ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ
(၂၀၁၂ ခုနစှ ် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်
။)
၁၃၇၃ ခုနစှ ၊်
လ
ရက်
( ၂၀၁၂ ခုနစှ ၊်
လ
ရက် )
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိက
ု သ
် ည်။

၁။

အခန်း(၁)
အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
(က) ဤဥပေဒကို ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။
(ခ) ဤဥပေဒသည် နိုင်ငံေတာ်သမ္မတက အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာထုတ်ြပန်၍ သတ်မှတ်သည့်
ေန့ရက်မှ စတင်အာဏာတည်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ် ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်
သက်ေရာက်ေစရမည်(က) နိုင်ငံေတာ် ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ကို ဆိုသည်။
(ခ) အစိုးရဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို
ဆိုသည်။
(ဂ) ဝန် ကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၊ ဘ ာေရးနှင့်အခွန်ဝန် ကီးဌာနကို
ဆိုသည်။
(ဃ) ဗဟိုဘဏ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရတည်ေထာင်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ကို ဆိုသည်။
(င) ဘဏ် ဆိုသည်မှာ အများပ
ြ ည်သူထံမှ အပ်ေငွလက်ခံ ြခင်း၊ ေချးေငွထုတ်ေပးခ
ြ င်း
စသည့် ေငွေရးေက
ြ းေရးဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေသာ ေငွေရး
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
ေက
(စ) ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ေငွေချးလုပ်ငန်းများ၊ ေချးေငွနှင့် ြပည်သူ့
ေကးမ
ြ ီဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ်
အခ
ြ ားခွင့် ြပုထားသည့် ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုြပုရန် ေငွေရးေက
ြ းေရးအရင်းအမ
ြ စ်များကို အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ စုစည်း
လျက် ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် အရင်းအနှီးေဈးကွက်များတွင် ြကားဝင်ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်
ေပးရန် ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် နိုင်ငံေတာ်အတွင်း တည်ေထာင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းကို
ဆိုသည်။
(ဆ) အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
CBM Law -Myan- Final (Cabinet) (19-11-2012)-2.doc

2
(ဇ) ဥက္က ဋ္ဌ ဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္က ဋ္ဌကို ဆိုသည်။
(ဈ) အဖွဲ့ဝင် ဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ကို ဆိုသည်။
(ည) ေငွစက္က ူ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ်က ဤဥပေဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ ယခင်က ြဖစ်ေစ ထုတ်ထား
ေသာ တရားဝင်ေငွစက္က ူကို ဆိုသည်။
(ဋ) ဒဂါးင်္ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ်က ဤဥပေဒအရဖ
ြ စ်ေစ၊ ယခင်က ြဖစ်ေစ ထုတ်ထားေသာ
တရားဝင်ဒဂါးနှ
င်္ င့် ေငွအေကကို ဆိုသည်။
(ဌ) နိုင်ငံြခားသုံးေငွ ဟူေသာစကားရပ်တွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်(၁) နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွစက္က ူနှင့် ဒဂါးများ၊
င်္
(၂) အစိုးရအချင်းချင်း ြကား ထူေထာင်ထားေသာ ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊
နိုင်ငံ ြခားရှိဗဟိုဘဏ်များ၊ ေငွတိုက်များနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်များ
တွင် ထားရှိေသာအပ်ေငွများ၊
(၃) နိုင်ငံ ြခားအစိုးရများ၊ နိုင်ငံြခားေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ
အချင်းချင်း ြကား ထူေထာင်ထားေသာ ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများမှ
ထုတ်ေဝထားသည့် သို့မဟုတ် အာမခံထားသည့် နိုင်ငံြခားေငွ ြဖင့် ေဖာ် ြပထား
ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(၄) တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံသို့ ေငွများလွှဲေြပာင်းရာတွင် အသုံး ြပုသည့် စာချုပ်စာတမ်း
များ၊
(၅) ြပည်တွင်းဘဏ်များရှိ နိုင်ငံ ြခားေငွ ြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့်ေငွစာရင်းများ။
(ဍ) ေရွှ ဆိုသည်မှာ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ အေပးအယူ ြပုလုပ်မှု၌ သတ်မှတ်အသုံး ြပုသည့်
စံချိန်မီေရွှေချာင်း၊ ေရွှတုံးနှင့် ေရွှဒဂါးမျ
င်္ ားကို ဆိုသည်။
(ဎ) လှည့်လည်သုံးစွဲေငွ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ် လက်ဝယ်ရှိ ေငွစက္က ူနှင့်ဒဂါးမျ
င်္ ားမှအပ
လှည့်လည်သုံးစွဲလျက်ရှိသည့် သုံးစွဲေငွကို ဆိုသည်။
(ဏ) နှစ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်၏ဘ ာေရးနှစ်ကို ဆိုသည်။
(တ) ပုဂ္ဂိုလ် ဟူေသာစကားရပ်တွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် ဥပေဒအရ
ဖွဲ့စည်းထားေသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်တို့ ပါဝင်သည်။
အခန်း(၂)
တည်ေထာင်ြခင်း၊ ရည်မှန်းချက် နှင့် ရည်ရယ
ွ ခ် ျက်
၃။ ဗဟိုဘဏ်ကို ကိုယ်ပိုင်အမည်ြဖင့် စဥ်ဆက်မ ြပတ် ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုနိုင်
ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခံနိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖ
ြ စ် ဤဥပေဒဖ
ြ င့် တည်ေထာင်သည်။
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၄။ ဗဟိုဘဏ်၏ ရုံးချုပ်ကို ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ြမို့ေတာ်တွင် ထားရှိရမည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် ြပည်တွင်း
တွင် ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပတွင် ြဖစ်ေစ ဘဏ်ခွဲများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။
၅။ ဗဟိုဘဏ်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ေဈးနှုန်းများတည် ြငိမ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ြမန်မာ
ကျပ်ေငွတန်ဖိုး ခိုင်ခံ့တည် ြမဲေစရန် ြဖစ်သည်။
၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏အဓိကရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ကိုးပမ်း
ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေငွေ ြကးတည် ြငိမ်ေရးနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ် တည် ြငိမ်ေရးတို့ကို တိးု ြမှင့်ရန်၊
(ခ) ထိေရာက်ေသာ ေငွေပးေချမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုစနစ်များ၊ ေငွေ ြကးလွယ်ကူမှု၊
ေကးမ
ြ ီေပးဆပ်နိုင်မှု၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်၏ ခိုင်မာမှုကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်
ေအာင်ေဖာ်ေဆာင်ရန်၊
(ဂ) အစီအစဥ်တကျ၊ ဟန်ချက်ညီညီနှင့် ရှင်သန်ေသာစီးပွားေရးဖံွ့ ြဖိုးမှုကို ြဖစ်ထွန်း
ေစမည့် ေငွေ ြကး၊ ေချးေငွနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအေခ
ြ အေနများကို အားေပး
ေဖာ်ေဆာင်ရန်။
၇။ ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏အဓိကရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ေအာင် ြမင်ေစရန် နှင့်
ဤဥပေဒပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုအား
အပ်နှင်းေလ့ရှိသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုရရှိ၍ ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်
မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ စွက်ဖက်မှုကင်းရှင်းစွာြဖင့် လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်း(၃)
ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၈။

ဗဟိုဘဏ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖ စ်သည်(က) ေငွေ ြကးမူဝါဒကို ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ) နိုင်ငံ ြခားေငွလဲလှယ်နှုန်းမူဝါဒကို ဆုံးြဖတ်ြခင်းနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ြခင်း၊
(ဂ) အစိုးရအား နိုင်ငံ ြခားေငွလဲလှယ်နှုန်းစနစ်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ အကံြပုခ
ြ င်း၊
(ဃ) နိုင်ငံေတာ်၏ နိုင်ငံြခားသုံးသီးသန့်ေငွကို ထိန်းသိမ်း ြခင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊
(င) ြပည်တွင်းသုံးစွဲေငွကို တစ်ဦးတည်း ထုတ်ေဝသူအ ြဖစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း၊
(စ) ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ် တည်ြငိမ်ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်း
ြခင်း၊
(ဆ) ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများကို ကီး ြကပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ြကပ်မတ်ကွပ်ကဲြခင်း၊
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(ဇ)
(ဈ)
(ည)
(ဋ)
(ဌ)
(ဍ)
(ဎ)
(ဏ)

၉။

ေငွေ ြကးေဈးကွက်နှင့် နိုင်ငံ ြခားေငွေဈးကွက်များ စနစ်တကျနှင့် ေဖ
ြ ာင့်မတ်မှန်ကန်စွာ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ထိန်းေကျာင်းကွပ်ကဲ ြခင်း၊
လုံ ြခုံစိတ်ချရ ြပီး ခိုင်မာ၍ စွမ်းေဆာင်ရည် ြပည့်ဝေသာ ေပးေချမှုစနစ်တစ်ရပ် တိုးြမှင့်
ေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ြကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ြခင်း၊
ဘဏ်များ၏ ေနာက်ဆုံးအားထားရာ ေငွေချးသူအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
အစိုးရ၏ေငွစာရင်းများကို ထိန်းသိမ်းေပးခ
ြ င်းြဖင့် အစိုးရ၏ဘဏ်အ ြဖစ်ေဆာင်ရွက်
ြခင်း၊
အစိုးရ၏ ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ အကံေပးနှင့် ဘ ာေရးကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံ ြခားအစိုးရများနှင့် အပ
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဘဏ်အ ြဖစ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်
စာရင်းများဖွင့်လှစ်၍
အပ်ေငွများ
လက်ခံ ြခင်း၊
ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ေချးေငွနှင့် ေငွေ ြကးနယ်ပယ်ရှိ အစိုးရအချင်းချင်း ြကား ထူေထာင်
ထားေသာအဖွဲ့အစည်းများတွင် နိုင်ငံေတာ်၏ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ြဖစ်ေပါ်
လာေသာ အေပးအယူ ြပုလုပ်မှုများကို ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်းနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရား အားလုံးကို
အစိုးရအမည် ြဖင့် တာဝန်ခံေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ အစိုးရကိုယ်စား အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း
များနှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း။

