ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၉ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း ၁၂ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ေရာက်
ေစရမည် (က) ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ြမို့နယ်ကို အေခ
ြ ခံ၍ ခွဲေဝသတ်မှတ်သည့် ြပည်ေထာင်စု၏
ေထာက်ပံ့ေငွ ြဖ င့် သက်ဆိုင်ရာ ြမ ို့နယ်အတွင်း လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကသ
် ည့် ဖွ့ံ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
( ခ ) ဗဟိုေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းအတွက် ရန်ပုံေငွလျာထားခ
ြ င်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊
သုံးစွဲြခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဆာင်ရွက်ရန် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်က ဤဥပေဒအရ
ဖွဲ့စည်းေသာ ေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
( ဂ ) လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည့် သက်ဆိုင်ရာ
ြမို့နယ်၏ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်
တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ဆိုသည်။
(ဃ) ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရး လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ
ြမို့နယ်တွင် ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ တာဝန်ခံ
ကီး ြကပ်ရန် ပုဒ်မ ၈ အရ ဖွဲ့စည်းေသာအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
( င ) ဘ ာေရးေကာ်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ က
ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်သည့် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်ကို ဆိုသည်။
( စ ) ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးရန်ပုံေငွ ဆိုသည်မှာ ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ြပ ည်ေထာင်စု၏
ဘ ာေငွအရအသုးံ ဆိငု ရ
် ာ ဥပေဒတွင် ထည့်သွင်းြပဋ္ဌာန်းထားေသာ ေထာက်ပံ့ေငွကို
ဆိုသည်။
(ဆ) ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွ နှစ်စဉ်လျာထားချက် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘ ာနှစ်အလိုက်
ြပ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံးက ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သို့ အရအသုံးခန့်မှန်းေ ြခ
ေငွစာရင်း၌ လျာထားခွင့်ြပုေပးရန် အဆိုြပုသည့် ေထာက်ပံ့ေငွကို ဆိုသည်။
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( ဇ ) လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဗဟိအ
ု ဖွ့ဲ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်၌ ဗဟို
ေကာ်မတီက ခွင့် ြပုသည့် ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံေငွခွဲေဝသုံးစွဲရာတွင်
ဗဟိုေကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ၊ လုပ်ငန်း၏
မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
နိုင် ြခင်း ရှိ မရှိ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် စာရင်းများကို စစ်ေဆးေရးအတွက် လည်းေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက စစ်ေဆးနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ထားေရးအတွက်
လည်းေကာင်း ဗဟိုေကာ်မတီက ဖွဲ့စည်းတာဝန် ေပးအပ်သည့် အဖွဲ့ကိုဆိုသည်။
( ဈ ) ြမ ို့နယ်ဖွံ့ ြဖ ိုးတိုးတက်ေရး အေထာက်အကူ ြပ ုေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ်
သမ္မတရုံး၏ ၂၆.၂.၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ေ ြက ာ် ြင ာစာအမှတ် (၂၇/၂၀၁၃) ြဖ င့်
ဖွဲ့စည်းေသာ ြမို့နယ်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးအေထာက်အကူ ြပုေကာ်မတီကို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖစ်သည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အတွင်း ြမို့နယ်အားလုံးနှင့် ေကျးလက်ေဒသ
မကျန် နှစ်စဉ်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် ြမို့နယ်အလိုက်
ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွကို နှစ်စဉ်ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာေငွ အရအသုံးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းေခ
ြ
ေငွစာရင်း ေရးဆွဲရာတွင် ပါဝင်လာေစရန်၊
( ခ ) မဲဆန္ဒနယ်ေြမရှိ ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ရန်၊
( ဂ ) ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းရာတွင် အဓိကေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းငယ်
များကို အုပ်ချုပ်ေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေပး
နိုင်ရန်၊
(ဃ) ေကျးလက်ေဒသများလျင်ြမန်စွာ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်လာေစေရးအတွက် အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစရန်၊
( င ) ြမို့နယ်အလိုက်သုံးစွဲရန် ခွင့်ြပုထားေသာ ေထာက်ပံ့ေငွြဖင့် ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများကို
ဥပေဒနှင့်အညီ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်သည့် အေလ့အကျင့်ရရှိေစရန်။
အခန်း(၃)
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွ နှစစ် ဉ်လျာထားခွင့်ြပုခ
ြ င်း

