ေငွေ ြကးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၁ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ေငွေ ြကးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒအရ အေရးယူနိုင်ေသာ ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မည်သူမဆို ြပ ည်တွင်းတွင် ြဖ စ်ေစ၊

ြမ န်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေရယာဉ်၊ ေလယာဉ်နှင့် စက်တပ်ယာဉ်
တစ်ခုခုေပါ်တွင်ြဖစ်ေစ ကျူးလွန်လျှင်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်တွင်
အမ
ြ ဲတမ်းေနထိငု ခ် ငွ ရ
့် သူက ြပည်ပတွင် ကျူးလွန်လျှင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ စီရင်ပငုိ ခ် ငွ ရ
့် ေိှ စ
ရမည်။
၃။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်

ေစရမည်(က) ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ေငွေ ြကးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ေရး
ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ခ ) ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုစံ မ်းေထာက်လှမး် ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စုံစမ်းအေရးယူနိုင်ရန် ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်း
ထားေသာ အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
( ဂ ) စိစစ်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်း
ေပးေသာ အဖွဲ့ကို ဆိသ
ု ည်။
(ဃ) စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဗဟိုအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ
အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
( င ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒက သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ဘဏ်
နှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေငွေရးေက
ြ းေရး မဟုတ်ေသာ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျငမ် ဆ
ှု ငုိ ရ
် ာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ဗဟိုအဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍
သတင်းပို့ရန် သတ်မှတ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် အဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။
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( စ ) ကီး ြကပ်ေရးအာဏာပိုင် ဆိုသည်မှာ သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများအေနဖ
ြ င့် ဤဥပေဒ
အရ သတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစေရးအတွက် ကီး ြကပ်ရန် ဗဟို
အဖွဲ့က တာဝန်ေပးအပ် ြခင်းခံရသူကို ဆိုသည်။
(ဆ) ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွ့ဲ အစည်း ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းများဥပေဒနှင့် အ ြခ ားသက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒများအရ တည်ေထာင်
ထားေသာဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်
ဘဏ် နှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးအတွကြ် ဖစ်ေစ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကိုယ်စား
ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေဆာင်ရွက်မှုများကို
ြဖစ်ေစ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး
ဘဏ် သိ့ု မဟုတ် ဖွံ့ြဖိုးေရးဘဏ်၊ ေငွစုေငွေချးအသင်း၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးကုမဏ
္ပ ၊ီ
ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် ေရာင်းဝယ်ေရးကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံြခား ေငွဝယ်ယူေရာင်းချ
လဲလှယ်ေရးေကာင်တာ၊ အေသးစားေငွေရးေက
ြ းေရးလုပင် န်း အဖွ့ဲ အစည်း၊ အာမခံ
ကုမ္ပဏီနှင့် အခ
ြ ားအဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်သည် (၁) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊ ြပည်သူများထံမှ
အပ်ေငွများနှင့် ြပန်လည်ေပးအပ်ရမည့် ရန်ပုံေငွများ လက်ခံ ြခင်း၊
(၂) ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းြခင်း အပါအဝင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များ
အတွက် ေငွေ ြကးဖ
ြ ည့်ဆည်းေပးခ
ြ င်း၊ စားသုံးသူေချးေငွ၊ အေပါင်ြဖင့် ေချးေငွများ
အပါအဝင် ေငွထုတ်ေချးခ
ြ င်း၊
(၃) စားသုံးသူဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစီအစဉ်များမှ တစ်ပါး
ေငွေချးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် ြခ င်း၊ ေငွေရးေ ြက းေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးကို
ငှားရမ်းြခင်း၊
(၄) ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် တန်ဖိုးတစ်ရပ်ရပ်ကို လွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း၊
(၅) အေကးဝယ်ကတ််နှင့်ြမီစားကတ််များ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်၊ ေငွေပးအမိန့်များ၊
ဘဏ်ေငွလွှဲလက်မှတ်၊ အီလက်ထေရာနစ် နည်းလမ်းများဖ
ြ င့် ေငွေပးေချ ြခင်း၊
ထုတ်ေဝခ
ြ င်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊
(၆) ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိုင်ရာ အာမခံနှင့် ကတိစာချုပ်များ ထုတ်ေဝခ
ြ င်း၊
(၇) ေအာက်ပါ ေငွေရးေက
ြ းေရးစာချုပ်စာတမ်းများ ေရာင်းဝယ် ြခင်း(ကက) ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွေပးအမိန့်လက်မှတ်များ၊ အပ်ေငွလက်မတ
ှ မ် ျား
နှင့် ဆင်ပ့ ာွ း စာချုပ်စာတမ်းများ၊ နိငု င် ံြခားသုးံ ေငွ၊ အတိးု နှုန်းနှငေ့် စျးနှုနး်
ညွှန်းကိန်း စာချုပ်စာတမ်းများ၊ လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ
လက်မှတ်များ အပါအဝင် ေငွေ ြကးေစျးကွက် စာချုပ်စာတမ်းများအား
ေရာင်းဝယ်ြခင်း၊
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( ခခ ) ကုန်စည်များကို အနာဂတ်ကာလအတွက် ေမျှာ်မှန်း ေရာင်းဝယ် ြခင်း၊
(၈) ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ ထုတ်ေဝရာတွင် ပါဝင် ြခင်းနှင့် အဆိုပါကိစ္စ
ရပ်များတွင် ေငွေရးေက
ြ းေရးဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးေပးခ
ြ င်း၊
(၉) ရင်းနှီး ြမ ှုပ်နှံမှု တစ်ခုချင်းကို ြဖ စ်ေစ၊ ရင်းနှီး ြမ ှုပ်နှံမှု အားလုံးကို ြဖ စ်ေစ စီမံ
ခန့်ခွဲ ြခင်း၊
(၁၀) အာမခံေသတ္တ ာများ လက်ခံထိန်းသိမ်း ြခ င်းနှင့် အ ြခ ားပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုယ်စား
ေငွေ ြက း သို့မဟုတ် ေငွ ြဖ စ်လွယ်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ
စီမံခန့်ခွဲေပးခ
ြ င်း၊
(၁၁) အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်စား ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် ဘ ာရန်ပုံေငွများ စီမံခန့်ခွဲ
ြခင်း သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ် ြခင်း၊ ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံ ြခင်း၊
(၁၂) ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်ဆင့် ြကားခံ ေဆာင်ရွက်ေပးသူများက အာမခံလုပ်ငန်း
ြကားခံဝန်ေဆာင်မှု ေပးခ
ြ င်းအပါအဝင် အခ
ြ ားရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့်ဆက်သွယ်ေနသည့်
အာမခံလုပ်ငန်း၊ အသက်နှင့် အေထွေထွ အာမခံလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း၊
(၁၃) ေငွေ ြကးနှင့် ေငွများလဲလှယ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း။
( ဇ ) သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ့
တည်ေထာင်ထားပ
ြ ီး လိုင်စင်ရယူထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အေခ
ြ စိုက်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ေသာ်လည်း
ရုပ်ြဒပ်အရ တည်ရှိေနခ
ြ င်းမရှိသည့်အ ြပင် ထိေရာက်ခိုင်မာစွာ ကီး ြကပ်မှုခံရေသာ
ေငွေရးေက
ြ းေရး အုပ်စုတစ်ခုနှင့် ေပါင်းစည်းထားခ
ြ င်း မရှိသည့် ဘဏ်ကိုဆိုသည်။
( စျ ) တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူ၊ သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုရာတွင် ဥပေဒအရ
ဖွ့ဲ စည်းသည်ြဖစ်ေစ၊ မဖွ့ဲ စည်းသည်ြဖစ်ေစ ကုမ္ပဏ၊ီ အသင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု
သို့မဟုတ် လူတစ်စုလည်း ပါဝင်သည်။
(ည) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ မူလအဓိက ပိုင်ဆိုင်သူကိုြဖစ်ေစ၊ ဆက်သယ
ွ ်
ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးအား ထိန်းချုပ်သူကိုြဖစ်ေစ သိ့ု မဟုတ် လွှဲေြပာင်း ေဆာင်ရွက်မှု
တစ်ခုခုကို မိမိကိုယ်စား အခ
ြ ားသူတစ်ဦးက ေဆာင်ရွက်ေစသည့် သူတစ်ဦးကိုဆိုသည်။
ယင်းစကားရပ်တွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု
တစ်ခုခုကို ထိေရာက်ေသာ ထိန်းချုပ်မှု ြပုလုပ်သည့် သူတစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်။
( ဋ ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင်
သူကို ဆိုသည်(၁) ေငွလွှဲေ ြပ ာင်း ြခ င်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ် ြခ င်း သို့မဟုတ် ကတိကဝတ် ြပ ုခ
ြ င်း
ေဆာင်ရွက်သူ၊
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(၂) ေငွလွှဲ ြခင်း သို့မဟုတ် ေငွစာရင်းတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးသူ၊
(၃) ေငွလွှဲရန် တာဝန်ေပးအပ်ခံရသူ၊ ေငွလွှဲေြပာင်းသူ၊ ေငွလွှဲရန် အခွင့်အေရးရှိသူ
သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူ၊
(၄) ေငွလွှဲေြပာင်းရန် သို့မဟုတ် ေငွစာရင်းအားထိန်းချုပ်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသူ၊
(၅) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခွဲငယ် (၄) အထိပါ ကိစ္စရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်
အားထုတ်သူ။
( ဌ ) ြပည်တငွ း် ြပည်ပတွင် ြသဇာတိက္ကမရှိသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ် အတွင်း၌ဖ
ြ စ်ေစ၊
ြပ ည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၌ ြဖ စ်ေစ အများ ြပ ည်သူဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ြဖ င့် ထင်ရှားသူ
သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ယုံ ြကည်ြခင်းခံရသူကို လည်းေကာင်း၊ ယင်း၏
မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သူကိုလည်းေကာင်း
ဆိုသည်။
( ဍ ) အပ
ြ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာတွင် ြသဇာတိက္ကမရှိသူများ ဆိုသည်မှာ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်သည့် ဒါရိက
ု တ
် ာ၊ ဒုတိယဒါရိုက်တာ၊
ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်နှင့်အဆင့်ြမင့်အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်သူ၊ အလားတူ လုပ်ငန်းများတွင် ယင်းအဆင့်
နှင့်ညီမျှေသာ အဖွဲ့ဝင်ြဖစ်သူ သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရန် ယုံ ြကည် ြခင်း
ခံရသူနှင့် ယင်း၏မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သူ
တို့ကို ဆိုသည်။
( ဎ ) ေငွေြကးခဝါချမှု ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ကျူးလွန်ြခင်းကို ဆိုသည်(၁) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ရရှိသည့် ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်း ြဖစ်သည်ဟု သိရှိလျက်
နှငြ့် ဖစ်ေစ၊ သိရှိရန်အေက
ြ ာင်းရှိလျက်နှင့်ြဖစ်ေစ ယင်းေငွေြကး သို့မဟုတ် ပစ္စည်း၏
ဇစ် ြမ စ်ကို အသွင်ေ ြပာင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦး
တစ်ေယာက်အား ယင်း၏ပ
ြ စ်မှုကျူးလွန်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒအရအေရးယူ
ခံရ ြခင်းမှ ေရှာင်ရှားနိုင်ေရးအတွက် ြပစ်မှုမကျူးလွန်မီ ြဖစ်ေစ၊ ြပစ်မှုကျူးလွန်ြပီး
ေနာက် ြဖစ်ေစ အကူအညီေပးရန် ရည်ရွယ်ချက် ြဖင့် ယင်းေငွေ ြကးနှင့် ပစ္စည်းကို
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်း သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်း ြခင်း၊
(၂) တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်း ြဖ င့် ရရှိသည့် ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်း ြဖ စ်ေ ြက ာင်း
သိရှိသည့် သို့မဟုတ် သိရှိရန် အေ ြက ာင်းရှိသည့် ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူလသဘာဝ၊ ဇစ်ြမစ်၊ တည်ေနရာနှင့်ပင်ကိုယ်စရိုက် လက္ခဏာတို့ကို
ေ ြပ ာင်းလဲမှု ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်မှု
သို့မဟုတ် အခွင့်အေရးတို့အား ဖုံးကွယ် ြခင်း သို့မဟုတ် အသွင်ေြပာင်းလဲြခင်း
ေသာ်လည်းေကာင်းြပုခ
ြ င်း၊
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(၃) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖင့် ရရှိသည့် ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်း ြဖစ်ေ ြကာင်း မိမိ
လက်ဝယ် လက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် သိရှိေသာ သို့မဟုတ် သိရှိရန်အေက
ြ ာင်းရှိေသာ
ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းကို ရယူြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားခ
ြ င်း သို့မဟုတ် အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊
(၄) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခွငဲ ယ် (၃) အထိပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ြခင်း၊
ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်ြခင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်အ ကြံ ဖင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွကြ် ခင်းကို
ြပုလုပ်မှု ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပျက်ကွက်မှု ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ပူးေပါင်း
ပါဝင်ြခင်း၊ အကူအညီေပးခ
ြ င်း၊ ပံ့ပိုးြခင်း၊ အေထာက်အပံ့ေပးခ
ြ င်း၊ စီမခံ န့်ခဲွြခင်း၊
အ က ံဉာဏ်ေပး ြခ င်း၊ ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင် ြဖ စ် ြခ င်းနှင့် အ ြခ ားတစ်နည်းနည်း ြဖ င့်
ဆက်စပ်ပတ်သက် ြခ င်းဆိုင်ရာ ြပ စ်မှုကျူးလွန်ြခင်း။
(ဏ) ေငွေ ြကး ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် သို့မဟုတ် ြပည်ပ နိုင်ငံတစ်ခုခုက
ထုတ်ေဝထားပ
ြ ီး တရားဝင်လဲလှယ်အသုံးြပုနိုင်သည့် ေငွဒဂါး၊င်္ ေငွအေကနှင့်ေငွစက္က ူများ၊
လွှဲေ ြပ ာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများ ြဖ စ်သည့် ေငွေပးကတိစာချုပ်များ၊ ေငွလွှဲ
လက်မှတ်များ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွေချးစာချုပ်များ၊ ေငွတိုက်စာချုပ်များ၊ ေကးမ
ြ ီ
အာမခံစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံြခားသုံးေငွများ၊ ယင်းေငွများ နှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ စာချုပ်
စာတမ်းတစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် လက်မှတ်များကို ဆိုသည်။
(တ) ပစ္စညး် ဆိုသည်မှာ ြဒပ်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ ထိေတွ့၍ရနိုင်သည်ြဖစ်ေစ၊
မရနိုင်သည် ြဖစ်ေစ မည်သည့်ပုံစံ ြဖင့်မဆို တည်ရှိေသာ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း
သို့မဟုတ် မေရွှ့ေပ
ြ ာင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ဆိုင်ေ ြကာင်း စာရွက်စာတမ်းအမှတ်အသား၊ အီလက်ထေရာနစ်
နည်းလမ်း ြဖ င့် ပစ္စည်းကို အသုံးချ၍ ေဆာင်ရွက်ရာမှရရှိသည့် အကျိုးအ ြမ တ်၊
အခွင့်အေရး၊ အစုေပါ်အမ
ြ တ်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အခ
ြ ားဝင်ေငွများလည်း ပါဝင်သည်။
(ထ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့်ရရှိသည့် ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒ
နှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှြဖစ်ေစ၊ ယင်း ြပစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်
ကျူးလွန်ြခင်းနှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ ြပုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုမှ ြဖစ်ေစ တိုက်ရိုက်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ရရှိေသာ ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆိုပါေငွေ ြကးနှင့် ပစ္စည်းများကို အေခ
ြ ခံ၍ ြဖစ်ထွန်း
လာေသာ ေငွေ ြကး သိ့ု မဟုတ် ပစ္စည်းများနှင့် အကျုိ းအမ
ြ တ်တို့သည် လည်းေကာင်း၊
အ ြခ ားပစ္စည်းအ ြဖ စ် ြဖ စ်ေစ၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအ ြဖ စ် ြဖ စ်ေစ လွှဲေ ြပ ာင်း ြခ င်း
သို့မဟုတ် ေ ြပ ာင်းလဲ ြခ င်း ြပ ုလုပ်ထားသည့် ေငွေ ြက း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများသည်
လည်းေကာင်း ပါဝင်သည်။
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( ဒ ) လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာစာချုပ်စာတမ်းများ ဆိုသည်မှာ ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ေငွထုတ်သည့်
ပုစံ ံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ကန့်သတ်ချကမ် ထားရှဘ
ိ ဲ မှန်ကန်ေ ြကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်းြဖင့်
ြဖ စ်ေစ၊ ဖန်တီးထားေသာ ေငွလက်ခံသူအမည် ြဖ ည့်စွက်၍ ြဖ စ်ေစ၊ လွှဲေ ြပ ာင်း
ေပးအပ်ရန် အကျုံးဝင်သည့် အခ
ြ ားပုံစံ ြဖင့် ြဖစ်ေစ ရှိသည့် ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွ
ေပးေချရန် ကတိစာချုပ်များနှင့် ေငွေပးအမိန့်များ အပါအဝင် လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ
စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ခရီးသွားချက်လက်မတ
ှ မ် ျားကဲသ
့ ့ုိ လွှဲေြပာင်းနိုင်သည့် ပုံစံရှိေသာ
ေငွေရးေက
ြ းေရး စာချုပ်စာတမ်းများကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုး
ထားေသာ်လည်း ေငွလက်ခံမည့်သူ၏ အမည်မပါဝင်သည့် ချက်လက်မှတ်များ၊
ေငွေပးေချရန် ကတိစာချုပ်များ၊ ေငွေပးအမိန့်များနှင့်တစ်ပိုင်းတစ်စ စာချုပ်စာတမ်း
များလည်း ပါဝင်သည်။
( ဓ ) အသုံး ြပ ုပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ ြပ စ်မှုများ၊ ေငွေ ြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ်
အက
ြ မ်းဖက်မက
ှု ုိ ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုကျူးလွန်ရန်အလို့ငှာ အသုံးြပုသည့် သိ့ု မဟုတ်
အသုံး ြပုရန်ရည်ရွယ်သည့် ပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။
( န ) ေငွစာရင်း ဆိုသည်မှာ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေ ြကးေရးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ေငွေရး
ေက
ြ းေရး မဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
လုပ်ငန်းများက ြပုလုပ်ေသာ ေအာက်ပါ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်(၁) ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများအပ်နှံသည်ကို လက်ခံြခင်း၊
(၂) ေငွေ ြကး သိ့ု မဟုတ် ပစ္စည်းလွှဲေြပာင်းြခင်းကိေု သာ်လည်းေကာင်း၊ ဘဏ်စာရင်းမှ
ထုတ်ယူ ြခင်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့် ြပုခ
ြ င်း၊
(၃) အခ
ြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကယ
ုိ စ် ား လွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများ
ေပးအပ် ြခ င်း သို့မဟုတ် အမိန့်ေပး ြခ င်း၊ ေငွေပးအမိန့်လွှာများ ထုတ်ယူ ြခ င်း
သို့မဟုတ် စုေဆာင်း ြခင်းအတွက် အမိန့်ေပးခ
ြ င်းများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(၄) အာမခံေသတ္တ ာ သို့မဟုတ် အ ြခ ားလုံ ြခ ုံ မှုရှိေသာ အာမခံပုံစံများအတွက်
အေထာက်အကူ သို့မဟုတ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု တစ်ခုခု။
( ပ ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ြခ င်း ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုသည် ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်
အက
ြ မ်းဖက်မက
ှု ုိ ေငွေ ြကးေထာက်ပမ့ံ တ
ှု ့ုိ နှငစ့် ပ်ဆငုိ မ် ှု ရှိ မရှိ ဆက်လက် စိစစ်နိုင်ရန်
အတွက် စီးပွားဆက်ဆံမှု စတင်သည့်အချိန်မှစ၍ အဆိုပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူနှင့်
ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတင်း
အချကအ
် လက်များကို ြပည်စ့ စံု ာွ ရရှရ
ိ န် စဉ်ဆက်မြပတ် အာရုစံ က
ုိ ေ် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်
သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသို့ ဆက်လက် သတင်းပို့ ြခ င်းစသည်တို့ ပါဝင်သည့်
လုပ်နည်းစနစ်ကို ဆိုသည်။
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( ဖ ) ေက
ြ းနန်းြဖင့် သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် ေငွလွှဲြခင်း ဆိုသည်မှာ
သူတစ်ဦး၏ကိုယ်စား ေငွေရးေက
ြ းေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အခ
ြ ားေငွေရးေက
ြ းေရး
လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူထံ အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် ေငွေ ြကး
လွှဲေြပာင်း ြခင်းအားလုံးကို ဆိုသည်။
( ဗ ) ေငွေရးေက
ြ းေရးမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း ဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည် (၁) ကာဆီနိုများ၊
(၂) အိမ်ြခံေြမ အကျိုးေဆာင်များ၊
(၃) အဖိုးတန်သတ္တ ုနှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်သူများ၊
(၄) မိမအ
ိ မှုသည်၏ ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလွှဲေြပာင်းမှု၊ လက်ခံမှုနှင့် အပ်နှံမှုများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ေရှ့ေန၊
နိုထရီပတ်ဗလစ်နှင့် စာရင်းကိုင်များ သို့မဟုတ် ဥပေဒဖ
ြ င့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
ြပုသူများ (ကက)မေရွှ့မေပ
ြ ာင်းနိုင်ေသာပစ္စည်း ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ဝယ်ယူ ြခင်း၊
( ခ ခ ) အမှုသည်၏ ေငွေ ြကးများ၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ်
အခ
ြ ားပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများအား စီမခံ န့်ခဲွ ြခင်း၊
( ဂ ဂ ) ဘဏ်များ၊ စုေငွများ သို့မဟုတ် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ စာရင်းကို
စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊
(ဃဃ) ကုမ္ပဏီများထူေထာင်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုများ
အတွက် အေထာက်အကူြပုေဆာင်ရွက်ချက်များကို စုရုံးစီစဉ် ြခင်း၊
( င င ) တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ ထူေထာင် ြခ င်း၊
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ဝယ်ယူြခင်း
နှင့်ေရာင်းချခ
ြ င်း။
(၅) ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို အခ
ြ ားသူများအတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
တစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် ကုမ္ပဏီများ အုပ်ထိန်းမှုအဖွဲ့နှင့် ကုမ္ပဏီ
ဝန်ေဆာင်မှုေပးသူများ(ကက) တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေရးဆိုင်ရာ ကိုယ ်စားလှယ်အ ြဖ စ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ခ ခ ) ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အစုစပ်လုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားတရားဝင်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု သို့မဟုတ်
အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ယင်းအဆင့်နှင့်တူညီေသာသူအြဖစ် ေသာ်လည်းေကာင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
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( ဂ ဂ ) ကုမ္ပဏီ တစ်ခု သို့မဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်း တစ်ခု သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ
တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် မှတ်ပုံတင်ရုံး
သို့မဟုတ် ေနရာထိုင်ခင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိပ်စာ သို့မဟုတ် စာေပး
စာယူ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု လိပ်စာတို့ကို တာဝန်ယူေပးခ
ြ င်း။
(၆)ယုံ ြကည်အပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ယုံ ြကည်အပ်နှံခံရသူအ ြဖစ် ေဆာင်ရွက် ြခင်း
သို့မဟုတ် တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့ အစီအစဉ် တစ်မျိုးမျိုးတွင် ယင်းလုပ်ငန်း
တာဝန်မျိုးနှင့် တူညီစွာေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(၇)သူတစ်ဦးအတွက် အမည်ခအ
ံ စုရှယယ
် ာရှင်အြဖစ်ြဖင့် ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း သိ့ု မဟုတ်
ြ ားသူတစ်ဦးဦးက ေဆာင်ရွက်
သူတစ်ဦးအတွက် အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်အြဖစ် အခ
ေပးေစရန် စီစဉ်ြခင်း။
(ဘ) အုပ်စုလိုက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု ဆိုသည်မှာ ပင်ရင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း အမျုိ းအစားတစ်ရပ်ရပ်က ေငွေ ြကးခဝါချမနှု ငှ အ
့် ြကမ်းဖက်မက
ှု ုိ
ေငွေ ြကးေထာက်ပမ့ံ ှု တိက
ု ဖ် ျကေ် ရးဆိငု ရ
် ာ လိုကန် ာေဆာင်ရက
ွ ရ
် မည့် အချကမ် ျားနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ မိမိ၏ရုံးခွဲများနှင့် လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီများအား ကီး ြကပ်မှုနှင့်ေပါင်းစပ်
ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်မှုများကိုဆိုသည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်များ
၄။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေငွေ ြကးခဝါချမှုများနှင့် အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုတို့ကို ထိေရာက်စွာ
အေရးယူနိုင်ရန်နှင့် ဆင့်ပွားေပါ်ေပါက်နိုင်သည့် ြပစ်မှုများကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန်၊
( ခ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုတို့မှ တစ်ဆင့်
နိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးက များတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက်
ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊
( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်က လက်ခံထားသည့် အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် အညီ
ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့် အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊
(ဃ) ေငွေ ြကးခဝါချမှု၊ အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုနှင့် မူလ ြပစ်မှုများ တိုက်ဖျက်
ေရးအတွက် အပ
ြ ည်ြပည်ဆငုိ ရ
် ာ အဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ေဒသဆိငု ရ
် ာ အဖွ့ဲ အစည်းများ၊
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊
( င ) အမျိ ု းသားအဆင့ ် အ န္တ ရ ာယ် အကဲ ြဖ တ် ြခ င် း ေဆာင် ရ ွ က ် ၍ ေငွ ေ ရးေ က
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အြခားေသာသက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးေပါင်း
ပါဝင်မှုြဖင့် ေငွေ ြကးခဝါချမနှု ငှ အ
့် ြကမ်းဖက်မက
ှု ုိ ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရး
စနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ညွှန် ြကားချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ် ြပန်ရန်။
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အခန်း (၃)
ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ြပစ်မှုများ
၅။ ေအာက်ပါပ
ြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိေသာေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများကို ေငွေြကးခဝါချမှု
ြပုလုပ်ြခင်းသည် ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်ေစရမည် (က) ဂိုဏ်းဖွဲ့ကျူးလွန်သည့် ြပစ်မှုများ၊
( ခ ) ကေလးသူငယ်များအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမ
ြ တ်ထုတ်မှု အပါအဝင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အမ
ြ တ်ထုတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုများ၊
( ဂ ) ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ထိပါးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုများ၊ (ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာ
ြပစ်မှုများ)
(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာသည့် ြပစ်မှုများ၊
( င ) အခွန်တိမ်းေရှာင်မှုနှင့် အခ
ြ ားအခွန်ဆိုင်ရာမှုခင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုများ၊
( စ ) ပင်လယ်ဓားြပမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုများ၊
(ဆ) အက
ြ မ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများ၊
( ဇ ) သတင်းအချက်အလက်ကို ဦးစွာသိရှိနိုင်သူက မိမိသိရှိသည့်သတင်း အချက်အလက်ကို
အသုံး ြပ ု၍ မိမိကိုယ်တိုင် ြဖ စ်ေစ၊ ယင်းသတင်းအချက်အလက်ကို သူတစ်ပါးအား
ေပးအပ်၍ ြဖ စ်ေစ တရားမဝင်အကျိုးအမ
ြ တ် ရရှိေရးအတွက် ေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့်
ေစျးကွက်ထိန်းချုပ်ရန် ြပုလုပ် ြခင်းဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများ၊
( ဈ ) နိုင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အနည်းဆုံး ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်နှင့် အထက်
ြပစ်ဒဏ်ထိုက်သည့် ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန် ြခင်း၊
(ည) ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ေ ြက ာ် ြင ာစာ
ထုတ် ြပန်၍ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် ြပစ်မှုများ၊
( ဋ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ည) ပါ ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန် ြခ င်း၊ ကျူးလွန်ရန်
အားထုတ်ြခင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်အ ကံြဖင့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ြပုလုပ်မှု
ြဖ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပျက်ကွက်မှု ြဖ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်းပါဝင် ြခ င်း၊
အကူအညီေပးခ
ြ င်း၊ ပံ့ပိုးြခင်း၊ အေထာက်အပံ့ေပးခ
ြ င်း၊ စီမံခန့်ခြွဲ ခင်း၊ အကံဉာဏ်ေပးခ
ြ င်း၊
ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင် ြဖစ် ြခင်းနှင့် အခ
ြ ားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် ြပစ်မှု။
အခန်း (၄)
ဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၆။
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးအား ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်
လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်ေသာ နိုင်ငံသားများအား အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက်
ဗဟိုအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
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၇။

ဗဟိုအဖွဲ့၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မူဝါဒများချမှတ် ြခ င်း၊ ယင်းမူဝါဒနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အ ြခ ား
သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနိှုင်းအေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ခ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ
အမျိုးသားမဟာဗျူဟာချမှတ်ြခင်းနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ြခင်း၊
( ဂ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်
အန္တရာယ်ကုိ အကဲြဖတ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်၍ သက်ဆငုိ ရ
် ာအစိးု ရဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၊
သတင်းပိ့ု အဖွ့ဲ အစည်းများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မှုြဖင့် အန္တရာယ်ကိုအေခ
ြ ြပုချဉ်းကပ်ြခင်း
နည်းလမ်းများအသုံးြပုလျက် ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှု
တိုက်ဖျက်ေရးစနစ် တစ်ရပ်လုံးကို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် ေကာ်မတီများ
ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း၊
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ ချမှတ်ထားသည့် အမျိုးသားမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာများ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မှုနှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အမျိုးသားအဆင့်အန္တရာယ်ကို
အကဲ ြဖ တ် ြခ င်းေဆာင်ရွက်မှုကိုလည်းေကာင်း၊ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ
ဌာနများနှင့် အခ
ြ ားဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သတင်းပို့ြခင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တို့ကို
လည်းေကာင်း ေစာင့် ြကည့်စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
( င ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများလိုက်နာရန် ေအာက်ပါအချက်များကို သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းသည့်
ညွှန် ြကားချက်များ ထုတ် ြပန်ြခင်း(၁) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်
အန္တရာယ်အဆင့်ြမင့်မားသည့် အေခ
ြ အေနမျိုးတွင် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
တိုးြမှင်အ
့ ေလးထားစိစစ် ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊
(၂) စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု ထူေထာင်ြပီးေနာက် သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှု
တစ်ရပ် ေဆာင်ရွက်ြပီးေနာက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အတည်ြပုစိစစ်ြခင်း
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ။
( စ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ေရး၊ စုံစမ်း
စစ်ေဆးေရး၊ အေရးယူေရးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများ၊
အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(ဆ) ေငွေြကးခဝါချ၍ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ
ဖွ့ဲ စည်းေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်းမပ
ြ ုနိုင်ေစရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွ့ဲ အစည်းများအား
လမ်းညွှန် ြခင်း၊
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( ဇ ) နိုင်ငံေတာ်၏ ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး
လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက ၊ ဥပေဒေရးရာက ၊
တရားစီရင်ေရးက နှင့် တားဆီးနှိမ်နင်းေရးက တို့မှ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အစိုးရ
မဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများအား ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကး
ေထာက်ပမ့ံ တ
ှု က
ုိ ဖ် ျကေ် ရးဆိငု ရ
် ာ အသိပညာေပးေရးနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမှငတ
့် င်ေရး
လုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒချမှတ် ြခင်းနှင့် လမ်းညွှန် ြခင်း၊
( ဈ ) ဗဟိုအဖွဲ့၏ ေဆာင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပ ြခင်း။
၈။

ဗဟိုအဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်(က) ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှု အန္တရာယ်ေဖာ်ထုတ်
အကဲြဖတ်ြခင်းကို စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေဖာ်ထုတ်အကဲြဖတ်မှု၏ ေနာက်ဆုံး
ရလဒ်များကို ထိန်းသိမ်း ြခ င်း၊ ယင်းရလဒ်များအနက် သင့်ေလျာ်သည့် သတင်း
အချကအ
် လက်များကို သက်ဆငုိ ရ
် ာအာဏာပိငု ်များ၊ သတင်းပိ့ု အဖွ့ဲ အစည်းများအား
အသိေပးဖ
ြ န့်ေဝခ
ြ င်းနှင့် ယင်းတို့ရရှိသည့် အချက်အလက်များကို ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ
စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ေစခ
ြ င်း၊
( ခ ) သတင်းပို့ရမည့် ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပမာဏကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏
သေဘာတူညီချက် ြဖင့် သတ်မှတ်ြခင်း၊
( ဂ ) ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရသ
ိှ မူ ျားထံသ့ုိ စိစစ်ေရးအဖွ့ဲ က
ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများရှိ ေငွေ ြကးနှငပ့် စ္စည်းများကို သက်ေသခံ
ပစ္စည်းအဖ
ြ စ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ေငွေရးေက
ြ းေရးဆိငု ရ
် ာ မှတ်တမ်းများ စစ်ေဆး
ြ စ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်း
ြကည့်ရှုြခင်း၊ မိတ္တူကူးယူြခင်း၊ လိုအပ်ပါက သက်ေသခံပစ္စည်းအဖ
ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိုင်ရန် အမိန့်ထုတ်ဆင့်ြခင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းြခင်း၊
(ဃ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများကို ဤဥပေဒအရ စုံစမ်း
စစ်ေဆးေနသည့် ကာလအတွင်း ေ ြပ ာင်းလဲ ြခ င်း၊ လွှဲေ ြပ ာင်း ြခ င်း၊ ဖုံးကွယ် ြခ င်း၊
ေဖျာက်ဖျက်ြခင်း၊ အသွင်ေြပာင်းလဲြခင်းမပ
ြ ုရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တား ြမစ်မိန့်ထုတ်ဆင့် ြခင်း၊ ချိပ်ပိတ်ထားရန် ညွှန် ြကား ြခင်းနှင့်
ရုပ်သိမ်း ြခင်း၊
( င ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုြပုလုပ်ရာမှရရှိေသာ ေငွေ ြကး သိ့ု မဟုတ် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြ င်း၊ ဝင်ေရာက် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ရှာေဖွြခင်း၊ သက်ေသခံ
စိစစ်ြခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ပစ္စည်းအ ြဖ စ် သိမ်းဆည်း ြခ င်းတို့ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်
ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့အား တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း၊
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( စ ) စိစစ်ေရးအဖွဲ့က သက်ေသခံအ ြဖ စ် သိမ်းဆည်းထားေသာပစ္စည်းကို ခံဝန်ချုပ် ြဖ င့်
ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ခွင့်ြပုသည့် အမိန့် ချမတ
ှ ်ြခင်းနှင့် ယင်းခွင့်ြပုချက်ကို ြပန်လည်
ရုပ်သိမ်းြခင်းတို့ကို ကီး ြကပ်ြခင်း၊
(ဆ) ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အသုံး ြပ ု
ပစ္စညး် များနှငစ့် ပ်လျဉ်း၍ သတင်းေပးသူအား လိုအပ်ေသာ အကာအကွယ်ေပးခ
ြ င်း
နှင့် ထိုက်သင့်သည့် ဆုေငွချီးြမှင့်ြခင်း၊
( ဇ ) ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေထာက်အကူ ြပ ုနိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများ
ပါဝင်ေသာ ရုံးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းြခင်း၊
( ဈ ) ဤဥပေဒအရ တရားရုံးကပ
ြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရေသာ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်
သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများကို ေအာက်ပါအေရးယူမှုများအနက် သင့်ေလျာ်ေသာ
အေရးယူမှုကို ေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန် ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ေကာ်မရှင်
သို့မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်းထံသ့ုိ ဆက်သွယ်ညှိနိှုင်း အေက
ြ ာင်း ြကားခ
ြ င်း(၁) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းေစခ
ြ င်းနှင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်း၏
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်း ြခင်း၊
(၂)မည်သည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုကိုမဆို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသည့် ကာလအတွင်း
ေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုရန် တားမ
ြ စ်ြခင်း၊
(၃) ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းခွဲကို ငါးနှစ်ထက်မပိုသည့် ကာလသတ်မှတ်၍
ပိတ်သိမ်း ြခင်း၊
(၄) ဤဥပေဒပါ ြပ စ်မှုများကို ကျူးလွန် ြခ င်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့်အေဆာက်အအုံကို
ငါးနှစ်ထက်မပိုသည့်ကာလအထိ အသုံးမပ
ြ ုရန် တားမ
ြ စ် ြခင်း၊
(၅) ေငွေရးေ ြက းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေငွေရးေ ြက းေရးမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ဆိုင်းငံ့ြခင်း၊
ကန့်သတ်ြခင်း သို့မဟုတ် လိငု စ် င်ရပု ်သိမး် ေစြခင်းနှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မက
ှု ုိ
တားမ
ြ စ်ြခင်း။
(ည) ဤဥပေဒအရ တရားရုံးကပ
ြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရေသာ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်
သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသည့်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့်
စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ဗဟိုအဖွဲ့၏ကီး ြကပ်မှုေအာက်တွင် ထားရှိနိုင် ြခင်း၊
( ဋ ) ပုဒ်မခွဲ (ဈ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ည) တို့ပါ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များကို စာေပစာနယ်ဇင်းများ၊
ေရဒီယို၊ ရုပ်ြမင်သံ ြကားများမှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ၊ အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းများဖ
ြ င့်
ြဖ စ်ေစ၊ အ ြခ ားနည်းလမ်းတစ်ခုခု ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ အများ ြပ ည်သူသို့ ထုတ် ြပ န်ေ ြက ညာ
အသိေပးခ
ြ င်း။
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အခန်း (၅)
ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်း နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၉။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် သတင်းပို့ချက်များကိုလည်းေကာင်း၊ ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ြပစ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အခ
ြ ားေသာသတင်းအချက်အလက်များကို
လည်းေကာင်း လက်ခံ ြခ င်း၊ ေတာင်းဆို ြခ င်း၊ စိစစ် ြခ င်းနှင့် ေငွေ ြက းခဝါချမှု၊ အ ြက မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှုနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်နွယ်သည်ဟု သံသယရှိသည့်အခါ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်ရလဒ်နှင့် အ ြခ ား
သက်ဆငုိ သ
် ည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆငုိ ရ
် ာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်း
များထံသို့ ေဆာလျငစ် ာွ ေပးအပ်ြခင်း၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ မိတ်ဖက်အဖွ့ဲ အစည်းများ၏ ေတာင်းဆိခု ျက်
နှင့်အညီ ေပးအပ်ြခင်းများကို လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အ ြဖစ်
ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၀။ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် (က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာအသုံး ြပ ုေဆာင်ရွက်ရမည့် သတင်းပို့ချက်
သတ်မှတ်ပုံစံများ၊ သတင်းပို့ချက်တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ၊ သတင်းေပးပို့ ြပီးေနာက်
ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် သတင်းပို့ ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို
အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ် ြပန်ရမည်။
( ခ ) ေငွေ ြက းခဝါချမှု သို့မဟုတ် ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
ကျူးလွန်သည်ဟု သံသယရှိလျှင် စိစစ်ချက်ရလဒ် သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေသာ သက်ဆိုင်ရာ
ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ေဆာလျင်စွာ ေပးအပ် ြခ င်း၊ ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပ မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေတာင်းဆိုချက်နှင့်အညီ ေပးအပ် ြခင်းြပုနိုင်သည်။
( ဂ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု၏ အလားအလာများ၊
ေစာင့်ြကည့်အကဲြဖတ်မှုရလဒ်များနှင့် ယင်းြပစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ပုံစံများ၊ ဦးတည်ရာများ၊
အန္တရာယ်ရှိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေလ့လာရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်
ကိန်းဂဏန်းများကို စုေဆာင်း ြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ြပုရမည်။
(ဃ) ဤဥပေဒပါကိစ္စရပ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် ြပည်တွင်းမှ အခ
ြ ားအဖွဲ့အစည်း
များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ြခင်းတို့ ြပုရမည်။
( င ) ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစေရး
အတွက် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအား အသိပညာေပး ြခင်း၊ သင်တန်းေပးခ
ြ င်း
နှင့် လိုအပ်ေသာ အကူအညီအေထာက်အပံ့ေပးခ
ြ င်းတို့ ြပုရမည်။
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( စ ) အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ
သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို သက်ဆိုင်ရာသတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက
သတ်မှတ်သည့်ပုံစံြဖင့် ေပးပို့ရန် ကာလသတ်မှတ်၍ ေတာင်းခံနိုင်သည်။
(ဆ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခ
ြ ား
အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ရရှိထိန်းသိမ်းထားသည့် မည်သည့် သတင်းပို့ချက်
သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကိုမဆို ရယူသုံးစွဲခွင့် ရှိသည်။
( ဇ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်
ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
( ဈ ) ြပည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် သေဘာတူညီချက် သို့မဟုတ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု ြပုလုပ်
ခွင့်ရှိသည်။ သေဘာတူညီချက်မရှိသည့် အေခ
ြ အေနတွင် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်ကို
အေခ
ြ ခံ၍ အပ
ြ န်အလှန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု ြပုနိုင်သည်။
(ည) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်က အပ်နှင်းေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရမည်။
၁၁။ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် (က) မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင့်အလားတူ လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိ ြပ ီး လျှို့ဝှက်ချက် ထိန်းသိမ်းရန်
တာဝန်ရှိေသာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအာဏာပိုင် အဖွ့ဲ အစည်းများနှင့် မိမဆ
ိ န္ဒအေလျာက်
ြဖစ်ေစ၊ ေတာင်းဆိခု ျကအ
