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၂ဝ၁၃ ခနုစွ္၊ အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြ ဥပေဒ ၿပ႒ာန္း (၂ဝ၁၃ ခနုစွ္၊ ၿပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္  ဥပေဒအမတ္ွ ၇။)

၂ဝ၁၃  ခနုစွ္ ၊  အနည္းဆံးုအခေႀကးေင ြ ဥပေဒ  ၿပ႒ာန္း

၂ဝ၁၃  ခနုစွ္ ၊  အနည္းဆံးု  အခေႀကးေင ြ ဥပေဒ

(၂ဝ၁၃  ခနုစွ္ ၊  ၿပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္  ဥပေဒအမတ္ွ  ၇။)

၁၃၇၄ ခနုစွ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၁ ရက္

(၂ဝ၁၃ ခနုစွ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္)

 

နဒိါန္း

ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္းတို႔တြင္ လပု္ကိုင္လ်က္ရွိႀကေသာ အလပု္သမားမ်ားႏငွ့္ ၎တို႔ မသိားစမ်ုား၏

အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပည့္မေီစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အလပု္သမားမ်ား၏ လပု္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမႇင့္တင္ေရးႏငွ့္ ယဥွ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍

ၿပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္ သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။

 

အခန္း (၁)

အမည္၊စတင္အာဏာတည္ၿခင္းနငွ့္အဓပိၸာယ္ေဖာ္ ၿပခ်က္မ်ား

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ၂ဝ၁၃  ခနုစွ္ ၊  အနည္းဆံးု  အခေႀကးေင ြဥပေဒ  ဟ ုေခၚတြင္ေစရမည္။

 ( ခ )
ဤဥပေဒသည္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အမနိ္႔ ေႀကာ္ ၿငာစာၿဖင့္ သတ္မတ္ွသည့္ ေန႔ရက္တြင္

စတင္အာဏာတည္ရမည္။

၂။    ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ ၿပပါအတိုင္း အဓပိၸာယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္-

 

(က) အလပု္သမား  ဆိုသည္မာွ ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ု လပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးနငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္း တစ္ခခုတုြင္ အလပု္လပု္ကိုင္ရန္ အလပု္ရငွ္ႏငွ့္ သေဘာတညူခ်ီက္ ၿပလဳပု္၍

ကာယအား၊ ဉာဏအားကို အသံးုၿပၿဳပးီ အၿမတဲမ္းအလပု္၊ ယာယ ီ အလပု္ကို လပု္ကိုင္၍ရရိွေသာ

အခေႀကးေငြၿဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ၿပသဳကူို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အခေႀကးေငြ ရရိွေသာ

အလပု္သင္မ်ားနငွ့္ ပညာသင္မ်ား၊ စာေရးႏငွ့္ ရံးုဝန္ထမ္းမ်ား၊ လပု္ငန္းခြင္ ၿပင္ပ အလပု္သမားမ်ား၊ အမိ္အကနူငွ့္

အမိ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ လံၿုခံေဳရး၊ အေစာင့္ဝန္ထမ္းမ်ားနငွ့္ သန္႔ရငွ္းေရး၊ မြမ္းမံၿပင္ဆင္ေရး အလပု္သမား

မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါ အလပု္သမားမ်ားနငွ့္ ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္-

  
(၁) အလပု္ရငွ္အေပၚ မွီခို၍ အတေူနၿပးီ အလပု္ရငွ္၏ အလပု္ကို လပု္ကိုင္ေနသည့္ အလပု္ရငွ္၏

မသိားစဝုင္ၿဖစ္ေသာ ဇနးီ၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမးီ၊ မဘိနငွ့္ညအီစ္ကို ေမာင္နမွအရင္းမ်ား၊

  (၂) နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊

  (၃) ပင္လယ္ကးူသေဘၤာသားမ်ား။

 

(ခ) အလပု္ရငွ္ ဆိုသည္မာွ ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ု လပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးနငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္း တစ္ခခုတုြင္ သတ္မတ္ွထားေသာ အေရအတြက္ေအာက္ မေလ်ာ့ ေသာ

အလပု္သမားမ်ားအား သေဘာတညူခ်ီက္ၿဖင့္ အလပု္လပု္ခိုင္းၿပးီ ထိုအလပု္သမားအား အခေႀကးေငြေပးရန္

တာဝန္ရိွသကူိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ေအာက္ပါပဂုၢဳိလ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္-
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အဖြင့္စာမ်က္ႏာွ
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  (၁) အလပု္ရငွ္၏စမီံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိုယ္စားလယ္ွ၊

  
(၂) အလပု္ရငွ္ကိုယ္စား အလပု္သမားအား စမီံအပု္ခ်ပဳ္ရန္ တာဝန္ရွိသ ူ သို႔မဟတ္ု

အခေႀကးေငြေပးရန္တာဝန္ရိွသ၊ူ

  
(၃) အလပု္ရငွ္ ေသဆံးုသည့္အခါ အေမြဆက္ခံသ၊ူ အလပု္ရငွ္ အေနၿဖင့္ ဆက္ခံသ ူ သို႔မဟတ္ု

တရားဝင္ ကိုယ္စားလယ္ွ၊

  

(၄) အစစုပ္ လပု္ငန္းၿဖစ္ပါက အစဝုင္တစ္ဦးခ်င္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အစစုပ္အားလံးုသည္

လည္းေကာင္း၊ လပု္ငန္းကို ႀကးီႀကပ္ အပု္ခ်ပဳ္ရန္ အစစုပ္လပု္ငန္းက လဲႊအပ္ၿခင္းခံရသသူည္

လည္းေကာင္း အလပု္ရငွ္ၿဖစ္သည္၊

  

(၅) ၿမန္မာႏိုင္ငံ ကမုၸဏမ်ီား အက္ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ေသာ ကမုၸဏၿီဖစ္ပါက ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔

သို႔မဟတ္ု ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ လပု္ငန္းကို ႀကးီႀကပ္အပု္ခ်ပဳ္ရန္ ကမုၸဏကီ

ဥပေဒနငွ့္အည ီလဲႊအပ္ၿခင္းခံရသ၊ူ

  
(၆) သမဝါယမအသင္း ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ေသာ အသင္းၿဖစ္ပါက သမဝါယမအသင္း

အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ သို႔မဟတ္ု ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား။

 

(ဂ) ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း ၊  ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္း  ဆိုသည္မာွ

အမ်ိဳးသားေကာ္ မတကီ ဤဥပေဒပဒု္မ ၆ အရ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ ထတ္ုၿပန္၍ သတ္မတ္ွေသာ

ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း၊ ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လပု္ငန္းနငွ့္

စက္မႈလက္မႈ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းတစ္ခခုကုိုေသာ္  လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း

တစ္ခခုကုိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းလပု္ငန္းမ်ားနငွ့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ သတ္မတ္ွသည့္ လပု္ငန္းတစ္ခခုကုို

ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆိုသည္။

 

(ဃ) စိုက္ပ်ိဳးေရးနငွ့္ ေမ ြး ၿမေဴရးလပု္ငန္း  ဆိုသည္မာွ အမ်ိဳးသား ေကာ္ မတကီ ဤဥပေဒ ပဒု္မ ၆ အရ

အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ ထတ္ုၿပန္၍ သတ္မတ္ွေသာ လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း၊ ကြ် န္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမနငွ့္ ေၿမလြတ္ ေၿမရိုင္း

တစ္ခခုတုြင္ ထြန္ယက္ၿခင္း၊ ေၿမၿပၿဳပင္ၿခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးၿခင္း၊ အပင္ပ်ိဳးေထာင္ၿခင္း၊ ၿပစဳၿုခင္း၊ ၿပၿဳပင္ၿခင္း သို႔မဟတ္ု

စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကနု္ ေကာက္ပသဲးီနံမ်ွားကို ရတ္ိသမိ္းၿခင္း၊ ခးူဆြတ္ၿခင္း လပု္ငန္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊

ႀကက္၊ ဘဲ၊ ငံးု၊ ငက္ွနငွ့္ ပ်ားအပါအဝင္ ၿခံေမြး၊ အမိ္ေမြး တရိစၧာန္ ေမြးၿမၿဴခင္းလပု္ငန္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆင္၊ ၿမင္း၊

ၿမည္း၊ လား၊ သိုး၊ ဆတ္ိနငွ့္ ဝက္တို႔ အပါအဝင္ တရိစၧာန္ေမြးၿမၿဴခင္း လပု္ငန္း၊ ငါးနငွ့္ေရသတဝၲါ ေမြးၿမၿဴခင္း

လပု္ငန္းကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နို႔နငွ့္နို႔ထြက္ပစၥည္း ထတ္ုလပု္ၿခင္း လပု္ငန္းကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊

ယင္းလပု္ငန္း တစ္ခခုနုငွ့္ ဆက္စပ္၍ သတ္မတ္ွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း တစ္ခခုကုိုေသာ္ လည္းေကာင္း

ဆိုသည္။

 

(င) အခေႀကးေင ြ ဆိုသည္မာွ အလပု္ရငွ္၏ နာရပီိုင္းအလပု္၊ ေန႔စဥ္အလပု္၊ အပတ္စဥ္အလပု္၊ လစဥ္အလပု္

သို႔မဟတ္ု အၿခား အခိ်န္ပိုင္းအလပု္ တစ္ခခုကုို အလပု္သမားက လပု္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသၿဖင့္ ရသင့္ေသာ

အခေႀကးေငြႏငွ့္ လပု္ခလစာ တို႔ကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အခ်နိ္ပိုလပု္ခသည္ လည္းေကာင္း၊

အလပု္ေကာင္းမြန္သၿဖင့္ သို႔မဟတ္ု အက်င့္စာရတိ ၲ ေကာင္းမြန္သၿဖင့္ အလပု္ရငွ္မအွပိုေပးသည့္

ဆေုႀကးေငြမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြအၿဖစ္ သတ္မတ္ွနိုင္ေသာ အၿခားေငြနငွ့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္

လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါေငြေႀကးမ်ားမပါဝင္-

  (၁) ခရးီစရတ္ိမ်ား၊

  (၂) ပင္စင္လစာနငွ့္အၿငမိ္းစားလပု္သက္ဆေုငြ၊

  (၃) လမူႈဖလံူေုရးအက်ိဳးခံစားခြင့္ ေငြေႀကးမ်ား၊

  (၄) ေနထိုင္ခနငွ့္စားေသာက္စရတ္ိမ်ား၊မးီဖိုး၊ ေရဖိုးနငွ့္အခြန္အခမ်ား၊

  (၅) ေဆးကသုစရတ္ိနငွ့္အပန္းေၿဖခမ်ား၊

  (၆) အလပု္ထတ္ုနစ္နာေႀကးနငွ့္ကရဏုာေႀကးမ်ား၊

 

 (၇) အလပု္သမား၊ အလပု္အကိုင္နငွ့္ လမူႈဖလံူေုရးဝန္ႀကးီဌာနက ဤဥပေဒပါ အခေႀကးေငြနငွ့္

မသက္ဆိုင္ဟ ု ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရ အဖြဲ႔၏ အတည္ၿပခ်ဳက္ၿဖင့္ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ ထတ္ုၿပန္၍

သတ္မတ္ွေသာ အၿခားအခေႀကးေငြမ်ား။
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( စ ) အဖြဲ႔အစည္း  ဆိုသည္မာွ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အလပု္သမား အဖြဲ႔အစည္း

သို႔မဟတ္ု အလပု္ရငွ္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုသည္။

 

(ဆ) အလပု္သမားနငွ့္ အလပု္ရငွ္တို႔၏ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား  ဆိုသည္မာွ အလပု္ သမား အဖြဲ႔အစည္းနငွ့္

အလပု္ရငွ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကိုယ္စားၿပသဳည့္ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလပု္သမား

အဖြဲ႔အစည္း မရိွေသးပါက အလပု္သမားမ်ားအား ကိုယ္စားၿပသဳည့္ ကိုယ္စားလယ္ွ မ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊

အလပု္ရငွ္ အဖြဲ႔အစည္း မရွိေသးပါက အလပု္ရငွ္မ်ားအား ကိုယ္စားၿပသဳည့္ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားကို

ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆိုသည္။

 

( ဇ ) အမ်ိဳးသားေကာ္ မတ  ီ ဆိုသည္မာွ ဤဥပေဒအရ အစိုးရကိုယ္စားလယ္ွ၊ အလပု္ရငွ္ ကိုယ္စားလယ္ွ၊

အလပု္သမား ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား သံးုပြင့္ဆိုင္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသား ေကာ္ မတကီိုဆိုသည္။

 

( ဈ ) ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ  တိုင္းေဒသႀကးီ  ေကာ္ မတ  ီ သို႔မဟတ္ု  ၿပည္နယ္ေကာ္ မတီ

ဆိုသည္မာွ ဤဥပေဒအရ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကးီ သို႔မဟတ္ု

ၿပည္နယ္အလုိက္ ဖြဲ႔စည္းေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရး ဆိုင္ရာေကာ္ မတ ီကိုဆိုသည္။

 
(ည) ဝန္ ႀကးီဌာန  ဆိုသည္မာွ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရ၊ အလပု္သမား၊ အလပု္အကိုင္နငွ့္ လမူႈဖလံူေုရးဝန္ႀကးီဌာနကို

ဆိုသည္။

 
( ဋ ) ဦးစးီဌာန  ဆိုသည္မာွ ဤဥပေဒပါ လပု္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ႀကးီဌာနက

တာဝန္ေပးေသာ ဦးစးီဌာနကိုဆိုသည္။

 

( ဌ ) စစ္ေဆးေရးအရာရိွ ဆိုသည္မာွဤဥပေဒနငွ့္ဤဥပေဒအရ ထတ္ုၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္း၊ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ၊ အမနိ္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နငွ့္ လပု္ထံးုလပု္နည္းမ်ားႏငွ့္အည ီ လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ရွိ မရွိႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ု လပု္ငန္းႏငွ့္

ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းကိုေသာ္  လည္းေကာင္း၊  စိုက္ပ်ိဳးေရးနငွ့္ ေမြးၿမေဴရး လပု္ငန္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း

စစ္ေဆးရန္ ဤဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း ခံရသည့္ အရာရိွတစ္ဦးဦးကို ဆိုသည္။

     

အခန္း (၂)

အမ်ဳိးသား  ေကာ္ မတ  ီဖ ြဲ႔စည္း ၿခင္း

၃။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္-

 

(က) အလပု္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွႏိုင္ရန္ အလို႔ငာွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား၊ အလပု္သမား အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟတ္ု အလပု္သမားမ်ား၏

ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား၊ အလပု္ရငွ္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟတ္ု အလပု္ရငွ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား၊ အခေႀကးေငြ

သတ္မတ္ွၿခင္းဆိုင္ရာ လပု္ငန္း ကြ် မ္းက်င္ၿပးီ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္မည့္ အၿခားပဂုၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသား

ေကာ္ မတကီို အမနိ္႔ေႀကာၿငာစာ ထတ္ုၿပန္၍ ဖြဲ႔စည္းရမည္။

 
( ခ ) ပဒု္မခြဲ (က) အရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဥက႒ၠႏငွ့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကို တစ္ပါတည္း သတ္မတ္ွေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက

ဒတုယိဥက႒ၠႏငွ့္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ကို သတ္မတ္ွေပးနိုင္သည္။

