငွ်ေေြ်ေမ််- 

 (ြ) အပည ််ပည ််ဆိုွ်ေငတေွ်  ညေ ာငတိြမမေှညိူမျငးနှွ့် ုပ်ွှျ   ၍- 

(၁) ု ီးပေငးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှု ာူငာငွ်ခည ွ်းမပည ုမီ ညုိ့မဟုတ် ဆြ်ွှြ်ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း 

မပည ုမီ အြီ ီးတ််းုီမ၏အပု်ချုပ်ညူာ၏မှ ညငဘငတူ်ီချြ်ေယူခည ွ်း၊ 

(၂)ချမ်းညငြွေ ယ်ဝမှုနှွ့်င ေွငြေ းအေွ်းအမည ု်ြုိငဖင်ာုတ်ေ်် ဆီငွှျင်ည့်် အငေးယူ 

ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးအငးွှု၏း ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

(၃) ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် တုိးမည ှွ့်အငွှးာငး ုိုု်ခည ွ်းြုိ ုဉ်ဆြ်မပည တ် 

ြျွ့်ညု၏း၍ ယွ်းုီးပေငးဆြ်ဆ၏မှုြိ ုငုငွ့်ြေ ့််ခည ွ်း။ 

( ခ )  ပည ််တေွ်း ပည ််ပတေွ်  ညေ ာငတိြမမေိှညူမျငးနှွ့်ုပ်ွှျ   ၍ ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးြ 

အန္တေငယ်အဆွ့်မည ွ့်ည််ဟု ဆု၏းဖည တ်ပါြ ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြုိ 

ြျွ့်ညု၏း ခည ွ်း  

၂၃  ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ငအငြ်ပါညတွ်းအချြ်အွှြ်ဆုိွ်ေင မှတ်တမ်းမျငးြုိ 

ာိ််းညိမ်းာငးေိှေမ့််  ပည ွ် င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့နှွ့် အခည ငးအငဏငပုိွ်မျငး 

ာ၏ညုိ့ ယွ်းမှတ်တမ်းမျငးနှွ့် အငေးပါည့််ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြုိ ငပးပုိ့နုိွ်ငုေ်် အဆွ်ညွ့် 

ငဆငွ်ေေြ်ာငးေမ်် ဖည ု် ပြ ီး ယွ်းမှတ်တမ်းမျငးည်် ွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုတု်ခုချွ်းုီြို  

 ပည ််ွှ််ဆြ်ုပ်ငဖငာ်ုတ်နိုွ်ည််အာိ ပည    ု ု၏ွှု၏ငွှငြ်မှုေှိေမ်် - 

(ြ) ုီးပေငးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှုေပ်ုဲ ပြ ီးချိ်် ညုိ့မဟုတ် ေ၏ဖ််ေ၏ခါ ွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုြုိ 

 ပည ုွုှပ်ပြ ီးချိ််မှ ွါးနှု်အာိ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ ညုိ့မဟုတ် အြျို းခ၏ုငးခေွ့်ေိှညူ 

ပိုွ်ေှွ်  ငွေုငေွ်းမျငးန ှ   ုီးပေငးငေးဆိုွ်ေင ုငအဆြ်အညေယ်မျငး အပါအဝွ် 
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ညြ်ငညခ၏အငာငြ်အာငးဆိုွ ်ေင ုငေေြ်ုငတမ်းမျငး ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ 

အငပါ် အငွှးာငးုိုု် ခည ွ်းမှတု်ဆ    ေေှိာငးငညင မှတ်တမ်းမှတ်ေငမျငး      

ငဆငွ်ေေြ်ခဲ့ပြ ီးငညင ုိုု်ငတေ့ေှခိျြ် ုငေေြ်ုငတမ်းမျငး၊ 

( ခ )  ပည ််တေွ်း ပည ််ပ ွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်ေ်် အငးာုတ်မှု ညို့မဟုတ် ွှတဲင ပည ငွ်း 

ငဆငွ်ေေြ်မှုြိ ု ငဆငွ်ေေြ်ပြ ီးချိ််မ ှ င်ငြ်ာပ်ွါးနှု်တငြငွှအာိ ွှတဲငပည ငွ်း 

ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးဆိုွ်ေင မှတ်တမ်းမျငး၊ 

( ဂ ) င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ညုိ့ ညတွ်းပုိ့တွ်ပည ခ့ဲည််မှင အ်််းဆု၏း 

ွါးနှု်ြေ ငပြ ီဖည ု်ည့်် ဥဥပငေ အခ််း (၈) အေ ွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှု ညတွ်း 

ပို့ချြ်မိတ္တ းမျငးနှ    အခည ငးညြ်ဆုိွ်ည့်် ုငေေြ်ု ငတမ်းမျငး၊ 

(ဃ) ငဆငွ်ေေြ်မှုပြ ီးဆု၏းခဲ့ည််မှင ညို့မဟုတ် င်ငြ်ဆု၏းအချိ် ်  ပည ွ်ဆွ်မေမ်းမ၏ခဲည့််မှင 

ွါးနှု်ငြျင်ွှေ််ည့်် အန္တေငယ်အဆွ့်အြဲဖည တ်ချြ်နှွ့် အခည ငးအငေးပါည့်် 

ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငး  

 ၂၄  (ြ) ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်း 

ဆိုွ်ေင အချြ်မျငးအ်ြ် ငအငြ်ပါအချြ်မျငးြို ငဆငွ်ေေြ်နိုွ်ုေမ်းေှိငညင 

 ြေ ငးခ၏ပုဂ္ဂို ွှ်ြို အငးာငးငဆငွ်ေေြ်နိုွ်ည်် -  

(၁) ပုေ်မ ၁၉၊  ပုေ်မခေဲ (ဃ) ပါ ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြုိ ငနှင   ငနှးမှုမေိှဘဲ ေယူ 

နိုွ် ခည ွ်း၊ 

(၂)                                                     အငာငြ်အာငးမျငး နှ    

ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်းဆုိွ်ေင အငာငြ်အာငး 

ုငေေြ်ုငတမ်းမျငးြုိ              ငနှင   ငနှးမှုမေိှဘဲ ငဆငွ်ေေြ်ငပးနုိွ်ခည ွ်း၊ 

(၃) ပုေ်မ ၂၁ မှ ၂၃ ပါ ငဆငွ်ေေြ်ေ်် ွှိုအပ်ချြ်မျငးြို ြိုယ်ုငးွှိုြ််င 

ငဆငွ်ေေြ်    အတေြ် ာိ််းညိမ်းခ့််ခေဲ ခည ွ်း၊  ြီ ီးြေ ပ် ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ငုင    ြေ     

ုု်ငဆးခည ွ်းနှ    အြဲဖည တ်ခည ွ်းမျငးြို ငြျ်ပ်ဖေယ် ငဆငွ်ေေြ်ာငးနိုွ်ခည ွ်း  

 ( ခ ) ပုေ်မခေ ဲ(ြ) အေ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူ    မ််ညူမ််ဝါဖည ု်ငြေ ငွ်း ငဖင်ာုတ်       

န ှ       အတ််ပည ုခည ွ်း ငဆငွ်ေေြ်ေငတေွ် ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််း၌ အဓိြ တငဝ်် 

 ဖည ု်ည််  

၂၅  ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးည်် အညု်တီာေွ်ာငးည့်် ာုတ်ြု််၊ ဝ််ငဆငွ်မှု၊ ုီးပေငးငေး 

ွုှပ်ွ််း ညုိ့မဟုတ် ်််းပ်ငမျငးနှ   ဆြ်နေယ်၍ ငပါ်ငပါြ်ငညင င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ 

ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု အန္တေငယ်မျငးြို ငဖင်ာုတ်            အြဲဖည တ်ခည ွ်း၊ ယွ်းအန္တေငယ်မျငးြို 

ုီမ၏ခ့််ခေဲေ််နှွ့် ငွှျင့ပါးငုေ်် ညွ်င့ွှျင်ည့်် အငေးယူငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်းတို့ြို အငြငွ်အာ်် 

ငဖငေ်မ််  
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 ၂၆  ဘဏ်နှွ့်ငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးည်် ်ယ်ုပ်     ငြျင်ငဆငွ်ေေြ်ည့်် 

ြိုယ်ုငးွှှယ်ဘဏ်ွှုပ်ွ်း်နှ    အွှငးတူ အခည ငးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး မပည ုွှုပ်မီ ပုေ်မ ၁၉ 

 ပည ာင််းချြ်ပါ ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်းမျငးြို ပု၏မှ််ပည ုွှုပ်ေမ့်် 

အ ပည ွ် ငအငြ်ပါတို့ြိုွှ််းငဆငွ်ေေြ်ေမ််-  

(ြ) မိမိနှွ့်ုီးပေငးဆြ်ဆ၏ ငဆငွ်ေေြ်ငညင အ ခည ငးနိုွ်ွ၏မှအဖေဲ့အု််း  ုီးပေငးငေး 

ွှုပ်ွ်း်၊ ယွ်း ဂုဏ်ညတွ်းနှ    ငွေငြေ းခဝါချမှု ညို့မဟုတ် အြေ မ်းဖြ်မှုြိ ု

ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုနှ   ုပ်ွှျဉ်း၍ ုု၏ုမ်းုု်ငဆးခ၏ေ       ညို့မဟုတ် ု််းြမ်း 

ာိ််းညိမ်းခည ွ်းဆိုွ်ေင အငေးယူခ၏ေခည ွ်း ေှိ မေှိ ြိုွှ််းငြငွ်း   ြီ ီးြေ ပ်မှုဆိုွ်ေင 

အေ််     နှွ့်ညြ်ဆိုွ်ငညင ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြိုွှ််းငြငွ်း 

ုုငဆငွ်းေယူခည ွ်းနှ    ညိေှိေ််ငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်း၊ 

( ခ )  အြီ ီးတ််းုီမ၏ခ့််ခေဲညူာ၏မှ ခေ    ပည ုချြ်ေယူခည ွ်း၊ 

( ဂ ) အဆြ်အညေယ်ဘဏ်အဖေဲ့အု််း  င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ း 

ငာငြ်ပ၏မ့ှု တုိြ်ဖျြ်ငေးဆုိွ်ေင ာိ််းချု ပ်ြီ ီးြေ ပ်မှုအေ််အငညေးြုိ အြဲဖည တ်ခည ွ်း၊ 

(ဃ) အဖေဲ့အု််းတု်ခုချွ်းုီ  ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ း 

ငာငြ်ပ၏့မှုတိုြ်ဖျြ်ငေး တငဝ်ဝ်တ္တ ေငးမျငးြို မှတ်တမ်းတွ်ခည ွ်း  

၂၇  (ြ)                                         ငြေ း် ််း ညုိ့မဟုတ် အီွှြ်ာငေင်ု် 

်််းွှမ်း ဖည     င ေွွှတဲခည ွ်းပါဝွ်ငညင ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြုိ  ပည ုွုှပ်ေငတေွ် ညတ်မှတ်ချြ် 

မျငးနှွ့်အ်ီ ုိုု်ေမ််  ယွ်းညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးတေွ် ငြေ း်််း ညုိ့မဟုတ် 

အွီှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း       ငွေွှတဲေင၌ပါေှိည့်် မှငြေ ငးချြ်မျငး ညို့မဟုတ် 

င ေွငပးငချမှုမျငးွှ််း ပါဝွ်ေမ််  အြယ်၍ င ေွုငေွ်းအမှတ်မေိှပါြ ာုိွှတငဲပည ငွ်းမှု 

အတေြ် ညီးခည ငးေ်််တ််း ၏်ပါတ်ြို ညတ်မှတ်ငပးေမ််  ဥပုေ်မ   ပည ာင််းချြ်ပါ 

ညတွ်းအချြ်အွှြ်ြို ငွေငပးငချမှုငဆငွ်ေေြ်ငညင  ြေ ငးခ၏ငွေငေးင ြေ းငေး 

အဖေဲ့အု််းမျငးြ ာိ််းညိမ်းခည ွ်းန ှ   တု်ဆ   ငပးပို့ခည ွ်းမျငး ငဆငွ်ေေြ်ေမ််။ 

( ခ ) ပုေ်မခေဲ (ြ) ည်် ငအငြ်ပါတို့နှ    ညြ်ဆိုွ်ခည ွ်းမေှိငုေ- 

(၁) အငြွေ းဝယ်ြတ် ညုိ့မဟုတ်  မြ ီုငးြတ်် ဖည     ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှု၊ ယွ်းွှတငဲပည ငွ်းမှု 

နှွ့်အတူ အင ြွေ းဝယ်ြတ်နှွ့်  မြ ီုငးြတ် အမှတ်မျငးပါေှိငညင ွှတငဲပည ငွ်းမှု၊ 

(၂)          ငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးြိုယ်ုငး ငဆငွ်ေေြ်ည့်် ြ်ဦး 

ွှတငဲပည ငွ်းညူနှ    အြျိုးခ၏ုငးခေ   ေိှညူ ပုိွ်ေှွ်တုိ့ည််         င ေွငေးငြေ းငေး 

အဖေဲ့အု််းမျငး ဖည ု်ပါြ ယွ်းငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးအ ြေ ငး 

ငဆငွ်ေေြ်ည့်် ွှတဲငပည ငွ်းမှု။ 
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( ဂ ) ငွေငပးငချမှုငဆငွ်ေေြ်ငညင ဘဏ်နှွ့်ငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််းတု်ေပ်ည်် 

ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ  ပည ာင််းချြ်မျငးြို ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်နိုွ ် ခည ွ်းမေှညိ်် ့ ငြေ း်််း 

ညုိ့မဟုတ် အီွှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း ဖည     င ေွွှတဲခည ွ်းြုိ ငဆငွ်ေေြ်ငပးခည ွ်း မပည ုေ၊ 

(ဃ) နိုွ်ွ၏     ငြျင်၍ ငြေ း်််း ညို့မဟုတ် အွီှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း ဖည ွ့် ငွေွှတဲခည ွ်း 

ညုိ့မဟုတ် င ေွငြေ းွှြ်ခ၏ ခည ွ်း ပည ုည့်် ဘဏ်နှွ့်င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းည််- 

(၁) အဆိုပါွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်ချြ်နှ   အတူ ြ်ဦးွှတဲင ပည ငွ်းငပးညူနှ   အြျိုး 

ခ၏ုငးခေွ့်ေှိညူ ညို့မဟုတ် ပိုွ်ေှွ်တို့   ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငး ာိ််းညိမ်း 

ာငးေှိေ်် ြေ ပ်မတ်ငဆငွ်ေေြ်ေမ််  

(၂) ပုေ်မခေဲ (ြ) နှွ့် အြျု၏းမဝွ်ငညင င ြေ း်််း ညို့မဟုတ် အီွှြ်ာငေင်ု် 

်််းွှမ်း ဖည ွ့် ငွေွှတဲ ခည ွ်းမျငးြို ငဖင်ာုတ်ေ်် ာိုြ်ည   ငညငအငေးယူ 

ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး  ပည ုွှုပ်ေမ််  

(၃) ယွ်းွှတဲငပည ငွ ်းမှုငဆငွ ်ေေြ်ခည ွ်း၊ ွှြ်ခ၏ခည ွ်း၊ ပယ်ဖျြ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ဆုိွ်းွ ၏ာ့ငးခည ွ်းနှ    

င်ငြ်ဆြ်တေဲအငေးယူ ခည ွ်းမျငးငဆငွ်ေေြ်ေ်် ွုိှအပ်ငညင ွုှပ်ာု၏းွုှပ််််းမျငးြုိ 

ာုတ်ပည ််ာငးေမ််  

( ွ ) ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ ြ်ဦးွှတဲငပည ငွ်းညူ ညို့မဟုတ် အြျို းခ၏ုငးခေ   ေှငိညင ပိုွ်ေှွ်နှွ့် 

ညြ်ဆိုွ်ည့်် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးည််  ပည ််တေွ်းင ြေ း်််း ညို့မဟုတ် 

အီွှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း ဖည     ငွေွှတဲ ခည ွ်းတု်ေပ်တေွ် မှတ်တမ်းြျ််ေှိငုငေး 

အတေြ် ်််းပ်ငြ့််ညတ်ချြ်မျငးငြေ ငွ့် အတငးအဆးီဖည ု်ပါြ ယွ်းငွေငြေ း 

ွှတငဲပည ငွ်းမှုပည ုွုှပ်ေ်် တ်််ြေ ငးည့်် ညုိ့မဟုတ် ငဆငွ်ေေြ်ည့်် အဖေဲ့အု််းာ၏မှ 

ငဖင ်ပည ပါ ညတွ်းအချြ်အွှြ်အငးွှု၏းေေှငိညင အဖေဲ့အု််းည်် မှတ်တမ်းြုိ 

ညိမ်းဆ််းာငးေှိေမ််   

( ု ) ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ ွှိုအပ်ည်် ့ ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးမပါေှငိညင ငြေ း်််း 

ညို့မဟုတ် အီွှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း ဖည ွ့် နိုွ်ွ၏     ငြျင်၍ ငွေွှတဲငပည ငွ်းခည ွ်းြို 

ွှြ်ခ၏ငဆငွ်ေေြ်ည့်် င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲအ့ု််းတု်ေပ်ည်် ယွ်းွှတငဲပည ငွ်း 

ငဆငွ်ေေြ်မှုနှွ့်ုပ်ွှျ   ၍ အြျိုးခ၏ုငးခေ   ေိှညူ ပုိွ်ေှွ်အငး အတ််ပည ု ုိုု်ေမ််။ 

(ဆ)  မည ််မငနုိွ် ၏ွငတင်ဗဟုိဘဏ်ည်် ငြေ း်််း ညုိ့မဟုတ် အီွှြ်ာငေင်ု််််းွှမ်း ဖည ွ့် 

င ေွငြေ းွှတငဲပည ငွ်း ငဆငွ်ေေြ်မှုပည ုွုှပ်ည့်် ဘဏ်နှွ့်င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငး 

ြ ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေမ့်် ်တ််ြေ ငးချြ်မျငးြို ာုတ်ပည ််ေမ််  
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၂၈  (ြ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ဥဥပငေပါ  ပည ာင််းချြ်မျငးြို အငြငွ်အာ်် 

ငဖငင်ဆငွ်ေ််နှ    ဥဥပငေနှ   အ်ီ ငဖငာ်ုတ်ေေှိည့်် အန္တေငယ်မျငးြို ငွှျင့ပါး 

ငုငေးအတေြ် ာိငေငြ်ုေငုီမ၏ခ့််ခေဲေ်် ဌင်တေွ်းအုီအ   မျငး၊ မူဝါေမျငး၊ 

ွှုပ်ာု၏းွှုပ််််းမျငးနှ     ြီ ီး ြေ ပ်ာိ််းညိမ်းမှုမျငးြို ပည ာင််း ခည ွ်း၊ ာပ်မ၏ဖည ့််ုေြ် 

 ပည ာင််းခည ွ်းနှ    အငြငွ်အာ််ငဖင်ငဆငွ်ခည ွ်းမျငး  ပည ုွုှပ်ေမ််  ာုိ့ ပည ွ် ွုိှအပ်ပါြ 

ယွ်းမူဝါေမျငးနှ     ြီ ီးြေ ပ်ာိ််းညိမ်းမှုမျငးအငး အငြငွ်အာ််ငဖင်မှုြုိ ငုင    ြေ     

ုု်ငဆးခည ွ်းနှ    တုိးမည ှ   ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းမျငး ပည ုွုှပ်ေမ််  ယွ်းမူဝါေမျငးနှ     ြီ ီးြေ ပ် 

ာိ််းညိမ်းမှုမျငးတေွ် ငအငြ်ပါအချြ်မျငးပါဝွ်ည််- 

 (၁) ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးု ိုု် ခည ွ်းဆုိွ်ေင ငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငး၊ 

ုဉ်ဆြ်မပည တ် အငွှးာငးုိုု်ခည ွ်း၊ ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြုိ ငုင    ြေ     

ုု်ငဆးမှုမျငး၊ ညတွ်းပုိ့ေ််တငဝ််နှ    မှတ်တမ်းာိ််းညိမ်းခည ွ်းဆုိွ်ေင တငဝ်် 

ဝတ္တေငးမျငး၊ 

(၂) မိမိဝ်ာ်မ်းမျငး  ဂုဏ်ညိြ္ခငအဆ   အတ််း  မည    မငးငုေ််  ြီ ီးြေ ပ်ည့်် 

ွှုပ်ာု၏းွှုပ််််းမျငးနှ    ယွ်းဝ်ာ်မ်းမျငး  ြိုယ်ငေးအချြ် အွှြ်မျငး၊ 

အွုှပ်တငဝ််ာမ်းငဆငွ်မှုမျငးနှ    င ေွငေးငြေ းငေးင်ငြ်ခ၏ညမုိွ်းငြေ ငွ်းတုိ့ြုိ 

အြဲဖည တ်ေ်််််းု်ု်တု်ေပ်၊ 

(၃) မိမိနှွ့်ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူြုိညိေိှခည ွ်း၊ င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ   အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ 

ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုတိုြ်ဖျြ်ငေးဆိုွ်ေင အာူးတငဝ််ဝတ္တ ေငးမျငးနှ    

အခ််း (၈) ပါ ညတွ်းပုိ့ေ််ွုိှအပ်ည့်် ွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြုိ ညိေိှ ခည ွ်းတုိ  ့

နှ   ု ပ်ွှျ   ၍ ဝ််ာမ်းမျငးြ အြူအ်ီငပးနိုွ်ငေးအတေြ် ု  ဆြ်မပည တ် 

ငွှ့ြျ       အုီအ   မျငး၊ 

(၄) ဥဥပငေြို အငြငွ်အာ််ငဖင်ငဆငွ်ေေြ်ေငတေွ် ွှိုြ််ငြျွ့်ညု၏းမှုန ှ   

အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး  ာိငေငြ်မှုြို ုု်ငဆးေ်် ွှေတ်ွှပ်ငညင 

