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ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္Uပေဒ
(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၆ ။)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၄ ရက္
(၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Aခန္း(၁)
Aမည္နွင့္Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။ ဤUပေဒကို ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္Uပေဒဟု
ပေဒ ေခၚတြင္ ေစရမည္။
၂။ဤUပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေAာက္
Aာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါAတိုင္း Aဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္(က)

နိုင္ငံေတာ္ဆိ
ဆုသ
ိ ည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို ဆိုသည္။

(ခ)

AစိုးရAဖဲဆိ
ဆ
႔ြ ုသ
ိ ည္မွာ

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊

ၿပည္ေထာင္စု

Aစိုးရ

ဆိုသည္။
(ဂ)

ဝန္ႀကီးဌာနဆိ
ဌာနဆိုသည္မွာ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ၊ ဘ႑ာေရးနွင့္Aခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဆို သည္။

Aဖဲ႔က
ြ ို

(ဃ)

ဗဟိုဘဏ္ဆိုသည္မွာ ဤUပေဒAရ တည္ေထာင္သည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္ကို ဆိုသည္။

(င)

ဘဏ္ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ေငြေရးေႀကးေရး Aဖဲြ႔Aစည္းမ်ား UပေဒAရ တည္ေထာင္
ေသာဘဏ္ကို ဆိုသည္။

(စ)

ေငြေရးေႀကးေရးAဖဲ႔A
ြ စည္း ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ေငြေရးေႀကးေရး Aဖဲ႔A
ြ စည္းမ်ား
UပေဒAရ တည္ေထာင္ခြင့္ၿပဳထားေသာ Aဖဲြ႔Aစည္းကို ဆိုသည္။

(ဆ)

ေငြစကၠဴ ဆိုသည္မွာ

ဗဟိုဘဏ္က

ဤUပေဒAရၿဖစ္ေစ၊

ယခင္က

ၿဖစ္ေစထုတ္ထားေသာ

တရားဝင္ေငြစကၠဴကို ဆိုသည္။
(ဇ)

ဒဂၤါး

ဆိုသည္မွာ

ဗဟုိဘဏ္

ဤUပေဒAရၿဖစ္ေစ၊

ယခင္ကၿဖစ္ေစ

ထုတ္ထားေသာ

တရားဝင္ဒဂၤါးနွင့္ ေငြAေႀကြကို ဆိုသည္။
(ဈ)

နိုင္ငံၿခားသံုးေငြ ဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ေAာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္(၁)

နိုင္ငံၿခားေငြ ေငြသား၊

(၂)

နိုင္ငံၿခားေငြ

ေငြသားၿဖင့္

ေပးေခ်ရမည့္

သို႔မဟုတ္

ၿပည္ပတြင္

ေပးေခ်ရမည့္

နိုင္ငံၿခားရွိ

ဗဟိုဘဏ္မ်ား၊

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊
(၃)

နိုင္ငံတကာAစိုးရ

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖဲြ႔Aစည္းမ်ား၊

ေငြတိုက္မ်ားနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ မ်ားတြင္ ထားရိွေသာ Aပ္ေငြမ်ား၊

(ည)

(၄)

တစ္နိုင္ငံမွ တစ္နိုင္ငံသို႔ ေငြမ်ားလဲႊေၿပာင္းရာတြင္ Aသံုးၿပဳသည့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား၊

(၅)

ၿပည္တြင္းဘဏ္မ်ားရိွ နိုင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရိွသည့္ ေငြစာရင္းမ်ား။

ေရႊဆိုသည္မွာ Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ AေပးAယူၿပဳလုပ္မႈ၌ သတ္မွတ္ Aသံုးၿပဳသည့္ စံခိ်န္မီ
ေရႊေခ်ာင္း၊ ေရႊတံုး နွင့္ ေရႊဒဂၤါးမ်ားကိုဆိုသည္။

(ဋ)

လွည့္လည္သံုးစဲြေငြဆိုသည္မွာ

ဗဟိုဘဏ္

လက္ဝယ္ရိွ

ေငြစကၠဴႏွင့္ဒဂၤါးမ်ားမွAပ

လွည့္လည္သံုးစဲလ
ြ ်က္ရိွသည့္ သံုးစဲြေငြကို ဆိုသည္။
(ဌ)

Aေထြေထြသီးသန္႔ေငြစာရင္း
ဗဟိုဘဏ္ကုိမတည္

ဆိုသည္မွာ

AစိုးရAဖဲြ႔၏

တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္

Aသားတင္Aၿမတ္ေငြမွသတ္မွတ္ထားသည့္

ကနဦး

ထည့္ဝင္ေငြ

နွစ္စU္နွစ္ကုန္ဆုံးသည့္
ရာခိုင္နႈန္း

တစ္ရပ္ၿဖင့္

Aခါတိုင္း

တစ္ရပ္ၿဖင့္

ရရွိေသာ

ခဲြေဝေပးသြင္းရၿပီး

ဗဟိုဘဏ္၏ မတည္ေငြရင္း၏ ၁ဝဝ ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ ညီမွ်သည္Aထိ ထည့္ဝင္ရ သည့္ ေငြစာရင္းကို
ဆိုသည္။
(ဍ)

Aထူးသီးသန္႔ေငြစာရင္း ဆိုသည္မွာ ဗဟိုဘဏ္က Aထူးကိစၥရပ္ Aတြက္ တည္ေထာင္ထားသည့္
စာရင္းကို ဆိုသည္။

(ဎ)

ေလ်ွာ့ႏႈန္းဆိုသည္မွာ
ေငြေခ်းသက္ေသခံ

ေလ်ွာ့ႏႈန္းၿဖင့္

ေခ်းေငြAစီAစU္Aရ

လက္မွတ္မ်ားရယူ၍

ဘဏ္နင
ွ ့္

ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေရး

ေႀကးေရး

AာမခံAၿဖစ္

Aဖဲ႔A
ြ စည္းမ်ားသို႔

ထုတ္ေခ်းသည့္ ကာလတိုေခ်းေငြAေပၚ ရယူသည့္ ဗဟိုဘဏ္ Aတိုးနႈန္းကို ဆိုသည္။
(ဏ)

သီးသန္႔ေငြ

လိုAပ္ခ်က္

ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္မ်ားနွင့္
Aပ္နံွထားသည့္

သို႔မဟုတ္
ေငြစုဘဏ္မ်ား၌

စုစုေပါင္းAပ္နံွေငြ၏

သီးသန္႔ေငြAခိ်ဳး
ဘဏ္နွင့္

Aစိတ္Aပိုင္း

ဆိုသည္မွာ

ဆက္သြယ္

တစ္ရပ္ကို

ကူးသန္း

ေဆာင္ရက
ြ ္သူမ်ား

Aနည္းဆံုး

သီးသန္႔ေငြ

လိုAပ္ခ်က္ တစ္ရပ္Aၿဖစ္ ထားရရိွမည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ သတ္မွတ္ ခ်က္ကို ဆိုသည္။
(တ)

နွစ္ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးနွစ္ကို ဆိုသည္။

(ထ)

ပုဂၢိဳလ္
လဟူေသာ စကားရပ္တြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္UီးUီး သုိ႔မဟုတ္ UပေဒAရ ဖဲြ႔စည္း ထားေသာ
Aဖဲ႔A
ြ စည္းတစ္ရပ္ရပ္တို႔ ပါဝင္သည္။

Aခန္း(၂)
တည္ေထာင္ၿခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

၃။ ဗဟိုဘဏ္ကို ကိုယ္ပို္င္Aမည္ၿဖင့္ စU္ဆက္မၿပတ္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္၊ တရားစဲြ ဆိုနိုင္ခြင့္၊ တရားစဲြဆို
ခံနိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္Aဖဲ႔A
ြ စည္းAၿဖစ္ ဤUပေဒၿဖင့္ တည္ေထာင္သည္။
၄။

ဗဟိုဘဏ္၏

ရံုးခ်ဳပ္ကို

ေနၿပည္ေတာ္တြင္

ထားရိွရမည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္

ဒါရိုက္တာ

Aဖြ႔၏
ဲ

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္တြင္းတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ပတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ခဲြမ်ားနွင့္ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခဲမ
ြ ်ား
ဖြင့္လွစ္နိုင္သည္။
၅။ ဗဟိုဘဏ္၏ Aဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ၿပည္တြင္းေဈးနႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ ရရိွရန္နွင့္ ထိန္းသိမ္း ရန္ၿဖစ္သည္။
၆။ ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိ၏ Aဓိကရည္မွန္းခ်က္နွင့္Aညီ ေAာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တိုးတက္ေAာင္ၿမင္ေစရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ရမည္(က)

ေငြေႀကးတည္ၿငိမ္ေရး၊

(ခ)

ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊

(ဂ)

ထိေရာက္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမႈစနစ္မ်ား ခိုင္မာ တိုးတက္ ေရး၊

(ဃ)
၇။

ရွင္သန္ေသာ

စီးပြားေရးဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈရရိွေစရန္

AစိုးရAဖဲြ႔၏

Aေထြေထြ

စီးပြားေရး

မူဝါဒမ်ားကို

ေAာင္ၿမင္ေစရန္

ဤUပေဒပါ

Aေထာက္Aကူၿပဳေရး။
ဗဟိုဘဏ္သည္

မိမိ၏Aဓိကရည္မွန္းခ်က္နွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိAား Aပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပို္င္ခြင့္မ်ားကို
လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္သည္။
Aခန္း(၃)
ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းၿခင္း
၈။ ဗဟိုဘဏ္ကို ဒါရိုက္တာAဖြ႔ၿဲ ဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရမည္။
၉။ (က)

ဗဟိုဘဏ္၏

ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔ကို

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏

ပုဂၢိဳလ္ကိုးဦးၿဖင့္
သေဘာတူညီခ်က္

ေAာက္ပါAတိုင္း
ၿဖင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက

ခန္႔Aပ္တာဝန္ေပးရမည္(၁)

ဗဟိုဘဏ္Uကၠ႒

Uကၠ႒

(၂)

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ Uကၠ႒ သံုးဦး

Aဖဲြ႔ဝင္

(၃)

AစိုးရAဖဲ႔က
ြ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ၿပင္ပမွ

Aဖဲြ႔ဝင္

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူငါးဦး

ဖဲ႔စ
ြ ည္း၍

(ခ)

ဗဟိုဘဏ္ Uကၠ႒၏ သက္တမ္းသည္ ငါးနွစ္ၿဖစ္သည္။ က်န္ဒါရိုက္တာ Aဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၏ သက္တမ္း
သည္

ေလးနွစ္ၿဖစ္သည္။

ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔၏

Uကၠ႒နွင့္

Aဖဲြ႔ဝင္

မ်ားသည္

ဆက္တိုက္

သက္တမ္းနွစ္ခုထက္ပို၍ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရိွေစရ။
(ဂ)

ဗဟိုဘဏ္၏ Uကၠ႒နွင့္ ဒုတိယUကၠ႒မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို Aခ်ိ္န္ၿပည့္
ထမ္းေဆာင္ရမည့္

Aၿပင္

Aခေႀကးေငြရရွိေသာ

Aၿခား

မည္သည့္

လုပ္ငန္းကိုမွ်

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္းမၿပဳရ။
(ဃ)

ဒါရိုက္တာAဖြ႔သ
ဲ ည္ ဗဟိုဘဏ္၏ Aရာရွိတစ္UီးAား ဒါရိုက္တာAဖြဲ႔၏ ရံုးလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား
ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္ခံAၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သီးၿခား တာဝန္ေပးAပ္ရမည္။