 ( ဂ ) ပဒု္မခြဲ(က)အရ ဖြဲ႔စည္းေသာ အမ်ိဳးသား ေကာ္ မတ၏ီ သက္တမ္းသည္ သံးုႏစွ္ၿဖစ္ၿပးီ ယင္းသက္တမ္းအတြင္း

လိုအပ္ပါက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အစားထိုး ၿပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းနိုင္သည္။

၄။ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတကီိုဖြဲ႔စည္းရာ၌-

 

(က) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားသည္ အလပု္သမားေရးရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးၿမေဴရး၊

စးီပြားေရး၊ ကးူသန္း ေရာင္ဝယ္ေရး၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္း၊ လမူႈေရးတို႔နငွ့္ သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွတာဝန္ရိွသမ်ူား ၿဖစ္ရမည္။

 ( ခ ) အလပု္သမားနငွ့္အလပု္ရငွ္တို႔၏ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားသည္-

 
 

(၁)
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလပု္ရငွ္နငွ့္ အလပု္သမားမ်ား၏

အက်ိဳးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း သယ္ပိုးလိုသမ်ူား ၿဖစ္ရမည္။
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  (၂)

သတ္မတ္ွခ်က္နငွ့္အည ီ ဦးေရတညူရီမည့္အၿပင္ ယင္း ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား၏

ဆႏၵထတ္ုေဖာ္ ရာတြင္လည္း အခြင့္အေရး တညူရီမည္။

  ( ဂ )

အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွၿခင္းဆိုင္ရာ လပု္ငန္းကြ် မ္းက်င္သည့္ အၿခား ပဂုၢဳိလ္တစ္ဦး သို႔မဟတ္ု

တစ္ဦးထက္ပို၍ ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ၿပးီ ထိုသသူည္ သက္ဆိုင္ရာ လပု္ငန္း အေတြ႔အႀကံရဳိွ၍

အလပု္သမားနငွ့္ အလပု္ရငွ္တို႔ အႀကား မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္တတ္သ ူၿဖစ္ရမည္။

အခန္း (၃)

အမ်ဳိးသားေကာ္ မတ၏ီ တာဝန္နငွ့္လပု္ပိုင္ခ ြင့္ မ်ား

၅။ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတ၏ီ တာဝန္နငွ့္လပု္ပိုင္ခြင့္မ်ားမာွ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္-

 
(က) ဤဥပေဒအရ အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးအတြက္ အေၿခခံသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားနငွ့္စပ္လ်ဥ္း၍

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဝူါဒမ်ား ခ်မတ္ွၿခင္း၊

 

( ခ ) အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးအတြက္ သေုတသန ၿပလဳပု္ခ်က္နငွ့္ စစ္တမ္းမ်ားကို

ေလ့လာစစိစ္တြက္ခ်က္ၿပးီ အႀကံၿပခ်ဳက္မ်ား တင္ၿပနိုင္ရန္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ကိုယ္စားလယ္ွမ်ား၊ အလပု္သမားနငွ့္ အလပု္ရငွ္တို႔၏ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားနငွ့္ ကြ် မ္းက်င္သမ်ူား ပါဝင္သည့္

ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ ေကာ္ မတမ်ီားကို ဖြဲ႔စည္းၿပးီ

လပု္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မတ္ွေပးၿခင္း၊

 

( ဂ ) အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြသတ္မတ္ွေရးအတြက္ သေုတသန ၿပလဳပု္ခ်က္နငွ့္ စစ္တမ္းမ်ားကို

ေလ့လာစစိစ္တြက္ခ်က္ၿပးီ အႀကံၿပခ်ဳက္မ်ား တင္ၿပေရးနငွ့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်မတ္ွထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္

မဝူါဒမ်ားနငွ့္အည ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီေကာ္ မတနီငွ့္ ၿပည္နယ္ေကာ္ မတမ်ီားအား

လမ္းညႊန္ၿခင္း၊

 

(ဃ) အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွရာတြင္ အေၿခခံသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားနငွ့္စပ္လ်ဥ္း၍ သေုတသနၿပလဳပု္ၿခင္း၊

စာရင္းစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယ၍ူ စစိစ္တြက္ခ်က္ၿခင္း၊ စမီံကနိ္းမ်ားနငွ့္အစအီစဥ္မ်ား ခ်မတ္ွၿခင္း၊

 

( င ) အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြကို နိုင္ငံတစ္ဝန္းလံးုအတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကးီ သို႔မဟတ္ု

ၿပည္နယ္ေဒသအလိုက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကးူသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ု လပု္ငန္းနငွ့္

ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အနည္းဆံးု

အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးကစိၥနငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတနီငွ့္

ၿပည္နယ္ေကာ္ မတမ်ီား၏ အႀကံၿပခ်ဳက္ မ်ားကို ေလ့လာစစိစ္ၿပးီ ဤဥပေဒအခန္း (၆) ပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏငွ့္

အည ီ သတ္မတ္ွသင့္သည့္ အဆိုၿပ ဳ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြနႈန္းထားမ်ားကို အမ်ားၿပည္သ ူ သရိိွေစရန္

ထတ္ုၿပန္ေႀကညာၿခင္းနငွ့္ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏ အတညၿပ္ခ်ဳက္ၿဖင့္ အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြ

ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မတ္ွ၍ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ ထတ္ုၿပန္ၿခင္း၊

 

(စ) ပဒု္မခြဲ(င)အရ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ ထတ္ုၿပန္မည့္ အဆိုၿပ ဳ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြႏႈန္းထားမ်ားတြင္

အလပု္ကၽြမ္းက်င္မႈအလုိက္ အလပု္ခ်နိ္ တစ္နာရ၊ီ တစ္ရက္၊ ရက္သတပၲတ္၊ တစ္လအတြက္ အခေႀကးေငြ

သို႔မဟတ္ု အၿခားအခိ်န္ပိုင္း အလပု္တစ္ခခုအုတြက္ အခေႀကးေငြ နႈန္းထားကို

လပု္ငန္းခြင္ေဘးအနရၲာယ္ရိွနိုင္မႈ အလားအလာအေပၚ ေလ့လာစစိစ္ၿပးီ ထည့္သြင္းေဖာ္ ၿပၿခင္း၊

 

(ဆ) အမ်ိဳးသားေကာ္ မတ၏ီ အဆိုၿပအဳနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ နႈန္းထားအေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္ရိွခဲ့လွ် င္ သက္ဆိုင္ရာ

ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ေကာ္ မတ၏ီ သံးုပြင့္ဆိုင္

ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားၿဖင့္ ညိွနႈိင္းေစၿပးီ ၿပန္လည္တင္ၿပသည့္ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ နႈန္းထားကို

အမ်ိဳးသားေကာ္ မတ၏ီ သံးုပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားၿဖင့္ စစိစ္၍ သတ္မတ္ွသင့္ေသာ အနည္းဆံးု

အခေႀကးေငြနႈန္းထားကို ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပၿခင္း၊

 

(ဇ) သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြနႈန္းထားကို ကးူသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊

ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း အလပု္ကၽြမ္းက်င္မႈႏငွ့္ လပု္ငန္းခြင္

ေဘးအႏရၲာယ္ရိွနိုင္မႈတို႔ကို ခြဲၿခား၍ ေၿပာင္းလဲလာေသာ အေၿခအေန အရပ္ရပ္တို႔နငွ့္အည ီစစိစ္ၿပးီ နစွ္နစွ္လွ် င္

အနည္းဆံးု တစ္ႀကမိ္ ၿပင္ဆင္သတ္မတ္ွသည့္ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာကို ၿပည္ေထာင္စ ု အစိုးရအဖြဲ႔၏