ုု်ငဆးငေးွှုပ်ွ််း   တု်ေပ်။  

( ခ ) အြီ ီးတ််းုီမ၏ခ့််ခေဲမှုအဆ   ေှငိညင အငြငွ်အာ််ငဖငင်ဆငွ်ေေြင်ေး အေငေှ ိ

တု်ဦးအငး ခ့််အပ်ာငးေှိေမ််  

( ဂ ) ဥပုေ်မပါအချြ်တု်ချြ်ချွ်းုီအတေြ် အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှု အမျိုးအုငးမျငးြို 

ညတ်မှတ်ေမ််  ယွ်းညို့ညတ်မှတ်ေငတေွ် ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို 

ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှုအန္တေငယ်နှွ့်တြေ ုီးပေငးငေးွှုပ်ွ််းမျငးပမငဏ၊ ဆြ်ညေယ် 

ငဆငွ်ေေြ်ညူမျငး၊ ွှတဲင ပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး ၊ ာုတ်ြု််မျငး၊ ဝ််ငဆငွ်မှုမျငး၊ 

ဝ်င်ဆငွ်မှုငပးည့်််််းွှမ်းနှ    အတုိွ်းအတင၊ အဆိုပါ ုီးပေငးငေးွှုပ်ွ်း်တေွ် 
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အြျု ၏းဝွ်ပတ်ညြ်ည့်် ပာဝီဝွ် အင်အာငးနှ   နုိွ် ၏ွမျငးုည််တုိ့ြုိ ာ့််ညေွ်း 

ညု၏းညပ်ေမ််   

(ဃ)  ငအငြ်ပါွှုပ်ွ််းုဉ်မျငးြို တြိျုေင ွှိြု််ငငဆငွ်ေေြ်ေမ််- 

(၁) ဥဥပ   အေ ာုတ်ပည ််ာငးည့်် မူဝါေမျငးနှ     ြီ ီး ြေ ပ်ာိ််းညိမ်းမှုမျငးြို 

နိုွ်ွ၏ေပ်ခည ငးွှုပ်ွ််းခေဲမျငးနှ    အမျငးုု ပိုွ်ဆိုွ်မှုေှိည့်် ွှြ်ငအငြ်ခ၏ 

ွှုပ်ွ်း်ခေဲမျငးအပါအဝွ် ွှုပ်ွ်း်အုပ်ုုအွှိုြ် ြျယ်ပည ့််ုေင ွှိုြ််ငြျ   ညု၏း 

ငုခည ွ်း၊ 

(၂)ဆြ်ညေယ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငပါ် အငွှးာငးုိုု် ခည ွ်းဆိုွ ်ေင ွှုပ်ွ်း်ုဉ်အငး 

ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းနှ    ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှ    အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု 

အန္တေငယ်ုီမ၏ခ့််ခေဲ ခည ွ်းတို့ြိုငဆငွ်ေေြ်ေ်် ညတွ်းအချြ်အွှြ်ဖွှှယ်မှု 

ွှု၏ခည ု၏ငေးနှ    အညု၏းပည ုငေး ွှုပ်ာု၏းွှုပ််််းမျငးအပါအဝွ် ဘဏ္ဍငငေးအပု်ုု 

တု်ခုအတေွ်း ညတွ်းအချြ်အွှြ်ဖွှှယ်ခည ွ်း ွှုပ်ာု၏းွှုပ််််းမျငး ာငးေှိ 

ငု ခည ွ်း။ 

၂၉  ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ပုေ်မ ၂၈၊ ပုေ်မခေဲ (ခ) အေ ခ့််အပ်ာငးည့်် အေငေှိအငး 

ငအငြ်ပါွှုပ်ပိုွ ်ခေ   မျငး အပ်နှွ်းေမ်် - 

(ြ) ွုှပ်ွ််းတငဝ််မျငးြုိ ငဆငွ်ေေြ်ေ််ွုိှအပ်ငညင ုငေေြ်ုငတမ်း အငာငြ်အာငး 

မျငး၊ မှတ်တမ်းမျငး၊ မှတ်ပု၏တွ်မျငးန ှ   ငွေုငေွ်းမျငးြို ေယူပိုွခ်ေ   ၊ 

( ခ ) ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််း  မ််ည့််ဝ််ာမ်းာ၏မှမဆုိ၊ မ််ည့််ညတွ်းအချြ်အွှြ်၊ 

အငြေ ငွ်း ြေ ငးု င၊ ေှွ်းွှွ်းချြ် ညုိ့မဟုတ် ုငေေြ်ုငတမ်းအငာငြ်အာငးမျငးြုိမဆုိ 

ငတငွ်းခ၏ပိုွ်ခေွ့်န ှ   ေယူပိုွခ်ေ   ။ 

၃၀  (ြ) မ််ညူမင နိုွ်ွ၏ငတင်အတေွ်း ညဏ္ဌင််ငဆငွ်ဘဏ်ြို ဖေဲ့ု််းာူငာငွ်ခည ွ်း 

ညို့မဟုတ် ွှုပ်ွ််းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း မပည ုေ၊  

( ခ ) ငွေငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးည်် ညဏ္ဌင််ငဆငွ်ဘဏမ်ျငးနှွ့် ဖည ု်ငု၊ ၎ွ်း 

ဘဏ်မျငးတ််ေိှည့်် နုိွ် ၏ွမျငး၌ ဖည ု်ငု ုီးပေငးငေးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှု ုတွ် ခည ွ်း 

ညို့မဟုတ် ုီးပေငးဆြ်ဆ၏မှု ဆြ်ွှြ်ငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်းမပည ုွှုပ်ေ၊ 

( ဂ )  ငွေငေးင ြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးည်် ညဏ္ဌင််ငဆငွ်ဘဏ်မျငးအငး ယွ်းတို့  

င ေွုငေွ်းမျငးြုိ အညု၏းပည ုေ််ခေ    ပည ုာငးည့််အဆြ်အညေယ်         င ေွငေးငြေ းငေး 

အဖေဲ့အု််းနှ    ုီးပေငးဆြ်ဆ၏ငဆငွ်ေေြ်မှုုတွ်ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ုီးပေငးဆြ်ဆ၏ 

ငဆငွ်ေေြ်မှုမပည ုေ  

၃၁  (ြ) င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ည်် င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ   အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ 

င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုတုိြ်ဖျြ်ငေးဆုိွ်ေင အငေးယူငဆငွ်ေေြ်ေမ    အချြ်မျငးြို 
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ွှု၏ငွှငြ်ုေငွှိြု််င ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်းမေှိည့်် နိုွ်ွ၏မျငးြို ငဖငာ်ုတ်ညတ်မှတ် 

ေမ့််အပည ွ် ာိုြဲ့ညို့ငညင နိုွ်ွ၏မျငးနှ   ဆြ်နေယ်၍ ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေမ့်် 

်တ််ြေ ငးချြ်မျငးြို ာုတ်ပည ််ေမ််  

( ခ ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ ာုတ်ပည ််ည့်် ်တ််ြေ ငးချြ်ြိ ု

တိြျုေင ွှိုြ််ငြျ   ညု၏းေမ််   

( ဂ ) ု််းမျဉ်းာိ််းညိမ်းြီ ီးြေ ပ်ည့်် အငဏငပုိွ်မျငးည်် ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးြ 

တိြျုေငွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ငုေ််  ြီ ီးြေ ပ်ေမ််   

၃၂  ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငးည်် ညတွ်းပုိ့ေ််ညတ်မှတ်ာငးည့်် တ််ဖုိးပမငဏ ညုိ့မဟုတ် 

ယွ်းတ််ဖိးုပမငဏာြ်ငြျင်ွှေ််ငညင ငွေငြေ း ညို့မဟုတ် ပု္စ််းွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး 

 ဖည ု်ွှငွ် ညို့မဟုတ် ငွေင ြေ း ညို့မဟုတ် ပု္စ််းတု်ေပ်ေပ်ြို တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်း       

ေေိှည််ဟု ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ င ေွငြေ းခဝါချမှု ညုိ့မဟုတ် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု 

နှ    ဆြ်နေယ်ပတ်ညြ်ည််ဟုငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ယွ်းညို့ ဖည ု်ငုေ်် အငးာုတ်ည််ဟု 

ငညင်ွှ််းငြငွ်း ည၏ညယဖည ု်ဖေယ်ေငအငြေ ငွ်းေိှွှငွ  ်ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခေဲ (ြ) အေ ညတ်မှတ်ည့်် 

်််းွှမ်းမျငးအတိုွ်း ငွေငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ညို့ ချြ်ချွ်းညတွ်းပို့ ေမ််   

  ။  အုုိးေဌင ၊် အုုိးေအဖေဲ့အု််းမျငး ညုိ့မဟုတ်                           တငဝ််ေိှညူမျငးည်် 

ပုေ်မ ၃၂ အေ ညတွ်းပုိ့ချြ် ညုိ့မဟုတ် ဆြ်နေယ်ည့််ညတွ်းအချြ်အွှြ်နှွ့် ငဆငွ်ေေြ်ချြ် 

တု်ုု၏တု်ေငြို မိမိတို့ ဝ်ာ်မ်းအချွ်းချွ်းနှွ့်  ဥပငေအြျို းငဆငွ်မျငးအြေ ငးမှတု်ပါး အခည ငး 

မ််ညူ့ြိုမင ာုတ်ငဖင်ငပည ငြေ ငးခည ွ်း မပည ုေ   

၃၄  ငွေငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမျငးည်် ညတ်မှတ်ာငးငညင တ််ဖိုးပမငဏနှွ ့် ယွ်းတ််ဖိးု 

ပမငဏာြ် ငြျင်ွှေ််ည့်် င ေွငြေ းွှတငဲပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုြုိ တု်ြီ ိမ်တ််း ငဆငွ်ေေြ်ည်် 

 ဖည ု်ငု၊ ဆြ်နေယ်မှုေှိည််ဟုယူဆေည့်် ွှတဲင ပည ငွ်းမှု       အမျငး ဖည     ငဆငွ်ေေြ်ည် ်

 ဖည ု်ငု ငွေငြေ းဆိုွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ညို့ ညတွ်းပို့ေမ််    

၃၅  ငေှ့င်မျငး၊ နိာုေီပတ်ဗွှု်မျငးန ှ                                              

                                                 တေငးုေဲဆိုခည ွ်း ညို့မဟုတ် တေငးုေဲဆိုမှုြို 

ငေှငွ်ေှငးခည ွ်းဆုိွ်ေင အြီ ၏ငပးခည ွ်းအပါအဝွ် ဥပငေငေးေငေပ်တ််ချြ်ြုိဆု၏းဖည တ်ည့်် ြိ ္ုစေပ်မျငး 

ဆိုွ်ေင အချြ်အွှြ်မျငးြို ညတွ်းပို့ေ်် တငဝ််မေှငိုေ  

အခ််း (၉) 

 ြီ ီးြေ ပ်ငဆငွ်ေေြ်ညခွ်း 

၃၆   ြီ ီးြေ ပ်ငေးအငဏငပိုွ ်ည်-် 

(ြ) ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမျငးြ ဥဥပငေပါ ပည ာင််းချြ်မျငးအငး မပျြ်မြေြ်  