ဗဟိုဘဏ်သည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(က) မိမိအတွက် မိမိအမည် ြဖင့် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ ထုတ်ေဝခ
ြ င်းနှင့်
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ယင်းေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို
လည်းေကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူနှင့်လည်းေကာင်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကား ြခင်း၊
(ခ) ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို အာမခံရယူ၍ ေချးေငွနှင့် ကိုတင်ေပးေငွများ
ထုတ်ေပးြခင်း၊
(ဂ) ေငွေရးေက
ြ းေရးေဈးကွက်များတွင် လိုအပ်သလိုဝင်ေရာက်ေရာင်းဝယ် ြခင်း၊
(ဃ) ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊
(င) မိမိရရန်ရှိေသာေကးမ
ြ ီအတွက် လက်ခံရရှိသည့် ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းကို
ြဖစ်ေစ၊ မေရွှ့မေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းကိုြဖစ်ေစ ေရာင်းချ၍ တန်ဖိုးကိုရယူြခင်း၊
(စ) မိမိသင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆေသာ စည်းကမ်းချက်များအရ ြပည်တွင်း၌ဖ
ြ စ်ေစ၊ ြပည်ပ
ြ င်း
၌ ြဖစ်ေစ မည်သည့်သုံးစွဲေငွအမျိုးအစား ြဖင့်မဆို ေငွေချးယူခွင့်များ ဖန်တီးေပးခ
နှင့် အာမခံများထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊
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(ဆ) ဤဥပေဒအရ တရားစွဲဆိုရန်ခွင့် ြပုမိန့်ေတာင်းခံလာသည့်ကိစ္စရပ်များကို အဆုံး
အဖ
ြ တ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဇ) စာရင်းအင်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူ ြခင်းနှင့် ြပုစုေရးဆွဲ ြခင်း၊
အဓိကအားဖ
ြ င့် နိုင်ငံ ြခားေငွေပးေငွယူစာရင်းအင်းများေရးဆွဲ ြခင်းနှင့် တည် ြငိမ်၍
ေကာင်းမွန်သည့် နိုင်ငံ ြခားေငွေပးေငွယူစာရင်း အေခ
ြ အေနတစ်ရပ် ရရှိေစရန်
လိုအပ်ေသာနည်းလမ်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဈ) ဤဥပေဒအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရေသာ်လည်းေကာင်း
မိမိအားအပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များကို ေဆာင်ရွက် ြခင်းေက
ြ ာင့်
ေပါ်ေပါက်လာေသာ သို့မဟုတ် အေက
ြ ာင်းသင့်ဆက်စပ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ လုပ်ငန်း
များကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ြခင်း။
၁၀။ ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆေသာ လုပ်ငန်းဥပစာ
များနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတို့ကို ဥပေဒနှင့်အညီရယူ ြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း၊ ြပုပ
ြ င်ထားရှိ ြခင်းနှင့်
ေရာင်းချခ
ြ င်းတို့ကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၁၁။ ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိရရန်ရှိသည့် ေကးမ
ြ ီများအတွက် ြမီစားထံမှရရှိေသာ မည်သည့်
အကျိုးတူ ခံစားခွင့်ကိုမဆို ြဖစ်နိုင်သမျှေဆာလျင်စွာ ထုခွဲေရာင်းချရမည်။
၁၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေအာက်ပါတို့ကို မပ
ြ ုလုပ်ရ(က) ဤဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ်၏လုပ်ငန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့် အမ
ြ တ်ရရှေရးကိ
ိ
ုသာ
ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ေသာ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ေဆာင်ရက
ွ ်
မှုများကို ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင် ြခင်း၊ ယင်းတို့တွင် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင် ြခင်း၊
(ခ) ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ခွင့်ြပုထားခ
ြ င်းများမှတစ်ပါး ေချးေငွအမျိုးမျိုးထုတ်ေပးခ
ြ င်း။
အခန်း (၄)
ေငွေ ြကးတည်ြငိမ်ေရးဆိငု ရ
် ာ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေ ြကးတည်ြငိမ်ေရးအတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေငွေ ြကးမူဝါဒဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ေငွေရးေက
ြ းေရးေဈးကွက်များတွင် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များေရာင်းဝယ် ြခင်း၊
(ခ) ေလျှာ့နှုန်းနှင့် တစ်ဆင့်ေလျှာ့နှုန်းတို့ကို သတ်မှတ် ြခင်း၊
(ဂ) အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် သီးသန့်ေငွလိုအပ်ချက်အား သတ်မှတ် ြခင်း၊
(ဃ) လိုအပ်သည့် အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းများ သတ်မှတ် ြခင်း။
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၁၄။ ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေငွေရးေက
ြ းေရးေဈးကွက်တွင်
ေရာင်းဝယ်မည့် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်အမျိုးအစားများနှင့် ေချးေငွအတွက်ရယူမည့် အာမခံ
ပစ္စည်းများသတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးေဈးကွက်တွင် ဝင်ေရာက်ေဆာင်ရွက်မည့် အေခ
ြ အေန
များကို အများပ
ြ ည်သူသို့ ထုတ်ြပန်ေ ြကညာရမည်။
၁၅။ ဗဟိုဘဏ်သည်
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ေအာက်ပါတို့ကို ဝယ်ယူ ြခင်း၊
ေရာင်းချခ
ြ င်း၊ ေလျှာ့နှုန်းြဖင့် လဲလှယ် ြခင်းနှင့် တစ်ဆင့်ေလျှာ့နှုန်း ြဖင့်လဲလှယ် ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်
နိုင်သည်(က) ေငွေပးအမိန့်လက်မှတ်များနှင့် ေငွေပးကတိစာချုပ်များ၊
(ခ) အများပ
ြ ည်သူသို့ ထုတ်ေဝေရာင်းချထားေသာ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ
သို့မဟုတ် အစိုးရက ထုတ်ေဝသည့် သို့မဟုတ် အာမခံသည့် အခ
ြ ားေငွေချးသက်ေသ
ခံလက်မှတ်များ၊
(ဂ) ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ေဝထားေသာ ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများ။
၁၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏ေလျှာ့နှုန်းများ၊ တစ်ဆင့်ေလျှာ့နှုန်းများနှင့် ေချးေငွအေပါ် အတိုးနှုန်း
များကို အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေ ြကညာရမည်။
၁၇။ ဗဟိုဘဏ်သည် အပ်ေငွအမျုိးမျိုးနှင့် အလားတူေပးရန်တာဝန်များအတွက် သီးသန့်ေငွအချိုး
များကို သတ်မှတ်နိုင်သည့်အြပင် ယင်းတို့ကိုတွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သို့ရာတွင် ယင်းလိုအပ်ေသာအချိုးများနှင့် တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းတို့သည် အမျိုးတူအဖွဲ့အစည်း
အားလုံးအတွက် တစ်ေြပးညီ ြဖစ်ေစရမည်။
၁၈။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများအား ယင်းတို့၏အပ်ေငွများနှင့် အလားတူ
ေပးရန် တာဝန်များအတွက် သီးသန့်ေငွများကို ေငွသားဖ
ြ င့် ြဖစ်ေစ၊ ဗဟိုဘဏ်ရှိ အပ်ေငွများဖ
ြ င့်
ြဖစ်ေစ၊ ယင်းနှစ်ရပ်ေပါင်း ြဖင့် ြဖစ်ေစ ဗဟိုဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် အချိုးအစား
အတိုင်း ထားရှိေစရမည်။
၁၉။ ဘဏ်တစ်ခုအတွက် လိုအပ်ေသာသီးသန့်ေငွသည် ယင်း၏စုစုေပါင်းေပးရန် တာဝန်များ၏
၃၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုေစရ။ သို့ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေ ြကးေဖာင်းပွမှု ြမင့်မားေနသည်ဟု
ယူဆလျှင် လိုအပ်ေသာသီးသန့်ေငွ အများဆုံးထားရှိရမည့် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ကို
တိုးြမှင့်နိုင်သည်။ ဤသို့ေသာကိစ္စရပ်၌ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်ထက် ေကျာ်လွန်သည့်
လိုအပ်ေသာသီးသန့်ေငွအေပါ်တွင် ဗဟိုဘဏ်က အတိုးေပးရမည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအတိုးနှုန်းသည်
ဗဟိုဘဏ်၏ အနည်းဆုံးေလျှာ့နှုန်းထက် မပိုေစရ။
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၂၀။ အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် သီးသန့်ေငွလိုအပ်ချက်များ၏ ေပ
ြ ာင်းလဲမှုများသည် အဖွဲ့က
သတ်မှတ်သည့်ေန့မှစ၍ အကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိေစရမည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသတ်မှတ်ေန့ရက်သည်
ဗဟိုဘဏ်က ေက
ြ ညာချက်ထုတ် ြပန်သည့်ေန့မှ ၁၄ ရက်ထက် မေစာေသာရက် ြဖစ်ရမည်။
၂၁။ ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မ ၁၇ နှင့် ပုဒ်မ ၁၈ တို့အရ သတ်မှတ်ေပးသည့်အချိုးနှင့်အညီ
လိုအပ်ေသာသီးသန့်ေငွထားရှိရန် ပျက်ကွက်သည့်ဘဏ် သို့မဟုတ် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုခုထံမှ ယင်း၏ လိုအပ်ေသာသီးသန့်ေငွ ြပည့်မီေစရန် ေလျာ့နည်းသည့် ေငွပမာဏအေပါ်တွင်
ဒဏ်ေ ြကးသတ်မှတ်၍ ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
၂၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ ြပည့်မီစွာအေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရးအတွက်
အခ
ြ ားသင့်ေလျာ်ေသာ ေငွေ ြကးမူဝါဒဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်အသုံး ြပုနိုင်သည်။ ယင်းသို့
သတ်မှတ်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်အများစု၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့်သာ သတ်မှတ်ရမည်။
အခန်း (၅)
နိုင်ငံြခားသုံးေငွနှင့် နိုင်ငံြခားသုံးသီးသန့်ေငွစီမံခန့်ခွဲမှု
၂၃။ ဗဟိုဘဏ်၏ အကံ ြပုချက် ြဖင့် အစိုးရသည် နိုင်ငံ ြခားေငွလဲလှယ်နှုန်းစနစ်ကို သတ်မှတ်ရ
မည်။
၂၄။ ဗဟိုဘဏ်သည် အစိုးရ၏ အကံြပုချက်ရယူ၍
သတ်မှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်။

နိုင်ငံ ြခားေငွလဲလှယ်နှုန်းမူဝါဒကို

၂၅။ ဗဟိုဘဏ်သည် အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့်
ေအာက်ေဖာ် ြပပါလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်-