အတည္ၿပခ်ဳက္ၿဖင့္ ေႀကညာၿခင္း၊

 
( ဈ ) အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရး၊ ၿပန္လည္သံးုသပ္ေရး တို႔နငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာ

လပု္ငန္းေကာ္ မတမ်ီားကို ဖြဲ႔စည္းၿပးီ လပု္ငန္း တာဝန္မ်ား သတ္မတ္ွေပးၿခင္း၊
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 (ည) အမ်ိဳးသားေကာ္ မတ၏ီ ပံမုနွ္အစည္းအေဝးနငွ့္ အထးူအစည္းအေဝးမ်ားကို

သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားနငွ့္အည ီက်င္းပၿခင္း၊

 ( ဋ ) အမ်ိဳးသားေကာ္ မတ၏ီ လပု္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္ စြာ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ၿပၿခင္း။

အခန္း (၄)

လပု္ငန္းအမ်ိဳးအစား မ်ား  သတ္မတ္ွၿခင္း

၆။    အမ်ိဳးသားေကာ္ မတသီည္ ဤဥပေဒပါ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏငွ့္ သက္ဆိုင္ေစရမည့္

ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းနငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္းကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံးု

အတြက္ၿဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ၊ တုိင္းေဒသႀကးီ သုိ႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ ေဒသအလိုက္ၿဖစ္ေစ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ

ထတ္ုၿပန္၍ သတ္မတ္ွရမည္။ ထို႔အၿပင္ အဆိုပါ လပု္ငန္းမ်ားကို ေၿပာင္းလဲလာေသာ အေၿခအေနနငွ့္အည ီအခါအားေလ်ာ္ စြာ ၿပင္ဆင္

သတ္မတ္ွနိုင္သည္။

အခန္း (၅)

အနည္းဆံးု  အခေႀကးေင ြ သတ္မတ္ွေရးနငွ့္စပ္လ်ဥ္ း၍  အေၿခခ ံရမည့္အခ်က္မ်ား

၇။  အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတႏီငွ့္

ၿပည္နယ္ေကာ္ မတမ်ီားက ေလ့လာ စစိစ္ တြက္ခ်က္ၿပးီ အႀကံၿပရဳာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတကီ အနည္းဆံးု

အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွရာတြင္လည္းေကာင္း ေအာက္ေဖာ္ ၿပပါ အခ်က္မ်ားကို အေၿခခံရမည္-

 (က) အလပု္သမားမ်ားနငွ့္ ယင္းတို႔၏ မသိားစလုိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

 ( ခ ) လက္ရိွလပု္ခမ်ား၊

 ( ဂ ) လမူႈဖလံူေုရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

 (ဃ) စားဝတ္ေနေရး ကနု္က်စရတ္ိနငွ့္ ယင္းကနု္က်စရတ္ိတို႔၏ ေၿပာင္းလဲခ်က္မ်ား၊

 ( င ) လိုက္ေလ်ာညေီထြမႈရိွမည့္ လေူနမႈဘဝ အဆင့္အတန္း၊

 ( စ )
ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ စးီပြားေရးႏငွ့္ ကနု္ထတ္ုစြမ္းအား တိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီ အလပု္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

 (ဆ) နိုင္ငံေတာ္ ၏ စစုေုပါင္းၿပည္တြင္းထတ္ုလပု္မႈ တန္ဖိုးနငွ့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ၊

 ( ဇ )
က်န္းမာေရးကို ထခိိုက္ေစႏိုင္ေသာ အသက္အႏရၲာယ္ ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အလပု္၊

လပု္ငန္းခြင္၏သေဘာသဘာဝ၊

 ( ဈ ) ဝနႀက္းီဌာနက ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏ အတညၿပ္ခ်ဳကၿဖ္င့္ သတ္မတ္ွေသာ အၿခားအခ်က္မ်ား။

အခန္း (၆)

အနည္းဆံးု  အခေႀကးေင ြသတ္မတ္ွသည့္  အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာ ထတ္ုၿပန္ ၿခင္း

၈။  သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီေကာ္ မတႏီငွ့္ ၿပည္နယ္ ေကာ္ မတတီို႔သည္ အနည္းဆံးု

အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေၿခခံသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားနငွ့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပးီ

သတ္မတ္ွသင့္သည့္ နႈန္းထားမ်ားကို အမ်ိဳးသားေကာ္ မတသီို႔ သတ္မတ္ွထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနငွ့္အည ီ အႀကံၿပခ်ဳက္မ်ား

တင္ၿပရမည္။

၉။  အထးူစးီပြားေရးဇနု္မ်ားရိွ အလပု္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးနငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍-

 (က)

သက္ဆိုင္ရာ အထးူစးီပြားေရးဇနု္ စမီံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္ မတသီည္ အထးူစးီပြားေရးဇနု္အတြင္းရိွ ရင္းနီွးၿမႈပ္နံမွႈ

လပု္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အလပု္သမားနငွ့္ ဝန္ထမ္းတို႔အတြက္ သတ္မတ္ွသင့္သည့္ အဆိုၿပ ဳ အနည္းဆံးု

အခေႀကးေငြနႈန္းထားမ်ားကို အမ်ိဳးသားေကာ္ မတသီို႔ တင္ၿပရမည္။

 ( ခ )

ပဒု္မခြဲ(က) အရ တင္ၿပခ်က္အေပၚ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွေရးအတြက္ ဤဥပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီ ေဆာင္ရြက္ၿပးီ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ၿပခ်ဳက္ၿဖင့္ အမ်ိဳးသား
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ေကာ္ မတကီ သတ္မတ္ွေပးရမည္။

၁ဝ။    အမ်ိဳးသား ေကာ္ မတသီည္-

 (က)

ပဒု္မ ၈ နငွ့္ ပဒု္မ ၉ တို႔အရ အႀကံၿပခ်ဳက္အေပၚ စဥ္းစားသံးုသပ္ၿပးီေနာက္

အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ သတ္မတ္ွသည့္ အဆိုၿပအဳမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာကို အမ်ား ၿပည္သသူရိိွေစရန္နငွ့္

ကန္႔ကြက္လိုပါက ကန္႔ကြက္နိုင္ရန္ အနည္းဆံးု ရက္ေပါင္း ၆ဝ ႀကိဳတင္၍ နိုင္ငံေတာ္ ၿပန္တမ္းနငွ့္

သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထတ္ုၿပန္ ေႀကညာေရးႏငွ့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလပု္ရငွ္မ်ားႏငွ့္

အလပု္သမားမ်ားအား အသေိပး အေႀကာင္းႀကားေရးတို႔အတြက္ ဦးစးီဌာနကို တာဝန္ေပးရမည္။

 ( ခ )

အဆိုၿပ ဳအနည္းဆံးု အခေႀကးေငြနႈန္းထား အေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္မရိွလွ် င္

ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ၿပခ်ဳက္ရယ၍ူ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ နႈန္းထားကိုသတ္မတ္ွရမည္။

 ( ဂ )

အကယ္၍ အဆၿိုပ ဳ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြႏႈန္းထားအေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္ ရွိသည့္ကစိၥတြင္

ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ေကာ္ မတအီား

ကန္႔ကြက္ခ်က္ႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏႈိင္းေစၿပးီ အဆိုၿပနဳႈန္းထားကို ၿပန္လည္တင္ၿပေစရမည္။

 (ဃ)

သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ေကာ္ မတီ

ပဒု္မခြဲ (ဂ) အရထပ္မံ အဆိုၿပ ဳ တင္ၿပသည့္ အနည္းဆံးုအခေႀကးေငြႏႈန္းထားကို သံးုပြင့္ဆိုင္