(င)

ဒါရိုက္တာAဖဲ႔၏
ြ

Uကၠ႒နွင့္Aဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္

ေငြေႀကးနွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္း၊

Uပေဒပညာရပ၊္

ဗဟိုဘဏ္လုပ္ငန္း၊
စာရင္းကိုင္နွင့္

စီးပြားေရး

စာရင္းစစ္

ပညာရပ၊္

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္

တြင္Aေတြ႔Aႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတႀကြယ္ဝသူမ်ား ၿဖစ္ရမည္။
(စ)

ဒါရိုက္တာAဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္

မိမိႏွင့္မိမိ၏

မိသားစုဝင္မ်ား၏

ေငြေႀကး

သို႔မဟုတ္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းနွင့္ဆိုင္ေသာ Aကိ်ဳး ခံစားခြင့္မ်ားကို ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔သို႔ Aၿပည့္ Aစံုတင္ၿပရမည္။

၁ဝ။ ေAာက္ပါပုဂၢိဳလ္တို႔ကို Aဖဲ႔ဝ
ြ င္Aၿဖစ္ ခန္႔ထားၿခင္းမၿပဳရ(က)

နိုင္ငံသားမဟုတ္သူ၊

(ခ)

Aဖဲ႔ဝ
ြ င္တစ္ဦး၏ ဇနီး၊ ခင္ပန
ြ ္း၊ မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီAစ္ကို ေမာင္နွမ Aရင္း၊

(ဂ)

ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ Aစုစပ္လုပ္ငန္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ယင္းAဖဲြ႔Aစည္းမ်ားတြင္
ငါးရာခိုင္နႈန္းထက္ပိုေသာ Aကိ်ဳးခံစားခြင့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ Aဓိက Aစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္မ်ား၊

(ဃ)

ဘဏ္တစ္ခုခု သိ႔ုမဟုတ္ ေငြေရးေႀကးေရး Aဖဲြ႔Aစည္းတစ္ခုခု၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊
ယင္းAဖဲ႔A
ြ စည္း မ်ားတြင္ ငါးရာခိုင္နႈန္း ထက္ပိုေသာ Aကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဒါရိုက္တာAဖြ႔သ
ဲ ို႔
Aၿပည့္Aစုံ တင္ၿပရမည္။

၁၁။ ဗဟိုဘဏ္၏ Uကၠ႒နွင့္ ဒုတိယUကၠ႒တို႔သည္ ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔က သတ္မွတ္ေသာ ခ်ီးၿမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို
ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ယင္းခ်ီးၿမွင့္ေငြကို ဗဟိုဘဏ္မွ က်ခံရမည္။
၁၂။ ၿပင္ပမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူ ဒါရုိက္တာAဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဒါရုိက္တာAဖြဲ႔က သတ္မွတ္ေသာ
ခ်ီးၿမွင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ား ကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ယင္းခ်ီးၿမွင့္ေငြကို ဗဟိုဘဏ္မွ က်ခံရမည္။
၁၃။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းAား ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔ဝင္ Aၿဖစ္ ခန္႔Aပ္တာဝန္ေပးပါက
တာဝန္ေပးAပ္

သည့္ေန႔မွစ၍

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းAၿဖစ္မွ

ဝန္ထမ္း

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္Aၿဖစ္မွ
စည္းမ်U္းစည္း

ကမ္းနွင့္Aညီ

နုတ္ထြက္ၿပီးၿဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊

Aၿငိမ္းစားယူၿပီးၿဖစ္သည္ဟု

လည္းေကာင္း

မွတ္ယူရမည္။ ထို႔ၿပင္ ဒါရိုက္တာAဖဲ႔ဝ
ြ င္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရး ပါတီ Aဖဲြ႔Aစည္းတစ္ခုခု၏ Aဖဲ႔ဝ
ြ င္ မၿဖစ္ရ။
ပါတီAဖဲြ႔Aစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမၿပဳရ။
၁၄။ဗဟုိဘဏ္Uကၠ႒သည္
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ဗဟိုဘဏ္၏
စီမံခန္႔ခၿဲြ ခင္းႏွင့္

တာဝန္ခံၿပီးေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

AႀကီးAကဲAၿဖစ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္၍

မူဝါဒAေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿခင္း

တိ႔က
ု ို

ဗဟိုဘဏ္၏

ဒါရုိက္တာAဖြဲ႕Aား

၁၅။ဗဟိုဘဏ္Uကၠ႒သည္

ဗဟိုဘဏ္ကိုယ္စား

Aေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္၊သေဘာတူ

စာခ်ဳပ္မ်ား

ခ်ဳပ္ဆိုရန္၊

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားနွင့္ စာခြ်ြ န္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လုပ္ပို္င္ခြင့္မ်ားရွိသည္။ Aဆိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ဒါရိုက္တာAဖြဲ႔က ဆုံးၿဖတ္သည့္Aတိုင္း ဗဟိုဘဏ္၏ Aရာရွိမ်ားAား လႊဲAပ္ႏိုင္သည္။
၁၆။ ဒါရိုက္တာAဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္UီးUီးကို ေAာက္ပါAေႀကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ ပါက ဒါရိုက္တာAဖဲ႔ဝ
ြ င္Aၿဖစ္မွ
ရပ္စဲၿပီးၿဖစ္ရမည္(က)

ပုဒ္မ ၁ဝ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ၿငိစြန္းၿခင္း၊

(ခ)

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿခင္း၊

(ဂ)

ခန္႔Aပ္သည့္ Aာဏာပိုင္ထံ နုတ္ထြက္လႊာတင္၍ ခြင့္ၿပဳခ်က္ရရိွၿခင္း၊

(ဃ)

မိမိ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿခင္းမရွိေႀကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဆံုးၿဖတ္ခံရၿခင္း၊

(င)

ဒါရိုက္တာAဖြ႔၏
ဲ ခြင့္ၿပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ဒါရိုက္တာAဖြဲ႔၏ Aစည္းAေဝး တက္ေရာက္ရန္ တစ္ဆက္တည္း
သံုးလ ပ်က္ကြက္ၿခင္း။

၁၇။

နုတ္ထြက္သာြ းေသာ

ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔ဝင္၏

သို႔မဟုတ္

က်န္ရာထူး

သင့္ေလ်ာ္သူတစ္ဦးဦးကို

ရာထူးမွ

သက္တမ္းAတြက္

ရပ္စဲၿခင္းခံရေသာ
ဤUပေဒပါ

ၿဖည့္စက
ြ ္ခန္႔ထားရမည္။

သို႔မဟုတ္

သတ္မွတ္ခ်က္
ယင္းသို႔

ကြယ္လြန္
မ်ားနွင့္

သြားေသာ

ညီညတ
ြ ္ေသာ

ၿဖည့္စြက္ခန္႔ထားၿခင္းကို

လစ္လပ္မႈေပၚေပါက္သည့္ေန႔မွ သံုးလAတြင္း ၿပဳလုပ္ရမည္။
၁၈။ ဒါရိုက္တာAဖဲ႔သ
ြ ည္ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၿဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားကို လိုAပ္သလို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ယင္းေကာ္မတီမ်ား၏

တာဝန္နွင့္ လုပ္ပို္င္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ ေပးရမည္။
၁၉။ ဒါရိုက္တာAဖဲ႔သ
ြ ည္ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္Aလို႔ငွာ ဝန္ထမ္းဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုတစ္ရပ္
ေရးဆဲြထားရိွရမည္။ ယင္းဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုAတြင္း လိုAပ္ေသာ Aရာ ထမ္းမ်ားနွင့္ Aမႈထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားရမည္။
၂ဝ။ ဒါရိုက္တာAဖဲ႔သ
ြ ည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ား
ခံစားခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ ရမည္။
၂၁။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ဒါရိုက္တာAဖဲ႔၏
ြ Aတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ေAာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရက
ြ ္နိုင္သည္(က)
(ခ)

၂၂။

(က)

မိမိ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ Aာမခံၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ Aာမခံမဲ့ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ေခ်းေငြနွင့္ ႀကိဳတင္ေပးေငြ
ထုတ္ေခ်းၿခင္း၊
မိမိ၏

ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားနွင့္

Aကိ်ဳးခံစားခြင့္

ရရွိမႈမ်ားAတြက္

Aၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းရန္ပုံေငြ သုိ႔မဟုတ္ Aလားတူ AစီAစU္မ်ား တည္ေထာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း။

ဒါရိုက္တာAဖဲ႔၏
ြ
သို႔ရာတြင္

ပံုမွန္Aစည္းAေဝးကို

ဗဟိုဘဏ္Uကၠ႒

သို႔မဟုတ္

တစ္လလွ်င္

Aနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္

ဒါရိုက္တာ

Aဖဲြ႔ဝင္

ၿပဳလုပ္ရမည္။

Aမ်ားစု၏

ဆႏၵၿဖင့္

မည့္သည့္Aခိ်န္မဆို AထူးAစည္းAေဝး ၿပဳလုပ္ ႏုိင္သည္။
(ခ)

ဒါရိုက္တာAဖြ႔ဝ
ဲ င္Uီးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္တက္ေရာက္လ်ွင္ Aစညး္Aေဝး Aထေၿမာက္သည္။

Aစည္းAေဝးတြင္
(ဂ)

သဘာပတိAၿဖစ္

ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔

Uကၠ႒က

လည္းေကာင္း၊

Uကၠ႒

မရိွသည့္Aခါ Uကၠ႒က တာဝန္ေပးAပ္သည့္ ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔ဝင္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ Uကၠ႒
တစ္ဦးဦးကလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဒါရိုက္တာAဖဲ႔၏
ြ

(ဃ)

Aစည္းAေဝးတြင္

ဒါရိုက္တာAဖြ႔ဝ
ဲ င္Aမ်ားစု၏

ဆႏၵမဲၿဖင့္

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရမည္။

တက္ေရာက္ေသာ

မဲAေရAတြက္

တူညီေနလွ်င္

သဘာပတိ၏ AဆံုးAၿဖတ္မဲၿဖင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရမည္။
ဒါရိုက္တာAဖဲ႔ြ Aစည္းAေဝးမ်ား၌ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ၊ ဘ႑ာေရးနွင့္ Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္
(င)

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ၊

Aမိ်ဳးသားစီမံကိန္းနွင့္

စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ

ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔ Aား ေလ့လာသူမ်ားAၿဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ႀကားရမည္။
၂၃။

ဒါရိုက္တာAဖဲ႔ဝ
ြ င္တစ္ဦးဦး၏

Aကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားနွင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ဒါရိုက္တာAဖဲြ႕က Aေရး ယူေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ လိုAပ္သည့္Aခါ ယင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ Aစည္းAေဝးတြင္
ယင္းဒါရိုက္တာAဖြ႔ဝ
ဲ င္က ဆႏၵမဲေပးပို္င္ခြင့္ မရွိေစရ။
Aခန္း(၄)
မတည္ေငြရင္းနွင့္ Aၿမတ္ခဲြေဝမႈ
၂၄။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္

ဗဟိုဘဏ္၏

တစ္Uီတည္းေသာ

Aစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္ၿဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏

ခြင့္ၿပဳမတည္ေငြရင္းသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း သုံးသိန္းၿဖစ္သည္။ ယင္းAနက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း တစ္သိန္းကို
နိုင္ငံေတာ္က ထည့္ဝင္ၿပီးၿဖစ္ရမည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ၿပဳမတည္ေငြရင္းနွင့္ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ေငြရင္းတို႔ကုိ
AစိုးရAဖြဲ႔၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တိုးၿမွင့္ႏိုင္သည္။ မတည္ေငြရင္းမ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿခင္းမၿပဳရ။
၂၅။ဗဟိုဘဏ္၏
ရပ္ေပါင္းေAာက္