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ

(က) ေရွှ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားအဖိုးတန်သတ္တ ုများကို ဝယ်ယူ ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိ ြခင်း၊
ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားခ
ြ င်း၊
(ခ)

နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွအေပးအယူ ြပုလုပ်မှုများတွင် အများအသုံး ြပုေသာ မည်သည့်စာချုပ်
စာတမ်းများဖ
ြ င့်မဆို အသုံး ြပု၍ နိုင်ငံ ြခားေငွေ ြကးများကို ဝယ်ယူ ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထား
ရှိြခင်း၊ ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားခ
ြ င်း၊

(ဂ)

နိုင်ငံ ြခားအစိုးရများ သို့မဟုတ် အစိုးရအချင်းချင်း ြကား ထူေထာင်ထားေသာ ေငွေရး
ေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ေဝသည့် သို့မဟုတ် အာမခံသည့် ေငွတိုက်
လက်မှတ်များနှင့် အခ
ြ ားေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် အဆိုပါ
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အစိုးရအချင်းချင်း ြကား ထူေထာင်ထားေသာ ေငွေရးေက
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ယင်းတို့၏ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များက ထုတ်ေဝ ေသာ အစုရှယ်ယာများ
သို့မဟုတ် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူ ြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိ ြခင်း
ေရာင်းချခ
ြ င်း နှင့် ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားခ
ြ င်း၊
(ဃ) ြပည်ပရှိ
အစိုးရအချင်းချင်း ြကား
ထူေထာင်ထားေသာ
ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဗဟိုဘဏ်များ၊ ေငွေ ြကးအာဏာပိုင်များနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့
အစည်းများတွင် ေငွစာရင်းများကို ဖွင့်လှစ်ထိန်းသိမ်းထားရှိ ြခင်း၊
(င) ြပည်ပရှိ အစိုးရအချင်းချင်း ြကား ထူေထာင်ထားေသာ ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့
အစည်းများ၊ ဗဟိုဘဏ်များ၊ ေငွေ ြကးအာဏာပိုင်များနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့
ြ ုသူများအတွက်
အစည်းများ၊ နိုင်ငံြခားအစိုးရများ နှင့်ယင်းတို့အား ကိုယ်စားပ
ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်သူအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့်
ေငွစာရင်းများကို ဖွင့်လှစ်ထိန်းသိမ်းေပးခ
ြ င်း၊
(စ) အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် ဗဟိုဘဏ်ကသင့်ေလျာ်သည်ဟုယူဆေသာ စည်းကမ်း
ြ င့်မဆို ေငွေချးယူ ြခင်း နှင့် အဆိုပါ
ချက်များနှင့်အညီ မည်သည့်နိုင်ငံ ြခားေငွေ ြကးဖ
ေချးေငွများအတွက် အာမခံေပးခ
ြ င်း။
၂၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိကိုယ်ပိုင်အမည် ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အစိုးရကိုယ်စားဖ
ြ စ်ေစ၊ အစိုးရအတွက်နှင့်
အစိုးရ၏အမိန့်အရဖ
ြ စ်ေစ ြပည်ပတွင်တည်ေထာင်ထားသည့် အများပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မျိုးတူ
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေငွေပးေချမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုသေဘာတူညီချက်များကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တူညီေသာရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အခ
ြ ားသေဘာတူစာချုပ်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း
ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။
၂၇။ ဗဟိုဘဏ်သည်
အခါအားေလျာ်စွာသတ်မှတ်သည့်
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ
သက်ဆိုင်ရာရရန်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ဆက်နွယ်ေနေသာေငွ ြဖစ်လွယ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုတို့ကို ထိုက်သင့်
သလို ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ ေအာက်ပါတို့အနက် အချို့အဝက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အားလုံးေသာ်
လည်းေကာင်း ပါဝင်သည့် နိငု င် ံ ြခားသုံးသီးသန့်ေငွကို ထိန်းသိမ်း ထားရှိရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်
တာဝန်ယူရမည်(က) ေရွှ၊
(ခ) နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွ၊
(ဂ) ဤပုဒ်မပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဗဟိုဘဏ်က သေဘာတူလက်ခံနိုင်သည့် နိုင်ငံ ြခား
ေငွေ ြကးအမျိုးအစားနှင့် သေဘာတူလက်ခံနိုင်သည့် ေဒသများတွင်ေပးေချရမည့်
ေငွေပးအမိန့်လက်မှတ်များနှင့် ေငွေပးကတိစာချုပ်များ၊
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(ဃ) ေအာက်ပါတို့အပါအဝင် ြဖစ်သည့် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ြပု သီးသန့်ေငွ
ရရန်ပိုင်ခွင်-့
(၁) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေ ြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့ရှိ နိုင်ငံေတာ်၏ နိုင်ငံြခားသုံး
သီးသန့်ေငွပိုင်ဆိုင်မှု၊
(၂) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေငွေ ြကးရန်ပုံေငွအဖွဲ့ရှိ နိုင်ငံေတာ်၏ အထူးထုတ်ယူခွင့်
များပိုင်ဆိုင်မှု။
၂၈။ (က) ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မ ၂၇ အရ ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် နိုင်ငံြခားသုံး သီးသန့်ေငွကို
နိုင်ငံေတာ်၏ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အေပးအယူ ြပုလုပ်မှုများအတွက် လုံေလာက်
သည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ယူဆသည့်ပမာဏနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ရန် အစွမ်း
ကုန် ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) နိုင်ငံ ြခားသုံးသီးသန့်ေငွ
ကျဆင်းလာလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
နိုင်ငံေတာ်၏
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အေပးအယူြပုလုပ်မှုများအတွက် ယင်းနိုင်ငံ ြခားသုံးသီးသန့်ေငွ၏
လုံေလာက်မှုမှာ စိတ်မချရသည့် အတိုင်းအတာအထိ ကျဆင်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု
ဗဟိုဘဏ်ကယူဆလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း ဗဟိုဘဏ်သည် နိငု င် ံ ြခားသုံးသီးသန့်ေငွ
အေခ
ြ အေနနှင့် အဆိုပါကျဆင်းမှုကို ြဖစ်ေစေသာ သို့မဟုတ် ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ
အေက
ြ ာင်း အချက်အလက်များ၊ ယင်းအေခ
ြ အေနကို ကုစားမှုြပုနိုင်ရန် သင့်ေလျာ်
သည်ဟုယူဆေသာ အဆို ြပုချက်များပါရှိသည့် အစီရင်ခံစာကို အစိုးရထံ တင် ြပ
ရမည်။
(ဂ) ပုံမှန်အေခ
ြ အေနရရှိ ြပီဟု ယူဆသည့်အချိန်အထိ ဗဟိုဘဏ်သည် အဆို ြပုချက်နှင့်
အစီရင်ခံစာကို တစ် ကိမ်လျှင်သုံးလထက် မေကျာ်လွန်ေစဘဲ အစိုးရထံ ဆက်လက်
အစီရင်ခံတင် ြပရမည်။
၂၉။ ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံေတာ်ကအခါအားေလျာ်စွာ တင်ရှိလာနိုင်မည့် ြပည်ပေကးမ
ြ ီများ
နှင့်စပ်လျဥ်း၍ မည်သို့ေဆာင်ရွက်သင့်ေ ြကာင်းကို စည်းကမ်းချက်များ၊ အခ
ြ ားအချက်အလက်
များနှင့်တကွ အစိုးရထံ အကံြပုတင်ြပနိုင်သည်။ ထိုသို့တင် ြပနိုင်ရန် ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံေတာ်က
ေချးယူထားေသာ သို့မဟုတ် အာမခံထားေသာ နိုင်ငံြခားေကးမ
ြ ီအားလုံး၏ ေနာက်ဆုံးလက်ကျန်
စာရင်းများကို ဝန် ကီးဌာနမှ ေတာင်းခံရယူနိုင်သည်။
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၃၀။ ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွစီမံခန့်ခွဲ ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများအား ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံး
ရမည်။ ယင်းသို့ ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးရာတွင် ေအာက်ပါ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(က) နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွများ ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်
ထုတ်ေပးခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်း ြခင်း၊ ကီး ြကပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ြကပ်မတ်
ကွပ်ကဲ ြခင်း၊
(ခ) နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများ လက်ဝယ်တွင်ထားရှိနိုင်သည့်
နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွရရန်ပိုင်ခွင့်များ၏ ပမာဏကို ကန့်သတ်ေပးခ
ြ င်း၊
(ဂ) နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အသားတင် နိုင်ငံ ြခားသုံးေငွ
ပမာဏကို ကန့်သတ်မှုများ ြပုလုပ်ရာတွင် ေငွေ ြကးတစ်မျိုးချင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊
ေငွေ ြကးအားလုံးစုေပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ြခင်း၊ ထို့ြပင် ယင်းတို့၏
ြပည်ပေကးမ
ြ ီပမာဏနှင့် အခ
ြ ားလိုအပ်ချက်များကို ကန့်သတ် ြခင်း။
အခန်း(၆)
သုးံ စွေဲ ငွထုတ်ေဝခ
ြ င်း
၃၁။ ြပည်တွင်းသုံးေငွ၏ အေခ
ြ ခံယူနစ်သည် ‘ကျပ်’ ြဖစ်ရမည်။ ေငွတစ်ကျပ်ကို အပိုင်းတစ်ရာ
ပိုင်း၍ တစ်ပိုင်းကို တစ်ြပားဟုေခါ်ရမည်။ ထိုသုံးေငွများအတွက် အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာ သေကတများ
င်္
သည် “K” နှင့် “P” ဟု အသီးသီး ြဖစ်ရမည်။
၃၂။ ဗဟိုဘဏ်တစ်ဦးတည်းကသာလျှင် ေငွစက္က ူနှင့် ဒဂါးမျ
င်္ ား ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှ
ထုတ်ေသာ ေငွစက္က ူများနှင့်ဒဂါးမျ
င်္ ားသည် နိုင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံးတွင် တရားဝင်ေငွအ ြဖစ် တည်ရှိ
ေစရမည်။
၃၃။ ဥပေဒနှင့်အညီေငွေ ြကးနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် သို့မဟုတ် ေငွေ ြကးဖ
ြ င့်ေပးရန်ရှိသည့် စာချုပ်
စာတမ်း၊ အေပးအယူ ြပုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ေကးမ
ြ ီတာဝန်တစ်ခုခုတွင် နိငု ်ငံ ြခားသုးံ ေငွ ြဖင့် ြပုလုပ်
ေက
ြ ာင်း အတိအလင်းသေဘာတူညီချက်မရှိခဲ့လျှင် ယင်းကိုနိုင်ငံေတာ်အတွင်းတွင် ကျပ်ေငွြဖင့်
ြပုလုပ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၃၄။ ဗဟိုဘဏ်မှတစ်ပါး မည်သူမဆို အသွင်အ ြပင်သဏ္ဌာန်အားဖ
ြ င့် တရားဝင်သုံးစွဲေငွ ကဲ့သို့
အသုံးချနိုင်ေသာ ေငွစက္က ူများ၊ဒဂါးမျ
င်္ ား သို့မဟုတ် ေတာင်းဆိုသည့်အခါ ကိုင်ေဆာင်သူသို့ ေပးေချ
ရမည် ြဖစ်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းတစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုများကို ထုတ်လုပ်သုးံ စွဲလျှင်
ဤဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်ကျခံေစနိုင်ေသာပ
ြ စ်မှုကို ကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ လက်ဝယ်ရှိသူက
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ေတာင်းဆိုသည့်အခါ ေငွေပးေချရမည့်ချက်လက်မှတ်များနှင့် ေငွလွှဲလက်မှတ်များကို ဤပုဒ်မ
အလို့ငှာ ေငွစက္က ူကဲ့သို့ အသုံးချနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများဟူ၍ မမှတ်ယူရ။
၃၅။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွစက္က ူများပုံနှိပ် ြခင်း၊ ဒဂါးမျ
င်္ ား သွန်းေလာင်းြခင်း၊ ထုတ်ေဝရန် ထားရှိသည့်
ေငွစက္က ူများနှင့် ဒဂါးမျ
င်္ ားကို လုံ ြခုံစွာသိုေလှာင်ထားရှိ ြခင်း နှင့် ေငွစက္က ူပုံနှိပ် ပလိပ် ြပားများ၊
ဒဂါးညှ
င်္ ပ်ပုံများနှင့် ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းထားသည့် ေငွစက္က ူများနှင့် ဒဂါးမျ
င်္ ားကို လိုအပ်သလို
သိုေလှာင် ြခင်းနှင့် ဖျက်ဆီး ြခင်းတို့အတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၆။ ေငွစက္က ူများနှင့် ဒဂါးမျ
င်္ ား၏ တန်ဖိုး၊ အဆင်အြပင်၊ ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည့်ဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့် အခ
ြ ား
ခွဲ ြခားနိုင်သည့်လက္ခဏာများသည် အစိုးရ၏ ခွင့်ြပုချက် ြဖင့် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း
ြဖစ်ရမည်။
၃၇။ ဗဟိုဘဏ်သည် မည်သည့် လှည့်လည်သုံးစွဲေငွကိုမဆို ရုပ်သိမ်းရန်လိုအပ်ပါက အစိုးရ၏
ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် အများပ
ြ ည်သူသို့ ေက
ြ ညာချက်ထုတ်ြပန်၍ ကိုတင်အသိေပးပ
ြ ီး ယင်းေငွစက္က ူများ
သို့မဟုတ် ဒဂါးမျ
င်္ ားအတွက် တန်ဖိုးအလိုက် လဲလှယ်ေပး၍ ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ေက
ြ ညာချက်ပါ
သတ်မှတ်ရက်ကုန်ဆုံးသည့်အခါတွင် ယင်းေက
ြ ညာချက် ြဖင့် ြပန်လည်ရုပ်သိမ်းမည့်ေငွစက္က ူများ
သို့မဟုတ် ဒဂါးများသည်
င်္
တရားဝင်ေငွအြဖစ်မှ ရပ်စဲ ြပီးြဖစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်က
ေက
ြ ညာချက်ထုတ် ြပန်သည့်ေန့မှစ၍ ငါးနှစ်ထက် မများေသာ ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားကို သတ်မှတ်
ေပးပ
ြ ီး ယင်းအချိန်ကာလအတွင်း အဆိုပါေငွစက္က ူများ သို့မဟုတ် ဒဂါးမျ
င်္ ားတန်ဖိုးကို တင် ြပ
လဲလှယ်နိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၃၈။