တိြျုေင ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ငုေ်် ာိ််းညိမ်းြီ ီးြေ ပ်ေမ််  
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( ခ ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးတေွ် ေှနိိုွ်ည်် ့ ငွေငြေ းခဝါချမှုနှ    အြေ မ်းဖြ်မှုြိ ု

ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှုအန္တေငယ်အြဲဖည တ် ခည ွ်းြို ငဆငွ်ေေြ်ေမ််  အဆိုပါ အြဲ 

 ဖည တ်မှုည်် အခါအငးငွှျင် ေုင င်ငြ်ဆု၏းအ    အင်နှ    ြုိြ််ီင်ငုေမ့်် အပည ွ် 

အဆုိပါ ငဖင်ာုတ်ေေိှည်် ့အန္တေငယ်မျငးအငပါ် ွုှ၏ငွှငြ် ေုငုီမ၏ခ့််ခေဲမှု  ပည ုနုိွ်ငေး 

အတေြ် အငေးယူငဆငွ်ေေြ်ေ််အချြ်မျငးြို ချမှတ်ေမ််  

( ဂ ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငးာ၏မှ ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးနှ    အခည ငးငညင အချြ် 

အွှြ်မျငးြုိ ေယူုုငဆငွ်းခည ွ်းနှ    အုပ်ုုွုိှြ် အငြငွ်အာ််ငဖင်ငဆငွ်မှုအငပါ် 

     ပည ု၍ ွုှပ်ွ််းခေွ်ညုိ့ ညေငးငေငြ်ုု်ငဆးခည ွ်း၊ ွုှပ်ွ််းခေွ်ပည ွ်ပမှ ုု်ငဆးခည ွ်း 

နှ   ု ပ်ွှျဉ်း၍ မိမိြုိယ်တုိွ်ဖည ု်ငု၊ ြုိယ်ုငးွှှယ်ဖည ွ့်ဖည ု်ငု ငဆငွ်ေေြ်နိုွ်ည််။ 

(ဃ) ညတွ်းပို့အဖေဲ ့အု််းမျငးြ ညိမ်းဆ််းာငးငညင ညတွ်းအချြ်အွှြ် 

အငာငြ်အာငးမိတ္တ းြို ယွ်းအဖေဲ့အု််းမျငးာ၏မှ ေယူနိုွ်ည််  

( ွ ) အခ််း (၈) ပါ  ပည ာင််းချြ်မျငးအငး ွုိှြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေ််ပျြ်ြေြ်ငညင ညတွ်းပုိ့ 

အဖေဲ့အု််းြို အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုအုီအုဉ်မျငးချမှတ်၍ ြျ   ညု၏းနိုွ်ည််။  

( ု ) ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု ညို့မဟုတ်  ဥဥပငေန ှ   

ညြ်ဆုိွ်ငညင  ပည ု်မှုမျငးန ှ  ညြ်ဆိုွ ်ည့်် ုု၏ု မ်းုု်ငဆး ခည ွ်း၌ဖည ု်ငု၊ တေငးုေဲဆိ ု

တွ်ပို့ ခည ွ်း၌ဖည ု်ငု အခည ငးအငဏငပိုွ်မျငးနှ    ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်း၊ ညတွ်း 

အချြ်အွှြ်ဖွှှယ် ခည ွ်းတို့ ြို ငဆငွ်ေေြ်နိုွ်ည််  

( ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငး  နိုွ်ွ၏ခည ငးွှုပ်ွ်း်ခေဲမျငးြဖည ု်ငု၊ ယွ်းတို့ြ အမျငးုု 

ပုိွ်ဆုိွ်မှုေိှည့်် ွှြ်ငအငြ်ခ၏ြုမ္ပဏီခေမဲျငးြဖည ု်ငု ဥဥပငေပါပည ာင််းချြ်မျငး 

နှွ့်ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ တ််ဆဲ ပည ််တေွ်းဥပငေနှ   ု ််း     မျငး နှွ့်ငညင်ွှ််းငြငွ်း 

်ီ ေ်တ်ည့်် အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြုိ  ပည ာင််းညတ်မှတ်ခည ွ်းနှ   ယွ်းညတ်မှတ်ချြ် 

အတိုွ်း ြျ   ညု၏းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း ေှိ မေှ ိတို့ြို ုိုု်နိုွ ်ည််  

( ဇ ) င ေွငြေ းခဝါချမှု ညုိ့မဟုတ် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုနှ   ဆြ်ုပ်နုိွ်ငညင 

မ့််ည့််ွှတဲငပည ငွ်းငဆငွ်ေေြ်မှုနှွ့် အချြ်အွှြ်မျငးြိုမဆို ငွေင ြေ းဆိုွ်ေင 

ုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ညို့ ချြ်ချွ်းညတွ်းပို့ေမ််  

( ဈ ) ညတွ်းပို့ အဖေဲ့အု််းမျငး  အပု်ချုပ်မှု၊ ုီမ၏ခ့််ခေဲမှု ညို့မဟုတ် ွှုပ်ွ််းွှ််ပတ် 

ငဆငွ်ေေြ်ေငတေွ်  တိုြ်ေိုြ်ဖည ု်ငု ညို့မဟုတ် ညေယ်ဝိုြ်၍ဖည ု်ငု ပိုွ်ဆိုွ်ခည ွ်း၊ 

ာိ််းချုပ် ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ပါဝွ် ခည ွ်းအတေြ် ြိုြ််ီည   ငွှျင်မှုေှိည့်် ု၏နှု််း 

ညတ်မှတ်ချြ်မျငးာငးေှိ ပြ ီး ြျ   ညု၏းငဆငွ်ေေြ်နိုွ်ည််။ 
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(်) ငွေငေးငြေ းငေးမဟုတင်ညင ုီးပေငးငေးွှုပ်ွ််းနှွ့် ြျွမ်းြျွ်မှုဆိုွ ်ေင အညြ် 

ငမေးဝမ်း       ွုှပ်ွ််းြုိ ဆုိွ်း ၏ွ့ ခည ွ်း၊ ြ့််ညတ်ခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ွုိှွ်ုွ်ရုပ်ညိမ်းခည ွ်း 

နှွ့် ဆြ်ွှြ်ွှုပ်ငဆငွ်မှုြို တငးမည ု်ခည ွ်းတို့ြိ ု ငဆငွ်ေေြ်နိုွ ်ေ်် ဗဟိုအဖေဲ့ညို့ 

တွ်ပည ခည ွ်း၊ 

( ဋ ) ဥဥပငေအေ အငေးယူငဆငွ်ေေြ်ချြ်မျငးနှွ့် ညြ်ဆုိွ်ည့်် ုငေွ်းာယငးမျငးြိ ု

ာိ််းညိမ်းာငးေှိေမ််  

၃၇   ြီ ီးြေ ပ်ငေးအငဏငပုိွ်ည်် အခ််း (၈) ပါ တငဝ််ဝတ္တေငးမျငးြုိ ွုိှြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေ်် 

ပျြ်ြေြ်ည့်် ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမျငး ညို့မဟုတ် ယွ်းအဖေဲ့အု််းမျငး  ေါေိုြ်တငမျငး၊ 

ေါေိြု်တငအဖေဲ့ဝွ်မျငး၊ အမှုငဆငွ်အေငေှိမျငး ညို့မဟုတ် ြီ ီးြေ ပ်ုီမ၏ခ့််ခေညဲူမျငးအငး ငအငြ်ပါ 

 ြီ ီးြေ ပ်မှု ညုိ့မဟုတ် အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုတု်မျို းမျို း ဖည ု်င ၊ု တု်မျို းာြ်ပုိ၍ ဖည ု်ငု ချမှတ်နုိွ်ည်် - 

(ြ) ုငဖည    ငေးညငး ညတိငပးခည ွ်း၊ 

( ခ ) ညီးခည ငး်တ််ြေ ငးချြ် ဖည ွ့် ြ့်် ညတ်ခည ွ်း၊  

( ဂ ) ငဖင်ာုတ်ညိေှိည့်် ချိုးငဖငြ်မှုြို အငေးယူငဆငွ်ေေြ်ချြ်နှ   ုပ်ွှျ   ၍ 

ညတ်မှတ်ချြ်နှွ့်အ်ီ အုီေွ်ခ၏ုငမျငးတွ်ပည ငုခည ွ်း၊ 

(ဃ) အခည ငးငညငည   ငွှျင်ည့်် အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး  ပည ုွှုပ်ခည ွ်း။ 

၃၈   ြီ ီး ြေ ပ်ငေးအငဏငပိုွ်မျငးည်် ပုေ်မ ၃၇ အေ ချမှတ်ငဆငွ်ေေြ်ည့်် အငေးယူ 

ငဆငွ်ေေြ်မှုမျငးြုိ င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့မှတု်ဆွ့် ဗဟုိအဖေဲ့ညုိ  ့ညတွ်းပုိ့ေမ််  

အခ််း (၁၀) 

င ေွငြေ း ညုိ့မဟုတ် ြုိွ်ငဆငွ်ညူွှတငဲပည ငွ်းနိုွ်ငညင ုငချုပ်ုငတမ်းမျငးအငး နုိွ် ၏ွဖည တ်ငြျင် 

ညယ်ယူပုိ့ငဆငွ်မှု 

၃၉  ဗဟိအုဖေဲ့ြညတ်မှတ်ငညင တ််ဖိးုပမငဏ ညို့မဟုတ ်ယွ်းာြ် ငြျင်ွှေ််ည့်် ငွေငြေ း၊ 

ြုိွ်ငဆငွ်ညူွှတငဲပည ငွ်းနုိွ်ငညင ုငချု ပ်ုငတမ်း၊ အဖုိးတ််ငြျငြ်မျြ်ေတ်င ညုိ့မဟုတ် ညတ္တ ုမျငးြုိ 

 ပည ််တေွ်းညုိ  ့ဝွ်ငေငြ်ညူ ညုိ့မဟုတ်  ပည ််ပာေြ်ခေငညူည်် ၎ွ်း ွှြ်ဝယ်၌ဖည ု်င ၊ု ဝ််ု််ုွှယ်၌ 

 ဖည ု်ငု ပါေှိွှငွ်ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊  ပည ််တေွ်းညို့ ညို့မဟုတ်  ပည ််ပညို့ ယငဉ်တု်မျို းမျို းဖည ွ့် 

 ဖည ု်ငု၊ ငချငုငပို့ငဆငွ်ည့်် ်််းွှမ်း ဖည ွ့် ဖည ု်ငု ညယ်ယူပို့ငဆငွ်ေ်် ုီု   ငဆငွ်ေေြ်ွှငွ် 

ငညင်ွှ််းငြငွ်း အငြငြ်ခေ််ဦးုီးဌင်ညို့ တေငးဝွ်ငြေ ်ငေမ််  

၄၀  အငြငြ်ခေ််ဦးုီးဌင်ည်် ပုေ်မ ၃၉ နှွ ့်အ်ီ ငြေ ်ငေ််ပျြ်ြေြ်ည်် ့ ညို့မဟုတ် 

ွှိမ်ွှ််ငြေ ်ငည်် ့ ြို္စေပ်မျငးြိုငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ငွေငြေ းခဝါချမှု ညို့မဟုတ် ဥဥပငေ 