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားတန္ဖိုးသည္
ေလ်ာ့

နည္းသည့္Aခါ

ေပးရန္တာဝန္မ်ားတန္ဖိုးနွင့္
ဗဟုိဘဏ္က

Aဆိုၿပဳ၍

ထည့္ဝင္ၿပီး

AစိုးရAဖဲြ႔က

မတည္ေငြရင္းနွစ္
ခြင့္ၿပဳသည့္Aတိုင္း

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္သို႔ ထုတ္ေပးရမည္။
၂၆။

ဗဟိုဘဏ္၏နွစ္Aလိုက္

Aသားတင္Aၿမတ္ေငြတြက္ခ်က္ရာတြင္

နွစ္Aတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ

Aသံုးစရိတ္မ်ားကို ထုတ္နုတ္ၿပီးေနာက္ ရလမ္းမရိွေသာ ေႀကြးၿမီနွင့္ ရရန္မေသခ်ာေသာ ေႀကြးၿမီမ်ားAတြက္
လ်ာထားၿခင္း၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားAတြက္ တန္ဖိုး ေလ်ာ့လ်ာထားၿခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနွင့္
Aၿငိမ္းစား ရန္ပုံေငြ မ်ားAတြက္ လ်ာထားၿခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး တြက္ခ်က္ရမည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္
လိုAပ္သည္ဟုယူဆေသာ Aၿခားကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ လ်ာထားၿခင္း ကိုလည္း Aစိုးရ Aဖဲြ႔၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္
ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
၂၇။

ဗဟိုဘဏ္သည္Aေထြေထြ

နွစ္ကုန္ဆံုးသည့္Aခါ

Aသားတင္

သီးသန္႔ေငြစာရင္းကို
Aၿမတ္ေငြ၏

တည္ေထာင္ထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။

ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္

ညီမ်ွေသာ

နွစ္စU္

ေငြပမာဏကို

က်ပ္သန္းဂဏန္း Aလီလီၿဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ေငြရင္း၏ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္ ညီမ်ွသည္Aထိ
Aေထြေထြသီးသန္႔ေငြစာရင္းသို႔

ခြဲေဝေပးသြင္းရမည္။

AစိုးရAဖြဲ႕၏

ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္

Aေထြေထြ

သီးသန္႔ေငြစာရင္းသို႔ လႊဲေၿပာင္းေသာ ေငြပမာဏကို နွစ္စU္သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လန
ြ ္၍ တိုးၿမွင့္
ႏို္င္သည္ သုိ႔မဟုတ္ Aေထြေထြသီးသန္႔ေငြစာရင္း၏ စုစုေပါင္းေငြကို ဗဟိုဘဏ္၏ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ေငြရင္း
ထက္ေက်ာ္လြန္ ၍ တိုးၿမွင့္ႏိုင္သည္။

၂၈။ ပုဒ္မ ၂၇Aရ Aေထြေထြသီးသန္႔ေငြစာရင္းသို႔ လႊဲေၿပာင္းေပးသြင္းၿပီးေနာက္ Aသားတင္Aၿမတ္ေငြမွ
က်န္ရွိေငြကို

ပုဒ္မ၂၅

Aရ

ထုတ္ေပးထားၿပီး

ဗဟိုဘဏ္မွ

ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ

Aစိုးရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရြးယူရန္ Aသံုးၿပဳရမည္။
၂၉။ ဗဟိုဘဏ္သည္ နွစ္စU္ နွစ္ကုန္ဆုံး၍ Aရႈံးေပၚေပါက္သည့္Aခါ AဆိုပါAရံႈးကို ပုဒ္မ ၂၇ Aရ
တည္ေထာင္ထားေသာ Aေထြေထြသီးသန္႔ေငြစာရင္းမွ ခုနိွမ္ရမည္။
၃ဝ။ ဗဟိုဘဏ္သည္ပုဒ္မ ၂၇ နွင့္ ပုဒ္မ ၂၈ တို႔Aရ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ က်န္ရိွေသာ Aသားတင္
Aၿမတ္လက္က်န္ေငြကို က်ပ္သန္းဂဏန္းAလီလီၿဖင့္ နွစ္ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ၿပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြAရAသုံး
ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းသုိ႔ ေဆာလ်င္စာြ လဲႊေၿပာင္းေပး Aပ္ရမည္။
၃၁။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ခုနိွမ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်မႈစသည္တို႔ကို ၿပဳလုပ္ၿခင္းAားၿဖင့္ မိမိ၏ရရန္ပိုင္ခြင့္သည္
ေပးရန္တာဝန္မ်ားနွင့္ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ေငြရင္း နွစ္ရပ္ေပါင္း ေAာက္ ေလ်ာ့နည္းလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါက ပုဒ္မ
၂၇ နွင့္ ပုဒ္မ ၂၈ တို႔Aရ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃ဝ Aရ လဲႊေၿပာင္းေပးAပ္မႈ
တစ္စံုတစ္ရာကို ေသာ္လည္းေကာင္း မၿပဳလုပ္ရ။
၃၂။ ေရႊ၊ Aထူးထုတ္ယူခြင့္မ်ား၊ Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ AသိAမွတ္ၿပဳ ေငြစာရင္းယူနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်ပ္ေငြၿဖင့္
တန္ဖိုးသင့္

ထားေသာ

နိုင္ငံၿခားေငြေႀကးတို႔၏

တန္ဖိုးမ်ား

သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံၿခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားတြင္

တစ္စုံတစ္ရာေၿပာင္းလဲမႈေႀကာင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေရႊ၊ Aထူးထုတ္ယူခြင့္မ်ား၊ ႏုိင္ငံၿခားေငြေႀကးမ်ား တစ္ရပ္ရပ္ကို
တန္ဖိုးၿပန္လည္

သတ္မွတ္ၿခင္းၿဖင့္

ေပၚေပါက္လာသည့္

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္

ေပးရန္တာဝန္မ်ား၏

တန္ဖိုးေၿပာင္းလဲမႈမ်ားAတြက္ Aထူးသီးသန္႔ ေငြစာရင္းတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ထားရမည္။
၃၃။

(က)

ေရႊ၊ Aထူးထုတ္ယူခြင့္မ်ား၊ ႏုိင္ငံၿခားေငြေႀကးမ်ားနွင့္

Aၿပညၿ္ပည္ ဆိုင္ရာAသိAမွတ္ၿပဳ

ေငြစာရင္းယူနစ္မ်ား၏ က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးမ်ားကို နိုင္ငံၿခား ေငြလဲလွယ္နႈန္း ေၿပာင္းလဲၿခင္းေႀကာင့္
ၿပန္လည္တန္ဖိုး သတ္မွတ္ရာတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ဗဟိုဘဏ္၏ မည္သည့္နွစ္မွ မည္သည့္
Aသားတင္Aၿမတ္ကိုမဆို ယင္းAထူး သီးသန္႔ ေငြစာရင္းသို႔ ၿမီရွင္စာရင္း ေရးသြင္းရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(က)ပါ ေၿပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ဗဟိုဘဏ္၏ မည္သည့္ နွစ္မွ
မည္သည့္Aသားတင္

Aရံႈးကိုမဆို

ယင္းAထူး

သီးသန္႔

ေငြစာရင္းရိွ

ၿမီရွင္လက္က်န္မွ

ခုနိွမ္ရမည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ (က)တြင္ ရည္ညႊန္းေသာ Aသားတင္Aၿမတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)တြင္
ရည္ညႊန္းေသာ

Aသားတင္

Aရံႈးသည္

လည္းေကာင္း

ဗဟိုဘဏ္၏

နွစ္စU္Aသားတင္

Aၿမတ္ေငြ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မပါဝင္ေစရ။
၃၄။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ဝင္ေငြAေပၚ ေကာက္ခံသည့္ Aခြန္မ်ား ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ Aလားတူ
Aခြန္မ်ားနွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားAေပၚ Aခြန္စည္းႀကပ္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေစရမည္။
၃၅။ ဗဟိုဘဏ္သည္(က)
(ခ)

မိမိ၏

ဘ႑ာေငြAေပၚ

ရပ္တည္၍

မိမိ၏

ဘ႑ာေငြAစီAစU္ၿဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ဘ႑ာေရးနွစ္ တစ္နွစ္မစမီ ဗဟိုဘဏ္၏ ႏွစ္စU္AရAသုံး ခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္းကို ေရးဆဲြ၍

ဒါရိုက္တာAဖြ႔သ
ဲ ို႔ တင္ၿပ Aတည္ၿပဳခ်က္ ရယူရမည္။ ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔က Aတည္ၿပဳၿပီးေသာ
နွစ္စU္Aရ Aသံုးခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္းကို AစိုးရAဖဲြ႔သို႔ Aစီရင္ခံ တင္ၿပသည္နွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္
ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း တင္ၿပရမည္။
(ဂ)

၃၆။

(က)
(ခ)

ဒါရိုက္တာAဖဲ႔သ
ြ ည္ နွစ္စU္ AရAသံုးခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းကို Aေကာင္ Aထည္ ေဖာ္ရန္
လိုAပ္ေသာ ဘ႑ာေရး စည္းမ်U္းမ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္။

ဗဟိုဘဏ္၏

စာရင္းမ်ားကို

သံုးလပတ္

Aလိုက္

ပံုမွန္

စစ္ေဆးရမည္။ စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္Aစီရင္ခံစာကို ဒါရိုက္တာ Aဖဲြ႔သို႔ တင္ၿပရမည္။
ဗဟိုဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားကို ဘဏ္တြင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က Aနည္းဆံုး တစ္နွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္
စစ္ေဆးရမည္။
ဗဟိုဘဏ္သည္ နွစ္စU္

(ဂ)

ဘဏ္တြင္းစာရင္းစစ္ဌာနက

ဗဟိုဘဏ္သည္

နွစ္ကုန္ဆုံးတိုင္း နွစ္ခ်ဳပ္္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရမည။္

ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က

မွန္ကန္

ေႀကာင္း

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္

AရႈံးAၿမတ္စာရင္းနွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း တို႔နွင့္Aတူ နွစ္ခ်ဳပ္Aစီရင္ခံစာကို AစုိးရAဖြ႔သ
ဲ ို႔
နွစ္ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ေၿခာက္လAတြင္း တင္ၿပရမည္။

(ဃ)

ပုဒ္မခြဲ(ဂ)Aရ

တငၿ္ပၿပီး

ေနာက္

ဗဟိုဘဏ္သည္

နွစ္ခ်ဳပ္Aစီရင္ခံစာကို

Aမ်ားၿပည္သူသိရိွေစရန္ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာ ရမည္။

Aခန္း(၅)
တာဝန္ခံမႈနွင့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ထုတ္ၿပန္မႈ
၃၇။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ယင္း၏ ေငြေႀကးမူဝါဒနွင့္ ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရး မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မႈနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ ၏ ေငြေရးေႀကးေရးAေၿခAေနတို႔နွင့္ စပ္လ်U္း၍
AစိုးရAဖဲြ႔နွင့္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တစ္နွစ္လွ်င္ Aနည္းဆံုးနွစ္ႀကိမ္ Aစီရင္ခံ တင္ၿပရမည္။ Aဆိုပါ
Aစီရင္ခံစာကို ဝန္ႀကီးဌာနသို႔လည္း ေပးပို႔ရမည္။
၃၈။