(က) ဗဟိုဘဏ်သည် ထုတ်ေဝထားသည့် သုံးစွဲေငွ လက်ဝယ်ရှိသူများကေတာင်းခံပါက
တန်ဖိုးအလိုက်လဲလှယ်ေပးရမည်။
(ခ) တရားဝင်သုံးစွဲလျက်ရှိေသာ ေငွစက္က ူနှင့်ဒဂါးမျ
င်္ ားကို အခ
ြ ားတန်ဖိုးအမျိုးအစား
ြဖစ်ေသာ တရားဝင်ေငွစက္က ူ သို့မဟုတ် ဒဂါးမျ
င်္ ားဖ
ြ င့်လဲလှယ်ရန် ေတာင်းဆိုသည့်အခါ
ဘဏ်များသည် အခမဲ့ လဲလှယ်ေပးရမည်။
(ဂ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ေပျာက်ဆုံးေသာ သို့မဟုတ်
ခိုးရာပါေသာ သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းေသာ သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ေသာ ေငွစက္က ူ
နှင့် ဒဂါးတစ်
င်္
ခုခု၏တန်ဖိုးကို ဗဟိုဘဏ်ထံမှရပိုင်ခွင့်အ ြဖစ် မည်သူမျှေတာင်းဆိုခွင့်
မရှိေစရ။ သို့ရာတွင် ချွတ်ယွင်းေသာ သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ေသာ ေငွစက္က ူနှင့်
ဒဂါးတန်
င်္
ဖိုးကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင်အညီ စိစစ်၍
ြပန်လည်ထုတ်ေပးနိုင်သည်။
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အခန်း (၇)
ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်တည်ြငိမ်ေရးဆိငု ရ
် ာ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၃၉။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်တည်ြငိမ်ေရးအတွက် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်း
များအား လိုင်စင်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် ရုပ်သိမ်း ြခင်း၊ ကီး ြကပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ြကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ြခင်း
တို့ကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့ြပင် ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ယင်းတို့၏ ေကးြမီေပးဆပ်နိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခိုင်မာမှုတို့ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန်
လိုအပ်သလို ညွှန် ြကားနိုင်သည်။
၄၀။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများအား ကီး ြကပ်စစ်ေဆးရာတွင် မိမိ၏
ဝန်ထမ်းများကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဗဟိုဘဏ်က တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုေသာ်
လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း တာဝန်ေပးအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်(က) ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းခွင်သို့ အခါအားေလျာ်စွာ သွားေရာက်
၍ စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များ၊ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခ
ြ ား
မှတ်တမ်းများအားစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
(ခ) ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကာလအလိုက် စာရင်းများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့်
သတင်းအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ထံမှရယူ၍ စစ်ေဆးခ
ြ င်း။
၄၁။

(က) ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိုဘဏ်က ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ လိုအပ်မည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် ေတာင်းဆို
သည့်အတိုင်း ေပးပို့ရမည်၊
(ခ) ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေပးပို့ရရှိထားေသာ အချက်အလက်အားလုံးကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်သည်ဟု
ယူဆသည့် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားများတွင် တစ်ေပါင်းတစ်စည်းတည်း ထုတ်ြပန်ေြကညာ
နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အများ ြပ ည်သူနှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုမူ ထုတ်ေဖာ်ေ ြကညာခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ။

၄၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် အခ
ြ ားေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများကို ြကပ်မတ်ကွပ်ကဲစစ်ေဆးသည့်
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံမှလည်း လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ေတာင်းယူ
နိုင်သည်။

13
၄၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်တည် ြငိမ်ေရးအတွက် လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါက
ြ းေရး
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းကို ြဖစ်ေစ၊ ယင်းမှတာဝန်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ကို ြဖစ်ေစ ေငွေရးေက
တည် ြငိမ်ေရးအတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ေ ြခများကို ကာကွယ်ေရး သို့မဟုတ် ေလျှာ့ချေရးအစီအစဥ်များ
ေဆာင်ရွက်ရန် စာဖ
ြ င့်ညွှန် ြကားချက်ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
၄၄။ ဗဟိုဘဏ်သည်
ေငွေ ြကးလွယ်ကူမှုအချုိးအပါအဝင်
ေငွေရးေက
ြ းေရးအချုိးများနှင့်
ယင်းတို့ကို တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းများကို လိုအပ်သလို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၄၅။ ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သည့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအချုိးများကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ေသာ
မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းမဆို ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ
လည်းေကာင်း၊
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စပ်လျဥ်းသည့်
အခ
ြ ားဥပေဒများအရ
လည်းေကာင်း ဒဏ်ေ ြကးတပ်ရိုက် ြခင်းအပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲေရးဆိုင်ရာြပစ်ဒဏ်များ ကျခံေစရမည်။
၄၆။ ပုဒ်မ ၂၁ အရ ဗဟိုဘဏ်၏ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုခုသည် အမျိုးတူ ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို ခွဲ ြခားခ
ြ င်းမပ
ြ ုဘဲ တစ်ေြပးညီ ြဖစ်ေစရမည်။ ထို့ြပင် အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မှု
သည် ေနာက်ေ ြကာင်းြပန် အကျိုးသက်ေရာက် ြခင်းမရှိေစရ။
၄၇။ ဗဟိုဘဏ်သည် လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါက ေချးေငွဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ
သို့မဟုတ် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်း၏ ေဖာက်သည်များ၏ ေငွေချးရန်ထိုက်တန်မှုကို အကဲ ြဖတ်
သုံးသပ်ရန်အတွက် ဆီေလျာ်သက်ဆိုင်ေသာ အခ
ြ ားသတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းနိုင်ရန်နှင့်
စုစည်းရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသို့ အသိေပးနိုင်ရန်
ေချးေငွသတင်းအချက်အလက်ဌာနကို တည်ေထာင်ခွင့် ြပုနိုင်သည်။
အခန်း(၈)
ေငွေ ြကးေဈးကွကန် ငှ ့် နိုင်ငံြခားေငွေဈးကွက်ကို ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်းြခင်း
၄၈။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေ ြကးေဈးကွက်နှင့် နိုင်ငံ ြခားေငွေဈးကွက်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ြကပ်မတ်ကွပ်ကဲ ြခင်းနှင့် ထိုသို့ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်
ေသာ စံနှုန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်များကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
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၄၉။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေ ြကးေဈးကွက်နှင့် နိုင်ငံ ြခားေငွေဈးကွက်အား ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်း
ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ
ပုဂ္ဂိုလ်များကေသာ်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ေငွေ ြကးေဈးကွက်နှင့် နိုင်ငံ ြခားေငွေဈးကွက်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
များ၏ လုပ်ငန်းခွင်သို့ အခါအားေလျာ်စွာ သွားေရာက်၍ စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်
များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခ
ြ ားမှတ်တမ်းများ စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကာလအလိုက် စာရင်းများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် သတင်း
အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ထံမှရယူ၍ စစ်ေဆးခ
ြ င်း။
၅၀။