၄။
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံးသည် ဘ ာေငွခွဲေဝသုံးစွဲေရးဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ
ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွကို နှစ်စဉ်လျာထား ြပီး ဗဟိုေကာ်မတီသို့ တင်ြပရမည်။
၅။ ဗဟိုေကာ်မတီသည် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံးက နှစ်စဉ်အဆိုြပုသည့် ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွ
လျာထားချက်ကို သက်ဆိုင်ရာဘ ာေရးနှစ်အလိုက် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာေငွအရအသုံး ဆိုင်ရာ
ဥပေဒက
ြ မ်းတွင် ြပည်ေထာင်စု၏ေထာက်ပံ့ေငွအြဖစ် ထည့်သွင်းခွင့်ြပုနိုင်ရန် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်
နှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။
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အခန်း(၄)
ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းဗဟိုေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၆။

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဗဟိုေကာ်မတီကို ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င့်ဖွဲ့စည်းရမည်(က) နာယက၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်
( ခ ) ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် သို့မဟုတ် ဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသား
လွှတ်ေတာ်

၇။

ဥက္က ဋ္ဌ
ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ

( ဂ ) ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဃ) ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်

အဖွဲ့ဝင်

( င ) ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပ ည်သူ့ေငွစာရင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၊ ြပ ည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်

အဖွဲ့ဝင်

( စ ) ဥက္က ဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းများနှင့်ဘ ာေရးဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှု ပူးေပါင်း
ေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်

အဖွဲ့ဝင်

(ဆ) အတွင်းေရးမှူး၊ ြပည်သူ့ေငွစာရင်းပူးေပါင်းေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်

အတွင်းေရးမှူး

( ဇ ) အတွင်းေရးမှူး၊ စီမံကိန်းများနှင့်ဘ ာေရးဖွံ့ ြဖ ိုးတိုးတက်မှု
ပူးေပါင်းေကာ်မတီ၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်

တွဲဖက်
အတွင်းေရးမှူး

ဗဟိုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်(က) ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွြဖင့် ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၊
( ခ ) ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးရန်ပုံေငွကို နှစ်စဉ်လျာထား သတ်မှတ်၍ ြပ ည်ေထာင်စုဘ ာေငွ
အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒက
ြ မ်းတွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲနိုင်ရန် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်နှင့်
ညှိနိှုင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့က အဆိုြပု
တင်ြပေသာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ပူးေပါင်းေကာ်မတီ
များအား စိစစ်တင်ြပရန် လိုအပ်သလို တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း၊
(ဃ) ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွကို ြမို့နယ်အရွယ်အစားနှင့် ဖွံ့ြဖိုးမှုအလိုက် စိစစ်ခွင့် ြပုြခင်း၊
( င ) ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွကို သုံးစွဲရန် စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ သတ်မှတ်ထားေသာ
စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲေစြခင်း၊
( စ ) လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးေရးဗဟိုအဖွဲ့ကို သင့်ေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င့် လိုအပ်
သလို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ် ြခင်း၊
(ဆ) ြမ ို့နယ်များ၏ ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် ြပ ီးစီးမှု
အေ ြခ အေနများကို စာရင်းချုပ် ြပ ုစု၍ ြပ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပ
အစီရင်ခံ ြခင်း၊
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( ဇ ) ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိေရာက်စွာ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံးအား တာဝန်လွှဲအပ် ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း။
အခန်း(၅)
ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းြခင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၈။

(က) ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့ကို ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖ
ြ င့်
ဖွ့ဲ စည်းရမည် (၁) လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး

ဥက္က ဋ္ဌ

(၂) ဥက္က ဋ္ဌ အဖ
ြ စ် ေဆာင်ရွက်ေသာ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှ
အပ ကျန်လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ
(၃) အမှုေဆာင်အရာရှိ၊ ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်