ကိုယ္စားလယ္ွမ်ားၿဖင့္ စစိစ္၍ သတ္မတ္ွသင့္ေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ နႈန္းထားကိုဆံးုၿဖတ္ၿပးီ

ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ၿပခ်ဳက္ရယ၍ူ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြနႈန္းထားကို သတ္မတ္ွရမည္။

 ( င )

ပဒု္မခြဲ (ခ) သို႔မဟတ္ု (ဃ) အရသတ္မတ္ွေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြ နႈန္းထားကိုပဒု္မခြဲ (က)နငွ့္အညီ

အမ်ားၿပည္သ ူ သရိိွရန္နငွ့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အလပု္ရငွ္နငွ့္ အလပု္သမားမ်ား သရိွိရန္ ထတ္ုၿပန္

ေႀကညာေရးႏငွ့္ အသေိပးအေႀကာင္းႀကားေရးတို႔အတြက္ ဦးစးီဌာနကို တာဝန္ေပးရမည္။

၁၁။  ပဒု္မ ၉ နငွ့္ ၁ဝ တို႔အရ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတကီ သတ္မတ္ွေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြနႈန္းထားကို ေက်နပ္မႈမရိွသသူည္

ၿပည္ေထာင္စသုမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္  ဖြဲ႔စည္းပံအုေၿခခံဥပေဒနငွ့္ ၿပည္ေထာင္စတုရားစရီင္ေရး ဥပေဒတို႔နငွ့္အည ီ ၿပည္ေထာင္စု

တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ပဳ္သို႔ စာခြ် န္ေတာ္ အမနိ္႔ တစ္ရပ္ရပ္ထတ္ု၍ ၿပင္ဆင္ေပးရန္ ေလွ် ာက္ထားနိုင္သည္။

အခန္း (၇)

အလပု္ရငွ္၏ တာဝန္မ်ား

၁၂။     အလပု္ရငွ္သည္-

 (က)
ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြေအာက္ ေလ်ာ့ နည္း၍ အလပု္သမားအား

အခေႀကးေငြေပးၿခင္း မၿပရဳ။

 ( ခ ) ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြထက္ ပို၍ ေပးႏိုင္သည္။

 ( ဂ )
ဤဥပေဒအရ ထတ္ုၿပန္ေသာ အမနိ္႔ေႀကာ္ ၿငာစာတြင္ အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြမ ွ ႏႈတ္ယခူြင့္ရွိသည္ဟု

သတ္မတ္ွထားေသာ အခေႀကးေငြမအွပ အၿခားအခေႀကးေငြကိုႏႈတ္ယခူြင့္မရိွေစရ။

 (ဃ)

ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္းမ်ားတြင္ လပု္ကိုင္ေနေသာ

အလပု္သမားမ်ားအား အနည္းဆံးု အခေႀကးေငြကို ေငြသားၿဖင့္ ေပးရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ သးီၿခားအက်ိဳး

ခံစားခြင့္မ်ား၊ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးရန္ရိွပါက သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားနငွ့္အည ီ ေငြသားၿဖင့္

ၿဖစ္ေစ၊ အလပု္သမား၏ ဆႏၵအရ ေငြသားတခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ႏငွ့္ ေဒသေပါက္ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ သတ္မတ္ွေသာ ပစၥည္း

တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္တဲြဖက္၍ ေပးနိုင္သည္။

 (င)

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္းတြင္ လပု္ကိုင္ေသာ အလပု္သမား မ်ားအား အနည္းဆံးု

အခေၾကးေငြေပးရာတြင္ ေဒသဓေလ့ထံးုတမ္းအရ ၿဖစ္ေစ၊ အလပု္သမားအမ်ားစ၏ု ဆႏၵအရၿဖစ္ေစ၊ စေုပါင္း

သေဘာတညူခ်ီက္အရ ၿဖစ္ေစ၊ ေငြသားတခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ႏငွ့္ ေဒသေပါက္ေဈးႏႈန္းၿဖင့္ သတ္မတ္ွေသာ

ပစၥည္းတခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ တြဲဖက္၍ ေပးႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ေပးၿခင္းသည္ အလပု္သမားႏငွ့္ ယင္း၏ မသိားစု

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအသံးုၿပမဳႈႏငွ့္အက်ဳိး အၿမတ္တစ္စံတုစ္ရာအတြက္ ၿဖစ္ရမည့္အၿပင္

ေပးသည့္တန္ဖိုးမာွလည္း က်ဳိးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္ ၿပးီ မွ်တရမည္။

၁၃။ အလပု္ရငွ္သည္-
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 (က) ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ နႈန္းထားမ်ားအနက္ လပု္ငန္းႏငွ့္သက္ဆိုင္ေသာ

အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ နႈန္းထားမ်ားကို အလပု္သမားမ်ားအား အသေိပးရမည့္အၿပင္ လပု္ငန္းခြင္တြင္

သက္ဆုိင္ရာ အလပု္သမားမ်ား ၿမင္နိုင္ေစရန္ ေၾကာ္ ၿငာထားရမည္။

 ( ခ )
အလပု္သမားမ်ား၏ စာရင္း၊ ဇယားႏငွ့္ စာတမ္းအမတ္ွအသားမ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ားကို

သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီမနွ္ကန္စြာ မတ္ွတမ္း ၿပစဳထုားရိွရမည္။

 ( ဂ )
ပဒု္မခြဲ (ခ) အရ ၿပစဳထုားရွိေသာ စာရင္း၊ ဇယားႏငွ့္ စာတမ္း အမတ္ွအသား မ်ားကို သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အညီ

သက္ဆိုင္ရာ ဦးစးီဌာနသို႔အစရီင္ခံရမည္။

 (ဃ)
စစ္ေဆးေရးအရာရွိက စစ္ေဆးရန္ ဆင့္ဆုိသည့္အခါ သြားေရာက္ အစစ္ေဆး ခံရမည္။ ထုိ႔ၿပင္ အဆုိပါ

စာရင္းႏငွ့္ မတ္ွတမ္းမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္အခါ တင္ၿပရမည္။

 ( င )

ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏငွ့္

ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿခင္းကို ခြင့္ၿပရဳမည္ၿဖစ္ၿပးီ

လိုအပ္ေသာ အကအူညမ်ီား ေပးရမည္။

 ( စ )
အလပု္သမားမ်ား ဖ်ားနာ၍ အလပု္မလပု္ကိုင္နိုင္သည့္အခါ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီ ေဆးကသုရန္

အလပု္နားခြင့္ေပးရမည္။

 (ဆ)
အလပု္သမားမ်ား၏ မသိားစဝုင္ သို႔မဟတ္ု မဘိနာေရးကစိၥၿဖစ္သည့္အခါ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြမွ

ၿဖတ္ေတာက္ၿခင္းမၿပဘဲဳ သတ္မတ္ွခ်က္ မ်ားႏငွ့္ အည ီအလပု္နားခြင့္ေပးရမည္။

အခန္း (၈)

အနည္းဆံးု  အခေၾကးေင ြႏငွ့္စပ္လ်ဥ္ း၍  အလပု္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ား

၁၄။ ဤဥပေဒႏငွ့္ သက္ဆိုင္သည့္ လပု္ငန္းတစ္ခခုတုြင္ အလပု္လပု္ေနေသာ အလပု္သမားသည္-

 (က)
ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုအခေၾကးေငြထက္

အလပု္ရငွ္က ပို၍ေပးပါက ပိုေပးသည့္ အခေၾကးေငြကို ေသာ္ လည္းေကာင္း ရထိုက္ခြင့္ရိွသည္။

 ( ခ )
ဤဥပေဒအာဏာ မတည္မကီရရွိေနေသာ အခေၾကးေငြသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွေသာ အနည္းဆံးု

အခေၾကးေငြထက္ ပိုမုိရရွိေနပါက ပိုမုိရရွိေသာ အခေၾကးေငြကို ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရိွသည္။