ဗဟိုဘဏ္Uကၠ႒သည္

ေငြေႀကးမူဝါဒ၊

ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

နိုင္ငံေတာ္၏

ေငြေရးေႀကးေရးAေၿခAေန သို႔မဟုတ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ AခါAားေလ်ာ္စြာ Aစီရင္ခံတင္ၿပရမည္။
၃၉။

ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေႀကးမူဝါဒနွင့္

ေငြေရးေႀကးေရး

တည္ၿငိမ္ေရးဆိုင္ရာ

ၿဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို Aမ်ားၿပည္သူသိရိွေစရန္ ဒါရိုက္တာAဖဲြ႔ ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ သံုးလပတ္Aလိုက္
ထုတ္ၿပန္ေႀကညာရမည္။
Aခန္း(၆)
ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၄ဝ။ ဗဟိုဘဏ္၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ေငြေႀကးမူဝါဒကို ခ်မွတ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

(ခ)

နိုင္ငံၿခား ေငြလလ
ဲ ွယ္နႈန္းဆိုင္ရာမူဝါဒကို ဆံုးၿဖတ္ၿခင္းနွင့္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿခင္း၊

(ဂ)

AစိုးရAဖဲ႔A
ြ ား နိုင္ငံၿခားေငြလဲလွယ္နႈန္းစနစ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aႀကံၿပဳဳၿခင္း၊

(ဃ)

နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြကို ထိန္းသိမ္းၿခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြၿခင္း၊

(င)

ၿပည္တြင္းသံုးေငြကို တစ္ဦးတည္းထုတ္ေဝသူAၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခၿြဲ ခင္း၊

(စ)

ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ ႀကီးႀကပ္ ထိန္းေက်ာင္းၿခင္း၊

(ဆ)

ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို ႀကီးႀကပ္စစ္ေဆးၿခင္းနွင့္ ႀကပ္မတ္ ကြပ္ကၿဲ ခင္း၊

(ဇ)

ေငြေႀကးေစ်းကြက္ႏွင့္

ႏုိင္ငံၿခားေငြေစ်းကြက္မ်ား

စနစ္တက်ႏွင့္

ေၿဖာင့္မတ္

မွန္ကန္စာြ

ေပးေခ်မႈစနစ္

တစ္ရပ္

ေဆာင္ရက
ြ ္နိုင္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းကြပ္ကဲၿခင္း၊
(ဈ)

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး

ခုိင္မာ၍

စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည့္ဝေသာ

တိုးၿမွင့္ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္းနွင့္ ႀကပ္မတ္ ကြပ္ကဲၿခင္း၊
(ည)

ဘဏ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးAားထားရာ ကာလတိုေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသူAၿဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း၊

(ဋ)

AစိုးရAဖြဲ႕၏

ေငြစာရင္းမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေပးၿခင္းၿဖင့္

AစိုးရAဖြဲ႕၏

ဘဏ္Aၿဖစ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း၊
(ဌ)

AစိုးရAဖြဲ႕၏

ေငြေရးေႀကးေရးဆိုင္ရာ

Aႀကံေပးႏွင့္

ဘ႑ာေရး

ကိုယ္စားလွယ္Aၿဖစ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း၊
(ဍ)

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံၿခားAစိုးရမ်ားႏွင့္

Aၿပညၿ္ပည္ဆိုင္ရာAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ဘဏ္ Aၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(ဎ)

ေငြေရးေႀကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAတြက္ စာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ Aပ္ေငြ မ်ား လက္ခံၿခင္း၊

(ဏ)

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ေခ်းေငြနွင့္

ေငြေႀကးနယ္ပယ္ရိွ

Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

ေငြေရး

ေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ
AေပးAယူ

ၿပဳလုပ္မႈမ်ားကို

AစုိးရAဖြဲ႕Aမည္ၿဖင့္

ေဆာင္ရြက္ၿခင္းႏွင့္

တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္

တာဝန္ဝတၱရား
ၿခင္း၊

Aားလံုးကို

AစိုးရAဖြဲ႕ကိုယ္စား

AဆိုပါAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊
(တ)

ဤUပေဒAရေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိAားAပ္နွင္း

ထားေသာ

တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရေသာ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္တာဝန္မ်ားကို

လည္းေကာင္း

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္းေႀကာင့္

ေပၚေပါက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ Aေႀကာင္း သင့္ဆက္စပ္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း၊
၄၁။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေAာက္ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္(က)

မိမိAတြက္

မိမိAမည္ၿဖင့္

ယင္းေငြေခ်းသက္ေသခံ

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လက္မွတ္မ်ားကို

ေငြေရးေႀကးေရး

ထုတ္ေဝၿခင္း

ႏွင့္

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္

လည္းေကာင္း၊ Aမ်ားၿပည္သူနွင့္ လည္းေကာင္း ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား ၿခင္း၊
(ခ)

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားကို Aာမခံရယူ၍ ကာလတုိေခ်းေငြ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေပးေငြမ်ား
ထုတ္ေပးၿခင္း၊

(ဂ)

ေငြေရး ေႀကးေရး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လုိAပ္သလုိ ဝင္ေရာက္ ေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊

(ဃ)

ဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေႀကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္း၊

(င)

မိမိရရန္ရိွေသာ

ေႀကြးၿမီAတြက္

လက္ခံရရိွသည့္

ေရႊ႕ေၿပာင္းနိုင္ေသာ

ပစၥည္းကိုၿဖစ္ေစ၊

မေရႊ႕မေၿပာင္း နိုင္ေသာ ပစၥည္းကိုၿဖစ္ေစ ေရာင္းခ်၍ တန္ဖိုးကိုရယူၿခင္း၊
(စ)

မိမိသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ မည္သည့္ နိုင္ငံၿခားေငြေႀကး
Aမ်ိဳးAစား ၿဖင့္မဆို ၿပည္ပမွ ေခ်းေငြရယူၿခင္းနွင့္ Aဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားAတြက္ Aာမခံမ်ား
ထုတ္ေပးၿခင္း၊

(ဆ)

ဤUပေဒAရ

တရားစြဲဆုိရန္

ခြင့္ၿပဳမိန္႔ေတာင္းခံလာသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို

AဆံုးAၿဖတ္ေပးၿခင္း၊
(ဇ)

စာရင္းAင္းမ်ားနွင့္

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား

AဓိကAားၿဖင့္ ႏိုင္ငံ ၿခား

ေကာက္ယူၿခင္းနွင့္

ၿပဳစုေရးဆြၿဲ ခင္း၊

ေငြေပးေငြ ယူ စာရင္းAင္းမ်ားေရးဆြဲ ၿခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ၍

ေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံၿခားေငြေပးေငြယူ စာရင္း Aေၿခ Aေန တစ္ရပ္ရရွိေစရန္ လိုAပ္ေသာ
နည္းလမး္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ၿခင္း၊
(ဈ)

ေငြေႀကးပမာဏကို

လုိAပ္သလုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္

ဗဟုိဘဏ္၏

Aတုိး

ႏႈန္းကို

AခါAားေလ်ာ္စာြ ၿပင္ဆင္ သတ္မွတ္ၿခင္း၊
၄၂။ ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုAပ္ေသာ Uပစာမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းတို႔ကို
Uပေဒနွင့္Aညီ ရယူၿခင္း၊ ငွားရမ္းၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ထားရိွၿခင္းနွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္းတို႔ကို ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
၄၃။ ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိရရန္ရိွသည့္ ေႀကြးၿမီမ်ားAတြက္ ၿမီစားထံမွ ရရိွေသာ မည္သည့္ Aက်ဳိးခံစားခြင့္ကိုမဆို
ၿဖစ္နိုင္ သမွ် ေဆာလ်င္စာြ ထုခြဲေရာင္းခ်ရမည္။
၄၄။ ဗဟိုဘဏ္သည္(က)

ဤUပေဒAရ

ဗဟိုဘဏ္၏

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဦးတည္ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ

ကုမၸဏီမ်ား

Aၿခားစီးပြားေရးဆန္ေသာ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

မကိုက္ညီသည့္

သို႔မဟုတ္

Aၿမတ္

လုပ္ငန္း

ဖြဲ႕စည္း

မ်ား

လုပ္ကုိင္ၿခင္း၊

ရရွိေရးကိုသာ
သို႔မဟုတ္
ယင္းတို႔တြင္

Aစုရွယ္ယာထည့္ဝင္ၿခင္း မၿပဳရ၊
(ခ)

ဤUပေဒၿဖင့္ ခြင့္ၿပဳထားၿခင္းမ်ားမွAပ Aၿခားေခ်းေငြြ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပး ၿခင္း မၿပဳရ၊

Aခန္း(၇)
ေငြေႀကးတည္ၿငိမ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း
၄၅။ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိ၏ ေငြေႀကးတည္ၿငိမ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္Aား Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာ တြင္
ေAာက္ေဖာ္ၿပ ပါ ေငြေႀကးမူဝါဒဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို Aသံုးၿပဳ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္(က)

ေငြေရးေႀကးေရး ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ၿခင္း၊

(ခ)

ေလွ်ာ့နႈန္းနွင့္တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့နႈန္းတို႔ကို သတ္မွတ္က်င့္သံုးၿခင္း၊

(ဂ)

Aနည္းဆံုးထားရိွရမည့္ သီးသန္႔ေငြလိုAပ္ခ်က္Aား သတ္မွတ္ၿခင္း၊

(ဃ)

ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခၿြဲ ခင္း AပါAဝင္ Aၿခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသတ္မွတ္ၿခင္း။

၄၆။ဗဟိုဘဏ္သည္ ပုဒ္မ ၄၅၊ ပုဒ္မခဲြ(က)Aရ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေငြေရးေႀကးေရး ေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္မည့္
ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ Aမ်ိဳးAစားမ်ားနွင့္ ေခ်းေငြ Aတြက္ရယူမည့္ Aာမခံပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ၿခင္း နွင့္
ေငြေရးေႀကးေရးေစ်းကြက္

တြင္

ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မည့္

AေၿခAေနမ်ားကို

Aမ်ားၿပည္သူသို႔

ထုတ္ၿပန္ေႀကညာရမည္။
၄၇။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေႀကးေရး ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ မ်ားေရာင္းဝယ္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို Aသံုးၿပဳရာ၌ ေAာက္ပါတုိ႔ကို ဝယ္ယူၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ေလွ်ာ့နႈန္းၿဖင့္ လဲလွယ္ၿခင္းနွင့္
တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့နႈန္းၿဖင့္ လဲလွယ္ၿခင္းတို႔ ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္(က)

ေငြေပးAမိန္႔လက္မွတ္မ်ားနွင့္ ေငြေပးကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊

(ခ)

Aမ်ားၿပည္သူသို႔ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ထားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္
AစိုးရAဖြဲ႕က

ထုတ္ေဝသည့္

သုိ႔မဟုတ္

Aာမခံသည့္

Aၿခားေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊
( ဂ)
၄၈။

ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေဝထားေသာ ေငြေရးေႀကးေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား။

ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိ၏ေလွ်ာ့နႈန္းမ်ား၊ တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့နႈန္းမ်ားနွင့္ ေခ်းေငြAေပၚ Aတိုး နနႈ္းမ်ားကို

AခါAားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္ ၍ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာရမည္။
၄၉။