(က) ေငွေ ြကးေဈးကွက်နှင့်
နိုင်ငံြခားေငွေဈးကွက်တွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဗဟိုဘဏ်က ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ
ေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ လိုအပ်မည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်
ချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလ အပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် ေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း
ေပးပို့ရမည်။
(ခ) ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေပးပို့ရရှိထားေသာ အချက်အလက်အားလုံးကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်သည်ဟု
ယူဆသည့် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားများတွင် တစ်ေပါင်းတစ်စည်းတည်း ထုတ်ြပန်
ေက
ြ ညာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အများပ
ြ ည်သူနှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုမူ ထုတ်ေဖာ်ေ ြကညာခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ။
အခန်း(၉)
ေငွေပးေချမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုစနစ်အား ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်းြခင်း

၅၁။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဤဥပေဒနှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်ရာဥပေဒပါ သတ်မှတ် ြပဌာန်းချက်များအရ
ေငွေပးေချမှုစနစ်အား လုံ ြခုံမှုနှင့်ထိေရာက်မှုရှိေစရန် ြကပ်မတ်ထိန်းေကျာင်းေရးအတွက် ြကပ်မတ်
ကွပ်ကဲ ြခင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းနှင့် ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်း ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးေပါင်း၍ ချက်လက်မှတ်များ နှင့်
ေငွေပးေချမှုအြဖစ်အသုံး ြပုသည့် အခ
ြ ားစာချုပ်စာတမ်းများကို စာရင်းရှင်းလင်းေပးရန် စာရင်း
ရှင်းလင်းေရးအဖွဲ့များကို လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၅၃။ ေငွေပးေချမှုနှင့်စာရင်းရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ
သည် ဗဟိုဘဏ်က အခါအားေလျာ်စွာထုတ် ြပန်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချကမ် ျားကို
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။

15
၅၄။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေပးေချမှုနှင့်စာရင်းရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများကို ကီး ြကပ်ထိန်းေကျာင်း
ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများကေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဗဟိုဘဏ်မှ ခန့်အပ်တာဝန်ေပးအပ်
ထားေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များကေသာ်လည်းေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ေငွေပးေချမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏
လုပ်ငန်းခွင်သို့ အခါအားေလျာ်စွာ သွားေရာက်၍ စာရင်းများ၊ စာရင်းစာအုပ်များ၊
စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခ
ြ ားမှတ်တမ်းများစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကာလအလိုက် စာရင်းများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် သတင်း
အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ထံမှရယူ၍ စစ်ေဆးခ
ြ င်း။
၅၅။ (က) ေငွေပးေချမှုနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်
များသည် ဗဟိုဘဏ်က ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်ရန်
အလို့ငှာ လိုအပ်မည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်
အညီ သတ်မှတ်ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားအလိုက် ေတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း ေပးပို့ရမည်။
(ခ) ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေပးပို့ရရှိထားေသာ အချက်အလက်အားလုံးကို
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုေသာ်လည်းေကာင်း သင့်ေလျာ်သည်ဟု
ယူဆသည့် ကာလအပိုင်းအခ
ြ ားများတွင် တစ်ေပါင်းတစ်စည်းတည်း ထုတ်ြပန်
ေက
ြ ညာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အများပ
ြ ည်သူနှင့်မသက်ဆိုင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့်
စပ်လျဥ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုမူ ထုတ်ေဖာ်ေ ြကညာခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ။
အခန်း (၁၀)
ဘဏ်များ၏ ေနာက်ဆုံးေငွေချးငှားသူအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၅၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်တည်ြငိမ်ေရးအတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ေြခများကိုကာကွယ်ရန်
သို့မဟုတ် ေလျာ့နည်းေစရန်ရည်ရွယ်၍ ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ဘဏ်များအား ေချးေငွအကူအညီေပးခ
ြ င်း၊
(ခ) ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားသည့် ဘဏ်များ၏ ရုံးချုပ်များနှင့်
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံြခားဘဏ်များ၏ ပင်မရုံးခွဲကိုသာ ေငွထုတ်ေချးခ
ြ င်း၊
(ဂ) ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖွဲ့စည်းတည်ေထာင်ထားေသာ ဘဏ်များ၏ ြပည်ပရှိဘဏ်ခွဲများ၊
ရုံးခွဲများအား ေငွေ ြကးအကူအညီေပးရန် အစီအစဥ်များကို အခ
ြ ားေသာဗဟိုဘဏ်
များနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း။
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၅၇။ ဘဏ်များက ေငွေြကးလွယ်ကူမှုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ေငွေရးေက
ြ းေရးအကူအညီ
ေတာင်းခံလာသည့်အခါ ဗဟိုဘဏ်သည် ေအာက်ပါအချက်များကိုအေခ
ြ ခံ၍ သတ်မှတ်စည်းကမ်း
ချက်များနှင့်အညီ အချိန်ကာလအားဖ
ြ င့် ၉၂ ရက် ထက်မပိုေသာ ယာယီေချးေငွများကို သင့်ေလျာ်
ေသာ အတိုးနှုန်းြဖင့် ထုတ်ေချးနိုင်သည်(က) ေကးမ
ြ ီြပန်လည်ေပးဆပ်နိုင်စွမ်းရှိ ြပီး ေချးေငွအတွက် လုံေလာက်ေသာ အာမခံေပး
နိုင်သည့် ဘဏ် ြဖစ်ြခင်း၊
(ခ) ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်တည် ြငိမ်ေရးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ေရးအတွက် ေငွေရး
ေက
ြ းေရးအကူအညီေပးရန် လိုအပ်သည့် ဘဏ်ြဖစ်ြခင်း။
၅၈။ ဗဟိုဘဏ်သည် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်၏ ကုစားမည့်နည်းလမ်းများကို ေဖာ် ြပထားေသာ အေရး
ယူေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ််အေပါ်အေခ
ြ ခံစဉ်းစား၍ ယင်းေချးေငွအား သက်တမ်း ၉၂ ရက်ထက်
မေကျာ်လွန်သည့် ေနာက်ထပ်သက်တမ်းတစ် ကိမ် ထပ်မံတိုးြမှင့်နိုင်သည်။
၅၉။ ဗဟိုဘဏ်သည် အများပ
ြ ည်သူအကျိုးကို သယ်ပိုးေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် အေရးေပါ် ေငွေ ြကး
လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် လိုအပ်သည်ဟုယူဆသည့်အခါ ေချးေငွကုိ ေနာက်ထပ်
သက်တမ်းတစ် ကိမ်မက တိုး၍ထုတ်ေချးနိုင်သည်။
၆၀။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေချးေငွရယူသည့်ဘဏ်က ကုစားသည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်း
များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ြခင်းမရှိေ ြကာင်း သို့မဟုတ် ယင်းအေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများသည်
ရည်မှန်းသည့်အတိုင်း ေအာင် ြမင်မှုမရရှိေ ြကာင်း စိစစ်ေတွ့ရှိပါက ယင်းဘဏ်အား သင့်ေလျာ်ေသာ
အေရးယူမှုများကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း (၁၁)
အစိုးရ၏ေငွေရးေက
ြ းေရးကိစ္စရပ်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၆၁။ ဗဟိုဘဏ်သည် အစိုးရ၏အပ်ေငွများကိုလက်ခံ ြပီး အစိုးရ၏ကိုယ်စား ယင်းေငွစာရင်းများမှ
ေငွေပးေချမှုများ ြပုလုပ်ေပးရမည်။ ထို့ ြပင် ယင်းလုပ်ငန်းကို အခ
ြ ားဘဏ်တစ်ခုကို လွှဲအပ်နိုင်သည်။
၆၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ခွင့်ြပုချက် ြဖင့် အစိုးရသို့ ေချးေငွထုတ်ေချး
နိုင်သည်။ ထိုသို့ ထုတ်ေချးရာတွင် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်(က) ေချးေငွအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို ဝန် ကီးဌာနနှင့် ဗဟိုဘဏ်တို့ အခါအား
ေလျာ်စွာ ညှိနိှုင်းသတ်မှတ်ရမည်။
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(ခ)

ေချးေငွများကို အတိုးေပးေသာ လွှဲေြပာင်းနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အများဆုံးသက်တမ်း ၉၂
ရက်သာ ရှိေသာ အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များဖ
ြ င့် ဝန် ကီးဌာနက အာမခံ
ရမည်။