သို့မဟုတ် ြမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊ ြမို့နယ်စည်ပင်
သာယာေရး ေကာ်မတီ
(၄) ြမို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး ဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ဝင်

(၅) ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးအေထာက်အကူြပု ေကာ်မတီ

အဖွဲ့ဝင်

(၆) ြမ ို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊
အုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီးဌာန

ြမ ို့နယ်အေထွေထွ

အတွင်းေရးမှူး

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းေသာ အဖွဲ့တွင် လိုအပ်ပါက အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကို
ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အတွင်းေရးမှူးအဖ
ြ စ် ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၉။ ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်းြဖစ်သည် (က) ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေဒသအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့်
လုပ်ငန်းများကို ကုန်ကျစရိတ်မ ကီးြမင့်ေစဘဲ အေလးထားေဆာင်ရွကြ် ခင်းနှင့်ယင်းလုပ်ငန်း
များကို ကီး ြကပ် ြခင်း၊
( ခ ) ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ေဒသခံြပည်သူများ၏ ပါဝင်ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မှုကို ရယူသည့် နည်းလမ်းအား အေလးထားအသုံးြပုခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ြမို့နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏
သေဘာထားကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးေရးရာ
ဝန် ကီးများကို လိုအပ်ပါက အကံဉာဏ်များရယူနိုင်ြခင်း၊
(ဃ) ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရုံးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျရှိေစေရးအတွက်
ြမ ို့နယ်ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့၏ အတွင်းေရးမှူးအား
တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း၊
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( င ) ြမို့နယ်စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး အေထာက်အကူြပုေကာ်မတီ၊
ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့် ဖွံ့ ြဖိုးေရး
လုပ်ငန်းအလိုက် လုပ်ေဆာင်မည့်ဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံြခင်း၊
( စ ) ေကာ်မတီ၏ ခွင့် ြပုချက်ြဖင့် လွှဲေြပာင်းေပးပို့လာေသာေငွကို သက်ဆိုင်ရာ ြမို့နယ်
ဘဏ်ခွဲများတွင် ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်း (အခ
ြ ားစာရင်းရှင်) UFA (OA) အား
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံး၏ ေဒသနယ်ေြမများ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးရန်ပုံေငွအမည်
ြဖင့် ဖွင့်လှစ်ြပီး ေငွထုတ်သူအရာရှိအြဖစ် ြမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရးမှူး၊ ြမို့နယ်
အေထွေထွအပု ခ် ျုပ်ေရး ဦးစီးဌာနနှင့် အမှုေဆာင်အရာရှိ၊ ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရး
အဖွ့ဲ သို့မဟုတ် ြမို့နယ်အပု ခ် ျုပ်ေရးမှူး၊ ြမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီတ့ုိ ၏
အမည်စာရင်းနှင့် ေငွစာရင်း အမှတ်တို့ကို ေကာ်မတီသို့ ေပးပို့ ြခင်း၊
(ဆ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများကို စနစ်တကျ
ထိန်းသိမး် ၍ စာရင်းဇယားများပ
ြ ုစုြခင်းနှင့် ယင်းမှတ်တမ်း အေထာက်အထားများနှင့်
စာရင်းဇယားများကို ြမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရး ဦးစီးဌာနတွင် ထိန်းသိမ်းထား
ရှိြခင်း၊
( ဇ ) ဗဟိုေကာ်မတီက အခါအားေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်သည့် အမိန့်၊ ညွှန်ြကားချက်များကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
အခန်း(၆)
လုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းစစ်ေဆးမှုခံယူြခင်း
၁၀။ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်သည် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်နာယက က အေက
ြ ာင်း ြကားသည့်
အခါ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများနှင့်စာရင်းများကို စစ်ေဆးပ
ြ ီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို တင်ြပရမည်။
၁၁။ ြမ ို့နယ်ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့သည် ဖွံ့ ြဖ ိုးေရးလုပ်ငန်းနှင့်
သက်ဆိုင်ေသာ စာရင်းဇယားများ၊ မှတ်တမ်းများ၊ စာရင်းစစ်ေဆးချက်နှင့် အစီရင်ခံစာများကို ဗဟို
ေကာ်မတီသို့ ေပးပို့တင်ြပရမည်။
အခန်း(၇)
ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ နှစ်စဉ်လျာထားသတ်မှတ်ြခင်း
၁၂။ ဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများကို လျာထားသတ်မှတ်ရာ၌ ေဒသခံြပည်သူများ၏ ပါဝင်ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မှုကို ရယူနိုင်သည့် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပးလျာထားရမည် (က) ေသာက်သုံးေရ ရရှိေရးလုပ်ငန်းများ၊
( ခ ) ေကျးလက်လမ်းများ၊ တံတားများ ြပုပ
ြ င်ေဆာက်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ၊
( ဂ ) ြပည်သူလူထု၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ေနေသာ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းများ။
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၁၃။ ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအဖွဲ့သည် ဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများကို
သက်ဆိုင်ရာ ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း ြပီးြပတ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ြပီး ေဆာင်ရွက်နိုင် ြခင်း
မရှိပါက ပိုလျှံရန်ပုံေငွများကို ြပန်လည်အပ်နှံရမည်။
အခန်း(၈)
အေထွေထွ
၁၄။ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ပျက်ြပား
ေစရန်၊ ကိုးကွယ်မှုဘာသာအချင်းချင်း ပဋိပက္ခြဖစ်ေစရန်၊ နိုင်ငံေရးပါတီများ အချငး် ချင်းစိတဝ် မ်း
ကွဲြပားေစရန်၊ ေဒသတွငး် နားလည်ချစ် ြကည်မှုကို ထိပါးေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမျုိ းကို ေရှာင် ြကဉ်
ရမည်။
၁၅။ မည်သမူ ဆို ဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံေငွကို မရိးု မေဖ
ြ ာင့်ေသာသေဘာဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပုလုပ်ပါက
ြ ုမှု ကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
ြပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အလွဲသုံးစားပ
၁၆။ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ြခင်းမပ
ြ ုရ (က) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် တိုင်းေဒသ က ီး သို့မဟုတ် ြပ ည်နယ်ေဒသန္တရစီမံကိန်း
လုပ်ငန်းများ၊
( ခ ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်ေစေသာ
လုပ်ငန်းများ။
၁၇။