ဗဟိုဘဏ္သည္ Aပ္ေငြAမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ Aလားတူေပးရန္ တာဝန္မ်ားAတြက္ သီးသန္႔ ေငြAခ်ဳိးမ်ားကို

သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္Aၿပင္ ယင္းတုိ႔ကို တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း သတ္မွတ္နိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္
ယင္းလိုAပ္ေသာ

Aခ်ိဳးမ်ားနွင့္တက
ြ ္ခ်က္သည့္

နည္းလမ္း

တို႔သည္

လုပ္ငန္းAမ်ဳိးAစားတူ

ဘဏ္မ်ားAားလံုးAတြက္ တစ္ေၿပးညီၿဖစ္ေစရမည္။
၅ဝ။ဗဟိုဘဏ္သည္

ဘဏ္မ်ားAား

ေပးရန္တာဝန္မ်ားAတြက္
Aပ္ေငြမ်ားၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊

ယင္းတုိ႔၏

သီးသန္႔ေငြမ်ားနွင့္

Aပ္ေငြမ်ားႏွင့္

စပ္လ်U္း၍လည္းေကာင္း၊

စပ္လ်U္း၍လည္းေကာင္း

ယင္းႏွစ္ရပ္ေပါင္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊

Aၿခားသင့္ေလ်ာ္ရာ

ေငြသား

ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊

Aလားတူ
ဗဟိုဘဏ္ရွိ

တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ

ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေပးသည့္ Aခ်ိဳးAစားAတိုင္း ထားရိွေစရမည္။
၅၁။ ပုဒ္မ ၅ဝ Aရ ထားရိွရမည့္ သီးသန္႔ေငြလိုAပ္ခ်က္ ပမာဏAေပၚတြင္ ဗဟိုဘဏ္က Aတိုးေပးနိုင္သည္။
၅၂။Aနည္းဆံုးထားရရိွမည့္

သီးသန္႔ေငြလုိAပ္ခ်က္မ်ား၏

ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

ဒါရိုက္တာAဖြဲ႕က

သတ္မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ Aက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစရမည္။ ဗဟိုဘဏ္ သည္ သတ္မွတ္ေန႔ရက္ကို Aနည္းဆံုး ၁၄
ရက္ ႀကိဳတင္၍ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာရမည္။
၅၃။ဗဟိုဘဏ္သည္

ယင္း၏

Aၿခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေငြေႀကး

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားၿပည့္မီစြာ
မူဝါဒဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ားကို

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး
သတ္မွတ္Aသံုးၿပဳ

ႏုိင္သည္။

သတ္မွတ္ရာတြင္ ဒါရိုက္တာAဖြဲ႕ဝင္Aမ်ားစု၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ ၿဖင့္သာ သတ္မွတ္ရမည္။
Aခန္း (၈)
နိုင္ငံၿခားသံုးေငြနွင့္ နိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြစီမံခန္႔ခဲြၿခင္း

Aတြက္
ယင္းသို႔

၅၄။ ဗဟိုဘဏ္၏ Aႀကံၿပဳခ်က္ကိုရယူ၍ AစိုးရAဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံၿခားေငြလဲလယ
ွ ္နႈန္း စနစ္ကို သတ္မွတ္ရမည္။
၅၅။ ဗဟိုဘဏ္သည္ နိုင္ငံၿခားေငြလလ
ဲ ွယ္နႈန္းမူဝါဒကို သတ္မွတ္Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ရမည္။
၅၆။

ဗဟိုဘဏ္သည္

AခါAားေလ်ာ္စာြ

သတ္မွတ္ထားသည့္

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ

ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ နိုင္သည္(က)
(ခ)

ေရႊ သို႔မဟုတ္ AၿခားAဖုိးတန္သတၱဳမ်ားကို ဝယ္ယူၿခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွ ၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း
နွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားၿခင္း၊
ႏိုင္ငံၿခားသံုးေငြ

AေပးAယူၿပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္

နည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္

နိုင္ငံၿခားေငြေႀကးမ်ားကို

Aမ်ားလက္ခံAသံုးၿပဳေသာ

ဝယ္ယူၿခင္း၊

လက္ဝယ္ထား

ရိွၿခင္း၊

ေရာင္းခ်ၿခင္းနွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿခင္း၊
(ဂ)

နိုင္ငံၿခားAစိုးရမ်ား

သို႔မဟုတ္

နိုင္ငံၿခားဗဟိုဘဏ္မ်ားက

ထုတ္ေဝသည့္

သို႔မဟုတ္

Aာမခံသည့္ ေငြတုိက္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ Aၿခားေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေႀကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ Aၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ
Aသင္းAဖြဲ႕မ်ားက

ထုတ္ေဝေသာ

Aစုရွယ္ယာမ်ား

သို႔မဟုတ္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူၿခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွၿခင္း၊ ေရာင္းခ်ၿခင္း နွင့္
ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ ကားၿခင္း၊
(ဃ)

Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေႀကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ၿပည္ပရိွ ဗဟိုဘဏ္မ်ား၊ ေငြေႀကး
Aာဏာပိုင္မ်ား

နွင့္

ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင္

မိမိ၏

ေငြစာရင္းမ်ားကို

ဖြင့္လွစ္ထားရိွၿခင္း၊
(င)

Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ
ေငြေႀကးAာဏာပိုင္

ေငြေရးေႀကးေရး
မ်ားနွင့္

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊

ေငြေရးေႀကးေရး

ယင္းတုိ႔Aားကိုယ္စားၿပဳသူမ်ားAတြက္

ၿပည္ပရိွ

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊

ကိုယ္စား

ဗဟိုဘဏ္မ်ား၊

ႏိုင္ငၿံခားAစိုးရမ်ားႏွင့္

လွယ္Aၿဖစ္

သို႔မဟုတ္

ဆက္သယ
ြ ္သူAၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ေငြစာရင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေပးၿခင္း၊
(စ)

ဗဟိုဘဏ္က

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ယူဆေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ

မည္သည့္နိုင္ငံၿခားေငြေႀကး ၿဖင့္မဆို ေငြေခ်း ယူၿခင္းနွင့္ Aဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ား Aတြက္
Aာမခံေပးၿခင္း။
၅၇။ဗဟိုဘဏ္သည္

မိမိကိုယ္ပိုင္Aမည္ၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊

AစိုးရAဖြဲ႕

ကိုယ္စားၿဖစ္ေစ၊

AစိုးရAဖြဲ႕Aတြက္နွင့္

AစိုးရAဖြဲ႕၏ Aမိန္႔Aရ ၿဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်မႈနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမႈ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔
သေဘာသက္ေရာက္သည့္

စာခ်ဳပ္မ်ားကို

ၿပည္ပတြင္တည္ေထာင္ထားသည့္

Aမ်ားပိုင္ႏွင့္

ပုဂၢလိကပိုင္

စည္းကမ္းAခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ

သက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းAမ်ဳိးAစားတူ ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္ ခ်ဳပ္ဆို နိုင္သည္။
၅၈။

ဗဟိုဘဏ္သည္

AခါAားေလ်ာ္စာြ

သတ္မွတ္သည့္

ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္၍ ၿဖစ္ေပၚနိုင္ေသာ ေငြၿဖစ္လြယ္မႈနွင့္ ဆံုးရံႈးနိုင္ မႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစU္းစား၍
ေAာက္ပါတို႔Aနက္

Aခ်ိဳ႕Aဝက္

သို႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ယူရမည္-

Aားလံုးပါဝင္

သည့္

နိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြကို

(က)

ေရႊ၊

(ခ)

နိုင္ငံၿခားသံုးေငြ၊

(ဂ)
(ဃ)

ဗဟိုဘဏ္က

သေဘာတူလက္ခံနိုင္သည့္

နိုင္ငံၿခားေငြေႀကး

Aမ်ဳိးAစား

နွင့္

ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေပးေခ်ရ မည့္ ေငြေပးAမိန္႔လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊
ေAာက္ပါ Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ AသိAမွတ္ၿပဳ သီးသန္႔ေငြ ရရန္ ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား(၁)
(၂)

Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

ေငြေႀကးရန္ပံုေငြAဖြဲ႕ရိွ

နိုင္ငံေတာ္၏

နိုင္ငံၿခားသံုး

သီးသန္႔ေငြပိုင္ဆိုင္မႈ၊
Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေငြေႀကးရန္ပံုေငြAဖြဲ႕ရိွ နိုင္ငံေတာ္၏ Aထူး ထုတ္ယူခြင့္မ်ား
ပိုင္ဆိုင္မႈ။

၅၉။ ဗဟိုဘဏ္သည္(က)

ပုဒ္မ ၅၈ Aရ ထိန္းသိမ္းထားရိွသည့္ နိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြကို Aၿပည္ ၿပည္ဆိုင္ရာႏွင့္
AေပးAယူ

ၿပဳလုပ္မႈမ်ားAတြက္

လံုေလာက္သည္ဟု

မိမိယူဆသည့္

ပမာဏနွင့္Aညီ

ထိန္းသိမ္းထားရိွနိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။
(ခ)

ႏိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြပမာဏ က်ဆင္းလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာနွင့္
AေပးAယူ
စိတ္မခ်ရသည့္

ၿပဳလုပ္မႈမ်ားAတြက္

ယင္းနိုင္ငံၿခားသံုး

Aတုိင္းAတာAထိ

သီးသန္႔ေငြ၏

က်ဆင္းမည့္

လံုေလာက္မႈမွာ

Aႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု

ယူဆလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aဆုိပါ က်ဆင္းမႈကို ၿဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ
Aေႀကာင္းAခ်က္ Aလက္မ်ား၊ နိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြ AေၿခAေနႏွင့္ ယင္းAေၿခAေနကို
ကုစားမႈၿပဳႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆေသာ Aဆုိၿပဳခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ Aစီရင္ခံစာကို
AစိုးရAဖြဲ႕ထံ တင္ၿပရမည္။
(ဂ)

ႏိုင္ငံၿခားသံုးသီးသန္႔ေငြပမာဏ

ပံုမွန္AေၿခAေနရရွိၿပီဟု

ယူဆသည့္

Aခ်ိန္Aထိ

Aဆိုၿပဳခ်က္ႏွင့္ Aစီရင္ခံစာကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သံုးလထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ AစိုးရAဖြဲ႕ထံ
တင္ၿပရမည္။
၆ဝ။ဗဟိုဘဏ္သည္ နိုင္ငံေတာ္က AခါAားေလ်ာ္စြာ တင္ရိွလာနိုင္မည့္ ၿပည္ပ ေႀကြးၿမီမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္ေႀကာင္းကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ Aၿခား Aခ်က္Aလက္ မ်ားနွင့္တကြ AစိုးရAဖြဲ႕ထံ
Aႀကံၿပဳတင္ၿပနိုင္သည္။ ထိုသို႔ တင္ၿပနိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ နိုင္ငံေတာ္က ေခ်းယူထားေသာ သို႔မဟုတ္
Aာမခံထားေသာ နိုင္ငံၿခား ေႀကြးၿမီ Aားလံုး၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္စာရင္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ေတာင္းခံရယူ
နိုင္သည္။

Aခန္း(၉)
ၿပည္တြင္းသံုးေငြ ထုတ္ေဝၿခင္း
၆၁။ၿပည္တြင္းသံုးေငြ၏ Aေၿခခံယူနစ္သည္ “က်ပ္” ၿဖစ္သည္။ ေငြတစ္က်ပ္ကို Aပိုင္းတစ္ရာပိုင္း၍ တစ္ပိုင္းကို
တစ္ၿပားဟု ေခၚရမည္။ ထုိ က်ပ္ႏွင့္ၿပားမ်ားAတြက္ Aဂၤလိပ္ဘာသာသေကၤတမ်ားသည္ “K”နွင့္ “P”ဟု
Aသီးသီးၿဖစ္ရမည္။

