
 
 
 

ေငွေကြ းခဝါချမှု တုိက်ဖျက်ေရး ဥပေဒ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၁ ။) 

၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလဆန်း  ၁၄ ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်) 

  ပြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာသ်ည် ဤဥပေဒကိ ု ပြ ဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စီရင်ပုိင်ခွင့်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ေငွေကြ းခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရး ဥပေဒဟု ေခါ်တင်ွေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒအရ အေရးယူနိုင်ေသာ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို မည်သူမဆို ပြ ည်တွင်းတွင်  ဖြ စ်ေစ၊ 

 မြ န်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ ေရယာဉ်၊ ေလယာဉ်နှင့် စက်တပ်ယာဉ် 

တစ်ခုခုေပါ်တွင ်ဖြ စ်ေစ ကျူးလွန်လျှင်လည်းေကာင်း၊  မြ န်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံေတာ်တွင် 

အမြ တဲမ်းေနထုိင်ခွင့်ရသူက ပြ ည်ပတွင် ကျူးလွန်လျှင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရ စီရင်ပုိင်ခွင့်ရိှေစ 

ရမည်။ 

၃။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် 

ေစရမည်-  

(က) ဗဟိုအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွဲ့စည်းသည့် ေငွေကြ းခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ေရး 

ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( ခ ) ေငွေကြ းဆုိင်ရာ စုစံမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒနှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် ေငွေကြ းဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စုံစမ်းအေရးယူနိုင်ရန ် ဤဥပ ေဒအရ ဖွဲ့စည်း 

ထားေသာ  အဖွဲ့ကိ ုဆိုသည်။ 

( ဂ ) စိစစ်ေရးအဖဲွ့ ဆိုသည်မှာ ေငွေကြ းဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့က ဖွဲ့ စည်း 

ေပးေသာ အဖွဲ့ကို ဆိသုည်။ 

(ဃ) စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ  ့ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဗဟုိအဖဲွ့က ဖဲွ့စည်းတာဝန်ေပးအပ်ေသာ 

အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

( င ) သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်း ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒက သတင်းပုိ့ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ဘဏ် 

နှင့် ေငွေရးေကြ း ေရး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေငေွရးေကြ းေရး မဟုတ်ေသာ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများကုိဆုိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင်  ဗဟိုအဖဲွ့က  အခါအားေလျာ်စွာ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာ ထုတ်ပြ န၍် 

သတင်းပုိ့ရန် သတ်မှတ် တာဝန်ေပးအပ် ခြ င်းခံရသည့်  အဖဲွ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။ 
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( စ )  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပုိင် ဆိုသည်မှာ သတင်းပုိ့ အဖွဲ့အစည်းများအေနဖြ င့် ဤဥပေဒ 

အရ  သတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစေရးအတွက် ကးီကြ ပ်ရန် ဗဟို 

အဖွဲ့က တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူကို ဆိုသည်။ 

(ဆ) ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်း ဆုိသည်မှာ  မြ န်မာနုိင်ငံေတာ်ေငွေရးေကြ းေရး 

အဖွဲ့အစည်းများဥပေဒနှင့် အခြ ားသက်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒများအရ တည်ေထာင်  

ထားေသာဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရး အဖဲွ့အစည်းများကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

ဘဏ် နှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးအတွက်ဖြ စ်ေစ သုိ့မဟုတ် ၎င်း၏ ကုိယ်စား 

ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေဆာင်ရွက်မှုများကို 

 ဖြ စ်ေစ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း တစ်ရပ်အေနဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဘဏ် သုိ့မဟုတ် ဖံွ့ဖြ ိုးေရးဘဏ်၊ ေငွစုေငွေချးအသင်း၊ ေငွေရးေကြ းေရးကုမ္ပဏီ၊ 

ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ ်ေရာင်းဝယ်ေရးကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံခြ ား ေငွဝယ်ယူေရာင်းချ 

လဲလှယ်ေရးေကာင်တာ၊ အေသးစားေငွေရးေကြ းေရးလုပ်ငန်း အဖဲွ့အစည်း၊ အာမခံ 

ကုမ္ပဏီနှင့် အခြ ားအဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်သည ်- 

(၁) ပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊  ပြ ည်သမူျားထံမ ှ

အပ်ေငွများနှင့် ပြ န်လည်ေပးအပ်ရမည့် ရန်ပုံေငွများ လက်ခံခြ င်း၊ 

(၂) ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြ င်း အပါအဝင် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

အတွက် ေငွေကြ းဖြ ည့်ဆည်းေပးခြ င်း၊ စားသံုးသူေချးေငွ၊ အေပါင်ဖြ င့် ေချးေငွများ 

အပါအဝင် ေငွထုတ်ေချးခြ င်း၊ 

(၃) စားသံုးသူဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သက်ဆုိင်သည့် အစီအစဉ်များမှ တစ်ပါး 

ေငွေချးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေငွေရးေကြ းေရးဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးကို 