ြမို့နယ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး အေထာက်အကူြပု ေကာ်မတီသည် (က) လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက
ွ ် ြပီးစီးပါက ေဆာင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းနှင့် ရန်ပုံေငွသုံးစွဲမှု
စာရင်းဇယားတို့ကို အများ ြပ ည်သူသိရှိေစရန် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ေနရာ၌
အမှတ်အသားဆိုင်းဘုတ်ြဖင့် ြပသထားရမည်။
( ခ ) ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်တင် ြပရာတွင် အမှန်
သုံးစွဲရေသာ အေထွေထွကုန်ကျစရိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက်
ကုန်ကျစရိတ်၏ သုံးရာခိုင်နှုန်းထက် မေကျာ်လွန်ေစဘဲ ထည့်သွင်း ေတာင်းခံနိုင်သည်။

၁၈။

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံးသည် (က) ဗဟိုေကာ်မတီနှင့် ယင်းကဖွဲ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ အဖွဲ့များ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို
ကျခံရမည်။
( ခ ) ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) ဤဥပေဒပါလုပ်ငန်းများကို ေအာင် ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်
ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် လိုအပ်
သလို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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၁၉။ (က) တည်ဆဲဥပေဒများတွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစကာမူ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဤဥပေဒအရသာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဤဥပေဒ မထုတ်ြပန်မီ ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက်
များသည် ဤဥပေဒနှင့်အညီေဆာင်ရွက်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
( ဂ ) ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ရုံးက ဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ
အမိန့်ေြကာ်ြငာစာများသည် ဤဥပေဒပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက်
ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၂၀။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုေကာ်မတီသည်
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြက ာ် ြင ာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ြက ားချက် နှင့်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