၆၂။ဗဟိုဘဏ္ကသာလွ်င္ ေငြစကၠဴနွင့္ဒဂၤါးမ်ား ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားနွင့္
ဒဂၤါးမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ တရားဝင္ေငြAၿဖစ္ တည္ရိွေစ ရမည္။
၆၃။Uပေဒႏွင့္Aညီ

ေငြေႀကးႏွင့္စပ္လ်U္းသည့္

သို႔မဟုတ္

ေငြေႀကးၿဖင့္ေပးရန္ရွိသည့္

စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊

AေပးAယူၿပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေႀကြးၿမီတာဝန္တစ္ခုခုတြင္ နိုင္ငံၿခားသံုး ေငြၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ေႀကာင္း AတိAလင္း
သေဘာတူညီခ်က္မရိွခ့လ
ဲ ွ်င္ ယင္းကို နိုင္ငံေတာ္ Aတြင္းတြင္ က်ပ္ေငြၿဖင့္ ၿပဳလုပ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၆၄။ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြစကၠဴမ်ားပံုနိွပ္ၿခင္း၊ ဒဂၤါးမ်ား သြန္းေလာင္းၿခင္း၊ ထုတ္ေဝရန္ ထားရိွသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားနွင့္
ဒဂၤါးမ်ားကို

လံုၿခံဳစြာသိုေလွာင္ထားရိွၿခင္းနွင့္

ေငြစကၠဴ

ပံုနိွပ္ပလိပ္ၿပား

မ်ား၊

ဒဂၤါးညွပ္ပံုမ်ားနွင့္

ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ဒဂၤါး မ်ားကို လုိAပ္သလုိ သိုေလွာင္ၿခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးၿခင္းတုိ႔Aတြက္
စီစU္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆၅။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြစကၠဴမ်ားနွင့္ ဒဂၤါးမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ Aဆင္Aၿပင္၊ ဖြဲ႕စည္း ပါဝင္သည့္ ဝတၳဳပစၥည္းႏွင့္
Aၿခားခြဲၿခားႏိုင္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို AစိုးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ သတ္မွတ္ရမည္။
၆၆။ဗဟိုဘဏ္သည္

မည္သည့္ေငြစကၠဴAမ်ိဳးAစားကိုမဆုိ

ေၿပာင္းလဲသံုးစြဲရန္

လိုAပ္ပါက

AစိုးရAဖြဲ႕၏

သေဘာတူညီ ခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္နိုင္သည္။ ယင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ AေၿခAေနကို Aနီးစပ္ဆံုးက်င္းပသည့္
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ Aစည္း Aေဝးသို႔ တင္ၿပ၍ Aတည္ၿပဳခ်က္ ရယူရမည္။
၆၇။

(က)
(ခ)

ဗဟိုဘဏ္သည္

မိမိထုတ္ေဝထားသည့္

တရားဝင္သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ

ေငြေႀကးမ်ားကို

လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားက လဲလွယ္ေပးရန္ေတာင္းခံပါက တန္ဖိုးAလိုက္ လဲလွယ္ေပးရမည္။
ဘဏ္မ်ားသည္

တရားဝင္သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ

Aမ်ဳိးAစားၿဖစ္ေသာ

တရားဝင္ေငြစကၠဴ

ေငြစကၠဴႏွင့္
သို႔မဟုတ္

ဒဂၤါးမ်ားကို
ဒဂၤါးမ်ား

Aၿခားတန္ဖိုး
ၿဖင့္လလ
ဲ ွယ္ရန္

ေတာင္းဆိုသည့္Aခါ Aခမဲ့လဲလွယ္ေပးရမည္။
(ဂ)

ေပ်ာက္ဆံုးေသာ သို႔မဟုတ္ ခုိးရာပါေသာ သို႔မဟုတ္ ခၽြတ္ယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုသ႑ာန္
ပ်က္ေသာ ေငြစကၠဴႏွင့္ ဒဂၤါးတစ္ခုခု၏ တန္ဖုိးကို ဗဟို ဘဏ္ထံမွ ရပိုင္ခြင့္Aၿဖစ္ မည္သူမွ်
ေတာင္းဆို ခြင့္မရိွေစရ။ သုိ႔ရာတြင္ ခၽြတ္ယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုသ႑ာန္ ပ်က္ေသာ
ေငြစကၠဴႏွင့္ဒဂၤါးတန္ဖိုးကို

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊

စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္Aညီ

စိစစ္၍

ၿပန္လည္ ထုတ္ေပးနိုင္သည္။

Aခန္း(၁ဝ)
ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္တည္ၿငိမ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း
၆၈။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္တည္ၿငိမ္ေရးAတြက္

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားAား

လုိင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ၿငင္းပယ္ၿခင္းႏွင့္ ရုပ္သိမ္းၿခင္း၊ လုပ္ငန္း ခိုင္မာ ေကာင္းမြန္ ေစရန္ႀကီးႀကပ္စစ္ေဆးၿခင္း၊
ႀကပ္မတ္ကြပ္ကဲၿခင္းတုိ႔ကို တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ ရမည့္Aၿပင္ ယင္းAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ေႀကြးၿမီေပးဆပ္ႏိုင္မႈႏွင့္
လုပ္ငန္းခိုင္မာမႈတို႔ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုAပ္သလို ညႊန္ႀကားနိုင္သည္။

၆၉။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို

ႀကီးႀကပ္စစ္ေဆးရာတြင္

မိမိဝန္ထမ္းမ်ားကို

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ေပးAပ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေAာက္ပါAတုိင္း
တာဝန္ေပးAပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေစနိုင္သည္(က)

ေငြေရးေႀကးေရး
စာရင္းမ်ား၊

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏

လုပ္ငန္းခြင္သို႔

စာရင္းစာAုပ္မ်ား၊

AခါAားေလ်ာ္စာြ

Aေထာက္Aထား

စာရြက္

သြားေရာက္၍
စာတမ္းမ်ားနွင့္

Aၿခားမွတ္တမ္းမ်ားAား စစ္ေဆးၿခင္း၊
(ခ)

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏

ကာလAလိုက္စာရင္းမ်ား၊

မွတ္တမ္း

မ်ားနွင့္

သတင္းAခ်က္Aလက္ မ်ားကို ၄င္းတို႔ထံမွရယူ၍ စစ္ေဆးၿခင္း။
၇ဝ။

ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းသည္

ေဆာင္ရြက္ရန္Aလုိ႔ငွာ

ဗဟိုဘဏ္က

လိုAပ္မည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ယင္း၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို

ထိေရာက္စာြ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ

သတ္မွတ္ကာလ Aပိုင္းAၿခား Aလိုက္ ေတာင္းဆို သည့္ Aတိုင္း ေပးပို႔ရမည္။
၇၁။ဗဟိုဘဏ္သည္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ပုဒ္မ

၇၀

Aရ

ေပးပို႔ေသာ

ကိုေသာ္လည္းေကာင္း

Aခ်က္Aလက္Aားလံုးကိုေသာ္လည္း

သင့္ေလ်ာ္သည့္Aခိ်န္တြင္

တစ္ေပါင္း

ေကာင္း၊

တစ္စည္းတည္း

ထုတ္ၿပန္ေႀကညာနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ Aမ်ားၿပည္သူ နွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိုမူ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာၿခင္း မၿပဳရ။
၇၂။ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို ႀကပ္မတ္ကြပ္ကဲၿခင္း၊ ႀကီးႀကပ္စစ္ေဆးၿခင္းၿပဳသည့္
AၿခားAာဏာပိုင္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ထံမွလည္း လိုAပ္ေသာ သတင္းAခ်က္ Aလက္မ်ား ေတာင္းယူနိုင္သည္။
၇၃။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္

ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္း

တည္ၿငိမ္ေရးAတြက္

တစ္ခုခုကိုၿဖစ္ေစ၊

ယင္းမွ

လိုAပ္သည္ဟု

တာဝန္ရိွသူပုဂၢိဳလ္ကိုၿဖစ္ေစ

ယူဆ

ပါက

ယင္းလုပ္ငန္း၏

ေငြေရးေႀကးေရးတည္ၿငိမ္ေရးAတြက္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေၿခမ်ားကို ကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးAစီAစU္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ စာၿဖင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္ထုတ္ၿပန္ နိုင္သည္။
၇၄။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေႀကးလြယ္ကူမႈAခ်ဳိးAပါAဝင္

ေငြေရးေႀကးေရးAခ်ဳိးမ်ားနွင့္

ယင္းတုိ႔ကို

တြက္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လိုAပ္သလို သတ္မွတ္နိုင္သည္။
၇၅။ဗဟိုဘဏ္သည္ လိုAပ္သည္ဟု ယူဆပါက ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သတင္းAခ်က္Aလက္ မ်ား သို႔မဟုတ္
ေငြေရးေႀကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းနွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေငြေခ်း ရန္ ထိုက္တန္မႈကို Aကဲၿဖတ္
သံုးသပ္ရန္ ဆီေလ်ာ္သက္ဆိုင္ေသာ Aၿခားသတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စုစညး္ရရွိသည့္
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားသို႔

Aသိေပးနိုင္ရန္

သတင္းAခ်က္Aလက္ဌာန ကို တည္ေထာင္ခြင့္ၿပဳနိုင္သည္။

Aခန္း(၁၁)
ေငြေႀကးေဈးကြက္နွင့္ နိုင္ငံၿခားေငြေဈးကြက္ကို ႀကီးႀကပ္ထိန္းေက်ာင္းၿခင္း

ေခ်းေငြ

၇၆။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေႀကးေဈးကြက္နွင့္

နိုင္ငံၿခားေငြေဈးကြက္Aား

ႀကီးႀကပ္ထိန္း

ေက်ာင္းရာတြင္

ဗဟိုဘဏ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ေပး Aပ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေသာ္
လည္းေကာင္း ေAာက္ပါ Aတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ နိုင္သည္(က)

ေငြေႀကးေဈးကြက္နွင့္ နိုင္ငံၿခားေငြေဈးကြက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
လုပ္ငန္းခြင္သို႔

AခါAားေလ်ာ္စြာ

သြားေရာက္၍

စာရင္းမ်ား၊

စာရင္းစာAုပ္မ်ား၊

Aေထာက္Aထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ Aၿခားမွတ္တမ္းမ်ားAား စစ္ေဆးၿခင္း၊
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ

(က)

ပါ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ကာလAလိုက္

စာရင္းမ်ား၊

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ၎တုိ႔ထံမွ ရယူ၍ စစ္ေဆးၿခင္း။
၇၇။ ေငြေႀကးေဈးကြက္နွင့္ နိုင္ငံၿခားေငြေဈးကြက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္က
ယင္း၏လုပ္ငန္း

တာဝန္

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို

မ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

ေဆာင္ရြက္ရန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ

Aလုိ႔ငွာ

လိုAပ္မည့္

သတ္မွတ္ကာလ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

Aပိုင္းAၿခားAလိုက္

ေတာင္းဆိုသည့္Aတိုင္း ေပးပို႔ရမည္။
၇၈။ဗဟိုဘဏ္သည္

ပုဒ္မ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုေသာ္

၇၇

Aရ

ေပးပို႔ထားေသာ

လည္းေကာင္း

Aခ်က္Aလက္Aားလံုးကိုေသာ္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

Aခိ်န္တြင္

လည္းေကာင္း၊

တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း

ထုတ္ၿပန္ေႀကညာနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ Aမ်ားၿပည္သူနွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးနွင့္စပ္လ်U္းသည့္
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိုမူ ထုတ္ၿပန္ ေႀကညာၿခင္း မၿပဳရ။