၆၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အများပ
ြ ည်သူထံမှ အစိုးရေငွေချး
သက်ေသခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူြခင်းနှင့် ေရာင်းချခ
ြ င်းြပုလုပ်နိုင်သည်။
၆၄။ ဤဥပေဒ စတင် အာဏာတည်သည့်ေန့ရှိ နိုင်ငံေတာ်သို့ ထုတ်ေချးထားေသာ ေချးေငွ
လက်ကျန်အားလုံးအား အတိုးေပးေသာ လွှဲေြပာင်းနိုင်သည့် အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်
များဖ
ြ င့် အစိုးရက ဗဟိုဘဏ်သို့ လွှဲေြပာင်းေပးရမည်။ အဆိုပါ အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်
များ ြပန်လည်ေရွးနုတ်ရန်အစီအစဥ်ကို ဝန် ကီးဌာနနှင့် ဗဟိုဘဏ်တို့ ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၅။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေလ့လာသုံးသပ်ရန် လိုအပ်ေသာေငွေရးေက
ြ းေရးနှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ
စာရင်းအင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
များမှ ရရှိနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် အစိုးရက ေတာင်းခံလာ၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ မိမိသေဘာအေလျာက်
ြဖစ်ေစ မိမိ၏ေလ့လာသုံးသပ်ချက်များကို အစိုးရထံ တင် ြပအစီရင်ခံရမည်။
၆၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အများပ
ြ ည်သူသို့ ေရာင်းချမည့်
အစိုးရ၏ ေကးမ
ြ ီဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အစိုးရထံ အကံေပးရမည်။
အခန်း (၁၂ )
တာဝန်ခံမှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ြပန်မှု
၆၇။ ဗဟိုဘဏ်သည် ယင်း၏ေငွေ ြကးမူဝါဒနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ်တည် ြငိမ်ေရး မူဝါဒများ
ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုနှင့် နိုင်ငံေတာ်၏ေငွေရးေ ြကးေရး
အေခ
ြ အေနတို့နှင့်စပ်လျဥ်း၍ အစိုးရသို့ ဦးစွာတင် ြပ၍ အစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး နှစ် ကိမ် အစီရင်ခံစာတင် ြပရမည်။ ဝန် ကီးဌာနသို့လည်း
ေပးပို့ရမည်။
၆၈။ ဥက္က ဋ္ဌသည် လွှတ်ေတာ်ကျင်းပေနစဥ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ယင်း၏
သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီသို့ ေငွေ ြကးမူဝါဒ၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးစနစ် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံေတာ်၏
ေငွေရးေက
ြ းေရးအေခ
ြ အေန သို့မဟုတ် ဗဟိုဘဏ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်း တာဝန်များနှင့်
စပ်လျဥ်းသည့်ကိစ္စရပ်များကို အစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် အခါအားေလျာ်စွာ အစီရင်ခံ တင် ြပရမည်။
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၆၉။ ဗဟိုဘဏ်သည် လက်ရှိနှစ်အတွင်း ြဖစ်ေပါ်တိုးတက်မှုသတင်းအချက်အလက်များကို အများ
ြပည်သူတို့ သိရှိေစရန် ေငွေ ြကးမူဝါဒနှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးတည် ြငိမ်ေရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို
အဖွဲ့၏ ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် သုံးလပတ်အလိုက် ထုတ် ြပန်ေ ြကညာရမည်။
အခန်း(၁၃)
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စီမံခန့်ခွဲြခင်း
၇၀။ ဗဟိုဘဏ်ကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ြဖင့် စီမံခန့်ခွဲရမည်။
၇၁။ (က) ဗဟိုဘဏ်၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် တစ်ဆယ့်တစ်ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ယင်းအဖွဲ့တွင် ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ရမည်(၁) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကခန့်အပ်၍ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ကအတည် ြပုေပးေသာ
ဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦး၊
(၂) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတကခန့်အပ်ေသာ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှစ်ဦး၊
(၃) အစိုးရက ခန့်အပ်ေသာ ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်သုံးဦး၊
(၄) အစိုးရက ခန့်အပ်ေသာ ြပင်ပမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူငါးဦး။
(ဂ)

ဥက္က ဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ တို့၏ သက်တမ်းသည် ငါးနှစ် ြဖစ်ရမည်။ ကျန်အဖွဲ့ဝင်များ၏
သက်တမ်းသည် ေလးနှစ် ြဖစ်ရမည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များအား သက်တမ်းတစ်ခုထက်
ပို၍ ြပန်လည်ခန့်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) ဥက္က ဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ တို့သည် ဗဟိုဘဏ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အချိန် ြပည့်
ထမ်းေဆာင်ရမည့်အ ြပင် အခေက
ြ းေငွရရှိေသာ အခ
ြ ားမည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမျှ
ေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုရ။
(င) အဖွဲ့သည် ဗဟိုဘဏ်၏အရာရှိတစ်ဦးအား အဖွဲ့၏အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် တာဝန်
ေပးအပ်ရမည်။
(စ) ဥက္က ဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဗဟိုဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စီးပွားေရးပညာရပ်၊
ေငွေ ြကးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဥပေဒပညာရပ်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့်ကူးသန်းေရာင်း
ဝယ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အေတွ့အကုံနှင့် ဗဟုသုတ ကယ်ဝသူများဖ
ြ စ်ရမည်။
၇၂။ ဥက္က ဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌတို့သည် ြပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ အရ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများ
ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၇၃။ ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်ခန့်ထားခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ(က) လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊
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(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)

အစိုးရနှင့် အစိုးရ၏လက်ေအာက်ခံအဖွဲ့အစည်း မှ လခစားဝန်ထမ်း၊
နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ၊
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ကိုေမာင်နှမအရင်း၊
ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်း၏ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အဓိကအစု
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ အစုစပ်ဝင်များ၊
(စ) ဘဏ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ်
အဓိကအစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ။
ြွခင်းချက်။

ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ကန့်သတ်ချက်သည် ပုဒ်မ ၇၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၃)ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ။

ရှင်းလင်းချက်။ ဤပုဒ်မပါ အဓိကအစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း
သို့မဟုတ် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက်
ပိုေသာ အကျိုးခံစားခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူကို ဆိုသည်။
၇၄။

(က) ဥက္က ဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌတို့သည် အဖွဲ့က သတ်မှတ်ေသာ လစာနှင့်စရိတ်များကို
ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။ ယင်းလစာနှင့်စရိတ်များကို ဗဟိုဘဏ်မှ ကျခံရမည်။
(ခ) အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ကသတ်မှတ်ေသာ ချီး ြမှင့်ေငွများ ခံစားခွင့်ရှိေစရမည်။ ယင်း
ချီးြမှင့်ေငွကို ဗဟိုဘဏ်မှကျခံရမည်။