 ( ဂ )

အလပု္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတညူခ်ီက္ပါ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြမာွ ဤဥပေဒအရ

သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြထက္ ေလ်ာ့ နည္းေနပါက ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ

အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြကို ရထိုက္ခြင့္ရိွသည္။

 (ဃ)
အလပု္နစွ္ခ ု သို႔မဟတ္ု နစွ္ခထုက္ပိုေသာ အလပု္ကို လပု္ကိုင္သည့္အခါ လပု္ကိုင္ေသာ

အလပု္အသးီသးီအတြက္ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြထက္ မနည္းေစဘဲ ခံစားခြင့္ရိွသည္။

 ( င )
အခ်နိ္ပိုင္း၊ နာရပီိုင္း၊ အလပု္တြင္ အလပု္လပု္သည့္ အခ်နိ္အတြက္ သတ္မတ္ွထားသည့္ အနည္းဆံးု

အခေၾကးေငြကို ခံစားခြင့္ရိွေစရမည္။

 ( စ )

လစားအလပု္အတြက္ ရက္သတတၱစ္ပတ္လွ် င္ တစ္ရက္နားခြင့္ရွိၿပးီ ထုိနားရက္အတြက္ အခေၾကးေငြ

ရထုိက္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုနားရက္တြင္ အလပု္လပု္ရပါက တည္ဆဲဥပေဒႏငွ့္အည ီ အခိ်န္ပို

လပု္ခရထိုက္ခြင့္ရိွသည္။

 (ဆ)

ေန႔စားအလပု္တြင္ သတ္မတ္ွထားသည့္ တစ္ေန႔အလပု္ခ်နိ္နာရထီက္ ေလ်ာ့ ၍ အလပု္လပု္ၿခင္းမာွ

အလပု္သမား၏ ဆႏၵအရမဟတ္ုလွ် င္ေသာ္  လည္းေကာင္း၊ အလပု္ရငွ္က အလပု္မေပးႏုိင္၍

အလပု္နားရလွ် င္ေသာ္  လည္းေကာင္း အခ်နိ္ၿပည္ အလပု္လပု္ဘိိသက့ဲသို႔ အခေၾကးေငြ ရထိုက္ခြင့္ရိွသည္။

 ( ဇ ) သတ္မတ္ွထားသည့္ အနည္းဆံးုအခေၾကးေငြကို အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမးီ မခြဲၿခားဘဲ ခံစားခြင့္ရိွေစရမည္။

 (ဈ)

ကးူသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္းမ်ားတြင္ လပု္ကိုင္ေသာ

အလပု္သမားၿဖစ္ပါက အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြကို ေငြသားၿဖင့္ ရထိုက္ခြင့္ရိွသည္။ ထို႔ၿပင္ သးီၿခား

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊အက်ဳိးအၿမတ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးရန္ရွိပါက သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အညီ
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ေငြသားၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ အလပု္သမားမ်ား၏ ဆႏၵအရ ေငြသားတစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ႏငွ့္ ေဒသေပါက္ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္

သတ္မတ္ွ ေသာပစၥည္း တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္တြဲဖက္၍ ၿဖစ္ေစရထိုက္ခြင့္ရိွသည္။

 (ည)

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏငွ့္ ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္းတြင္ လပု္ကိုင္ေသာ အလပု္သမား ၿဖစ္ပါက အနည္းဆံးုအခေၾကးေငြကို

ေဒသဓေလ့ထံးုတမ္းအရ ၿဖစ္ေစ၊ အလပု္သမားအမ်ားစ၏ု ဆႏၵအရၿဖစ္ေစ၊ စေုပါင္း သေဘာတညူခ်ီက္

အရၿဖစ္ေစ၊ ေငြသားတခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ႏငွ့္ ေဒသေပါက္ေဈးနႈန္းၿဖင့္ သတ္မတ္ွေသာ

ပစၥည္းတခ်ဳိ႕တစ္ဝက္တြဲဖက္၍ အလပု္သမားႏငွ့္ ၎၏ မသိားစအုတြက္ သတ္မတ္ွခ်က္

မ်ားႏငွ့္အညခီံစားခြင့္ရိွသည္။

၁၅။   ပဒု္မ ၁၄အရအခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္မ်ား ရထုိက္ခြင့္ရွိေသာ အလပု္သမား သည္-

 (က)

ရထုိက္ခြင့္ရွိေသာ အခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္အားလံးုကို မရရွိလွ် င္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊

သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ ေအာက္ ေလ်ာ့ နည္း၍ ရရိွလွ် င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ

နစ္နာေသာ အခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္မ်ား ရရိွေရးအတြက္ ရထိုက္ခြင့္ ရိွသည့္ေန႕မ ွ တစ္နစွ္အတြင္း

သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတ ီသို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ ေကာ္ မတႏီငွ့္

ဦးစးီဌာနသို႔ တင္ၿပနိုင္သည္။

 ( ခ ) ရထိုက္ခြင့္ရွိေသာ အခေၾကးေငြ အားလံးုအတြက္ တရားမေၾကာင္း အရ တရားစြဲဆိုနိုင္သည္။

၁၆။  ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးုအခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္ မ်ားကို အလပု္သမားအား ေပးရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္းေၾကာင့္ေသာ္  လည္းေကာင္း၊ ထိုအနည္းဆံးု အခေၾကးေငြထက္ ေလ်ာ့ နည္း၍ အလပု္သမားအား ေပးၿခင္းေၾကာင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း အလပု္ရငွ္အေပၚ တရားရံးုက ၿပစ္ဒဏ္ခ်မတ္ွၿပးီေနာက္ ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ အခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္ကို

ဒဏ္ေငြအၿဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ အလပု္သမားအား ေပးရန္အမနိ္႔ ခ်မတ္ွေစကာမ ူ ပဒု္မ ၁၄ အရ ထိုအလပု္သမားသည္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ

အခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္ အၿပည့္အဝ မရရိွပါက ထိုအခေၾကးေငြႏငွ့္ ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ တရားမေၾကာင္းအရ

တရားစြဲဆိုေတာင္းခံခြင့္ကို ထခိိုက္ၿခင္းမရိွေစရ။

အခန္း (၉)

စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ားအား  တာဝန္ေပးအပ္ ၿခင္း ၊  စစ္ေဆး ၿခင္းႏငွ့္ အေရးယၿူခင္း

၁၇။    ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ဤဥပေဒအရ ထတ္ုၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အမနိ္႔ေၾကာ္ ၿငာစာ၊ အမနိ္႔၊

ညႊန္ၾကားခ်က္ႏငွ့္ လပု္ထံးုလပု္နည္းမ်ားႏငွ့္အည ီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ရွိ၊ မရွိႏငွ့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလပု္ငန္း၊

ကနု္ထတ္ု လပု္ငန္းႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏငွ့္ ေမြးၿမေဴရး လပု္ငန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း

စစ္ေဆးရန္အလုိ႔ငာွ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစးီဌာနမ ွအရာရိွမ်ားအား စစ္ေဆးေရးအရာရိွမ်ားအၿဖစ္ တာဝန္ေပးရမည္။

၁၈။ စစ္ေဆးေရးအရာရိွသည္-

 (က)

အလပု္ရငွ္က ဤဥပေဒအရ ထတ္ုၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အမနိ္႔ေၾကာ္ ၿငာစာ၊ အမနိ္႔၊

ညႊန္ၾကားခ်က္ႏငွ့္ လပု္ထံးုလပု္နည္း မ်ားႏငွ့္အည ီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿခင္း ရိွ၊ မရိွ ကိုလည္းေကာင္း၊