Aခန္း(၁၂)
ေငြေပးေခ်မႈနွင့္စာရင္းရွင္းလင္းမႈစနစ္ကို ႀကီးႀကပ္ထိန္းေက်ာင္းၿခင္း
၇၉။

ဗဟိုဘဏ္သည္

Aၿခားသက္ဆုိင္ရာUပေဒပါ
Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ရပ္ရပ္Aား

လံုၿခံဳမႈနွင့္

ထိေရာက္မႈရိွေသာ

သတ္မွတ္

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ

လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္း၊

ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊

ၿဖစ္ေစရန္

ဤUပေဒႏွင့္

ေလွ်ာက္

ထားလာသည့္

ရုပ္သိမ္းၿခင္းနွင့္

ယင္းလုပ္ငန္းကို

ႀကီးႀကပ္စစ္ေဆးၿခင္း၊ ႀကပ္မတ္ကပ
ြ ္ကၿဲ ခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈ဝ။ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ Aၿခားနည္း တစ္ရပ္ရပ္
ၿဖင့္ ေငြေပးေခ် မႈမ်ားနွင့္ ေငြေပးေခ်မႈAၿဖစ္ Aသံုးၿပဳသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို စာရင္းရွင္းလင္းေပးရန္
စာရင္းရွင္း လင္းေရးAဖြဲ႕ မ်ားကို လိုAပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။
၈၁။

ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္

ဗဟိုဘဏ္က

စာရင္ရွင္းလင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

AခါAားေလ်ာ္စာြ

ထုတ္ၿပန္သည့္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္

လမ္းညႊန္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈၂။ဗဟိုဘဏ္သည္
ဗဟိုဘဏ္၏

ေငြေပးေခ်မႈနွင့္

စာရင္းရွင္းလင္းမႈ

ဝန္ထမ္းမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ဗဟိုဘဏ္မွ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း ေAာက္ပါ Aတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္-

ႀကီးႀကပ္

ခန္႔Aပ္

ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္

တာဝန္ေပးAပ္ထားေသာ

(က)

ေငြေပးေခ်မႈနွင့္

စာရင္းရွင္းလင္းမႈ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းခြင္သို႔

AခါAားေလ်ာ္စြာ

သြားေရာက္၍

ပါဝင္ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္
စာရင္းမ်ား၊

ပုဂၢိဳလ္၏

စာရင္းစာAုပ္မ်ား၊

Aေထာက္Aထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ Aၿခား မွတ္တမ္းမ်ားAား စစ္ေဆးၿခင္း၊
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ

(က)

ပါ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ကာလAလုိက္

စာရင္းမ်ား၊

မွတ္တမ္းမ်ား၊

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ၎တုိ႔ထံမွ ရယူ၍ စစ္ေဆးၿခင္း။
၈၃။ ေငြေပးေခ်မႈနွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္က
ယင္း၏လုပ္ငန္း

တာဝန္မ်ားကို

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

ေဆာင္ရြက္ရန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ

Aလုိ႔ငွာ

လိုAပ္မည့္

သတ္မွတ္ကာလ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

Aပိုင္းAၿခားAလိုက္

ေတာင္းဆိုသည့္Aတိုင္းေပးပို႔ရမည္။
၈၄။ဗဟိုဘဏ္သည္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို

ပုဒ္မ

၈၃

Aရ

ေပးပို႔ထားေသာ

လည္းေကာင္း

Aခ်က္Aလက္Aားလံုးကို

သင့္ေလ်ာ္သည့္

Aခိ်န္တြင္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တစ္ေပါင္း

တစ္စည္းတည္း

ထုတ္ၿပန္ေႀကညာနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ Aမ်ားၿပည္သူနွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကိုမူ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာၿခင္း မၿပဳရ။

Aခန္း(၁၃)
ဘဏ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးAားထားရာ ကာလတို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသူAၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း
၈၅။ဗဟုိဘဏ္သည္ ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္တည္ၿငိမ္ေရးAတြက္ ဆံုးရႈံးႏုိင္ေၿခမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္
ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရယ
ြ ္၍ ေAာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ နိုင္သည္(က)

ဘဏ္မ်ားAား ေခ်းေငြAကူAညီေပးၿခင္း၊

(ခ)

ၿမန္မာနိုင္ငံAတြင္း

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္

ဘဏ္မ်ား၏

ရံုးခ်ဳပ္

မ်ားႏွင့္

ၿမန္မာနိုင္ငံAတြင္းရိွ နိုင္ငံၿခားဘဏ္ မ်ား၏ ပင္မရံုးခဲြကိုသာ ေငြထုတ္ေခ်းၿခင္း၊
(ဂ)

ၿမန္မာနိုင္ငံAတြင္း
ရံုးခဲမ
ြ ်ားAား

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

ေငြေႀကး

နွင့္AၿခားလိုAပ္ေသာ

ဘဏ္မ်ား၏

AကူAညီမ်ား

ၿပည္ပရွိ

ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ား၊

ေပးရန္AစီAစU္မ်ားကို

Aၿခားေသာ ဗဟိုဘဏ္မ်ားနွင့္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ ရြက္ၿခင္း။
၈၆။ဘဏ္မ်ားက

ေငြေႀကးလြယ္ကူမႈ

AကူAညီေတာင္းခံလာသည့္Aခါ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးAတြက္
ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေရး

ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကို

ေႀကးေရး
Aေၿခခံ၍

သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ Aခိ်န္ကာလAားၿဖင့္ ၉၂ ရက္ ထက္မပို ေစဘဲ ယာယီေခ်းေငြမ်ားကို
သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aတိုးနႈန္းၿဖင့္ ထုတ္ေခ်းနိုင္သည္(က)
(ခ)

ေႀကြးၿမီၿပန္လည္ ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး ေခ်းေငြAတြက္ လံုေလာက္ေသာ Aာမခံေပးနိုင္သည့္
ဘဏ္ၿဖစ္ၿခင္း၊
ေငြေရးေႀကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္နိုင္ေရးAတြက္ ေငြေရးေႀကးေရး
AကူAညီေပးရန္ လုိAပ္သည့္ ဘဏ္ၿဖစ္ၿခင္း။

၈၇။

ဗဟိုဘဏ္သည္

သက္ဆိုင္ရာဘဏ္၏

ကုစားမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ၿပထားေသာ

Aေရးယူ

ေဆာင္ရြက္မည့္ AစီAစU္Aေပၚ AေၿခခံစU္းစား၍ ေနာက္ထပ္သက္တမ္း တစ္ႀကိမ္ ကို Aခ်ိန္ကာလAားၿဖင့္
၉၂ ရက္ ထက္မပိုေစဘဲ ထပ္မံတိုးၿမွင့္နိုင္သည္။
၈၈။ဗဟိုဘဏ္သည္ Aမ်ားၿပည္သူAက်ဳိးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ Aေရးေပၚ ေငြေႀကးလိုAပ္ခ်က္မ်ားကို
ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္

လိုAပ္သည္ဟု

ယူဆပါက

ေခ်းေငြကို

ေနာက္ထပ္

သက္တမ္း

တစ္ႀကိမ္မက

တိုး၍ထုတ္ေခ်းနိုင္သည္။
၈၉။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေခ်းေငြရယူသည့္ဘဏ္က

ကုစားသည့္

Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

နည္းလမ္းမ်ားကို

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ၿခင္း မရိွေႀကာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းAေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ရည္မွန္းသည့္Aတုိင္း
ေAာင္ၿမင္မႈ မရရွိေႀကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရိွပါက ယင္းဘဏ္Aား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ Aေရးယူရမည္။

Aခန္း(၁၄)
AစိုးရAဖြဲ႕၏ ေငြေရးေႀကးေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း
၉ဝ။ ဗဟိုဘဏ္သည္ AစိုးရAဖြဲ႕၏ Aပ္ေငြမ်ားကိုလက္ခံၿပီး AစိုးရAဖြဲ႕၏ ကိုယ္စား ယင္းေငြစာရင္းမ်ားမွ
ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေပးရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ ယင္းလုပ္ငန္းကို Aၿခား ဘဏ္တစ္ခုကို လဲႊAပ္နိုင္သည္။
၉၁။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ AစုိးရAဖြ႕ဲ သို႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည္။
ထုိသုိ႔ထုတ္ေခ်းရာ တြင္ ေAာက္ပါAတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္(က)

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ေခ်းေငြAတြက္

ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္

ဗဟိုဘဏ္တုိ႔

AခါAားေလ်ာ္စာြ

ညိွနိႈင္းသတ္မွတ္ရမည္။
(ခ)

ေခ်းေငြမ်ားကို

Aတိုးေပးေသာ

လဲႊေၿပာင္းနိုင္ခြင့္ရိွသည့္

Aမ်ားဆံုး

သက္တမ္း

၉၂

ရက္သာရွိေသာ Aစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ၿဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက Aာမခံရမည္။
၉၂။

ဗဟိုဘဏ္သည္

ေငြေရးေႀကးေရး

Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္

Aမ်ားၿပည္သူ

လက္ဝယ္ရွိ

Aစုိးရေငြေခ်း

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူၿခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း ၿပဳလုပ္နိုင္သည္။
၉၃။ဤUပေဒ

စတင္Aာဏာတည္သည့္ေန႔Aထိ

ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔

ထုတ္ေခ်းထားေသာ

ေခ်းေငြလက္က်န္Aားလံုးကို Aတုိးေပးေသာ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္သည့္ Aစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားၿဖင့္
AစိုးရAဖြဲ႔က

ဗဟိုဘဏ္သုိ႔

လႊဲေၿပာင္းေပးရမည္။

Aစိုးရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

ၿပန္လည္ေရြးႏုတ္ရန္

Aဆုိပါ

AစီAစU္ကို

လႊဲေၿပာင္းေပးသည့္

ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္

ဗဟိုဘဏ္တုိ႔

ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
၉၄။ဗဟိုဘဏ္သည္

ေလ့လာသံုးသပ္ရန္လိုAပ္ေသာ

သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္
ေတာင္းခံရယူခြင့္ရွိသည္။

ေငြေရးေႀကးေရးနွင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
ဗဟုိဘဏ္သည္

Aစုိးရဌာန၊
AစိုးရAဖြဲ႕၏

စီးပြားေရး

ဆုိင္ရာစာရင္းAင္း၊

AစိုးရAဖြ႕ဲ Aစည္းမ်ားထံမွ
ေတာင္းခံခ်က္Aရၿဖစ္ေစ၊

မိမိသေဘာAေလ်ာက္ၿဖစ္ေစ မိမိ၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို AစိုးရAဖြဲ႕ထံ တင္ၿပAစီရင္ခံရမည္။

၉၅။ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္ Aမ်ားၿပည္သူသို႔ ေရာင္းခ် မည့္ AစိုးရAဖြဲ႕၏
ေႀကြးၿမီဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ AစိုးရAဖြဲ႕ထံ Aႀကံေပးရမည္။