၇၅။ ဥက္က ဋ္ဌသည် ဗဟိုဘဏ်၏အကီးအကဲအ ြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်၍ ဗဟိုဘဏ်၏ ေန့စဥ်
လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲ ြခင်းနှင့် မူဝါဒအေကာင်အထည်ေဖာ် ြခင်းတို့ကို အဖွဲ့အားတာဝန်ခံြပီး
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇၆။ ဥက္က ဋ္ဌသည် ဗဟိုဘဏ်ကိုယ်စား အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်၊ သေဘာတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရန်၊
စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် စာချွန်လွှာများကို လက်မှတ်ေရးထိုးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရိှေစရမည်။
ဥက္က ဋ္ဌသည် အဆိုပါလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အဖွဲ့ကဆုံး ြဖတ်သည့်အတိုင်း ဗဟိုဘဏ်၏ အရာရှိများအား
လွှဲအပ်နိုင်သည်။
၇၇။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြငိစွန်းပါက အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်မှ ရပ်စဲ ြပီး
ြဖစ်ရမည်(က) ပုဒ်မ ၇၃ တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ြငိစွန်းြခင်း၊
(ခ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေထာင်ဒဏ် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ ြခင်း၊
(ဂ) ခန့်အပ်သည့် အာဏာပိုင်ထံ နုတ်ထွက်လွှာတင်၍ ခွင့် ြပုချက်ရရှိြခင်း၊
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(ဃ) မိမိ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို စွမ်းေဆာင်နိုင်ြခင်းမရှိေ ြကာင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အား
ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံး ြဖတ်ခံရြခင်း၊
(င) အဖွဲ့၏ခွင့် ြပုချက်မရရှိဘဲ အဖွဲ့၏အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန် တစ်ဆက်တည်း
သုံးလပျက်ကွက် ြခင်း။
၇၈။ နုတ်ထွက်သွားေသာ သို့မဟုတ် ရာထူးမှရပ်စဲြခင်းခံရေသာ သို့မဟုတ် ေသဆုးံ သွားေသာ
အဖွဲ့ဝင်၏ ကျန်ရာထူးသက်တမ်းအတွက် ဤဥပေဒပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ေသာ
သင့်ေလျာ်သူတစ်ဦးဦးကို ြဖည့်စွက်ခန့်ထားရမည်။ ယင်းသို့ ြဖည့်စွက်ခန့်ထားခ
ြ င်းကို လစ်လပ်မှု
ေပါ်ေပါက်သည့်ေန့မှ သုံးလအတွင်း ြပုလုပ်ရမည်။
၇၉။ အဖွဲ့သည် ဗဟိုဘဏ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်ေလျာ်
ေသာပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င့် ေကာ်မတီများကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ယင်းေကာ်မတီများ၏
တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၈၀။ အဖွဲ့သည် ဗဟိုဘဏ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ
တစ်ရပ် ေရးဆွဲထားရှိရမည်။ ယင်းဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း လိုအပ်ေသာအရာထမ်းများနှင့် အမှုထမ်းများကို
ခန့်ထားရမည်။
၈၁။ အဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခ
ြ င်း၊ ရာထူးတိုး ြမှင့်ေပးခ
ြ င်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ လစာနှင့်
စရိတ်များသတ်မှတ် ြခင်းတို့နှင့်စပ်လျဥ်းသည့် ဗဟိုဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို
သတ်မှတ်ရမည်။
၈၂။ ဗဟိုဘဏ်၏ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများသည် အဖွဲ့က ပုဒ်မ ၈၁ အရ သတ်မှတ်သည့် ကာလ
အပိုင်းအခ
ြ ားနှင့်အညီ ရာထူးတွင်ထမ်းရွက်ရမည့်အြပင် ယင်းပုဒ်မအရ သတ်မှတ်သည့် လစာနှင့်
စရိတ်ေ ြကးေငွများကို ခံစားခွင့်ရရှိ ြပီး သတ်မှတ်သည့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၈၃။ ဗဟိုဘဏ်သည် အဖွဲ့၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ေအာက်ပါတို့ကိုေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) မိမိ၏ဝန်ထမ်းများသို့ အာမခံ ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အာမခံမဲ့ ြဖင့် ြဖစ်ေစ ေချးေငွနှင့် ကိုတင်ေပး
ေငွထုတ်ေချး ြခင်း၊
(ခ) မိမိ၏ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများနှင့် ဝန်ထမ်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏
အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏အကျိုးငှာ အင
ြ ိမ်းစားဝန်ထမ်း
ရန်ပုံေငွ သို့မဟုတ် အလားတူအစီအစဥ်များ တည်ေထာင်ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
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၈၄။ (က) အဖွဲ့၏အစည်းအေဝးကို တစ်လလျှင် အနည်းဆုံးတစ် ကိမ် ြပုလုပ်ရမည်။ သို့ရာတွင်
ဥက္က ဋ္ဌ၏ ဆန္ဒအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဥက္က ဋ္ဌ မရှိသည့်အခါ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ သို့မဟုတ်
အဖွဲ့ဝင်အများစု၏ ဆန္ဒအရေသာ်လည်းေကာင်း အစည်းအေဝးကို ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ) အဖွဲ့ဝင်ဦးေရထက်ဝက်သို့မဟုတ် ထက်ဝက်ထက်ပို၍ တက်ေရာက်လျှင် အစည်းအေဝး
အထေမ
ြ ာက်သည်။
(ဂ) ဥက္က ဋ္ဌကလည်းေကာင်း၊ ဥက္က ဋ္ဌ မရှိသည့်အခါ ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌတစ်ဦးဦးကလည်းေကာင်း၊
ယင်းတို့ သုံးဦးလုံးမရှိသည့်အခါ အဖွဲ့ဝင်များက တင်ေ ြမ ှာက်သည့် အဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦးကလည်းေကာင်း အစည်းအေဝးသဘာပတိအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အဖွဲ့၏ အစည်းအေဝးတွင် ဆုံး ြဖတ်ချက်များကို တက်ေရာက်ေသာ အဖွဲ့ဝင်အများစု၏
ဆန္ဒမဲ ြဖင့်ချမှတ်ရမည်။ မဲအေရအတွက်တူညီေနလျှင် သဘာပတိ၏အဆုးံ အဖ
ြ တ်မဲ
ြဖင့် ဆုးံ ြဖတ်ချက်ချမှတ်ရမည်။
၈၅။ အဖဲွ့ဝင်များသည် မိမိနှင့်မိမိ၏မိသားစုဝင်များ၏ ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းနှင့်
ဆိုင်ေသာ အကျိုးခံစားခွင့်များကိုအဖွဲ့သို့ အပ
ြ ည့်အစုံတင် ြပရမည်။ ယင်းအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်
ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့ကအေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့ဝင်အေနဖ
ြ င့် ဆန္ဒမဲေပးခ
ြ င်းမှ ေရှာင် ြကဉ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ဤသို့ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်
အစည်းအေဝးအထေမ
ြ ာက် ြခင်းသည် မပျက် ြပယ်ေစရ။
အခန်း(၁၄)
မတည်ေငွရင်းနှင့် အမ
ြ တ်ခွဲေဝမှု
၈၆။ နိုင်ငံေတာ်သည် ဗဟိုဘဏ်၏ တစ်ဦးတည်းေသာ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် ြဖစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်၏
ခွင့် ြပုမတည်ေငွရင်းသည် ကျပ်သန်းေပါင်း သုံးသိန်း ြဖစ်သည်။ ယင်းအနက် ေငွကျပ် သန်းေပါင်း
တစ်သိန်းကို နိုင်ငံေတာ်က ထည့်ဝင် ြပီးြဖစ်ရမည်။ ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့် ြပုမတည်ေငွရင်းနှင့် ထည့်ဝင်ြပီး
မတည်ေငွရင်းတို့ကို အစိုးရ၏ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် တိုး ြမှင့်နိုင်သည်။ မတည်ေငွရင်းများကို ေလျှာ့ချခ
ြ င်း
မပ
ြ ုရ။
၈၇။ ဗဟိုဘဏ်၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်များတန်ဖိုးသည် ေပးရန်တာဝန်များတန်ဖိုးနှင့် ထည့်ဝင်ြပီးမတည်
ေငွရင်းနှစ်ရပ်ေပါင်းေအာက် ေလျာ့နည်းသည့်အခါ ဗဟိုဘဏ်ကအဆို ြပု၍ အစိုးရက ခွင့် ြပုသည့်
အတိုင်း ဝန် ကီးဌာနသည် အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို ဗဟိုဘဏ်သို့ ထုတ်ေပး
ရမည်။
၈၈။ ဗဟိုဘဏ်၏နှစ်အလိုက် အသားတင်အြမတ်ေငွတွက်ချက်ရာတွင် နှစ်အတွက် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်မှုအသုံးစရိတ်များကို ထုတ်နုတ်ြပီးေနာက် ရလမ်းမရှိေသာေကးမ
ြ ီနှင့် ရရန်မေသချာေသာ
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ေကးြမီများအတွက် လျာထားခ
ြ င်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်များအတွက် တန်ဖိုးေလျှာ့လျာထား ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းများ
၏ သက်သာေချာင်ချိေရးနှင့် အင
ြ ိမ်းစားရန်ပုံေငွများအတွက် လျာထားခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက် ြပီး
တွက်ချက်ရမည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် လိုအပ်သည်ဟုယူဆေသာ အခ
ြ ားကိစ္စရပ်များအတွက် လျာထား
ြခင်းကိုလည်း အစိုးရ၏ ခွင့် ြပုချက်ြဖင့် ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၈၉။ ဗဟိုဘဏ်သည် အေထွေထွသီးသန့်ေငွကို တည်ေထာင်ထားပ
ြ ီး ြဖစ်ရမည်။ နှစ်စဥ် နှစ်ကုန်ဆုံး
သည့်အခါ အသားတင်အ ြမတ်ေငွ၏ ေလးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှေသာ ေငွပမာဏကို ကျပ်သန်း
ဂဏန်းအလီလီ ြဖင့် ဗဟိုဘဏ်၏ထည့်ဝင် ြပီး မတည်ေငွရင်း၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည်အထိ
အေထွေထွသီးသန့်ေငွသို့ ခွဲေဝေပးသွင်းရမည်။ အစိုးရ၏ ခွင့် ြပုချက် ြဖင့် အေထွေထွသီးသန့်ေငွသို့
လွှဲေြပာင်းေသာေငွပမာဏကို
နှစ်စဥ်သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းထက်
ေကျာ်လွန်၍တိုး ြမှင့်နိုင်သည်
သို့မဟုတ် အေထွေထွသီးသန့်ေငွ၏ စုစုေပါင်းေငွကို ဗဟိုဘဏ်၏ ထည့်ဝင် ြပီးမတည်ေငွရင်းထက်
ေကျာ်လွန်၍ တိုး ြမှင့်နိုင်သည်။
၉၀။ ပုဒ်မ ၈၉ အရ အေထွေထွသီးသန့်ေငွသို့ လွှဲေြပာင်းေပးသွင်း ြပီးေနာက် အသားတင်
အမ
ြ တ်ေငွမှ ကျန်ရှိေငွကို ပုဒ်မ ၈၇ အရ ထုတ်ေပးထားပ
ြ ီး ဗဟိုဘဏ်မှ ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ
အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များကို ေရွးယူရန် အသုံး ြပုရမည်။
၉၁။ ဗဟိုဘဏ်သည် နှစ်စဥ်နှစ်ကုန်ဆုံး၍ အရှုံးေပါ်ေပါက်သည့်အခါ အဆိုပါအရှုံးကို ပုဒ်မ ၈၉
အရ တည်ေထာင်ထားေသာ အေထွေထွသီးသန့်ေငွမှ ခုနှိမ်ရမည်။
၉၂။ ဗဟိုဘဏ်သည် ပုဒ်မ ၈၉ နှင့် ပုဒ်မ ၉၀ တို့အရ ခုနှိမ်မှုအားလုံးြပုလုပ် ြပီးေနာက် ကျန်ရှိေသာ
အသားတင်အ ြမတ်လက်ကျန်ေငွကို ကျပ်သန်းဂဏန်းအလီလီ ြဖင့် နှစ်ကုန်ဆုံးြပီးေနာက် နိုင်ငံေတာ်
၏ အရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းသို့ ေဆာလျင်စွာ လွှဲေြပာင်းေပးအပ်ရမည်။
၉၃။ ခုနှိမ်မှု သို့မဟုတ် ေပးေချမှုစသည်များ ြပုလုပ် ြခင်းအားဖ
ြ င့် ဗဟိုဘဏ်၏ရရန်ပိုင်ခွင့်သည်
ေပးရန်တာဝန်များနှင့် ထည့်ဝင် ြပီးမတည်ေငွရင်းနှစ်ရပ်ေပါင်းေအာက် ေလျာ့နည်းလိမ့်မည်ဟု
ဗဟိုဘဏ်ကယူဆပါက ပုဒ်မ ၈၉ နှင့် ၉၀ တို့ြဖင့် ခွင့်ြပုထားေသာ ခုနှိမ်မှုကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊
ပုဒ်မ ၉၂ အရ ေပးေချမှုတစ်စုံတစ်ရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း မပ
ြ ုလုပ်ရ။
၉၄။ ေရွှ၊ အထူးထုတ်ယူခွင့်များ၊ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ် ြပု ေငွစာရင်းယူနစ်များ
သို့မဟုတ် ကျပ်ေငွ ြဖင့် တန်ဖိုးသင့်ထားေသာ နိုင်ငံ ြခားေငွေ ြကးတို့၏ တန်ဖိုးများ သို့မဟုတ်
နိုင်ငံ ြခားေငွလဲလှယ်နှုန်းများတွင် တစ်စုံတစ်ရာေပ
ြ ာင်းလဲမှုေ ြကာင့် ဗဟိုဘဏ်၏ ေရွှ၊ အထူးထုတ်ယူ
ခွင့်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံြခားေငွေ ြကးများဖ
ြ င့် ြဖစ်ေစ၊ ယင်းတို့ြဖင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်၍ြဖစ်ေစ၊
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ရရန်ပိုင်ခွင့်များ သို့မဟုတ် ေပးရန်တာဝန်များကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေပ
ြ ာင်းလဲ ြဖစ်ေပါ်
လာမှုများအတွက် အထူးသီးသန့်ေငွစာရင်းတစ်ရပ် တည်ေထာင်ထားရမည်။
၉၅။ (က) ေရွှ၊ အထူးထုတ်ယူခွင့်များ၊ နိုင်ငံ ြခားေငွေ ြကးများနှင့် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်
ြပုေငွစာရင်းယူနစ်များ၏ ကျပ်ေငွတန်ဖိုးများကို နိုင်ငံ ြခားေငွလဲလှယ်နှုန်းေပ
ြ ာင်းလဲ
ြခင်းေက
ြ ာင့် ြပန်လည်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာတွင် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဗဟိုဘဏ်၏
မည်သည့်နှစ်မှ မည်သည့်အသားတင်အ ြမတ်ကိုမဆို ယင်းအထူးသီးသန့်ေငွစာရင်း
သို့ ြမီရှင် စာရင်းေရးသွင်းရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ေပ
ြ ာင်းလဲမှုတစ်ခုခုေ ြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဗဟိုဘဏ်၏ မည်သည့်
နှစ်မှ မည်သည့်အသားတင်အရှုံးကိုမဆို ယင်းအထူးသီးသန့်ေငွစာရင်းရှိ ြမီရှင်
လက်ကျန်မှ ခုနှိမ်ရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ရည်ညွှန်းေသာ အသားတင်အ ြမတ်သည်လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)
တွင် ရည်ညွှန်းေသာ အသားတင်အရှုံးသည်လည်းေကာင်း ဗဟိုဘဏ်၏ နှစ်စဥ်
အသားတင်အ ြမတ်ေငွတွက်ချက်ရာတွင် မပါဝင်ေစရ။
၉၆။ ဗဟိုဘဏ်သည် ဝင်ေငွအေပါ် ေကာက်ခံသည့်အခွန်များ၊ တံဆိပ်ေခါင်းခွန်များ သို့မဟုတ်
အလားတူ အခွန်များနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများအေပါ် အခွန်စည်း ြကပ်မှုများမှ ကင်းလွတ်
ခွင့်ရရှိေစရမည်။
၉၇။ ဗဟိုဘဏ်သည်(က) မိမိ၏ ဘ ာေငွအေပါ် ရပ်တည်၍ မိမိ၏ ဘ ာေငွအစီအစဥ် ြဖင့် လုပ်ငန်းများကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ဘ ာေရးနှစ်တစ်နှစ်မစမီ ဗဟိုဘဏ်၏ နှစ်စဥ် အရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို
ေရးဆွဲ၍အဖွဲ့သို့ တင် ြပအတည် ြပုချက်ရယူရမည်။ အဖွဲ့က အတည် ြပုပ
ြ ီးေသာ
နှစ်စဥ် အရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို အစိုးရသို့ အစီရင်ခံ တင်ြပရမည်။
(ဂ) အဖွဲ့သည် နှစ်စဥ် အရအသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်
အလို့ငှာ ဌာနတွင်းစည်းမျဥ်းများကို ချမှတ်ရမည်။
၉၈။ (က) ဗဟိုဘဏ်၏စာရင်းများကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က စစ်ေဆးရမည်။
(ခ) ဗဟိုဘဏ်သည် နှစ်စဥ် နှစ်ကုန်ဆုံးတိုင်း နှစ်ချုပ်ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများကို ေရးဆွဲ
ရမည်။ ဗဟိုဘဏ်သည် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က မှန်ကန်ေ ြကာင်း လက်မှတ်
ေရးထိုးသည့် အရှုံးအမ
ြ တ်စာရင်းနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတို့နှင့်အတူ နှစ်ချုပ်အစီရင်
ခံစာကို အစိုးရသို့ နှစ်ကုန်ဆုံး ြပီးေနာက် ေခ
ြ ာက်လအတွင်း တင် ြပရမည်။
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(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရတင်ြပ ြပီးေနာက် ဗဟိုဘဏ်သည် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို အများသိရှိ
ေစရန် ထုတ်ြပန်ေ ြကညာရမည်။
အခန်း (၁၅)
တားမ
ြ စ်ချက်များ