နှွ့်ညြ်ဆိုွ်ငညင  ပည ု်မှုမျငးနှွ့် ဆြ်နေယ်ပတ်ညြ်ည််ဟု ည၏ညယေှိငညငြို္စေပ်မျငးတေွ် 

ငညင်ွှ််းငြငွ ်း၊ င ေွငြေ း၊ ြုိွ်ငဆငွ ်ညူွှတငဲပည ငွ ်းနုိွ်ငညငု ငချု ပ်ုငတမ်းမျငး ညုိ့မဟုတ် အဖုိးတ််ညတ္တ  ု
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နှ   ငြျငြ်မျြ်ေတ်ငမျငး အချို့ြုိ ဖည ု်ငု၊ အငးွုှ၏းြုိဖည ု်ငု ဖမ်းဆီးေ််ွုှပ်ပုိွ်ခေ   ေိှည််  ာုိညုိ့ 

ငဆငွ်ေေြ်ေငတေွ် ပ ္ုစ််းမျငးနှွ့်ုပ်ွှျ   ၍ ုု၏ု မ်းုု်ငဆးနုိွ်ေ်် ပွ်ွှယ်ငေငြေ ငွ်းအငြငြ်ခေ်် 

အြ်ဥပငေပါ  ပည ာင််းချြ်မျငးနှွ် ့အ်ီ ွှိုအပ်ညွှိ ုြျ   ညု၏းနိုွ်ည််  

၄၁  အငြငြ်ခေ််ဦးုီးဌင်ည်် ဥအခ််းပါ ပည ာင််းချြ်မျငးြို ငအငြ်ပါအချြ်မျငးနှွ့် 

                                    အေ ညြ်ဆုိွ်ညူမျငးြ ွုိှြ််ငငဆငွ်ေေြ်ငုငေး 

အတေြ် အပ်နှွ်းာငးည်် ့ွှုပ်ပိုွ်ခေွ့်မျငးေှငိုေမ််- 

(ြ) ပုဂ္ဂို ွှ်မျငး၊ ယွ်းတို့ ဝ််ု််ုွှယ်မျငး၊ ယွ်းတို့ ညယ်ယူပို့ငဆငွ်မှုန ှ   ငချငုင 

ငပးပုိ့မှု်််းွှမ်းမျငး ညုိ့မဟုတ် ြု််ငညတ္တငမျငးအငပါ် ာိ််းချု ပ်မှုမျငးငဆငွ်ေေြ် ခည ွ်း၊ 

( ခ ) ွှိမ်ွှ််င ြေ ်ငခည ွ်း ညို့မဟုတ် င ြေ ်ငေ််ပျြ်ြေြ်ခည ွ်းမျငးြို ငတေ့ေှိွှငွ် 

 ဖည ု်ငု၊ ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု ညို့မဟုတ် 

ဥဥပငေပါ  ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်နှ   ည၏ညယေိှွှငွ ်ဖည ု်ငု ပုေ်မခေဲ (ြ)    ပုဂ္ဂို ွ်ှမျငးာ၏မှ 

အဆိုပါ ငွေင ြေ း၊ ြိုွ်ငဆငွ်ညူွှတဲငပည ငွ်းနိုွ်ငညင ုငချုပ်ုငတမ်းမျငး၊ အဖိုးတ်် 

ညတ္တ ုနှ    ငြျငြ်မျြ်ေတ်ငမျငး  ပိုွ်ဆိုွ်မှု မူွှာု် မည ု်      ညြ်ဆိုွ်ည့်် 

ညတွ်းအချြ်အွှြ်အညု်မျငးြို ငတငွ်းခ၏ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ေယူ ခည    ။ 

၄၂  ဥဥပငေ  ပည ာင််းချြ်မျငးအေ အငြငြ်ခေ််ဦးု ီးဌင်ြ ေေိှာငးည့်် ညတွ်းအချြ်အွှြ် 

မျငးြုိ င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့       မည ််မငနုိွ် ၏ွငတင်ဗဟုိဘဏ်  နုိွ် ၏ွ ခည ငး ညု၏းငွေ 

ုီမ၏ခ့််ခေဲမှုဌင်ညို့ ငပးပို့ေမ််  

       အခ််း (၁၁) 

 ပည ု်မှုနှွ့်  ပည ု်ေဏ်မျငး 

၄၃  မ််ညူမဆို                  ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း ပည ု်မှုာွ်ေှငးုီေွ် ခည ွ်းခ၏ေွှငွ် ာိညုူြို 

တု်ဆယ်နှု်အာိ ငာငွ်ေဏ်ဖည ု်ငု၊ ငွေေဏ်ဖည ု်ငု၊ ေဏ်နှု်ေပ်ွှု၏း ဖည ု်ငု ချမှတ်ေမ််   ပည ု်မှု 

ြျးးွှေ််ညူည််  ြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််း ဖည ု်ပါြ ယွ်းြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းြုိ 

ြျပ်ည််းွါးေငာိ င ေွေဏ်ချမှတ်ေမ််  အြျိုးခ၏ုငးခေွ့်ေိှညူ ပုိွ်ေှွ်အငး ငာငွ်ေဏ်ခု်ု်နှု်အာိ 

ချမှတ်ေမ််  

၄၄                                                                                      

       ၉                                                                                  

                                                                                                

                                                                                      

                                          ။  ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူည််  ြုမ္ပဏီ ညို့မဟုတ် 

အဖေဲ့အု််း ဖည ု်ပါြ ယွ်းြုမ္ပဏီ ညို့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းြို ြျပည်််းတု်ေငာိ ငွေေဏ်ချမှတ် 

ေမ််  
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၄၅  မ််ညူမဆို ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ  ပည ာင််းချြ်ြို ငဖငြ်ဖျြ် ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း 

ညုိ့တ််းမဟုတ် ဘဏ်နှွ့်င ေွငေးငြေ းငေးအဖေဲ့အု််းမှ တငဝ််ေိှညူ မ််ညူမဆုိ ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခေ ဲ (ခ) 

နှွ့် ပုေ်မခေဲ (ဂ) ြို ငဖငြ်ဖျြ်ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း ညို့မဟုတ် ြျးးွှေ််ေ်် အငးာုတ်ငြေ ငွ်း 

 ပည ု်မှုာွ်ေှငးုီေွ်ခည ွ်းခ၏ေွှငွ ် ာုိညူြုိ ခု်ု်နှု်အာိ ငာငွ်ေဏ်ချမှတ်ေမ့််အ ပည ွ် င ေွေဏ်ွှ််း 

ချမှတ်နုိွ်ည််   ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူည််  ြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််း ဖည ု်ပါြ ယွ်းြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် 

အဖေဲ့အု််းြိ ုြျပည်််းညု၏းေငအာိ ငွေေဏ်ချမှတ်ေမ််  

၄၆  မ််ည့််ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််းမှ တငဝ််ေှိညူမဆို ပုေ်မ ၃၂ အေ ငွေငြေ းဆိုွ်ေင ုု၏ုမ်း 

ငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့ညုိ့ ညတွ်းငပးပုိ့ေငတေွ် ွိှမ်ွှ််ငဖင်ပည ငြေ ငွ်း ညုိ့မဟုတ် အချြ်အွှြ်မျငး 

ဖု၏းြေယ်ာငးင ြေ ငွ်း   ပည ု်မှုာွ်ေှငးုီေွ်ခည ွ်းခ၏ေွှငွ် ာိုညူြို အ်််းဆု၏း ညု၏းနှု်မှ အမျငးဆု၏း 

ခု်ု်နှု်ာိ          ချမှတ်ေမ့််အ ပည ွ် ငွေေဏ်ွှ််းချမှတ်နိုွ ်ည််   ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူည််  

ြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််း ဖည ု်ပါြ ယွ်းြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းြုိ ြျပ်ည််းညု၏းေင 

အာိ ငွေေဏ်ချမှတ်ေမ််  

၄၇  မ််ညူမဆို ေ််ေေယ်ချြ် ဖည     ဖည ု်ငု၊ ငပါ့ငွှျင့၍ ဖည ု်ငု ပုေ်မ  ၉ ပါ ပည ာင််းချြ်ြို 

ငဖငြ်ဖျြ်ခည ွ်း၊ ွုိှြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေ်် ပျြ်ြေ       ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ ပုေ်မ ၄၀ အေ င ေွငြေ း 

ညို့မဟုတ် ွှတဲင ပည ငွ်းနိုွ်ငညင ုငချုပ်ုငတမ်းမျငးဆိုွ်ေင ွှိမ်ွှ််င ြေ ်ငမှုြို ပည ုွှုပ်ခည ွ်း 

ငညင်ွှ််းငြငွ်း၊ အငြငြ်ခေ််အေငေှ၊ိ အေငေှ ိ ညို့မဟုတ် အငဏငပိုွ်တု်ဦးဦးာ၏ ာုတ်ငဖင် 

ငြေ ်ငေမ့််အချြ်အွှြ်မျငးြုိ ဖု၏းြေယ်ခည ွ်းငညင်ွှ််းငြငွ်း ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း ပည ု်မှုာွ်ေှငး 

ငတေ့ေိှပါြ ာုိညူြုိ ညု၏းနှု်အာိ ငာငွ်ေဏ်ချမှတ်ခည ွ်းခ၏ေမ့််အ ပည ွ် င ေွေဏ်ွှ််းချမှတ်နုိွ်ည််  

ြုမ္ပဏီအဖေဲ့အု််းြ ပည ု်မှုြျးးွှေ််ပါြ ယွ်းြုမ္ပဏီ ညို့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းြို ငွေေဏ်ြျပ် 

ည်း်ညု၏းေငအာိ ချမှတ်ေမ််  

၄၈  မ််ညူမဆို ဥဥပငေအေ ုု၏ုမ်းုု်ငဆးင်ည့််ြငွှအတေွ်း ၎ွ်းအငး ာုတ်ဆွ်ည့့်် 

င ေွငြေ းနှွ့်ပ ္ုစ််းမျငးဆုိွ်ေင တငးမည ု်မိ့််မျငး၊ တ်််ြေ ငးချြ်မျငးြုိ ွုိှြ််ငေ်် ပျြ်ြေြ်ငြေ ငွ်း 

 ပည ု်မှုာွ်ေှငး ုီေွ်ခည ွ်းခ၏ေွှငွ် ာိုညူြို ခု်ု်နှု်ာြ် မပိုငညင ငာငွ်ေဏ် ချမှတ်ေမ့််အ ပည ွ် 

ငွေေဏွ်ှ််း ချမှတ်နိုွ်ည််   ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူည််  ြုမ္ပဏီ ညို့မဟုတ် အဖေဲ့အု််း ဖည ု်ပါြ 

ယွ်းြုမ္ပဏီ ညို့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းြိ ုြျပည်််းညု၏းေငအာိ ငွေေဏ်ချမှတ်ေမ််  