Aခန္း (၁၅)
စီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ Aေရးယူၿခင္း
၉၆။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ပုဒ္မ ၄၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀ တုိ႔Aရ သတ္မွတ္ေပးသည့္ Aခ်ဳိးႏွင့္Aညီ လိုAပ္ေသာ
သီးသန္႔ေငြထားရိွရန္ ပ်က္ကက
ြ ္သည့္ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေႀကးေရး Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခုထံမွ ယင္း၏
လိုAပ္ေသာ

သီးသန္႔ေငြၿပည့္မီေစရန္

ေလ်ာ့နည္းသည့္

ေငြပမာဏAေပၚတြင္

ဒဏ္ေႀကးသတ္မွတ္၍

ေတာင္းခံရယူနိုင္သည္။
၉၇။ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္သည့္ ေငြေရးေႀကးေရးAခ်ဳိးမ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ ေသာမည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္
သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေႀကးေရးAဖြဲ႕Aစညး္မဆုိ ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ လည္းေကာင္း၊ ေငြေရးေႀကးေရး
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္ Uပေဒမ်ားAရလည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးဆိုင္ရာ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံေစရမည္။
၉၈။ပုဒ္မ

၉၆

Aရ

Aဖြဲ႕Aစည္းAားလံုးကို

ဗဟိုဘဏ္၏
ခၿဲြခားၿခင္း

Aေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

မၿပဳဘဲ

တစ္ခုခုသည္

တစ္ေၿပးညီၿဖစ္ေစရမည္။

ထုိ႔ၿပင္

Aမ်ဳိးတူ

ေငြေရးေႀကးေရး

Aေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္မႈသည္

ေနာက္ေႀကာင္းၿပန္ Aက်ဳိးသက္ေရာက္ၿခင္း မရိွေစရ။

Aခန္း (၁၆)
တားၿမစ္ခ်က္မ်ား
၉၉။ မည္သူမွ် ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္မရရိွဘဲ ေAာက္ပါတုိ႔ကို မၿပဳလုပ္ရ(က)

ေငြစကၠဴ

သို႔မဟုတ္

ဒဂၤါးတစ္ခုခုကို

ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္း၊

ဆုတ္ၿဖဲၿခင္း

သို႔မဟုတ္

Aၿခားတစ္နည္းနည္းၿဖင့္ ပံုသဏၭာန္ ပ်က္ယြင္းေAာင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊
(ခ)
၁ဝဝ။

ေငြစကၠဴကိုၿဖစ္ေစ၊ ဒဂၤါးကိုၿဖစ္ေစ Aက်ဳိးAၿမတ္ရယူလိုၿခင္းငွာ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၿခင္း။

ဗဟိုဘဏ္၏

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို

မည္သည့္

ဒါရိုက္တာAဖြဲ႕ဝင္၊

ေဆာင္ရက
ြ ္ရာမွ

မည္ဝါၿဖစ္ေႀကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဝန္ထမ္း

သိရွိလာသည့္
ယင္းပုဂိၢဳလ္၏

သို႔မဟုတ္
ပုဂၢိဳလ္

ကိုယ္စားလွယ္မွ်
တစ္UီးUီးသည္

ေငြAေပးAယူၿပဳလုပ္မႈမ်ား၊

မိမိ၏
မည္သူ

ဝင္ေငြပမာဏ၊

ဝင္ေငြရလမ္း၊ Aၿမတ္မ်ား၊ Aရံႈးမ်ား၊ Aသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ သတင္းAခ်က္Aလက္ မ်ားကိုေသာ္
လည္းေကာင္း၊

တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရ

သို႔မဟုတ္ ေႀကညာၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ။

ခြင့္ၿပဳ

ခ်က္မရိွဘဲ

ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုၿခင္း၊

စစ္ေဆးေစၿခင္း

၁ဝ၁။ မည္သူမွ် ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ေဝေသာ ေငြစကၠဴ၊ ဒဂၤါးႏွင့္ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို
Aတုမွန္းသိလ်က္နွင့္ သံုးစဲၿြ ခင္းမၿပဳလုပ္ရ။
၁ဝ၂။ မည္သူမွ် ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ေဝေသာ ေငြစကၠဴ၊ ဒဂၤါးႏွင့္ လႊဲေၿပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို
Aတုၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ Aတုကို ၿပည္ပမွ တင္သြင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပည္ပသို႔ တင္ပို႔ၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ။

Aခန္း (၁၇)
ၿပစ္မႈနွင့္ ၿပစ္ဒဏ္မ်ား
၁ဝ၃။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၉၉ ပါ တားၿမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွား
စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ နွစ္နွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးၿဖစ္ေစ
ခ်မွတ္ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ ၿပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာAၿဖစ္
သိမ္းဆည္းရမည္။
၁ဝ၄။ ဗဟိုဘဏ္၏ မည္သည့္ ဒါရုိက္တာAဖြဲ႕ဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မဆို ပုဒ္မ ၁ဝဝ
ပါ တားၿမစ္ခ်က္ ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊
နွစ္နွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
၁ဝ၅။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁ဝ၁ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္
ထိုသူကို ေငြဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ သံုးနွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုးၿဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။
၁ဝ၆။ မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၁ဝ၂ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေႀကာင္း ၿပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ၿခင္းခံရလွ်င္
ထိုသူကို Aနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ နွစ္မွ Aမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ နွစ္ ၂ဝ Aထိ ခ်မွတ္ရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ ၿပစ္မႈနွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာAၿဖစ္ သိမ္းဆည္းရမည္။
၁ဝ၇။

မည္သူမဆို

ဤUပေဒAရ

ၿပစ္မႈတစ္ခုခုက်ဴးလြန္ၿခင္းကို

Aားေပးကူညီလွ်င္

ၿဖစ္ေစ၊

က်ဴးလြန္ရန္Aားထုတ္လွ်င္ၿဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္လွ်င္ၿဖစ္ေစ ယင္းၿပစ္မႈ Aတြက္ ဤUပေဒတြင္
ၿပ႒ာန္းထားေသာ ၿပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿခင္းခံရမည္။

Aခန္း(၁၈)
Aေထြေထြ
၁ဝ၈။ ဗဟိုဘဏ္Uကၠ႒သည္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးAဆင့္ ပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယUကၠ႒မ်ားသည္
ဒုတိယဝန္ႀကီးAဆင့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၁ဝ၉။ ဤUပေဒပါၿပစ္မႈမ်ားAနက္ ပုဒ္မ ၁ဝ၃ နွင့္ ပုဒ္မ ၁ဝ၄ တုိ႔ကို ရဲAေရးယူ ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ၿပစ္မႈမ်ားAၿဖစ္
သတ္မွတ္သည္။

၁၁ဝ။ ပုဒ္မ ၁ဝ၃ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁ဝ၄ Aရ တရားစဲြဆိုရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကိဳတင္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ရယူရမည္။
၁၁၁။ ဤUပေဒပါၿပစ္မႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ဤUပေဒAရသာ Aေရးယူ ရမည္။
၁၁၂။တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္တြင္

မည္သို႔ပင္ပါရိွေစကာမူ

ဗဟိုဘဏ္သို႔

ေပးရန္ရိွသည့္

ေႀကြးၿမီမ်ားကို

နိုင္ငံေတာ္က ရရန္ပိုင္ ခြင့္မ်ားမွတစ္ပါး Aၿခားရရန္ ပိုင္ခြင့္Aားလံုးထက္ ဦးစားေပးရမည္။
၁၁၃။

ဗဟိုဘဏ္ဖဲြ႕စည္းၿခင္းသည္

ၿမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား

Aက္Uပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားနွင့္

သက္ဆိုင္ၿခင္းမရိွေစရ။
၁၁၄။ကာလစည္းကမ္းသတ္Aက္Uပေဒ ပထမဇယား Aပိုဒ္ ၁၄၉ သည္ ဗဟိုဘဏ္က တရားစဲြဆိုသည့္
AမႈAားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ေစရမည္။
၁၁၅။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္Uပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕
UပေဒAမွတ္ ၁၅/၉ဝ) Aရ တည္ေထာင္ထားေသာ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ပုိင္ေရႊ႕ေၿပာင္းႏုိင္ေသာ
ပစၥည္းႏွင့္ မေရႊ႕မေၿပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္ နွင့္ ေပးရန္ တာဝန္မ်ားကို လည္းေကာင္း Aသီးသီး
ဆက္ခံရမည္။
၁၁၆။ဗဟိုဘဏ္သည္

ဤUပေဒပါ

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။
Aသြင္ကူးေၿပာင္းနိုင္ရန္နွင့္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင့္

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္
လိုAပ္ေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

Aခက္Aခဲရိွပါက

ၿပင္ဆင္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား

လြတ္လပ္စာြ

လြယ္ကူ

ၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

ေခ်ာေမြ႕စြာ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက

Aသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလတစ္ရပ္ကို ဤUပေဒၿပ႒ာန္းသည့္ ေန႔ရက္မွ Aမ်ားဆံုးတစ္နွစ္Aထိ သတ္မွတ္၍
ခြင့္ၿပဳနိုင္သည္။

ယင္းကာလ၌

ဗဟိုဘဏ္

သည္

မိမိ၏

မူလလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ နိုင္သည္။
၁၁၇။ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္Uပေဒ

(နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိၿပားမႈ

တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕

UပေဒAမွတ္

၁၅/၉ဝ)Aရ တည္ေထာင္ ထားေသာ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ၿပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့သ
ဲ ည့္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္

ဤUပေဒAရ

ဆက္ခံသည့္

ဗဟိုဘဏ္ကခ်ဳပ္ဆိုသည့္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၁၁၈။ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္Uပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိၿပားမႈတည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕ Uပေဒ Aမွတ္ ၁၅/၉ဝ)
ကို

ဤUပေဒၿဖင့္

ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

တည္ေထာင္ထားရွိသည့္

ယင္း

ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

Uပေဒကို

ဗဟိုဘဏ္

ရုတ္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း

ဒါရိုက္တာAဖြဲ႕သည္

ယင္း

ဤUပေဒAရ

UပေဒAရ
ဆက္ခံမည့္

ဒါရိုက္တာAဖြဲ႕Aား တာဝန္ ဝတၲရားမ်ား လဲႊAပ္ေပးသည့္ေန႔Aထိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေစရမည္။
၁၁၉။ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္Uပေဒ (နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕
Uပေဒ Aမွတ္ ၁၅/၉ဝ)Aရၿဖစ္ေစ၊ Aၿခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္ခုခု Aရၿဖစ္ေစ ထုတ္ၿပန္သည့္ နည္းUပေဒမ်ား၊
စည္းမ်U္းမ်ား၊

စည္းကမ္းမ်ား၊

ဆက္လက္က်င့္သံုးနိုင္သည္။

Aမိန္႔နွင့္

ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို

ဤUပေဒနွင့္

မဆန္႔က်င္သေရြ႕

၁၂ဝ။ဤUပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

AရေပးAပ္ေသာတာဝန္ကို

သေဘာရိုးၿဖင့္

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သူကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ၿပစ္မႈေႀကာင္းAရေသာ္

ဤUပေဒ
လည္းေကာင္း၊

တရားမေႀကာင္း Aရေသာ္လည္းေကာင္း Aေရးယူၿခင္းမၿပဳရ။
၁၂၁။ဤUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ သည္ လိုAပ္ေသာ
နည္းUပေဒမ်ား၊

စည္းမ်U္းမ်ား၊

စည္းကမ္းမ်ား၊

Aမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာမ်ား၊

Aမိန္႔၊

ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားနွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုAေၿခခံUပေဒAရ ကၽြနု္ပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

(ပံု) သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
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