၉၉။ မည်သူမျှဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့် ြပုချက်မရရှိဘဲ ေအာက်ပါတို့ကို မပ
ြ ုရ(က) ေငွစက္က ူ သို့မဟုတ် ဒဂါးတစ်
င်္
ခုခုကို ြဖတ်ေတာက် ြခင်း၊ ဆုတ် ြဖဲြခင်း သို့မဟုတ် အခ
ြ ား
တစ်နည်းနည်း ြဖင့် ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ယွင်းေအာင် ြပုလုပ် ြခင်း၊
(ခ) ေငွစက္က ူတစ်ခုခုကို အလွန်အကျွံ အသွင်သဏ္ဌာန်ပျက်ယွင်းေစခ
ြ င်း၊
(ဂ) ေငွစက္က ူကိုြဖစ်ေစ၊ ဒဂါးကိ
င်္ ု ြဖစ်ေစ အကျိုးအမ
ြ တ်ရယူလို ြခင်းငှာ ေရာင်းဝယ်
ေဖာက်ကား ြခင်း။
၁၀၀။ ဗဟိုဘဏ်၏ မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်မျှ မိမိ၏ တာဝန်
ဝတ္တ ရားများကိုေဆာင်ရွက်ရာမှသိရှိလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အေပးအယူ ြပုလုပ်မှုများ၊ မည်သူ
မည်ဝါဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း၊ ဝင်ေငွပမာဏ သို့မဟုတ် ဝင်ေငွရလမ်း၊ အမ
ြ တ်များ၊ အရှုံးများ သို့မဟုတ်
အသုံးစရိတ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဥပေဒအရ ခွင့် ြပုချက်မရှိဘဲ
ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို ြခင်း၊ စစ်ေဆးေစခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ေက
ြ ညာခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ။
၁၀၁။ မည်သူမျှ ေငွစက္က ူများ၊ ဒဂါးမျ
င်္ ား သို့မဟုတ် ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ေဝေသာ ေတာင်းဆိုသည့်
အခါ ကိုင်ေဆာင်သူသို့ ေပးေချရမည် ြဖစ်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းတစ်မျိုးမျိုးကို ထုတ်ေဝခ
ြ င်း၊ အတု
ြပုလုပ် ြခင်း သို့မဟုတ် အတုကို ြပည်ပမှတင်သွင်း ြခင်းမပ
ြ ုရ။
အခန်း (၁၆)
ြပစ်မှုနှင့် ြပစ်ဒဏ်
၁၀၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၉၉ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှု
ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ နှစ်နှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊
ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ ထို့ြပင် သက်ေသခံပစ္စည်းများကိုလည်း ြပည်သူ့ဘ ာအဖ
ြ စ်
သိမ်းဆည်းရမည်။
၁၀၃။ မည်သည့်ဗဟိုဘဏ်အဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်မဆို ပုဒ်မ ၁၀၀ ပါ တားမ
ြ စ်
ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊
နှစ်နှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
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၁၀၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၀၁ ပါ တားမ
ြ စ်ချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား
စီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံးေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်မှ အများဆုံး တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ်
အထိ ချမှတ်ရမည်။ ထို့ြပင် သက်ေသခံပစ္စည်းများကိုလည်း ြပည်သူ့ဘ ာအဖ
ြ စ်သိမ်းဆည်းရမည်။
၁၀၅။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ြပစ်မတ
ှု စ်ခုခက
ု ျူးလွန် ြခင်းကို အားေပးကူညီလျှင် ြဖစ်ေစ၊
ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်လျှင် ြဖစ်ေစ၊ ကျူးလွန်ရန်ပူးေပါင်း ကံစည်လျှင်ြဖစ်ေစ ယင်းြပစ်မှုအတွက်
ဤဥပေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်းထားေသာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ် ြခင်းခံရမည်။

အခန်း (၁၇)
အေထွေထွ
၁၀၆။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုများအနက် ပုဒ်မ ၁၀၂ နှင့် ပုဒ်မ ၁၀၃ တို့ကို ရဲအေရးယူပိုင်ခွင့်ရှိေသာ
ြပစ်မှုများအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်သည်။
၁၀၇။ ပုဒ်မ ၁၀၂ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၀၃ အရ တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုဘဏ်၏ ကိုတင်ခွင့် ြပုချက်
ရယူရမည်။
၁၀၈။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ဗဟိုဘဏ်သို့ေပးရန်ရှိသည့် ေကးမ
ြ ီ
များကို နိုင်ငံေတာ်က ရရန်ပိုင်ခွင့်များမှတစ်ပါး အခ
ြ ားရရန်ပိုင်ခွင့်အားလုံးထက် ဦးစားေပးရမည်။
၁၀၉။ ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များသည် ဗဟိုဘဏ်နှင့် မသက်ဆိုင်ေစရ။
၁၁၀။ ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပေဒ ပထမဇယား အပိုဒ် ၁၄၉ သည် ဗဟိုဘဏ်က တရားစွဲဆို
သည့်အမှုအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ေစရမည်။
၁၁၁။ ဗဟိုဘဏ်သည် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိြပားမှု တည်ေဆာက်
ေရးအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၁၅/၉၀) အရ တည်ေထာင်ထားေသာ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ပိုင်
ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းနှင့် မေရွှ့မေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ေဆာင်ရွက်ဆဲ
လုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ေဆာင်ရွက် ြပီးလုပ်ငန်းများကိုလည်းေကာင်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် ေပးရန်
တာဝန်များကိုလည်းေကာင်း အသီးသီးဆက်ခံရမည်။
၁၁၂။ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ်ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမှုတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ့ ဥပေဒ
အမှတ် ၁၅/ ၉၀) အရ တည်ေထာင်ထားေသာ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ြပုလုပ်ခဲ့သည့်
သို့မဟုတ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် သေဘာတူစာချုပ်များသည် ဤဥပေဒအရ ဆက်ခံသည့် ဗဟိုဘဏ်က
ချုပ်ဆိုသည့် သေဘာတူစာချုပ်များဖ
ြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
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၁၁၃။ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ (နိုင်ငံေတာ်ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမှုတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ့ ဥပေဒ
အမှတ် ၁၅/၉၀) ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည််။ ယင်းဥပေဒကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ေသာ်လည်း
ယင်းဥပေဒအရတည်ေထာင်ထားရှိသည့် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒ
အရဆက်ခံမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လွှဲအပ်ေပးသည့်ေန့အထိ လုပ်ငန်းများကို
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိေစရမည်။
၁၁၄။ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်ဥပေဒ(နိုင်ငံေတာ် ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားမှုတည်ေဆာက်
ေရးအဖွဲ့ ဥပေဒအမှတ် ၁၅/၉၀) အရဖ
ြ စ်ေစ၊ အခ
ြ ားလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခုအရဖ
ြ စ်ေစ ထုတ် ြပန်သည့်
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန် ြကားချက်များသည် ဤဥပေဒနှင့်
မဆန့်ကျင်သေရွ့ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း မပ
ြ ုေသးသေရွ့ ဆက်လက်
အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည့်အ ြပင် ဤဥပေဒနှင့်အညီထုတ် ြပန်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဥ်း
များ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန် ြကားချက်များြဖစ်သည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည်။
၁၁၅။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤဥပေဒအရ
ေပးအပ်ေသာတာဝန်ကို သေဘာရိုး ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သူကို ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း၊
တရားမေက
ြ ာင်းအရေသာ်လည်းေကာင်း အေရးယူ ြခင်းမပ
ြ ုရ။
၁၁၆။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုဘဏ်သည်
လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြကားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
ထုတ် ြပန်နိုင်သည်။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