၄၉                                                      မဆုိ ပုေ်မ ၃၄ ပါ  ပည ာင််းချြ် 

မျငးြို ငဖငြ်ဖျြ် ြျးးွှေ််င ြေ ငွ်း ပည ု်မှုာွ်ေှငးုီေွ်ခည ွ်းခ၏ေွှငွ် ာိုညူြို ညု၏းနှု်အာိ 

ငာငွ်ေဏ်ချမှတ်ေမ့််အ ပည ွ် င ေွေဏ်ွှ််းချမှတ်နုိွ်ည််   ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူည်် ြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် 

အဖေဲ့အု််း ဖည ု်ပါြ ယွ်းြုမ္ပဏီ ညုိ့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းြုိ ြျပ်ည််းညု၏းေငအာိ င ေွေဏ်ချမှတ် 

ေမ််  
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 ၅၀  မ််ည့်် ညတွ်းပို့အဖေဲ့အု််း၊ အုိုးေဌင်၊ အုိးုေအဖေဲ့အု််း ညို့မဟုတ ် ယွ်းတို့  

ေါေိြု်တင၊ အေငေှနိှွ့် ဝ််ာမ်းမဆိ ု ပုေ်မ ၃၃ ပါ ပည ာင််းချြ်မျငးြို ငဖငြ်ဖျြ်ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း 

 ပည ု်မှုာွ်ေှငး ုီေွ်ခည ွ်းခ၏ေွှငွ် ာိုညူြို ညု၏းနှု်အာိ  ငာငွ်ေဏ်ဖည ု်ငု၊ ငွေေဏ် ဖည ု်ငု၊ ေဏ် 

နှု်ေပ်ွှု၏းဖည ု်ငု ချမှတ်ေမ််  

၅၁           ုိုု်ငေးအဖေဲ့ဝွ် ညို့မဟုတ် ုု၏ုမ်းုု်ငဆးငေး အဖေဲ့ဝွ်မဆို ဥဥပငေနှွ့် 

ညြ်ဆုိွ်ည်် ့ ပည ု်မှုနှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ ုိုု်ခည ွ်း၊ ုု၏ုမ်းုု်ငဆး ခည ွ်း ပည ုေငတေွ် ငအငြ်ပါပည ုွှုပ်မှု 

ညို့မဟုတ် ပျြ်ြေြ်မှုတု်ေပ်ေပ်ြိ ု ြျးးွှေ််ငြေ ငွ်း ပည ု်မှုာွ်ေှငး ုီေွ် ခည ွ်းခ၏ေွှငွ် ာိုညူြို 

အ်််းဆု၏း ညု၏းနှု်မှ အမျငးဆု၏း ခု်ု်နှု်အာိ ငာငွ်ေဏ်ချမှတ်ေမ့််အ ပည ွ် ငွေေဏ်ွှ််း 

ချမှတ်နိုွ်ည်် - 

(ြ)  မိမိအတေြ်ဖည ု်ငု၊ ညူတု်ပါးအတေြ် ဖည ု်ငု တ၏ုိုးွှြ်ငဆငွ်အ ဖည ု် ငွေင ြေ း၊ 

ပု္စ််း တု်ုု၏တု်ေငြိ ုငတငွ်းခ၏ခည ွ်း ညို့ မဟုတ် ွှြ်ခ၏ေယူခည ွ်း၊ 

( ခ )   ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူအငး အငေးယူခည ွ်းမပည ုနိုွ ်ငုေ်် ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူြို အခည ငးညူ 

တု်ဦးဦး ဖည ွ့် အုငးာိုး ခည ွ်း ညို့မဟုတ် ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူြို အငေးမယူဘဲ 

ာိမ်ချ််ခည ွ်း၊ 

( ဂ )  ငွေငြေ းခဝါချေငမှ ေေှိငညင ငွေငြေ းနှွ့်ပု္စ််းြို အငေးယူခည ွ်း မပည ုနိုွ်ငုေ်် 

ဖု၏းြေယ်ခည ွ်း၊ ငဖျငြ်ဖျြ်ခည ွ်း၊ င ပည ငွ်းွှဲခည ွ်း၊ တု််််း်််း ဖည ွ့် ွှတဲငပည ငွ်းခည ွ်း  

ညို့မဟုတ် အညေွ်ငပည ငွ်းွှဲခည ွ်း  

(ဃ) ုငတမ်းအမှတ်အညငးမျငးအငး ပည ုပည ွ် ခည ွ်း၊ င ပည ငွ်းွှဲခည ွ်း၊ ဖည ့််ုေြ်ခည ွ်း၊ အုငး 

ာိုးခည ွ်း၊ မမှ်မ်ြ်င်ေးညေွ်းခည ွ်း  

၅၂  တေငးရု၏းည်် - 

(ြ) ဥဥပငေပါ  ပည ု်မှုတု်ခုခုဖည ွ့် ပည ု်ေဏ်ချမှတ်ွှငွ ် အမှုနှွ့်ညြ်ဆုိွ်ည့်် ညြ်ငညခ၏ 

ပ ္ုစ််းနှွ့် င ေွငြေ းြုိ နုိွ် ၏ွဘ့ဏ္ဍငအဖည ု် ညိမ်းယူခည ွ်း ညုိ့မဟုတ် ညတ်မှတ်ချြ်မျငး 

နှွ့်အ်ီ ုီမ၏ခ့််ခေဲ ခည ွ်းပည ုည့်် အမိ့််ချမှတ်ေမ််  

( ခ )                  ွါးေငခိုွ်နှု််းြို ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့်အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို 

င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု တုိြ်ဖျြ်ငေးေ််ပု၏င ေွညုိ့ ငပးညေွ်းနုိွ်ငေးအတေြ် ညြ်ဆုိွ်ေင 

အုိးုေအဖေဲ့နှွ် ့်ှနိိှုွ်းငဆငွ်ေေြ်ေမ််  

( ဂ ) ဥဥပငေအေ ေဏ်ငွေချမှတ် ခည ွ်းခ၏ေညူြ ငပးငဆငွ် ခည ွ်းမေှိွှငွ် ယွ်းြုမ္ပဏီ 

ညို့မဟုတ် အဖေဲ့အု််းအငး ဝွ်ငွေခေ််မငပည  ြျ််ငွေ ဖည ု်ဘိညြဲည့ို့  အေငြငြ်ခ၏ 

ေမ််   



 

32 
 

အခ််း (၁၂) 

နုိွ် ၏ွတြငနှွ့်ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း 

၅၃။ ဗဟုိအဖေဲ့ည်် ငအငြ်ပါြို ္စေပ်မျငးအပါအဝွ် ညွ့်ငွှျင်ငညင အငေးယူငဆငွ်ေေြ်မှုမျငး 
 ပည ုွှုပ်ေ််အတေြ် အ ပည ််ပည ််ဆိုွ်ေငအဖေဲ့အု််းမျငး၊ ငေညဆိုွ်ေငအဖေဲ့အု််းမျငးနှွ့် 
ွှ််းငြငွ်း၊ ငွေင ြေ းခဝါချမှုတိုြ်ဖျြ်ငေးနှွ့်ုပ်ွှျဉ်းည့်် အပည ််ပည ််ဆိုွ်ေင ညို့မဟုတ် 
ငေညဆိုွ ်ေငအဖေဲ့အု််းဝွ်နိုွ်ွ၏မျငးနှွ့်ွှ််းငြငွ်း ပူးငပါွ်း်ှိနိှွု ်းငဆငွ်ေေြ်ေမ်် - 

(ြ) င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှုဆုိွ်ေင ညတွ်းဖွှှယ် ခည ွ်း၊ 

( ခ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေးဆိုွ်ေင 
ုီုဉ််တ််ြေ ငးခည ွ်း၊ ပည ွ်ဆွ်ခည ွ်း၊ ုီမ၏ခည ွ်းနှွ့် ပည ု်မှုဆိုွ ်ေငြို္စေပ်မျငးတေွ် နိုွ်ွ၏ 
အချွ်းချွ်း အြူအ်ီငပးငေးဥပငေနှွ့်အ်ီ ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

( ဂ ) ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိြု်ဖျြ်ငေးဆိုွ်ေင 
ငွ့ှြျွ ်င့ေး၊ ်််းပ်ငပူးငပါွ ်းငဆငွ်ေေြ်ငေး၊ ေုမ်းေ််မည ှွ့်တွ်ငေး ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

(ဃ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေးဆိုွ်ေင 
အညိပ်ငငပးွှုပ်ွ််းမျငး ငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

( ွ ) င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု တုိြ်ဖျြ်ေငတေွ ် နုိွ် ၏ွတြင 
၏ုနှု််းမျငးနှွ့်အ်ီ ဖည ု်ငုေ်် ေုမ်းေ််မည ှ   တွ်ငေးအတေြ် ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည ွ်း၊ 

( ု ) င ေွငြေ းခဝါချမှုနှ    အြေ မ်းဖြ်မှုတုိြ်ဖျြ်ငေးဆုိွ်ေင ညုငတည်နှွ့်ဖေ၏့ ဖြ ိုးမှုဆုိွ်ေင 
ွှုပ်ွ်း်မျငးြို ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ခည    ။ 

အခ််း (၁၃) 

တေငးခ၏ွှတငဲပည ငွ်းငပးခည ွ်း 

၅၄  (ြ) ဥဥပငေပါ င ေွငြေ းခဝါချမှုြုိ တေငးခ၏ွှတငဲပည ငွ်းငပးနုိွ်ည့််  ပည ု်မှုအဖည ု် ညတ်မှတ် 
ေမ့််အပည ွ် တေငးခ၏ွှတငဲပည ငွ်းငေးြုိ တ််ဆဲဥပငေမျငးနှွ့်အ်ီ ငဆငွ်ေေြ်ေမ််  

( ခ ) ဥဥပငေအေ တေငးခ၏ွှတဲင ပည ငွ်း ခည ွ်းနှ   ုပ်ွှျဉ်း၍ တေငးခ၏ွှတဲင ပည ငွ်းငပးေ်် 
ငတငွ်းဆို ခည ွ်းခ၏ေည််န့ိုွ်ွ၏ ဥပငေဖည      ပည ာင််းာငးည်် ့ အခည ငးု််းြမ်းချြ် 
မျငးြို အငာငြ်အာငးပည ု၍ ငဆငွ်ေေြ်ေမ််   

၅၅  အ ပည ််ပည ််ဆိုွ်ေင အဖေဲ့အု််းဝွ်နိုွ်ွ၏တု်ခုခုမှ ဖည ု်ငု၊ ငေညဆိုွ်ေငအဖေဲ့ဝွ် နိုွ်ွ၏ 
တု်ခုခုမှ ဖည ု်ငု ဥဥပငေပါ င ေွငြေ းခဝါချမှုတု်ေပ်ေပ်ြုိ ပည ််တေွ်း၌ ြျးးွှေ််ည့်် တေငးခ၏အငး 
 ပည ််ပညို့ွှတဲင ပည ငွ်းငပးေ််နှွ် ့ ပည ု်မှုဆိုွ်ေငြို္စေပ်မျငးတေွ် အ ပည ််အွှှ််အြူအ်ီငပးေ်် 
ငမတ္တ ငေပ်ခ၏ချြ်တို့နှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍- 