အလပု္သမားမ်ားဆိုင္ရာ စာရင္း၊ ဇယားႏငွ့္ စာတမ္းအမတ္ွအသားမ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ားကို မနွ္ကန္စြာ

မတ္ွတမ္းၿပစဳထုားၿခင္း ရိွ၊ မရိွ ကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ စာရင္း၊ ဇယားႏငွ့္ စာတမ္း အမတ္ွအသားမ်ားကို

ဦးစးီဌာနသို႔သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီ အစရီင္ခံ တင္ၿပၿခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ

ကးူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လပု္ငန္း၊ ကနု္ထတ္ုလပု္ငန္းႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္းခြင္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏငွ့္

ေမြးၿမေဴရးလပု္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင့္ ရိွသည္။

 (ခ)
ဦးစးီဌာန၏ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ သက္ဆုိင္သည့္ ပဂုၢဳိလ္မ်ားအား ဆင့္ဆုိၿခင္း၊ စစ္ေဆးၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ

စာရင္း၊ ဇယားႏငွ့္ စာတမ္းအမတ္ွ အသားမ်ားကို ေတာင္းခံၿခင္းႏငွ့္ မတိၱဴကးူယၿူခင္းတို႔ ၿပနဳိုင္သည္။

 ( ဂ )

အလပု္ရငွ္ထံတြင္ ၿပင္ပ အလပု္သမားမ်ား ရွိပါက ထုိၿပင္ပ အလပု္သမား မ်ားႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ အမည္ႏငွ့္ ေနရပ္လပိ္စာမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္၊ လပု္ငန္းခြင္ၿပင္ပ

အလပု္သမားမ်ား၏ စာရင္းႏငွ့္ အခေၾကးေငြဆုိင္ရာ စာရင္းဇယားမတ္ွတမ္းမ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္၊

မတိၱဴကးူခြင့္ရွိသည္။

 (ဃ)

စစ္ေဆးၿခင္းကစိၥႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဒု္မခြဲ (က)၊ (ခ) ႏငွ့္ (ဂ) တုိ႔အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ

အလပု္ရငွ္က အေထာက္အထားကို ေတာင္းဆိုပါက သက္ဆုိင္ရာ ဦးစးီဌာနက ထတ္ုေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္း

စစိစ္ေရး သက္ေသခံ လက္မတ္ွကိုၿပသရမည္။

 ( င )
ပဒု္မခြဲ (က)၊ (ခ)ႏငွ့္ (ဂ) တို႔အရ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ႏငွ့္ ေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထား

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစးီဌာနသို႔ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီအစရီင္ခံရမည္။
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၁၉။  ဦးစးီဌာနသည္ ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္

အလပု္ရငွ္ထံမလွည္းေကာင္း၊ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္က်န္ရိွေသာ အလပု္ရငွ္ထံမလွည္းေကာင္း အလပု္သမားက

ရရန္ရိွေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တုိင္းေဒသႀကးီေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ေကာ္ မတသီုိ႔

တင္ၿပ၍ ထုိေကာ္ မတ၏ီ ဆံးုၿဖတ္ခ်က္အရ ေတာင္းခံၿပးီေပးရမည္။

၂ဝ။     ဦးစးီဌာနသည္ပဒု္မ၁၉အရ ေတာင္းခံေသာ္ လည္း သတ္မတ္ွေပးေသာအခိ်န္ အတြင္း အလပု္ရငွ္က အနည္းဆံးု

အခေၾကးေငြေပးရန္ ပ်က္ကြက္လွ် င္ ၿပည္ေထာင္စ ု နယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တုိင္းေဒသႀကးီေကာ္ မတ ီ သုိ႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ ေကာ္ မတ၏ီ

သေဘာတညူခ်ီက္ၿဖင့္ ထိုအလပု္ရငွ္အား သက္ဆိုင္ရာ တရားရံးုတြင္ တရားစြဲဆိုေစရန္ စစ္ေဆးေရးအရာရိွ တစ္ဦးဦးအား

တာဝန္ေပးရမည္။

၂၁။  စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားသည္ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်းဴလြန္သအူား ဦးစးီဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏငွ့္

တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္တို႔အရ တရားစြဲဆုိ ႏုိင္သည္။

အခန္း (၁ဝ)

တား ၿမစ္ခ်က္ႏငွ့္ ၿပစ္ဒဏ္ မ်ား

၂၂။ မည္သည့္ အလပု္ရငွ္မွ် -

 (က)
ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြကို အလပု္သမားအား ေပးေဆာင္ရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္းမရိွေစရ။

 ( ခ )
ပဒု္မ ၁၄ အရ အလပု္သမား ရထုိက္ခြင့္ ရွိေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြႏငွ့္ အၿခားခံစားခြင့္မ်ားေအာက္

ေလ်ာ့ နည္း၍ အလပု္သမားအား ေပးၿခင္းမၿပရဳ။

 ( ဂ ) အလပု္သမားမ်ား၏ စာရင္း၊ ဇယားႏငွ့္ စာတမ္း အမတ္ွအသားမ်ား၊ အခေၾကးေငြ စာရင္းမ်ားႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍-

  (၁)
မမနွ္မကန္ ေရးသြင္းၿခင္း၊ လမိ္လည္၍ မတ္ွတမ္းၿပစဳၿုခင္း သို႔မဟတ္ု မမနွ္မကန္ လမိ္လည္၍

အစရီင္ခံၿခင္းမၿပရဳ။

  (၂) သက္ဆိုင္ရာ ဦးစးီဌာနသို႔ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏငွ့္အည ီအစရီင္ခံ တင္ၿပရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းမရိွေစရ။

  (၃) စစ္ေဆးေရး အရာရွိက ေတာင္းခံသည့္အခါ တင္ၿပရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း မရိွေစရ။

 (ဃ)
စစ္ေဆးေရး အရာရိွကဆင့္ဆိုလွ် င္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခံရန္ ခိုင္လံေုသာ အေၾကာင္းမရိွဘဲ ပ်က္ကြက္ၿခင္း

မရိွေစရ။

 (င)
တာဝန္အရ လာေရာက္စစ္ေဆးေသာ စစ္ေဆးေရးအရာရွိအား ဟန္႔တားၿခင္း သို႔မဟတ္ု

ေနာွင့္ယက္ွၿခင္းမၿပရဳ။

၂၃။  မည္သည့္ အလပု္ရငွ္မဆုိ ပဒု္မ ၂၂ပါတားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်းဴလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရာွးစရီင္ၿခင္းခံရလွ် င္

ထိုသသူည္ တစ္နစွ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၅ သနိ္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နစွ္ရပ္လံးု ၿဖစ္ေစခ်မတ္ွၿခင္း

ခံရမည္။

၂၄။ မည္သည့္အလပု္ရငွ္မွ် -

 (က) အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ အမနိ္႔ေၾကာ္ ၿငာစာပါ စည္းကမ္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ ၿခင္းမၿပရဳ။

 (ခ)

ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ နႈန္းထားမ်ားအနက္ မမိ၏ိအလပု္သမားမ်ားႏငွ့္

သက္ဆုိင္ေသာ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ နႈန္းထားမ်ားႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလပု္သမားမ်ားအား အသေိပးၿပးီ

လပု္ငန္းဌာနႏငွ့္ လပု္ငန္းခြင္တုိ႔တြင္ အလပု္သမားမ်ား ၿမင္ႏုိင္မည့္ေနရာ၌ ေၾကာၿငာထားရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း

မရိွေစရ။

၂၅။   မည္သည့္အလပု္ရငွ္မဆို ပဒု္မ ၂၄ ပါ တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်းဴလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရာွးစရီင္ၿခင္း

ခံရလွ် င္ထိုသသူည္ ေၿခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၃ သနိ္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နစွ္ရပ္လံးု