် ရဖ
ြ စ်ေစ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ြခင်း သို့မဟုတ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပုနိုင်သည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖလှယ်ြခင်း သိ့ု မဟုတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်းြပုသည့် မည်သည့်
သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ြပ ည်ပမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအား ေအာက်ပါ
နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အေက
ြ ာင်း ြကားရမည်(၁) ေငွေ ြကးဆိငု ရ
် ာစုစံ မ်းေထာက်လမှ း် ေရးအဖွ့ဲ က အသုးံ ြပုသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့်
အသုံးြပုပုံအတိုင်းသာ အသုံး ြပုေစခ
ြ င်း၊
(၂) ေငွေ ြကးခဝါချမှု၊ အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅ ပါ
ြပစ်မှုများတိုက်ဖျက်ေရးအတွက် အသုံးြပုေစခ
ြ င်း၊
(၃) အခ
ြ ားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အသုံး ြပုရန်ရည်ရွယ်ပါက ယင်းသတင်းအချက်
အလက်ကို ေပးအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်း၏ သေဘာတူခွင့် ြပုချက်ရယူေစခ
ြ င်း။
( ဂ ) ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် ြပည်ပမိတ်ဖက် အဖွ့ဲ အစည်းထံမှ
လက်ခံရရှိသည့် အကူအညီေတာင်းခံမှုကို အေခ
ြ ခံကာ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) တွင်
ရည်ညွှန်းထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်သည့်အ ြပင် ြပည်တွင်း
ကိစ္စရပ်များအတွက် အပ်နှင်းထားေသာလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ အကူအညီေတာင်းခံမှုကို
အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် အခ
ြ ားေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များကို ြပုလုပ်
နိုင်သည်။
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၁၂။ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် (က) စုံစမ်းေထာက်လှမ်းသည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။
( ခ ) စိစစ်ေရးအဖွဲ့ကတင်ြပေသာ တင်ြပချက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ြပရမည်။
အခန်း (၆)
စိစစ်ေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှငလ
့် ပု င် န်းတာဝန်များ
၁၃။ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များအရ လက်ခံ
ရရှိသည့် သတင်းပို့ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းေကာင်း၊ ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်
ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းေကာင်း လက်ခံ၍
စိစစ်သးံု သပ်ြပီးေနာက် ေတွ့ရှခိ ျကမ် ျားအရ ေငွေ ြကးခဝါချမှု သိ့ု မဟုတ် ဤဥပေဒနှငသ
့် က်ဆငုိ သ
် ည့်
ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ေြကာင်း သံသယဖ
ြ စ်ဖွယ်ေတွ့ရှိလျှင် ေငွေြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရး
အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ေသာ စိစစ်ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။
၁၄။ စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် ေငွေ ြကးခဝါချမှု၊ အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု၊ တရားမဝင်ေသာ
နည်းလမ်းြဖင့်ရရှိသည့် ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အက
ြ မ်းဖက်သမားတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
စိစစ် ြခ င်းနှင့် ယင်းေငွေ ြက းနှင့် ပစ္စည်းများအား ယာယီထိန်းသိမ်း ြခ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို
ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က) ေငွေ ြကးခဝါချရာမှ ရရှိေသာ ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်သမား
သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့သူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊
ကွင်းဆက်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် ြခင်း၊
( ခ ) တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့်ရရှိသည့် ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်
သမား သို့မဟုတ် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့သူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို
ရှာေဖွ ြခ င်း၊ တားဆီး ြခ င်း၊ ထိန်းချုပ် ြခ င်း၊ ဖမ်းဆီး ြခ င်း၊ သက်ေသခံပစ္စည်းအ ြဖ စ်
သိမ်းဆည်းြခင်း၊ သိမ်းဆည်းထားေသာပစ္စည်းများအား ခံဝန်ချုပ်ြဖင့် ြပန်လည်ေပးအပ်
ထားရှိြခင်း၊
( ဂ ) စိစစ်သည့်ကာလအတွင်း အဆိပု ါေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများအား ချပိ ပ် တ
ိ ်ြခင်း သို့မဟုတ်
အခ
ြ ားနည်းြဖင့် ေရာင်းဝယ်မှုမြပုလုပ်ရန် တားမ
ြ စ်ြခင်း၊
(ဃ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေငွေြကးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေသာမှတ်တမ်းများအား
ထုတ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုြခင်းနှင့်ဖတ်ရှုြခင်း၊
( င ) စိစစ်ြခင်းခံရသူထမံ ှြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှြဖစ်ေစ အစိးု ရဌာန၊ အဖွ့ဲ အစည်း
များထံမှြဖစ်ေစ၊ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရး အဖွ့ဲ အစည်းများထံမှြဖစ်ေစ လိအ
ု ပ်ေသာ
အေထာက်အထားများကို ေတာင်းယူစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
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( စ ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖင့်ရရှိသည့် ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများမှ ဆင်းသက်လာပ
ြ ီး
အခ
ြ ားသူ၏ အမည်ခံထားေသာ အေဆာက်အအုံ၊ ေမ
ြ နှင့်လုပ်ငန်းေနရာ တစ်ခုခုကို
ဝင်ေရာက် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ရှာေဖွြခင်း၊ သက်ေသခံပစ္စည်းအဖ
ြ စ် သိမ်းဆည်းြခင်း။
၁၅။ စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် (က) စိစစ်သည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။
( ခ ) ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံ
တင်ြပရမည်။
အခန်း (၇)
စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင်လ
့ ပု ်ငန်းတာဝန်များ
၁၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့က တင်ြပလာသည့် စိစစ်ချက်
အစီရင်ခံစာအရ ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးနိုင်ေရးအတွက် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး
အဖွဲ့ကို ဗဟိုအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးအား ဥက္က ဋ္ဌအဖ
ြ စ်ေဆာင်ရွက်ေစပ
ြ ီး အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး သုံးဦးဖ
ြ င့်
ဖွဲ့စည်းရမည်။
၁၇။ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့သည် (က) စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆင့်ဆို
စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည့်သက်ေသခံချက်များ ထပ်မံရယူနိုင်သည်။
( ခ ) စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ထပ်မံရယူသည့် သက်ေသခံချက်များအရ မိမိ၏
ေတွ့ရှိချက်ကို သုံးသပ်ချက်၊ သေဘာထားမှတခ် ျကမ် ျားနှငအ
့် တူ ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ သိ့ု တင်ြပ
ရမည်။
( ဂ ) စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့်ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။
အခန်း (၈)
ကိုတင်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သတင်းပို့ရန်တာဝန်
၁၈။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်အညီ ဗဟိုအဖွဲ့က ေပးအပ်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များအရ ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပမ့ံ အ
ှု န္တရာယ်
အကဲ ြဖ တ် ြခ င်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အန္တရာယ်အကဲ ြဖ တ်ချက်များ၊ ထင်ရှားသည့် မည်သည့်
သက်ေသခံအေထာက်အထားနှင့် သတင်းများကိုမဆို စာ ြဖ င့်ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည် ြဖ စ် ြပ ီး
ယင်းမှတ်တမ်းသည် ေနာက်ဆးံု အေခ
ြ အေနနှင့် ကိက
ု ည
် ရ
ီ မည်အ
့ ြပင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက
အသုံး ြပုနိုင်ေရးအတွက် အသင့်ရှိရမည်။
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၁၉။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် (က) ဤဥပေဒမပ
ြ ဋ္ဌာန်းမီက တည်ရခိှ သ
့ဲ ည့် ေငွစာရင်းများ၊ ဆက်သယ
ွ ေ် ဆာင်ရွက်သူများ
နှင့် ပတ်သက်၍ ဤဥပေဒအရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်း
ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိမှုအေပါ်
အေခ
ြ ြပု၍ သင့်ေလျာ်သည့်အချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ
အန္တရာယ်အကဲြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ရလဒ်များနှင့် ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဗဟိုအဖွဲ့က
ေပးအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရရှိပါက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေအာက်ပါအတိုင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရမည်(၁) အကဲြဖတ်ချက်အရ ေငွေ ြကးခဝါချမှုအန္တရာယ်အဆင့် ြမင့်မားသည်ဟု ေဖာ်ထုတ်
ရရှိသည့်အခါ ယင်းအန္တရာယ်အဆင့်နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
အေလးထားစိစစ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကို တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အြပင်
လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် အခ
ြ ားေသာေဆာင်ရွက်မှုများသည် ပုံမှန်ဟုတ်
မဟုတ်ကိုလည်းေကာင်း၊ သံသယြဖစ်ဖွယ် ရှိ မရှိ ကိုလည်းေကာင်း ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊
(၂) အကဲြဖတ်ချက်အရ ေငွေ ြကးခဝါချမှုအန္တရာယ်အဆင့်နိမ့်သည်ဟု ေဖာ်ထုတ်ရရှိ
သည့်အခါ ယင်းအန္တရာယ်အဆင့်နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
အေလးထား စိစစ် ြခ င်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်း၊
(၃) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
် ာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေငွေ ြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ်
အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆိငု ရ
အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဟု သံသယရှိသည့်အခါ၌ဖ
ြ စ်ေစ အန္တရာယ်
အဆင့်ြမင့်မားသည့်ကိစ္စရပ်၌ြဖစ်ေစ အသုံး ြပု ြခင်းမှ ရပ်စဲ ြခင်း။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ချက်
များကို ေအာက်ပါအချိန်အခါနှင့် အေခ
ြ အေနများတွင် ေဆာင်ရွက်ရမည် (၁)ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် သူ တစ် ဦးအတွက် လွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုတစ် ရပ်
မပ
ြ ုလုပ်ေပးမီ သို့မဟုတ် ေငွစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ေပးခ
ြ င်းမပ
ြ ုမီ၊
(၂)သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားေရးဆက်ဆံမှု ထူေထာင်ထား ြခ င်းမရှိသည့်
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်သည့် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုသည်
တစ် ကိမ်တည်းြဖစ်ေစ ဆက်နွယ်မှုရှိေသာ အကိမ်အေရအတွက်များစွာြဖင့်ြဖစ်ေစ
သတင်းပို့ရန်သတ်မှတ်သည့်ပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုေသာပမာဏြဖစ်သည့်
အခါ အဆိုပါဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအတွက် လွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုကို
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း မပ
ြ ုမီ၊
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(၃)ြပည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာေက
ြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် နည်းလမ်းြဖင့်
ေငွေ ြက းလွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ကို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအတွက်
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းမ ြပုမီ၊
(၄) ယခင်ရရှိထားသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည်
မှန်ကန်မှု သို့မဟုတ် ြပည့်စုံမှုမရှိဟု သံသယရှိသည့်အခါတိုင်း၊
(၅) ေငွေ ြကးခဝါချမှု၊ အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု
သံသယရှိသည့်အခါတိုင်း။
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် ဆက်နွယ်မှုရှိေသာ လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုြပုသည့် တန်ဖိုးပမာဏကို လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်
ချိန်တွင် မသိရှိပါက အဆိုပါပမာဏကို သိရှိလျှင်သိရှိချင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါတန်ဖိုး
ပမာဏသည် သတ်မှတ်ပမာဏသို့ ေရာက်ရှိလျှင်ေရာက်ရှိချင်း ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အတည်ြပုေဖာ်ထုတ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ြခ င်း
ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်(၁) လွတ်လပ်၍ ယုံ ြက ည်အားထားရေသာဇစ် ြမ စ်များ၊ အေထာက်အထားများ၊
အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ ြဖ င့် ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်သူအား စိစစ်အတည် ြပ ု ြခ င်းနှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏
မှတ်ပုံတင်ကို အတည်ြပုခ
ြ င်း၊
(၂) စီးပွားေရးဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ သေဘာသဘာဝဆိုင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များ စုေဆာင်းရယူြခင်းနှင့် နားလည်သိရှိြခင်း၊
(၃) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအေနဖ
ြ င့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါ
ြဖ စ်ေ ြက ာင်း သိရှိနိုင်၍ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်မှု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံတို့ကို နားလည် သေဘာေပါက်ြပီး
စိစစ်အတည်ြပုနိုင်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်ကို အတည်ြပုေဖာ်ထုတ်ြခင်း
နှင့် အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်၏ သက်ေသခံအေထာက်အထားကို စိစစ်ရန်
အလို့ငှာ သင့်ေလျာ်သည့်အေရးယူေဆာင်ရွက်မှု အားလုံးကိုေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(၄) ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှုများ
အတွက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သူသည် အာဏာအပ်နှင်းြခင်း
ခံရသူ ဟုတ် မဟုတ် စိစစ်ြခင်းနှင့် ယင်း၏မှတ်ပုံတင်ကို မှန်ကန်ေြကာင်း အတည်ြပု
ြခင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွ့ဲ အစည်း သိ့ု မဟုတ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု၏
တရားဝင်တည်ရှိမှုအေခ
ြ အေနအား စိစစ်ြခင်း၊ ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သူ၏ အမည်၊
တရားဝင်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ လိပ်စာ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း

19

အချက်အလက်များရယူ ြခ င်းနှင့် ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပေဒအရ
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှုများအေပါ် စည်းေနှာင်မှုရှိေစသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ
စည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ြခင်း၊
(၅) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူသည် ြပည်တွင်းြပည်ပတွင် ြသဇာတိက္ကမရှိသူ သို့မဟုတ်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြသဇာတိက္ကမရှိသူြဖစ်ေ ြကာင်း ယုံ ြကည်ရန် အေက
ြ ာင်းရှိပါက
ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခွဲငယ် (၄) အထိပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
အေလးထား စိစစ်ြခင်းကို တိုး ြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( င ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်းမရှိလျှင် ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ
ခွဲငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃) အထိ ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကို ေဆာင်ရွက်မေပးခ
ြ င်း
သို့မဟုတ် ရပ်စဲြခင်းြပု၍ ယင်းအေခ
ြ အေနကို ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရး
အဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။
( စ ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ေဆာင်ရွက်ရမည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထား
စိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို စီးပွားဆက်ဆံမှုေဆာင်ရွက်ြပီးေသာ်လည်း
ြပုလုပ်နိုင်သည်။
(ဆ) အထူးသဖ
ြ င့် ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု အန္တရာယ်
အဆင့်ြမင့်မားသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်များ၊
စီးပွားေရးဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပါအဝင် ဤပုဒ်မအရ
် လက်များ
စုေဆာင်းရယူထားသည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အချကအ
သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များသည် ေနာက်ဆးံု အေခ
ြ အေနနှငက
့် က
ုိ ည
် ီ
ေစေရးနှင့် အကျုံးဝင်ေသာအချက်အလက်များဖ
ြ စ်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ထားရှိရမည်။
၂၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းအတွက် ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်းကို စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထို့အြပင် မိမိတို့သိရှိ
ထားသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊
အန္တရာယ်ရှိမှုအဆင့်အတန်းများနှင့် ကိုက်ညီေစေရးအတွက် မည်သည့်လွှဲေြပာင်း ေဆာင်ရွက်မှုကိုမဆို
ေသချာစွာ စိစစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက ေငွေ ြကးဇစ်ြမစ်ကိုလည်းစိစစ်ရမည်။
၂၁။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် (က) ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေစာင့် ြကည့်စစ်ေဆးရမည်(၁) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအရင်းခံ ထင်ရှားခ
ြ င်းမရှိဘဲနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒနှင့်ညီေ ြကာင်း
ြ ားသည့်
ထင်ရှားခ
ြ င်းမရှိဘဲနှင့်ြဖစ်ေစ ရှုပ်ေထွးေသာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်ေသာ ပမာဏများပ
လွှဲေ ြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုများအားလုံး၊ ပုံမှန်မဟုတ်ေသာပုံစံ ြဖင့် လွှဲေ ြပာင်းသည့်
ေဆာင်ရွက်မှုများအားလုံး၊
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(၂) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တားဆီးကာကွယ်
ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို လုံေလာက်စွာလိုက်နာေဆာင်ရွကြ် ခင်း မရှိသည့်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ သို့မဟုတ် ယင်းနိုင်ငံရှိသူတစ်ဦးနှင့် စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်မှု
သို့မဟုတ် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုအားလုံး၊
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ေဆာင်ရွက်မှုအားလုံး၏ ေနာက်ခံအေခ
ြ အေနနှင့် ရည်ရယ
ွ ခ် ျကမ် ျားကို
ြဖစ်နိုင်သမျှ စစ်ေဆးရမည့်အြပင် ေတွ့ရှိချက်များကိုလည်း ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေငွေ ြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု
အန္တရာယ်အဆင့ြ် မင့်မားသည်ဟု ေဖာ်ထုတ်သိရှိရပါက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ်
အေလးထားစိစစ် ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် သို့မဟုတ်
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပတွင် ြသ ဇာတိက္ကမရှိသူများ သို့မဟုတ်
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာတွင် ြသဇာတိက္ကမရှိသူများ ဟုတ်မဟုတ် ဆုံးြဖတ်နိုင်ရန် အန္တရာယ်အဆင့်အလိုက်
သင့်ေလျာ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထားရှိြပီး ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်(က) အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာတွင် ြသဇာတိက္ကမရှိသူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍(၁) စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု ထူေထာင်ြခင်းမပ
ြ ုမီ သို့မဟုတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွကြ် ခင်း
မပ
ြ ုမီ အကီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်သူထံမှ သေဘာတူညီချက်ရယူ ြခင်း၊
(၂)ချမ်းသာကယ်ဝမှုနှင့်ေငွေြကးအရင်းအမ
ြ စ်ကိုေဖာ်ထုတ်ရန် ဆီေလျာ်သည့် အေရးယူ
ေဆာင်ရွက်မှုများအားလုံး ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
(၃) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် တိုးြမှင့်အေလးထား စိစစ်ြခင်းကို စဉ်ဆက်မြပတ်
ကျင့်သုံး၍ ယင်းစီးပွားဆက်ဆံမှုကို ေစာင့် ြကည့်ြခင်း။
( ခ ) ြပည်တွင်းြပည်ပတွင် ြသဇာတိက္ကမရှိသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက
အန္တရာယ်အဆင်ြ့ မင့်သည်ဟု ဆုံးြဖတ်ပါက ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများကို
ကျင့်သုံးြခင်း။
၂၃။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ေအာက်ပါသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို
ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့်အြပင် ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အခ
ြ ားအာဏာပိုင်များ
ထံသို့ ယင်းမှတ်တမ်းများနှင့် အေရးပါသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးပို့နိုင်ေစရန် အဆင်သင့်
ေဆာင်ရွက်ထားရမည် ြဖ စ် ြပ ီး ယင်းမှတ်တမ်းများသည် လွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းစီကို
ြပန်လည်ဆက်စပ်ေဖာ်ထုတ်နိုင်သည်အထိ ြပည့်စုံလုံေလာက်မှုရှိရမည် (က) စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုရပ်စဲြပီးချိန် သို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါ လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုကို
ြပုလုပ်ြပီးချိန်မှ ငါးနှစ်အထိ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
ပိုင်ရှင်၏ ေငွစာရင်းများနှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စာအဆက်အသွယ်များ အပါအဝင်
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သက်ေသခံအေထာက်အထားဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ
အေပါ် အေလးထားစိစစ် ြခ င်းမှတစ်ဆင့် ရရှိထားေသာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီးေသာ စိစစ်ေတွ့ရှိချက် စာရွက်စာတမ်းများ၊
( ခ ) ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပ လွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်ရန် အားထုတ်မှု သို့မဟုတ် လွှဲေ ြပ ာင်း
ေဆာင်ရွက်မှုကို ေဆာင်ရွက်ြပီးချိန်မှ ေနာက်ထပ်ငါးနှစ်တာကာလအထိ လွှဲေြပာင်း
ေဆာင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊
( ဂ ) ေငွေ ြကးဆိငု ရ
် ာစုစံ မ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွ့ဲ သိ့ု သတင်းပိ့ု တင်ြပခဲ့သည်မှာ အနည်းဆုံး
ငါးနှစ် ြကာပ
ြ ီြဖစ်သည့် ဤဥပေဒ အခန်း (၈) အရ လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှု သတင်း
ပို့ချက်မိတ္တူများနှင့် အခ
ြ ားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊
(ဃ) ေဆာင်ရွက်မှုြပးီ ဆုံးခဲ့သည်မှာ သို့မဟုတ် ေနာက်ဆုံးအချိန် ြပင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့သည်မှာ
ငါးနှစ်ေကျာ်လွန်သည့် အန္တရာယ်အဆင့်အကဲ ြဖ တ်ချက်နှင့် အ ြခ ားအေရးပါသည့်
သတင်းအချက်အလက်များ။
၂၄။ (က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်း
ဆိုင်ရာ အချက်များအနက် ေအာက်ပါအချက်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိေသာ
ြကားခံပုဂ္ဂိုလ်ကို အားထားေဆာင်ရွက်နိုင်သည် (၁) ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ေနှာင့်ေနှးမှုမရှိဘဲ ရယူ
နိုင်ြခင်း၊
(၂) ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတည်ြပုနိုင်သည့် အေထာက်အထားများ နှင့်
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ အေထာက်အထား
စာရွက်စာတမ်းများကို ေတာင်းဆိုပါက ေနှာင့်ေနှးမှုမရှိဘဲ ေဆာင်ရွက်ေပးနိုင်ြခင်း၊
(၃) ပုဒ်မ ၂၁ မှ ၂၃ ပါ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်စားလိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းခန့်ခွဲြခင်း၊ ကီး ြကပ်ြခင်း သို့မဟုတ် ေစာင့် ြကည့်
စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် အကဲ ြဖတ်ြခင်းများကို ေကျနပ်ဖွယ် ေဆာင်ရွက်ထားနိုင်ြခင်း။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကို မည်သူမည်ဝါဖ
ြ စ်ေြကာင်း ေဖာ်ထုတ်ြခင်း
နှင့်စိစစ်အတည် ြပုခ
ြ င်း ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၌ အဓိက တာဝန်
ြဖစ်သည်။
၂၅။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် အသစ်တီထွင်ထားသည့် ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ေဆာင်မှု၊ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် နည်းပညာများနှင့်ဆက်နွယ်၍ ေပါ်ေပါက်ေသာ ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု အန္တရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ် ြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ယင်းအန္တရာယ်များကို
စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ေလျာ့ပါးေစရန် သင့်ေလျာ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့ကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ရမည်။

22

၂၆။ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေ ြက းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် နယ်စပ် ြဖ တ်ေကျာ်ေဆာင်ရွက်သည့်
ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် အလားတူ အခ
ြ ားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများ မပ
ြ ုလုပ်မီ ပုဒ်မ ၁၉
ြပဋ္ဌာန်းချက်ပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်းများကို ပုံမှန် ြပုလုပ်ရမည့်
အ ြပင် ေအာက်ပါတို့ကိုလည်းေဆာင်ရွက်ရမည်(က) မိမိနှင့်စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်ေသာ အ ြခ ားနိုင်ငံမှအဖွဲ့အစည်း၏ စီးပွားေရး
လုပ်ငန်း၊ ယင်း၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ေငွေ ြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးခံရ ြခ င်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်း
ထိန်းသိမ်း ြခင်းဆိုင်ရာ အေရးယူခံရြခင်း ရှိ မရှိ ကိုလည်းေကာင်း၊ ကီး ြကပ်မှုဆိုင်ရာ
အရည်အေသွးနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းေကာင်း
စုေဆာင်းရယူ ြခင်းနှင့် သိရှိရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ခ ) အကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူထံမှ ခွင့် ြပုချက်ရယူ ြခင်း၊
( ဂ ) အဆက်အသွယ်ဘဏ်အဖွဲ့အစည်း၏ ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကး
ေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ် ကီးြကပ်မှုအရည်အေသွးကို အကဲြဖတ်ြခင်း၊
(ဃ) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက း
ေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရး တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း။
၂၇။ (က) ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် ေက
ြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်
နည်းလမ်းြဖင့် ေငွလွှဲြခင်းပါဝင်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုများကို ြပုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်
များနှင့်အညီ စိစစ်ရမည်။ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များတွင် ေက
ြ းနန်း သို့မဟုတ်
အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ြဖင့် ေငွလွှဲရာ၌ပါရှိသည့် မှာ ြကားချက်များ သို့မဟုတ်
ေငွေပးေချမှုများလည်း ပါဝင်ရမည်။ အကယ်၍ ေငွစာရင်းအမှတ်မရှိပါက ထိုလွှဲေြပာင်းမှု
အတွက် သီးြခားရည်ညွှန်းနံပါတ်ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ဤပုဒ်မ၏ ြပဋ္ဌာန်းချက်ပါ
သတင်းအချက်အလက်ကို ေငွေပးေချမှုေဆာင်ရွက်ေသာ ြကားခံေငွေရးေ ြကးေရး
အဖွဲ့အစည်းများက ထိန်းသိမ်း ြခင်းနှင့် တစ်ဆင့်ေပးပို့ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) သည် ေအာက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ(၁) အေကးဝယ်ကတ် သို့မဟုတ် ြမီစားကတ်ြ် ဖင့် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှု၊ ယင်းလွှဲေြပာင်းမှု
နှင့်အတူ အေ က းဝယ်ကတ်နှင့် ြမ ီစားကတ် အမှတ်များပါရှိေသာ လွှဲေြပာင်းမှု၊
(၂) ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေ ြကးေရးအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သည့် ကနဦး
လွှဲေြပာင်းသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်တို့သည် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းများ ြဖ စ်ပါက ယင်းေငွေရးေ ြက းေရးအဖွဲ့အစည်းများအ ြက ား
ေဆာင်ရွက်သည့် လွှဲေြပာင်းမှု။
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( ဂ ) ေငွေပးေချမှုေဆာင်ရွက်ေသာ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေ ြကးေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သည်
ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်းမရှိသည့် ေက
ြ းနန်း
သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် ေငွလဲွှြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ၊
(ဃ) နိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်၍ ေက
ြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ြဖင့် ေငွလဲွှ ြခင်း
သို့မဟုတ် ေငွေ ြကးလက်ခံြခင်းြပုသည့် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းသည်(၁) အဆိုပါလွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်ချက်နှင့်အတူ ကနဦးလွှဲေ ြပ ာင်းေပးသူနှင့်အကျိုး
ခံစားခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်း
ထားရှိရန် ြကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(၂) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ ေ ြက းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်
နည်းလမ်း ြဖ င့် ေငွလွှဲ ြခ င်းများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ထိုက်သင့်ေသာအေရးယူ
ေဆာင်ရွက်မှုများ ြပုလုပ်ရမည်။
(၃) ယင်းလွှဲေြပာင်းမှုေဆာင်ရွကြ် ခင်း၊ လက်ခြံ ခင်း၊ ပယ်ဖျကြ် ခင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားခ
ြ င်းနှင့်
ေနာက်ဆက်တွဲအေရးယူြခင်းများေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို
ထုတ်ြပန်ထားရမည်။
( င ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ကနဦးလွှဲေြပာင်းသူ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိေသာ ပိုင်ရှင်နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် ြပ ည်တွင်းေ ြကးနန်း သို့မဟုတ်
အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ြဖ င့် ေငွလွှဲ ြခ င်းတစ်ရပ်တွင် မှတ်တမ်းကျန်ရှိေစေရး
အတွက် နည်းပညာကန့်သတ်ချက်များေက
ြ ာင့် အတားအဆီး ြဖစ်ပါက ယင်းေငွေ ြကး
လွှဲေြပာင်းမှုြပုလုပ်ရန် ညွှန် ြကားသည့် သိ့ု မဟုတ် ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွ့ဲ အစည်းထံမှ
ေဖာ်ြပပါ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရရှိေသာ အဖွဲ့အစည်းသည် မှတ်တမ်းကို
သိမ်းဆည်းထားရှိရမည်။
( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များမပါရှိေသာ ေက
ြ းနန်း
သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ြဖင့် နိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်၍ ေငွလွှဲေြပာင်း ြခင်းကို
လက်ခေံ ဆာင်ရက
ွ သ
် ည့် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သည် ယင်းလွှဲေြပာင်း
ေဆာင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိငု ရ
် ငှ အ
် ား အတည်ြပု စိစစ်ရမည်။
(ဆ) ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ေက
ြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်
ေငွေြကးလွှဲေြပာင်း ေဆာင်ရွက်မြှု ပုလုပ်သည့် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ
က လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် ညွှန် ြကားချက်များကို ထုတ်ြပန်ရမည်။
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၂၈။ (က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရန်နှင့် ဤဥပေဒနှင့်အညီ ေဖာ်ထုတ်ရရှိသည့် အန္တရာယ်များကို ေလျာ့ပါး
ေစေရးအတွက် ထိေရာက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန် ဌာနတွင်းအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကီး ြကပ်ထိန်းသိမ်းမှုများကို ြပဋ္ဌာန်း ြခင်း၊ ထပ်မံ ြဖည့်စွက်
ြပဋ္ဌာန်းြခင်းနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းများ ြပုလုပ်ရမည်။ ထို့ြပင် လိုအပ်ပါက
ယင်းမူဝါဒများနှင့် ကီးြကပ်ထိန်းသိမ်းမှုများအား အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကို ေစာင့် ြကည့်
စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် တိုးြမှင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများြပုလုပ်ရမည်။ ယင်းမူဝါဒများနှင့် ကီး ြကပ်
ထိန်းသိမ်းမှုများတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်သည်(၁) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊
စဉ်ဆက်မြပတ် အေလးထားစိစစ်ြခင်း၊ လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုများကို ေစာင့် ြကည့်
စစ်ေဆးမှုများ၊ သတင်းပိ့ု ရန်တာဝန်နငှ ့် မှတတ
် မ်းထိန်းသိမး် ြခင်းဆိုင်ရာ တာဝန်
ဝတ္တ ရားများ၊
(၂) မိမိဝန်ထမ်းများ၏ ဂုဏ်သိကာ္ခ အဆင့်အတန်း ြမင့်မားေစရန် ကီး ြကပ်သည့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ယင်းဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ေရးအချက် အလက်များ၊
အလုပ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှုများနှင့် ေငွေရးေက
ြ းေရးေနာက်ခံသမိုင်းေက
ြ ာင်းတို့ကို
အကဲြဖတ်ရန်နည်းစနစ်တစ်ရပ်၊
(၃) မိမိနှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကိုသိရြှိ ခင်း၊ ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အထူးတာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့်
အခန်း (၈) ပါ သတင်းပို့ရန်လိုအပ်သည့် လွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုများကို သိရှိြခင်းတို့
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းများက အကူအညီေပးနိုင်ေရးအတွက် စဉ်ဆက်မြပတ်
ေလ့ကျင့်ေရး အစီအစဉ်များ၊
(၄) ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုနှင့်
အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ၏ ထိေရာက်မှုကို စစ်ေဆးရန် လွတ်လပ်ေသာ
စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်။
( ခ ) အကီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ရှိေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရး အရာရှိ
တစ်ဦးအား ခန့်အပ်ထားရှိရမည်။
( ဂ ) ဤပုဒမ် ပါအချကတ
် စ်ချက်ချငး် စီအတွက် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှု အမျိုးအစားများကို
သတ်မှတ်ရမည်။ ယင်းသို့သတ်မှတ်ရာတွင် ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုအန္တရာယ်နှင့်တကွ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများပမာဏ၊ ဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်သူများ၊ လွှဲေ ြပ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ေဆာင်မှုများ၊
ဝန်ေဆာင်မှုေပးသည့်နည်းလမ်းနှင့် အတိုင်းအတာ၊ အဆိုပါ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတွင်
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အကျုံးဝင်ပတ်သက်သည့် ပထဝီဝင် အေနအထားနှင့်နိုင်ငံများစသည်တို့ကို ထည့်သွင်း
သုံးသပ်ရမည်။
(ဃ) ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်(၁) ဤဥပေဒအရ ထုတ် ြပန်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့် ကီး ြကပ်ထိန်းသိမ်းမှုများကို
နိုင်ငံရပ် ြခ ားလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အများစု ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် လက်ေအာက်ခံ
လုပ်ငန်းခွဲများအပါအဝင် လုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက် ကျယ် ြပန့်စွာ လိုက်နာကျင့်သုံး
ေစခ
ြ င်း၊
(၂)ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အား
ေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု
အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲ ြခ င်းတို့ကိုေဆာင်ရွက်ရန် သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှု
လုံ ြခုံေရးနှင့် အသုံးြပုေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် ဘ ာေရးအုပ်စု
တစ်ခုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ် ြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထားရှိ
ေစ ြခင်း။
၂၉။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခန့်အပ်ထားသည့် အရာရှိအား
ေအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းရမည် (က) လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား
များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ မှတ်ပုတ
ံ င်များနှင့် ေငွစာရင်းများကို ရယူပိုင်ခွင့်၊
( ခ ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၏ မည်သည့်ဝန်ထမ်းထံမှမဆို၊ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊
အေက
ြ ာင်းြကားစာ၊ ရှင်းလင်းချက် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများကိုမဆို
ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်နှင့် ရယူပိုင်ခွင့်။
၃၀။ (က) မည်သူမျှ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ်ကို ဖွဲ့စည်းထူေထာင် ြခ င်း
သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်း မပ
ြ ုရ၊
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ်များနှင့် ြဖစ်ေစ၊ ၎င်း
( ခ ) ေငွေရးေက
ဘဏ်များတည်ရှိသည့် နိုင်ငံများ၌ြဖစ်ေစ စီးပွားေရးဆက်ဆံေဆာင်ရွကမ် ှု စတင်ြခင်း
သို့မဟုတ် စီးပွားဆက်ဆံမှု ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုလုပ်ရ၊
( ဂ ) ေငွေရးေ ြကးေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ်များအား ယင်းတို့၏
ေငွစာရင်းများကို အသုံးြပုရန်ခွင့်ြပုထားသည့်အဆက်အသွယ် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုစတင် ြခ င်း သို့မဟုတ် စီးပွားဆက်ဆံ
ေဆာင်ရွက်မှုမြပုရ။
၃၁။ (က) ေငွေြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည့် အချကမ် ျားကို
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လုံေလာက်စွာလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိသည့် နိုင်ငံများကို ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်
ရမည့်အ ြပ င် ထိုကဲ့သို့ေသာ နိုင်ငံများနှင့်ဆက်နွယ်၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်
ညွှန် ြကားချက်များကို ထုတ် ြပန်ရမည်။
( ခ ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ထုတ် ြပန်သည့် ညွှန် ြကားချက်ကို
တိကျစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်။
( ဂ ) စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်း ကီး ြကပ်သည့် အာဏာပိုင်များသည် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက
တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစရန် ကီး ြကပ်ရမည်။
၃၂။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် သတင်းပို့ရန်သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဖးုိ ပမာဏ သို့မဟုတ်
ယင်းတန်ဖိုးပမာဏထက်ေကျာ်လွန်ေသာ ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုများ
ြဖ စ်လျှင် သို့မဟုတ် ေငွေ ြက း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖ င့်
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု
ရရှိသည်ဟု ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွေြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အက
နှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းသို့ ြဖ စ်ေစရန် အားထုတ်သည်ဟု
ေသာ်လည်းေကာင်း သံသယဖ
ြ စ်ဖွယ်ရာအေက
ြ ာင်းရှိလျှင် ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်သည့်
နည်းလမ်းများအတိုင်း ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။
၃၃။ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများသည်
ပုဒ်မ ၃၂ အရ သတင်းပိ့ု ချက် သို့မဟုတ် ဆက်နယ
ွ သ
် ည်သ
့ တင်းအချကအ
် လက်နငှ ့် ေဆာင်ရွက်ချက်
တစ်စုံတစ်ရာကို မိမိတို့ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းနှင့် ဥပေဒအကျိုးေဆာင်များအက
ြ ားမှတစ်ပါး အခ
ြ ား
မည်သူ့ကိုမျှ ထုတ်ေဖာ်ေြပာက
ြ ားခ
ြ င်း မပ
ြ ုရ။
၃၄။ ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ထားေသာ တန်ဖိုးပမာဏနှင့် ယင်းတန်ဖိုး
ပမာဏထက် ေကျာ်လွန်သည့် ေငွေ ြကးလွှဲေြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုကို တစ် ကိမ်တည်း ေဆာင်ရွက်သည်
ြဖ စ်ေစ၊ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသည့် လွှဲေ ြပ ာင်းမှုအေ ြမ ာက်အများ ြဖ င့် ေဆာင်ရွက်သည်
ြဖစ်ေစ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။
၃၅။ ေရှ့ေနများ၊ နိုထရီပတ်ဗလစ်များနှင့် ဥပေဒဖ
ြ င့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းြပုသူများသည်
မိမိတို့နှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုြခင်း သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုကို
ေရှာင်ရှားခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အကံေပးခ
ြ င်းအပါအဝင် ဥပေဒေရးရာရပ်တည်ချက်ကိုဆုံးြဖတ်သည့် ကိစ္စရပ်များ
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သတင်းပို့ရန် တာဝန်မရှိေစရ။
အခန်း (၉)
ကီး ြကပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
၃၆။

ကီး ြကပ်ေရးအာဏာပိုင်သည်(က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက ဤဥပေဒပါ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်များအား မပျက်မကွက်
တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစရန် ထိန်းသိမ်း ကီး ြကပ်ရမည်။
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( ခ ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှိနိုင်သည့် ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုအန္တရာယ်အကဲြဖတ် ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အဆိုပါ အကဲ
ြဖတ်မှုသည် အခါအားေလျာ်စွာ ေနာက်ဆုံးအေခ
ြ အေနနှင့် ကိုက်ညီေနေစရမည့် အပ
ြ င်
အဆိပု ါ ေဖာ်ထုတရ
် ရှသ
ိ ည့် အန္တရာယ်များအေပါ် လုံေလာက်စွာစီမံခန့်ခွဲမှု ြပုနိုင်ေရး
အတွက် အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်အချက်များကို ချမှတ်ရမည်။
( ဂ ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခ
ြ ားေသာ အချက်
အလက်များကို ရယူစုေဆာင်းြခင်းနှင့် အုပ်စုလိုက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မှုအေပါ်
အေခ
ြ ြပု၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားေရာက်စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ြပင်ပမှ စစ်ေဆးခ
ြ င်း
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဃ) သတင် း ပိ ု ့ အ ဖွ ဲ ့ အစည် း များက သိ မ ် း ဆည် း ထားေသာ သတင် း အချက် အ လက်
အေထာက်အထားမိတ္တူကို ယင်းအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရယူနိုင်သည်။
( င ) အခန်း (၈) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ေသာ သတင်းပို့
အဖွဲ့အစည်းကို အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များချမှတ်၍ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
( စ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် ဤဥပေဒနှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ ြပစ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၌ဖ
ြ စ်ေစ၊ တရားစွဲဆို
တင်ပို့ ြခ င်း၌ ြဖ စ်ေစ အ ြခ ားအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခ င်း၊ သတင်း
အချက်အလက်ဖလှယ်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဆ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းခွဲများကဖ
ြ စ်ေစ၊ ယင်းတို့က အများစု
ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများကဖ
ြ စ်ေစ ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များ
နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တည်ဆြဲ ပည်တွင်းဥပေဒနှင့်စည်းမျဉ်းများ နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
ညီညွတ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများကို ြပဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ြခင်းနှင့်ယင်းသတ်မှတ်ချက်
အတိုင်း ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက် ြခင်း ရှိ မရှိ တို့ကို စိစစ်နိုင်သည်။
( ဇ ) ေငွေြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ေသာ
မည့်သည့်လွှဲေ ြပာင်းေဆာင်ရွက်မှုနှင့် အချက်အလက်များကိုမဆို ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ
စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။
( ဈ ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုက်ရိုက် ြဖစ်ေစ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင် ြခင်း၊
ထိန်းချုပ် ြခ င်း သို့မဟုတ် ပါဝင် ြခ င်းအတွက် ကိုက်ညီသင့်ေလျာ်မှုရှိသည့် စံနှုန်း
သတ်မှတ်ချက်များထားရှိ ြပီး ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
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(ည) ေငွေရးေက
ြ းေရးမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက်
ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းကို ဆိုင်းငံ့ြခင်း၊ ကန့်သတ်ြခင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းြခင်း
နှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မှုကို တားမ
ြ စ်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုအဖွဲ့သို့
တင်ြပ ြခင်း၊
( ဋ ) ဤဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆငုိ သ
် ည့် စာရင်းဇယားများကို
ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
၃၇။ ကီး ြကပ်ေရးအာဏာပိငု သ
် ည် အခန်း (၈) ပါ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒါရိုက်တာများ၊
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှုေဆာင်အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကီး ြကပ်စီမံခန့်ခွဲသူများအား ေအာက်ပါ
ကီးြကပ်မှု သို့မဟုတ် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုတစ်မျိုးမျိုးြဖစ်ေစ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ြဖစ်ေစ ချမှတ်နိုင်သည် (က) စာဖ
ြ င့်ေရးသား သတိေပးခ
ြ င်း၊
( ခ ) သီး ြခားညွှန် ြကားချက်ြဖင့် ကန့်သတ်ြခင်း၊
( ဂ ) ေဖာ်ထုတ်သိရှိသည့် ချိုးေဖာက်မှုကို အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အစီရင်ခံစာများတင်ြပေစခ
ြ င်း၊
(ဃ) အခ
ြ ားေသာသင့်ေလျာ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ ြပုလုပ် ြခင်း။
၃၈။ က ီး ြက ပ်ေရးအာဏာပိုင်များသည် ပုဒ်မ ၃၇ အရ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သည့် အေရးယူ
ေဆာင်ရွက်မှုများကို ေငွေြကးဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ရမည်။
အခန်း (၁၀)
ေငွေ ြကး သို့မဟုတ် ကိုင်ေဆာင်သူလွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများအား နိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်
သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု
၃၉။ ဗဟိုအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ေသာ တန်ဖိုးပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းထက် ေကျာ်လွန်သည့် ေငွေ ြကး၊
ကိုင်ေဆာင်သူလွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်း၊ အဖိုးတန်ေကျာက်မျက်ရတနာ သို့မဟုတ် သတ္တ ုများကို
ြပည်တွင်းသို့ ဝင်ေရာက်သူ သို့မဟုတ် ြပည်ပထွက်ခွာသူသည် ၎င်း၏လက်ဝယ်၌ြဖစ်ေစ၊ ဝန်စည်စလယ်၌
ြဖ စ်ေစ ပါရှိလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပ ည်တွင်းသို့ သို့မဟုတ် ြပ ည်ပသို့ ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးဖ
ြ င့်
ြဖစ်ေစ၊ ေချာစာပို့ေဆာင်သည့် နည်းလမ်း ြဖင့်ြဖစ်ေစ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန် စီစဉ် ေဆာင်ရွက်လျှင်
ေသာ်လည်းေကာင်း အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ တရားဝင်ေ ြကညာရမည်။
၄၀။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၉ နှင့်အညီ ေက
ြ ညာရန်ပျက်ကွက်သည့် သို့မဟုတ်
လိမ်လည်ေ ြကညာသည့် ကိစ္စရပ်များကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွေ ြကးခဝါချမှု သို့မဟုတ် ဤဥပေဒ
နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပ စ်မှုများနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည်ဟု သံသယရှိေသာကိစ္စရပ်များတွင်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွေြကး၊ ကိုင်ေဆာင်သူလွှဲေြပာင်းနိုင်ေသာစာချုပ်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် အဖိုးတန်သတ္တ ု
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နှင့်ေကျာက်မျက်ရတနာများ အချို့ကိုြဖစ်ေစ၊ အားလုးံ ကိုြဖစ်ေစ ဖမ်းဆီးရန်လပု ်ပငို ခ် ငွ ရ
့် သ
ိှ ည်။ ထိသ
ု ့ုိ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးနိုင်ရန် ပင်လယ်ေရေက
ြ ာင်းအေကာက်ခွန်
အက်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သလို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၄၁။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ဤအခန်းပါ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ေအာက်ပါအချက်များနှင့်
အေကာက်ခွန်နှင့် သက်ဆငုိ သ
် ည်ဥ့ ပေဒများအရ သက်ဆငို သ
် မူ ျားက လိက
ု န် ာေဆာင်ရွက်ေစေရး
အတွက် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များရှိေစရမည်(က) ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ယင်းတို့၏ဝန်စည်စလယ်များ၊ ယင်းတို့၏သယ်ယူပို့ေဆာင်မှုနှင့် ေချာစာ
ေပးပို့မှုနည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် ကုန်ေသတ္တ ာများအေပါ် ထိန်းချုပ်မှုများေဆာင်ရွကြ် ခင်း၊
( ခ ) လိမ်လည်ေ ြကညာခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ေ ြကညာရန်ပျက်ကွက် ြခ င်းများကို ေတွ့ရှိလျှင်
ြဖ စ်ေစ၊ ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှု သို့မဟုတ်
ဤဥပေဒပါ ြပစ်မတ
ှု စ်ရပ်ရပ်နှငသ
့် သ
ံ ယရှလ
ိ ျှင်ြဖစ်ေစ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ
အဆိုပါ ေငွေ ြကး၊ ကိုင်ေဆာင်သူလွှဲေ ြပာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အဖိုးတန်
သတ္တ ုနှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု မူလဇစ် ြမ စ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်
သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို ေတာင်းခံ ြခင်း သို့မဟုတ် ရယူြခင်း။
၄၂။ ဤဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ေငွေ ြကးဆိငု ရ
် ာစုစံ မ်းေထာက်လှမး် ေရးအဖွ့ဲ နှင့် ြမန်မာနိငု င် ေံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်၏ နိုင်ငံြခား
သုးံ ေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်။
အခန်း (၁၁)
ြပစ်မှုနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ
၄၃။ မည်သူမဆို ေငွေ ြကးခဝါချမှုကိုကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို
တစ်ဆယ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ ြပစ်မှု
ကျူးလွန်သူသည် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်းြဖစ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သိ့ု မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်းကို
ကျပ်သန်းငါးရာထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိငု ရ
် ငှ အ
် ား ေထာင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိ
ချမှတ်ရမည်။
၄၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈ မှ ပုဒ်မ ၂၅ အထိ၊ ပုဒ်မ ၂၈ နှင့်
ပုဒ်မ ၂၉ တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း သို့တည်းမဟုတ် ဘဏ်နှင့် ေငွေရး
ေက
ြ းေရး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၆ နှင့် ပုဒ်မ ၂၇ တို့ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို
ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ
ချမှတ်ရမည့်အ ြပ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ြပ စ်မှုကျူးလွန်သူသည် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
အဖွဲ့အစည်းြဖစ်ပါက ယင်းကုမဏ
္ပ ီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ကျပ်သန်းတစ်ရာထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်
ရမည်။
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၄၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေ ြကာင်း
သို့တည်းမဟုတ် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)
နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ေ ြကာင်း
ြပစ်မှုထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခုနစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ်လည်း
ချမှတ်နိုင်သည်။ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူသည် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းြဖစ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
အဖွဲ့အစည်းကို ကျပ်သန်းသုံးရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၄၆။ မည်သည့်သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူမဆို ပုဒ်မ ၃၂ အရ ေငွေ ြကးဆိုင်ရာ စုံစမ်း
ေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ သတင်းေပးပို့ရာတွင် လိမ်လည်ေဖာ်ြပေက
ြ ာင်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ
ဖုံးကွယ်ထားေ ြကာင်း ြပ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး
ခုနစ်နှစ်ထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူသည်
ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်းြဖစ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်းကို ကျပသ
် န်းသုံးရာ
အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၄၇။ မည်သူမဆို ရည်ရွယ်ချက် ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊ ေပါ့ေလျာ့၍ ြဖ စ်ေစ ပုဒ်မ ၃၉ ပါ ြပ ဋ္ဌာန်းချက်ကို
ေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ လိက
ု န် ာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၀ အရ ေငွေ ြကး
သို့မဟုတ် လွှဲေ ြပ ာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများဆိုင်ရာ လိမ်လည်ေ ြက ညာမှုကို ြပ ုလုပ် ြခ င်း
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေကာက်ခွန်အရာရှိ၊ အရာရှိ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦးထံ ထုတ်ေဖာ်
ေက
ြ ညာရမည့်အချက်အလက်များကို ဖုံးကွယ်ြခင်းေသာ်လည်းေကာင်း ကျူးလွန်ေြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား
ေတွ့ရှိပါက ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံရမည့်အြပင် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းက ြပစ်မှုကျူးလွန်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ေငွဒဏ်ကျပ်
သန်းသုံးရာအထိ ချမတ
ှ ်ရမည်။
၄၈။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ စုံစမ်းစစ်ေဆးေနသည့်ကာလအတွင်း ၎င်းအား ထုတ်ဆင့်သည့်
ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ တားမ
ြ စ်မိန့်များ၊ ညွှန် ြကားချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ေ ြကာင်း
ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခုနစ်နှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်အြပင်
ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူသည် ကုမဏ
္ပ ီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်ပါက
ယင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ကျပ်သန်းသုံးရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။
၄၉။ မည်သည့် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရသ
ိှ မူ ဆို ပုဒ်မ ၃၄ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်
များကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေ ြက ာင်း ြပ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ြခ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ
ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အြပင် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ ြပစ်မှုကျူးလွန်သူသည် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
အဖွ့ဲ အစည်းြဖစ်ပါက ယင်းကုမဏ
္ပ ီ သိ့ု မဟုတ် အဖွ့ဲ အစည်းကို ကျပ်သန်းသုံးရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်
ရမည်။
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၅၀။ မည်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏
ဒါရိုက်တာ၊ အရာရှိနှင့် ဝန်ထမ်းမဆို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေ ြကာင်း
ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင် ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်
နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။
၅၁။ မည်သည့် စိစစ်ေရးအဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲ့ဝင်မဆို ဤဥပေဒနှင့်
သက်ဆိုင်သည့် ြပစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ြခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆး ြခင်း ြပုရာတွင် ေအာက်ပါပ
ြ ုလုပ်မှု
သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ေ ြကာင်း ြပစ်မှုထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလျှင် ထိုသူကို
အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး ခုနစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အ ြပ င် ေငွဒဏ်လည်း
ချမှတ်နိုင်သည် (က) မိမိအတွက် ြဖ စ်ေစ၊ သူတစ်ပါးအတွက် ြဖ စ်ေစ တံစိုးလက်ေဆာင်အ ြဖ စ် ေငွေ ြက း၊
ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာကို ေတာင်းခံ ြခင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရယူ ြခင်း၊
( ခ ) ြပစ်မှုကျူးလွန်သူအား အေရးယူ ြခင်းမပ
ြ ုနိုင်ေစရန် ြပစ်မှုကျူးလွန်သူကို အခ
ြ ားသူ
တစ်ဦးဦး ြဖ င့် အစားထိုး ြခ င်း သို့မဟုတ် ြပ စ်မှုကျူးလွန်သူကို အေရးမယူဘဲ
ထိမ်ချန် ြခင်း၊
( ဂ ) ေငွေ ြကးခဝါချရာမှ ရရှိေသာ ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းကို အေရးယူ ြခင်း မပ
ြ ုနိုင်ေစရန်
ဖုံးကွယ် ြခ င်း၊ ေဖျာက်ဖျက် ြခ င်း၊ ေ ြပ ာင်းလဲ ြခ င်း၊ တစ်နည်းနည်း ြဖ င့် လွှဲေ ြပ ာင်း ြခ င်း
သို့မဟုတ် အသွင်ေြပာင်းလဲ ြခင်း၊
(ဃ) စာတမ်းအမှတ်အသားများအား ြပ ု ြပ င် ြခ င်း၊ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခ င်း၊ ြဖ ည့်စွက် ြခ င်း၊ အစား
ထိုး ြခင်း၊ မမှန်မကန်ေရးသွင်း ြခင်း။
၅၂။ တရားရုံးသည် (က) ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ခုခုြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်လျှင် အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သက်ေသခံ
ပစ္စညး် နှင့် ေငွေ ြကးကို နိငု င် ဘ
့ံ
ာအဖ
ြ စ် သိမ်းယူြခင်း သိ့ု မဟုတ် သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျား
နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲြခင်း ြပုသည့် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။
( ခ ) ချမှတ်ေသာဒဏ်ေငွ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့်အ ြက မ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိက
ု ဖ် ျကေ် ရးရန်ပေံု ငွသ့ုိ ေပးသွင်းနိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ဤဥပေဒအရ ဒဏ်ေငွချမှတ် ြခ င်းခံရသူက ေပးေဆာင် ြခ င်းမရှိလျှင် ယင်းကုမ္ပဏီ
သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား ဝင်ေငွခွန်မေပ
ြ ကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲ့သို့ အရေကာက်ခံ
ရမည်။
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အခန်း (၁၂)
နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
၅၃။ ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ သည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များအပါအဝင် သင့်ေလျာ်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ
ြပ ုလုပ်ရန်အတွက် အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
လည်းေကာင်း၊ ေငွေ ြကးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ်
ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည် (က) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သတင်းဖလှယ်ြခင်း၊
( ခ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ
စီစဉ်ညွှန် ြကားခ
ြ င်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စီမံ ြခင်းနှင့် ြပစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံ
အချင်းချင်း အကူအညီေပးေရးဥပေဒနှင့်အညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ
( ဂ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ေလ့ကျင့်ေရး၊ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ စွမ်းရည်ြမှင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ
အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( င ) ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ
စံနနှု ်းများနှငအ
့် ညီြဖစ်ေစရန် စွမး် ရည်ြမှငတ
့် င်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( စ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ သုေတသနနှင့်ဖွံ့ြဖိုးမှုဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း (၁၃)
တရားခံလွှဲေြပာင်းေပးခ
ြ င်း
၅၄။ (က) ဤဥပေဒပါ ေငွေ ြကးခဝါချမှုကို တရားခံလွှဲေြပာင်းေပးနိုင်သည့် ြပစ်မှုအြဖစ် သတ်မှတ်
ရမည့်အြပင် တရားခံလွှဲေြပာင်းေရးကို တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဤဥပေဒအရ တရားခံလွှဲေ ြပ ာင်း ြခ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားခံလွှဲေ ြပ ာင်းေပးရန်
ေတာင်းဆို ြခင်းခံရသည့်နိုင်ငံ၏ဥပေဒဖ
ြ င့် ြပဋ္ဌာန်းထားသည့် အခ
ြ ားစည်းကမ်းချက်
များကို အေထာက်အထားပ
ြ ု၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၅။ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ြဖ စ်ေစ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ
တစ်ခခု မု ှြဖစ်ေစ ဤဥပေဒပါ ေငွေ ြကးခဝါချမှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ြပည်တငွ း် ၌ ကျူးလွနသ
် ည့် တရားခံအား
ြပ ည်ပသို့လွှဲေ ြပ ာင်းေပးရန်နှင့် ြပ စ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အ ြပ န်အလှန်အကူအညီေပးရန်
ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍(က) ဤဥပေဒနှင့်အကျုံးဝင်သည့် ေငွေ ြက းခဝါချမှုများကို နိုင်ငံေရး ြပ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်
ဆက်နွယ်သည့် ြပ စ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျူးလွန်သည့်
ြပစ်မှုဟု မှတ်ယူ ြခင်းမပ
ြ ုရ။
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( ခ ) ယင်းေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တွင် ေဖာ် ြပ ပါရှိသည့် ကျူးလွန်ခဲ့ေသာ ေငွေ ြကးခဝါချမှုမှာ
နိုင်ငံေရးပ
ြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်ြ့ ပစ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက်
ကျူးလွန်သည့်ြပစ်မှုဟူေသာ အေက
ြ ာင်းြပချက်တစ်ခုတည်းြဖင့် ြငင်းပယ်ြခင်းမပ
ြ ုရ။
အခန်း (၁၄)
ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး ရန်ပုံေငွ
၅၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး
ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါရေငွများ၊ ပစ္စည်းများဖ
ြ င့် ထူေထာင်ရမည်(က) တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊
( ခ ) တရားရုံးမှချမှတ်ေသာ ဒဏ်ေငွ၏ငါးရာခိုင်နှုန်း၊
( ဂ ) ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ ေထာက်ပံ့လှူဒါန်းေငွနှင့်ပစ္စည်းများ။
၅၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့်အ ြကမ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး
ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါကိစ္စများအတွက် အသုံးြပုရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကျခံရန် ခွင့် ြပုနိုင်သည်(က) ေငွေ ြက းဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့၊ စိစစ်ေရးအဖွဲ့၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး
အဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်ေသာကုန်ကျစရိတ်များ၊
( ခ ) ေငွေ ြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြကးေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးအတွက်
လိုအပ်ေသာအစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ၊
( ဂ ) ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှုများအား စိစစ် ြခ င်း၊
စုံစမ်းစစ်ေဆး ြခ င်းနှင့် ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်
အဖွဲ့အစည်းများအား ထိုက်သင့်သည့် ဆုေ ြကးေငွချီးြမှင့်သည့် ကိစ္စများ၊
(ဃ) ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့် အက
ြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍
အသိပညာေပးအစီအစဉ်များ၊ စွမ်းရည် ြမ ှင့်တင်ေရးအစီအမံများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌
ကုန်ကျစရိတ်များ၊
( င ) ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး
လုပ်ငန်းများအတွက် အေထာက်အကူ ြပ ုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင် ြခ င်းဆိုင်ရာ
ကုန်ကျစရိတ်များ၊
( စ ) ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အ ြပ ည် ြပ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊
ြပည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စများ၊
(ဆ) ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ေသာ အ ြခ ားလိုအပ်သည့်ကိစ္စများနှင့် အ ြခ ားအေရးေပါ်
လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်များ၊
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( ဇ ) ေငွေ ြက းခဝါချမှုနှင့် အ ြက မ်းဖက်မှုကို ေငွေ ြက းေထာက်ပံ့မှုများ စွမ်းစွမ်းတမံ
ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်သူအား ဆုေငွချီးြမှင့်သည့်ကိစ္စများ။
အခန်း (၁၅)
အေထွေထွ
၅၈။ သက်ဆငုိ ရ
် ာဝန် ကီးဌာနက ေငွေ ြကးဆိငု ရ
် ာစုစံ မ်းေထာက်လမှ း် ေရးအဖွ့ဲ အတွက် ဘ ာေငွ
ခွဲေဝ သတ်မှတ်ချက်ကို သီးြခားသတ်မှတ်ေပးရမည်။
၅၉။ (က) ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သေဘာရိုးြဖင့် သတင်းပို့ချက်များ တင်ြပသည့်
သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ ေပးအပ်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ်
ယင်းတို့၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများအား ဘဏ်လုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကိုြဖစ်ေစ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်
ထားရှိေရး ြပဋ္ဌာန်းချက်များကိုြဖစ်ေစ၊ သေဘာတူစာချုပ်ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကိုြဖစ်ေစ
ချိုးေဖာက်သည့် အေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့် ြပစ်မှုေ ြကာင်းအရလည်းေကာင်း၊ တရားမေက
ြ ာင်း
အရလည်းေကာင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းများအရ
လည်းေကာင်း တရားစွဲဆို ြခင်း၊ အေရးယူ ြခင်း မပ
ြ ုရ၊
( ခ ) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ သို့မဟုတ်
ဝန်ထမ်းများက လိုက်နာရမည့် ေငွေရးေက
ြ းေရးနှင့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ကျွမ်းကျင်မှု
ဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိေရးနှင့် လုံ ြခုံမှုသတိ ြပုေရးဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို
ဤဥပေဒဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များက လွှမ်းမိုးသည်။
၆၀။ ပုဒ်မ ၅ ပါ ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖ င့် ရရှိသည့်
ေငွေ ြကးနှင့် ပစ္စည်းများမဟုတ်ေ ြကာင်း သက်ေသထင်ရှားတင်ြပရန်တာဝန်သည် စွပ်စွဲခံရသူတွင်
ရှိေစရမည်။
၆၁။ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းသည် တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့်ရရှိသည့် ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုရာတွင်(က) တရားမဝင်ေသာ ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများသည် ပုဒ်မ ၅ ပါ ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
ကျူးလွန်ရာမှရရှိေ ြက ာင်း သက်ေသထင်ရှား တင် ြပ နိုင်လျှင် ဥပေဒေ ြက ာင်းအရ
ြမ င်သာေသာ အေထာက်အထား ြဖ စ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ ယင်းေငွေ ြက းနှင့်
ပစ္စည်းများကို ရရှိေစခဲ့သည့် မူလြပစ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ကျူးလွန်ခဲ့ေ ြကာင်း သက်ေသ
တင်ြပရန် လိုအပ် ြခင်းမရှိေစရ။
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ြပ စ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ြပ စ်မှုကျူးလွန်ရာမှရရှိေသာေငွေ ြကးနှင့်
ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခ
ြ င်းမပ
ြ ုရ။
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( ဂ ) ြပစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ အသိအ ြမင်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ကံရွယ်ချက်တို့သည် မူလြပစ်မှု၏
အေခ
ြ ခံအချက်များ အထိုက်အေလျာက်ြဖစ်ေစကာမူ ေငွေြကးခဝါချမှုနှင့်အြကမ်းဖက်မှုကို
ေငွေ ြကးေထာက်ပမ့ံ ှုြပစ်မှုများတွင် ၎င်းအချကမ် ျားကို ြဖစ်ရပ်မှန်အေက
ြ ာင်းြခင်းရာ
များမှ ေကာက်ချက်ချနိုင်သည်။
၆၂။ ေငွေြကးခဝါချရာမှရရှိေသာ ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ြခင်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးခ
ြ င်း
ခံေနရသူမဟုတ်ေသာ အခ
ြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်က ယင်းေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများအား သေဘာရိုးြဖင့်
အဖိုးစားနားေပး၍ လွှဲေ ြပာင်းရယူထားခ
ြ င်း ြဖစ်ေ ြကာင်း သက်ေသထင်ရှားတင် ြပနိုင်ပါက ယင်း၏
ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အေရးတို့ကို ထိခိုက်ြခင်းမရှိေစရ။
၆၃။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ေငွေ ြက းခဝါချမှုဆိုင်ရာစိစစ် ြခ င်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆး ြခ င်းနှင့်
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးဥပေဒနှင့် လိုက်ေလျာညီသည့်
အေရးယူြခင်းတို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အပ
သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းချက်များအရ တရားမျှတစွာြပုမူဆက်ဆံေရးနှင့် အခ
ြ ားခံစားခွင့် အခွင့်အေရးများ
ရရှိေစေရးတို့အတွက် အာမခံချက် ရရှိေစရမည်။
၆၄။ ေငွေ ြက းခဝါချမှု ြဖ င့် စွပ်စွဲခံရ ြပ ီး ဖမ်းဆီးချုပ်ေနှာင် ြခ င်းခံရသူ မည်သူမဆို ယင်း၏
အခွင့်အေရးများ ရရှိေရးအတွက် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသားဖ
ြ စ်သည့် နိုင်ငံ၏ အနီးစပ်ဆုံးသင့်ေလျာ်ရာ
သံရုံးသို့ ြဖစ်ေစ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ြဖစ်ေစ ေနှာင့်ေနှး ြကန့် ြကာခ
ြ င်း
မရှိေစဘဲ ဆက်သွယ်အေက
ြ ာင်း ြကားနိုင်ရန် အခွင့်အေရးရရှိေစရမည်။
၆၅။ ဤဥပေဒနှင့်အညီထုတ်ြပန်သည့်အမိန့်များကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၆၆။ ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ ၊ ေငွေ ြကးဆိငု ရ
် ာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့၊ ကီး ြကပ်ေရးအာဏာပိုင်၊ သတင်းပိ့ု
အဖွ့ဲ အစည်းများ၊ ဤဥပေဒကိအ
ု ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရသည့် အခ
ြ ားေသာအစိးု ရဌာနဆိငု ရ
် ာ
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် သို့မဟုတ်
ယခင်က တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခသ
့ဲ တ
ူ စ်ဦးသည် မိမတ
ိ ာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်အတွငး် လက်ခံရရှိသည့်
မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို တာဝန်ြပီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိ
ရမည် ြဖ စ် ြပ ီး တာဝန်ရှိသူတိုင်းသည် ရရှိထားေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဤဥပေဒပါ
ြပဋ္ဌာန်းချက် သို့မဟုတ် တရားရုးံ ၏အမိန့်အရသာ အသုးံ ြပုနိုင်သည်။ ဤပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်
ကျူးလွန်ပါက ြမန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် ဥပေဒအရ အေရးယူ ြခင်းခံရမည်။
၆၇။ ပုဒ်မ ၅ ပါ ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပစ်မတ
ှု စ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှရရှိေသာ ေငွေ ြကး
သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအား (က) ဤဥပေဒစတင်အာဏာတည် ြပီးေနာက် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) ပါ ြပစ်မှု တစ်ရပ်ရပ်
ကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများ နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ြပ စ်မှုများကို
ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူရမည်။
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( ခ ) ဤဥပေဒစတင်အာဏာမတည်မီက ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) ပါ ြပ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို
ကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် ေငွေြကးနှင့်ပစ္စည်းများ နှင့်သက်ဆိုင်ေသာြပစ်မှုများကို တရားမဝင်ေသာ
နည်းလမ်း ြဖင့်ရရှိသည့် ေငွေ ြကးနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရး ဥပေဒဖ
ြ င့် အေရးယူ
ရမည်။
၆၈။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် တရားစွဆ
ဲ ရ
ုိ ာတွင် ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ သိ့ု မဟုတ် ဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ က လွှအ
ဲ ပ်
ထားေသာအဖွဲ့၏ ကိုတင်ခွင့် ြပုချက်ကို ရယူရမည်။
၆၉။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က) ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း
များကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
( ခ ) ြပည်ထဲေရးဝန် ကီးဌာနနှငဗ့် ဟိအ
ု ဖွ့ဲ သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့် ေ ြကာ်ြငာစာ၊ အမိန့် ၊
ညွှန် ြကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
( ဂ ) ြမ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ကီး ြကပ်ေရးအာဏာပိုင်နှင့် ေငွေ ြကးဆိုင်ရာစုံစမ်း
ေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့တို့သည် လိုအပ်ေသာ ညွှန် ြကားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်
စည်းကမ်းချက်များကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့် ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
၇၀။ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖ င့်ရရှိသည့် ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရး ဥပေဒ
(နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ြဖိုးေရးေကာင်စီဥပေဒ အမှတ် ၆/၂ဝဝ၂) အရြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ား
လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခုအရ ြဖ စ်ေစ ထုတ် ြပ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊
အမိန့်နှင့်ညွှန် ြကားချက်များကို ဤဥပေဒနှင့်မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၇၁။ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ြဖ င့်ရရှိသည့် ေငွေ ြက းနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရး ဥပေဒ
(နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ြဖိုးေရးေကာင်စီဥပေဒ အမှတ် ၆/၂ဝဝ၂) ကို ဤဥပေဒဖ
ြ င့်
ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