(ြ) ဥဥပငေနှွ့်အြျု၏းဝွ်ည့်် ငွေင ြေ းခဝါချမှုမျငးြို နိုွ်ွ၏ငေး ပည ု်မှု၊ ယွ်းနှွ့် 
ဆြ်နေယ်ည့်် ပည ု်မှု ညို့မဟုတ် နိုွ်ွ၏ငေးေ််ေေယ်ချြ်အတေြ် ြျးးွှေ််ည့်် 
 ပည ု်မှုဟု မှတ်ယူခည ွ်းမပည ုေ  
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( ခ ) ယွ်းငမတ္တ ငေပ်ခ၏ချြ်တေွ် ငဖင်ပည ပါေှိည့်် ြျးးွှေ််ခဲ့ငညင ငွေင ြေ းခဝါချမှုမှင 

နုိွ် ၏ွငေးပည ု်မှု၊ ယွ်းနှွ့်ဆြ်နေယ်ည့်် ပည ု်မှု ညုိ့မဟုတ် နုိွ် ၏ွငေးေ််ေေယ်ချြ်အတေြ် 

ြျးးွှေ််ည့််ပည ု်မှုဟူငညင အငြေ ငွ်း ပည ချြ်တု်ခုတ််းဖည ွ့် ညွ ွ်းပယ်ခည ွ်းမပည ုေ  

အခ််း (၁၄) 

င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏မ့ှု တုိြ်ဖျြ်ငေး ေ််ပု၏ငွေ 

၅၆  ဗဟိုအဖေဲ့ည်် ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့်အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေး 

ေ််ပု၏ငွေြို ငအငြ်ပါေငွေမျငး၊ ပု္စ််းမျငးဖည ွ့် ာူငာငွ်ေမ််- 

(ြ) တ််ဆဲဥပငေနှွ့်အ်ီ နိုွ်   ဘဏ္ဍငေ််ပု၏ငွေမှ ငာငြ်ပ၏့ငွေ    

( ခ )                            ွါးေငခိုွ်နှု််း   

( ဂ )  ပည ််တေွ်း ပည ််ပမှ ငုတ်ငေှွ်မျငး  ငာငြ်ပ၏့ွှှးေါ််းငွေနှွ့်ပု္စ််းမျငး  

၅၇  ဗဟိုအဖေဲ့ည်် ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေး 

ေ််ပု၏ငွေြို ငအငြ်ပါြို္စမျငးအတေြ် အညု၏းပည ုေ််နှ    ြု််ြျုေိတ်မျငးြျခ၏ေ်် ခေ    ပည ုနိုွ်ည််- 

(ြ) ငွေင ြေ းဆိုွ်ေင ုု၏ုမ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့၊ ုိုု်ငေးအဖေဲ့၊ ုု၏ုမ်းုု်ငဆးငေး 

အဖေဲ့တို့  ွှုပ်ွ််းတငဝ််မျငးြို ငဆငွ်ေေြ်ေင၌  ွှိအုပ်ငညငြု််ြျုေိတ်မျငး၊ 

( ခ ) ငွေငြေ းခဝါချမှုနှွ် ့ အြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေငြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိြု်ဖျြ်ငေးအတေြ် 

ွှိုအပင်ညငအုီအမ၏မျငး ချမှတ်ငဆငွ်ေေြ်ည့််ြို္စမျငး၊ 

( ဂ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုမျငးအငး ုိုု်ခည ွ်း၊ 

ုု၏ုမ်းုု်ငဆး ခည ွ်းနှွ့် ငဖင်ာုတ်ေငတေွ် ြူ်ီငာငြ်ပ၏့ငပးည့်် ပုဂ္ဂိုွှ်နှွ့် 

အဖေဲ့အု််းမျငးအငး ာိုြ်ညွ်ည့်် ့ဆုငြေ းငွေချးီမည ှွ်ည့့်် ြို္စမျငး၊ 

(ဃ) င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့် အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှုတုိြ်ဖျြ်ငေးနှွ့်ုပ်ွှျဉ်း၍ 

အညိပ်ငငပးအုီအုဉ်မျငး၊ ုေမ်းေ်် မည ှွ့်တွ်ငေးအုီအမ၏မျငး ငဆငွ်ေေြ်ေင၌ 

ြု််ြျုေိတ်မျငး၊ 

( ွ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေး 

ွှုပ်ွ််းမျငးအတေြ် အငာငြ်အြူပည ုပု္စ််းမျငး ဝယ်ယူတပ်ဆွ်      ဆိုွ်ေင 

ြု််ြျုေိတ်မျငး၊ 

( ု ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှု တိုြ်ဖျြ်ငေးနှွ့် 

ုပ်ွှျဉ်း၍ အပည ်် ပည ််ဆိုွ်ေငအဖေဲ့အု််းမျငး၊ ငေညဆိုွ်ေငအဖေဲ့အု််းမျငး၊ 

 ပည ််ပနိုွ်ွ၏မျငးနှွ့် ပူးငပါွ်းငဆငွ်ေေြ်ည့်် ြို္စမျငး၊ 

(ဆ) ဗဟိုအဖေဲ ့ြ ညတ်မှတ်ငညင အ ခည ငးွှိုအပ်ည့််ြို္စမျငးနှွ့် အ ခည ငးအငေးငပါ် 

ွှုပ်ွ်း်တငဝ််မျငးငဆငွ်ေေြ်ေင၌ ြု််ြျုေိတ်မျငး၊ 
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( ာ ) ငွေင ြေ းခဝါချမှုနှွ့် အ ြေ မ်းဖြ်မှုြို ငွေင ြေ းငာငြ်ပ၏့မှုမျငး ုေမ်းုေမ်းတမ၏ 

ငဖငာ်ုတ်ငဆငွ်ေေြ်ညူအငး ဆုငွေချီးမည ှွ်ည့့််ြို္စမျငး  

        အခ််း (၁၅) 

အငာေငာေ 

၅၈  ညြ်ဆုိွ်ေငဝ််ြီ ီးဌင်ြ င ေွငြေ းဆုိွ်ေငုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေး     အတေြ် ဘဏ္ဍငင ေွ 

ခေငဲဝ ညတ်မှတ်ချြ်ြုိ ညီးခည ငးညတ်မှတ်ငပးေမ််  

၅၉  (ြ) ဥဥပငေပါပည ာင််းချြ်မျငးနှ   အ်ီ ညငဘငေိုး       ညတွ်းပို့ ချြ်မျငး တွ်ပည ည်် ့

ညုိ့မဟုတ် ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငး ငပးအပ်ည့်် ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငး ညုိ့မဟုတ် 

ယွ်းတို့  ေါေိုြ်တငမျငး၊ အေငေှိမျငး ညို့မဟုတ် ဝ််ာမ်းမျငးအငး ဘဏ်ွှုပ်ွ််း  

ဆုိွ်ေင  ပည ာင််းချြ်မျငးြုိဖည ု်င ၊ု အညြ်ငမေးဝမ်း       ွုှပ်ွ််းဆုိွ်ေင ွှငို ့ဝှြ်ချြ် 

ာငးေိှငေး  ပည ာင််းချြ်မျငးြုိဖည ု်ငု၊ ညငဘငတူုငချုပ်ပါ ပည ာင််းချြ်မျငးြုိဖည ု်ငု 

ချိုးငဖငြ်ည့်် အငြေ ငွ်းငြေ င     ပည ု်မှုငြေ ငွ်းအေွှ််းငြငွ်း၊ တေငးမငြေ ငွ်း 

အေွှ််းငြငွ်း၊ ု််းြမ်းာိ််းညိမ်းမှု ညို့မဟုတ် ုီမ၏ခ့််ခေဲမှု ်််းွှမ်းမျငးအေ 

ွှ််းငြငွ်း တေငးုေဲဆို ခည ွ်း၊ အငေးယူခည ွ်း မပည ုေ  

( ခ ) ညတွ်းပုိ့အဖေဲ့အု််းမျငး ညုိ့မဟုတ် ယွ်းတုိ့  ေါေုိြ်တငမျငး၊ အေငေိှမျငး ညုိ့မဟုတ် 

ဝ််ာမ်းမျငးြ ွုိှြ််ငေမ့်် င ေွငေးငြေ းငေးနှ   အညြ်ငမေးဝမ်း        ြျွမ်းြျွ ်မှု 

ဆိုွ်ေင ွှငို့ဝှြ်ချြ်ာငးေှိငေးနှ    ွှု၏ခည ု၏မှုညတိပည ုငေးဆိုွ်ေင  ပည ာင််းချြ်မျငးြို 

ဥဥပငေဆိုွ်ေင ပည ာင််းချြ်မျငးြ ွှတမ်းမိးုည််   

၆၀  ပုေ်မ ၅ ပါ  ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်နှ   ုပ်ွှျ     တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်း ဖည ွ့် ေေှိည့်် 

ငွေငြေ းနှွ့် ပု္စ််းမျငးမဟုတ်ငြေ ငွ်း ညြ်ငညာွ်ေှငးတွ် ပည ေ််တငဝ်ည််် ုေပ်ုေခဲ၏ေညူတေွ် 

ေှငိုေမ််  

၆၁  တေငးုေဲအဖေဲ့အု််းည်် တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်းဖည    ေေှညိ့်် ငွေငြေ းနှ   ပု္စ််းမျငး 

န ှ  ု ပ်ွှျဉ်း၍ တေငးုေဲဆိုေငတေွ်- 

(ြ) တေငးမဝွ်ငညင ငွေင ြေ းနှ   ပု္စ််းမျငးည်် ပုေ်မ ၅ ပါ ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို 

ြျးးွှေ််ေငမှေေှိင ြေ ငွ်း ညြ်ငညာွ်ေှငး တွ် ပည နိုွ်ွှငွ် ဥပငေင ြေ ငွ်းအေ 

 မည ွ်ညငငညင အငာငြ်အာငး ဖည ု်ည််ဟုမှတ်ယူေမ််  ယွ်းငွေင ြေ းနှွ့် 

ပု္စ််းမျငးြို ေေှငိုခဲည့့်် မူွှ ပည ု်မှုြို မ််ြဲ့ညို့ြျးးွှေ််ခဲ့ငြေ ငွ်း ညြ်ငည 

တွ်ပည ေ်် ွှိုအပ်ခည ွ်းမေှိငုေ   

( ခ ) ပုေ်မခေဲ (ြ) ပါ  ပည ု်မှုနှွ့်ပတ်ညြ်၍ ပည ု်မှုြျးးွှေ််ေငမှေေှိငညငငွေင ြေ းနှွ့် 

ပု္စ််းမျငး  ပမငဏြို ာ််ည့ေွ်းုဉ်းုငးခည ွ်းမပည ုေ   
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( ဂ )  ပည ု်မှုြျးးွှေ််ညူ  အညိအမည ွ်၊ ေ််ေေယ်ချြ်၊ ြီ ၏ေေယ်ချြ်တို့ည်် မူွှပည ု်မှု  