ၿဖစ္ေစခ်မတ္ွၿခင္းခံရမည္။

၂၆။   တရားရံးုသည္ ပဒု္မ ၂၃ ႏငွ့္ ၂၅တို႔အရ ၿပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မတ္ွသည့္အခါ အလပု္ရငွ္က ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ

အခေၾကးေငြကို ေငြဒဏ္အၿဖစ္ ခ်မတ္ွၿပးီ အလပု္သမားအား ေပးရမည္။
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၂၇။  မည္သမူဆုိ ဤဥပေဒအရ ထတ္ုၿပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏငွ့္ အမနိ္႔တို႔ပါ တားၿမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို

ေဖာက္ဖ်က္က်းဴလြန္ေၾကာင္း ၿပစ္မႈထင္ရာွး စရီင္ၿခင္းခံရလွ် င္ ထိုသသူည္ သံးုလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ၿဖစ္ေစ၊

ဒဏ္နစွ္ရပ္လံးု ၿဖစ္ေစခ်မတ္ွၿခင္း ခံရမည္။

အခန္း (၁၁)

အေထြေထြ

၂၈။ ဤဥပေဒ အာဏာမတည္မကီၿဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒ အာဏာတည္ၿပးီေနာက္ ၿဖစ္ေစ ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆံးု

အခေၾကးေငြေအာက္ ေလ်ာ့ နည္း၍ ခ်ပဳ္ဆိုထားေသာ အလပု္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတစူာခ်ပဳ္၊ အလပု္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ

နႈတ္ပဋညိာဥ္ သို႔မဟတ္ု သေဘာသက္ေရာက္ေသာ ပဋညိာဥ္ပါ အခေၾကးေငြႏငွ့္ သက္ဆိုင္သမွ်  သေဘာတညူခ်ီက္သည္

ဤဥပေဒႏငွ့္ ဆန္႔က်င္သမွ်  ပ်က္ၿပယ္ေစရမည္။

၂၉။ (က)
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟတ္ုေသာ အမ်ဳိးသား ေကာ္ မတဝီင္မ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စ ု အစုိးရအဖြဲ႔က

သတ္မတ္ွထားသည့္ ခ်းီၿမငွ့္ေငြႏငွ့္ စရတ္ိမ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

 (ခ)

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟတ္ုေသာ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ တုိင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတႏီငွ့္

ၿပည္နယ္ေကာ္ မတ၏ီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တိုင္းေဒသႀကးီ

ေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ေကာ္ မတကီ ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ၿပခ်ဳက္ၿဖင့္ သတ္မတ္ွသည့္

ခ်းီၿမငွ့္ေငြကို ခံစားခြင့္ရိွသည္။

၃ဝ။  ဤဥပေဒပါ လပု္ငန္းတာဝန္ႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ဳိးသားေကာ္ မတ၏ီ ကနု္က် စရတ္ိအဝဝကို ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏

အရအသံးုခန္႔မနွ္းေၿခ ေငြစာရင္းမ ွလည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၏ီ ကနု္က်စရတ္ိအဝဝကို ေနၿပည္ေတာ္  ေကာင္စ၏ီ

အရသံးုခန္႔မနွ္းေၿခ ေငြစာရင္းမလွည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတႏီငွ့္ ၿပည္နယ္ေကာ္ မတ၏ီ ကနု္က်စရတ္ိအဝဝကို

သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကးီႏငွ့္ ၿပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ အရအသံးုခန္႔မနွ္းေၿခ ေငြစာရင္းမလွည္းေကာင္းက်ခံရမည္။

၃၁။ ဝန္ႀကးီဌာနသည္ အမ်ဳိးသားေကာ္ မတႏီငွ့္ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမေကာ္ မတ၊ီ တုိင္းေဒသႀကးီ ေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု

ၿပည္ေထာင္စေုကာ္ မတမ်ီား၏ လပု္ငန္း တာဝန္မ်ားႏငွ့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရံးုလပု္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စစီဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၃၂။   ဤဥပေဒပါ ၿပစ္မႈမ်ားကို ဦးစးီဌာနက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ စစ္ေဆးေရး အရာရွိကသာ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံးုတြင္

တရားစြဲဆိုခြင့္ရိွသည္။

၃၃။   နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟတ္ုေသာ အမ်ဳိးသားေကာ္ မတ၏ီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စနုယ္ေၿမ ေကာ္ မတ၊ီ

တုိင္းေဒသႀကးီေကာ္ မတ ီ သို႔မဟတ္ု ၿပည္နယ္ ေကာ္ မတဝီင္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ဤဥပေဒအရ လိုအပ္၍

သးီၿခားတာဝန္ေပးသည့္ ပဂုၢဳိလ္ သို႔မဟတ္ု အၿခားအဖြဲ႕တစ္ခခု၏ု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ

လပု္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနခ်နိ္တြင္ ၿပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ၿဖစ္သည္ဟ ုမတ္ွယရူမည္။

၃၄။   ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ လပု္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သေဘာရုိးၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကာ္ မတဝီင္တစ္ဦးဦးကိုၿဖစ္ေစ၊

စစ္ေဆးေရးအရာရိွ တစ္ဦးဦးကိုၿဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းၿဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၿပစ္မႈေၾကာင္းၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း

တရားစြဲဆိုၿခင္း မၿပရဳ။

၃၅။ ဦးစးီဌာနသည္ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြႏငွ့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ႀကးီဌာနသို႔ တင္ၿပရမည္-

 (က) အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ သတ္မတ္ွသည့္ ေကာ္ မတမ်ီားဖြဲ႕စည္းၿခင္းႏငွ့္ ဖြဲ႕စည္းပံနုည္းလမ္းမ်ား၊

 (ခ) အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြႏငွ့္ သက္ဆုိင္သည့္ လပု္ငန္းမ်ားႏငွ့္ ခန္မနွ္း အလပု္သမားဦးေရ၊

 (ဂ) သတ္မတ္ွထားသည့္အနည္းဆံးုအခေၾကးေငြမ်ား၊

 (ဃ) အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားမ်ားနငွ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿခား အေရးႀကးီေသာ ကစိၥမ်ားရိွပါက ထိုကစိၥမ်ား။

၃၆။ ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

 (က)
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏငွ့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ၿပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏

အတည္ၿပခ်ဳက္ၿဖင့္ ထတ္ုၿပန္နိုင္သည္။

 (ခ)
အမ်ဳိးသား ေကာ္ မတႏီငွ့္ဝန္ႀကးီဌာနတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမနိ္႔ ေၾကာ္ ျငာစာ၊ အမနိ္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏငွ့္
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လပု္ထံးုလပု္နည္းမ်ားကို ထတ္ုၿပန္နိုင္သည္။

၃၇။ ဤဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ ေန႔မစွ၍ ေအာက္ပါ အက္ဥပေဒမ်ားကို အာဏာတည္ၿခင္းမ ွရပ္စေဲစရမည္-

 (က) ၁၉၄၉ ခနုစွ္၊ အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ အက္ဥပေဒ (၁၉၄၉ ခနုစွ္၊ အက္ဥပေဒ အမတ္ွ ၆၆)၊

 (ခ) လယ္ယာအလပု္သမား အနည္းဆံးု အခေၾကးေငြ (၁၉၄၈ ခနုစွ္၊ အက္ဥပေဒ အမတ္ွ ၄၄)။

ၿပည္ေထာင္စသုမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္  ဖြဲ႔စည္းပံအုေၿခခံဥပေဒအရ ကြ် နု္ပ္ လက္မတ္ွေရးထိုးသည္။

(ပ ံ)ုသနိ္းစနိ္

နိုင္င ံေတာ္ သမၼတ

ၿပည္ေထာင္စသုမၼတၿမန္မာနိုင္င ံေတာ္
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