အငခည ခ၏အချြ်မျငး အာုိြ်အငွှျငြ်ဖည ု်ငုြငမူ င ေွငြေ းခဝါချမှုနှွ့်အြေ မ်းဖြ်မှုြုိ 

င ေွငြေ းငာငြ်ပ၏့မှုပည ု်မှုမျငးတေွ် ၎ွ်းအချြ်မျငးြုိ ဖည ု်ေပ်မှ််အငြေ ငွ်းခည ွ်းေင 

မျငးမှ ငြငြ်ချြ်ချနိုွ ်ည််   

၆၂  င ေွငြေ းခဝါချေငမှေေိှငညင င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငးနှ   ု ပ်ွှျ   ၍ ုိုု်ခည ွ်း၊ ုု၏ု မ်းုု်ငဆးခည ွ်း 

ခ၏င်ေညူမဟုတ်ငညင အခည ငးညူတု်ဦးတု်ငယငြ်ြ ယွ်းင ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငးအငး ညငဘငေုိးဖည     

အဖိုးုငး်ငးငပး၍ ွှတဲငပည ငွ်းေယူာငးခည ွ်းဖည ု်ငြေ ငွ်း ညြ်ငညာွ်ေှငးတွ်ပည နိုွ်ပါြ ယွ်း  

ေပိုွ်ခေ   နှွ့် အခေ   အငေးတို့ြို ာိခိြု်ခည ွ်းမေှငိုေ  

၆၃  မ််ညူမဆို ဥဥပငေအေ ငွေင ြေ းခဝါချမှုဆိုွ်ေငုိုု်ခည ွ်း၊ ုု၏ုမ်းုု်ငဆး ခည ွ်းနှွ့် 

အငေးယူခည ွ်းတုိ့ငဆငွ်ေေြ်ေငတေွ် အပည ််ပည ််ဆုိွ်ေင ွူှ့အခေွ့်အငေးဥပငေနှွ့် ွုိှြ်ငွှျင်ီည့်် 

ညတမ်ှတ် ပည ာင််းချြ်မျငးအေ တေငးမငတ    ပည ုမူဆြ်ဆ၏ငေးနှွ့် အခည ငးခ၏ုငးခေွ့် အခေွ့်အငေးမျငး 

ေေှိငုငေးတို့ အတေြ် အငမခ၏ချြ် ေေှငိုေမ််  

၆၄   ငွေင ြေ းခဝါချမှု ဖည ွ့် ုေပ်ုေဲခ၏ေ ပြ ီး ဖမ်းဆီးချုပ်ငနှငွ် ခည ွ်းခ၏ေညူ  မ််ညူမဆို ယွ်း  

အခေွ်အ့ငေးမျငး ေေှငိေးအတေြ် ယွ်းပုဂ္ဂိုွှ်နိုွ်ွ၏ညငးဖည ု်ည့်် နိုွ်ွ၏  အ်ီးုပ်ဆ၏ုးညွ်င့ွှျင်ေင 

ည၏ရု၏းညို့ဖည ု်ငု၊ ငြငွ်ုု်ဝ််ရု၏းညို့ ဖည ု်ငု၊ ြိုယ်ုငးွှှယ်ာ၏ညို့ဖည ု်ငု ငနှငွ့်ငနှး ြေ ့််ြေ ငခည ွ်း 

မေှိငုဘဲ ဆြ်ညေယ်အင ြေ ငွ်းြေ ငးနိုွ်ေ်် အခေွ့်အငေးေေှငိုေမ််  

၆၅  ဥဥပငေနှ   အ်ီာုတ်ပည ််ည့််အမိ့််မျငးြို ညြ်ဆိုွ်ေငအုိုးေဌင်၊ အဖေဲ့အု််းမျငးြ 

ွှိုြ််ငငဆငွ်ေေြ်ေမ််  

၆၆  ဗဟုိအဖေဲ့၊ င ေွငြေ းဆုိွ်ေင ုု၏ု မ်းငာငြ်ွှှမ်းငေးအဖေဲ့၊  ြီ ီးြေ ပ်ငေးအငဏငပုိွ်၊ ညတွ်းပုိ့ 

အဖေဲ့အု််းမျငး၊ ဥဥပငေြုိအငြငွ်အာ််ငဖင်ငဆငွ်ေည့်် အခည ငးငညငအုုိးေဌင်ဆုိွ်ေင 

အဖေဲ့အု််းမျငးန ှ   ယွ်းဌင်အဖေဲ့အု််းမျငးတေွ် ွှြ်ေိှတငဝ််ာမ်းငဆငွ်င်ည်် ့ ညို့မဟုတ် 

ယခွ်ြ တငဝ််ာမ်းငဆငွ်ခ့ဲညူတု်ဦးည်် မိမိတငဝ််ာမ်းငဆငွ်င်   အတေွ်း ွှြ်ခ၏ေေိှည်် ့

မ််ည့််ညတွ်းအချြ်အွှြ်ြိမုဆို တငဝ််ပြ ီးဆု၏းည့််တိုွ်ငအငွ် ွှငို့ဝှြ်ာိ််းညိမ်းာငးေှိ 

ေမ််ဖည ု် ပြ ီး တငဝ််ေှိညူတိုွ်းည်် ေေှိာငးငညင ညတွ်းအချြ်အွှြ်မျငးြို ဥဥပငေပါ 

 ပည ာင််းချြ် ညုိ့မဟုတ် တေငးရု၏း အမိ့််အေညင အညု၏းပည ုနုိွ်ည််  ဥပည ာင််းချြ်ြုိ ငဖငြ်ဖျြ် 

ြျးးွှေ််ပါြ မည ််မငနိုွ်ွ၏အ    ေ ွှငို့ဝှြ်ချြ် ဥပငေအေ အငေးယူခည ွ်းခ၏ေမ််  

၆၇  ပုေ်မ ၅ ပါ ဥဥပငေနှ   ညြ်ဆုိွ်ငညင  ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြုိ ြျးးွှေ််ေငမှေေိှငညင င ေွငြေ း 

ညို့မဟုတ် ပု္စ််းအငး -    

(ြ) ဥဥပငေုတွ်အငဏငတ််ပြ ီးင်ငြ် ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခေဲ (ဎ) ပါ  ပည ု်မှု တု်ေပ်ေပ် 

ြျးးွှေ််ေငမှေေှိည့်် ငွေင ြေ းနှ   ပု္စ််းမျငး နှ   ညြ်ဆိုွ်ငညင ပည ု်မှုမျငးြို 

ဥဥပငေအေညင အငေးယူေမ််  
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( ခ ) ဥဥပငေုတွ်အငဏငမတ််မီြ ပုေ်မ ၃၊ ပုေ်မခေဲ (ဎ) ပါ ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ြို 
ြျးးွှေ််ေငမှေေိှည့်် င ေွငြေ းနှ   ပ ္ုစ််းမျငး နှ   ညြ်ဆုိွ်ငညင ပည ု်မှုမျငးြုိ တေငးမဝွ်ငညင 
်််းွှမ်းဖည ွ့်ေေှညိ်် ့ ငွေငြေ းနှ   ပု္စ ်းမျငး ာိ််းချုပ်ငေး ဥပငေဖည     အငေးယူ 
ေမ််   

၆၈  ဥဥပငေပါ ပည ု်မှုတု်ေပ်ေပ်ဖည ွ့် တေငး ေုဆုိဲေငတေွ် ဗဟုိအဖေဲ့ ညုိ့မဟုတ် ဗဟုိအဖေဲ့ြ ွှတဲအပ် 
ာငးငညငအဖေဲ့   ြီ ိုတွ်ခေွ့်ပည ုချြ်ြိ ုေယူေမ််  

၆၉  ဥဥပငေပါ ပည ာင််းချြ်မျငးြို အငြငွ်အာ််ငဖငင်ဆငွ်ေေြ်ေငတေွ်- 

(ြ)  ပည ််ာဲငေးဝ််ြီ ီးဌင်ည်် ွှိုအပင်ညင ်််းဥပငေမျငး၊ ု််းမျ                  
မျငးြို  ပည ််ငာငွ်ုုအုိုးေအဖေဲ့  ညငဘငတူ်ီချြ်ဖည ွ့် ာုတ်ပည ််နိုွ ်ည််  

( ခ )                          ဗဟုိအဖေဲ့ည်် ွုိှအပ်ငညင အမိ့််ငြေ င်    ုင၊ အမိ့််၊ 
်တ််ြေ ငးချြ်နှွ် ့ွှုပ်ာု၏းွှုပ််််းမျငးြို ာုတ်ပည ််နိုွ်ည််  

( ဂ )                                                                            
                          ွုိှအပ်ငညင တ်််ြေ ငးချြ်၊ ွုှပ်ာု၏းွုှပ််််းမျငးနှွ့် 
ု််းြမ်းချြ်မျငးြို ဗဟိုအဖေဲ့  ညငဘငတူ်ီချြ်       ာုတ်ပည ််နိုွ ်ည််  

၇၀   တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်း ဖည    ေေှိည့်် ငွေင ြေ းနှ   ပု္စ််းမျငး ာိ််းချုပ်ငေး ဥပငေ 
(နုိွ် ၏ွငတင်ငအးချမ်းညငယငငေးနှွ့်ဖေ၏့ဖြ ိုးငေးငြငွ်ုီဥပငေ အမှတ် ၆/၂ဝဝ၂) အေ ဖည ု်ငု၊ အခည ငး 
ွှုပ်ပိုွ်ခေ   တု်ခုခုအေဖည ု်ငု ာုတ်ပည ််ည့်် ်််းဥပငေမျငး၊ ု််းမျဉ်းမျငး၊ ု််းြမ်းမျငး၊ 
အမိ့််န ှ  ် တ််ြေ ငးချြ်မျငးြို ဥဥပငေနှ   မဆ့််ြျွ်ညငေေ့ ဆြ်ွှြ်ြျ   ညု၏း နိုွ်ည််  

၇၁  တေငးမဝွ်ငညင်််းွှမ်း ဖည ွ့်ေေှိ     ငွေင ြေ းနှွ့်ပု္စ််းမျငး ာိ််းချုပ်ငေး ဥပငေ 
(နိုွ်ွ၏ငတင်ငအးချမး်ညငယငငေးနှွ့်ဖေ၏့ ဖြ ိုးငေးငြငွ်ုီဥပငေ အမှတ် ၆/၂ဝဝ၂) ြို ဥဥပငေဖည ွ် ့
ရုပ်ညိမး်ွှိုြ်ည််   

 

  ပည ််ငာငွ်ုုညမတတမည ််မငနုိွ် ၏ွငတင် ဖေဲု့ ််းပု၏အငခည ခ၏ဥပငေအေ        ွှြ်မှတ်ငေးာုိးည််  

 

     )           
 နိုွ်ွ၏ငတင်ညမတတ 
  ပည ််ငာငွ်ုုညမတတမည ််မငနိုွ ်ွ၏ငတင် 

 