ငှားရမ်းခြ ငး်၊ 

(၄) ေငွေကြ း သို့မဟုတ် တန်ဖိုးတစ်ရပ်ရပ်ကိ ုလွှဲေပြ ာင်းေပးခြ င်း၊ 

(၅) အေကးဝယ်ကတ််နှင့်မြ စီားကတ််များ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်၊ ေငွေပးအမိန့်များ၊ 

ဘဏ်ေငွလွှလက်မှတ်၊ အီလက်ထေရာနစ် နည်းလမ်းများဖြ င့် ေငွေပးေချ ခြ ငး်၊ 

ထုတ်ေဝခြ င်းနှင် ့စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်၊  

(၆) ေငွေရးေကြ းေရးဆိုင်ရာ အာမခံနှင့် ကတိစာချုပ်များ ထုတ်ေဝခြ ငး်၊ 

(၇) ေအာက်ပါ ေငွေရးေကြ းေရးစာချုပ်စာတမ်းများ ေရာင်းဝယ်ခြ င်း- 

(ကက) ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွေပးအမိန့်လက်မှတ်များ၊ အပ်ေငွလက်မှတ်များ 

နှင့် ဆင့်ပွား စာချုပ်စာတမ်းများ၊ နုိင်ငံခြ ားသံုးေငွ၊ အတုိးနှုန်းနှင့်ေစျးနှုန်း 

ညွှန်းကိန်း စာချုပ်စာတမ်းများ၊ လွှဲေပြ ာင်းနိုင်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ 

လက်မှတ်များ အပါအဝင် ေငွေကြ းေစျးကွက် စာချုပ်စာတမ်းများအား 

ေရာင်းဝယ်ခြ င်း၊  
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( ခခ ) ကုန်စည်များကိ ုအနာဂတ်ကာလအတွက် ေမျှာ်မှန်း ေရာင်းဝယ်ခြ င်း၊ 

(၈) ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ ထုတ်ေဝရာတွင် ပါဝင်ခြ င်းနှင့် အဆိုပါကိစ္စ 

ရပ်များတွင် ေငွေရးေကြ းေရးဝန်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်းများကိ ုပံ့ပုိးေပးခြ င်း၊ 

(၉) ရင်းနှီး မြ ှုပ်နှံမှု တစ်ခုချင်းကို ဖြ စ်ေစ၊ ရင်းနှီး မြ ှုပ်နှံမှု အားလုံးကို ဖြ စ်ေစ စီမံ 

ခန့်ခွဲ ခြ ငး်၊  

(၁၀) အာမခံေသတ္တ ာများ လက်ခံထိန်းသိမ်း ခြ င်းနှင့် အခြ ားပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုယ်စား 

ေငွေကြ း သို့မဟုတ် ေငွဖြ စ်လွယ်ေသာ ေငွေချးသက်ေသခံ လက်မှတ်များ 

စီမံခန့်ခွဲေပးခြ ငး်၊ 

(၁၁) အခြ ားပုဂ္ဂုလ်များကိုယ်စား ေငွေကြ း သို့မဟုတ် ဘ ာရန်ပုံေငွများ စီမံခန့်ခွဲ 

 ခြ ငး် သို့မဟုတ် စီမံအုပ်ချုပ်ခြ င်း၊ ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံခြ င်း၊ 

(၁၂) ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် တစ်ဆင့်ကြ ားခံ ေဆာင်ရွက်ေပးသူများက အာမခံလုပ်ငန်း 

 ကြ ားခံဝန်ေဆာင်မှု ေပးခြ င်းအပါအဝင် အခြ ားရင်းနီှးမြ ှု ပ်နံှမှုနှင့်ဆက်သွယ်ေနသည့် 

အာမခံလုပ်ငန်း၊ အသက်နှင် ့ အေထွေထွ အာမခံလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

(၁၃) ေငွေကြ းနှင့် ေငွများလဲလှယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

( ဇ ) သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 

တည်ေထာင်ထားပြ းီ လုိင်စင်ရယူထားခြ င်း သုိ့မဟုတ် အေခြ စုိက်ထားခြ င်း ဖြ စ်ေသာ်လည်း 

ရုပ် ဒြ ပ်အရ တည်ရှိေနခြ င်းမရှိသည့်အပြ င် ထိေရာက်ခိုင်မာစွာ  ကီးကြ ပ်မှုခံရေသာ 

ေငွေရးေကြ းေရး အုပ်စုတစ်ခုနှင့် ေပါင်းစည်းထားခြ င်း မရှိသည့် ဘဏ်ကိုဆိုသည်။ 

( စျ ) တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေသာသူ၊ သူတစ်ဦး သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုရာတွင်  ဥပေဒအရ 

ဖဲွ့စည်းသည် ဖြ စ်ေစ၊ မဖဲွ့စည်းသည်ဖြ စ်ေစ ကုမ္ပဏီ၊ အသင်း၊ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုခု 

သို့မဟုတ် လူတစ်စုလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ည) အကျိုးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင် ဆုိသည်မှာ မူလအဓိက ပိုင်ဆုိင်သူကိုဖြ စ်ေစ၊  ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သ ူတစ်ဦးအား ထိန်းချုပ်သူကုိဖြ စ်ေစ သုိ့မဟုတ် လွဲှေပြ ာင်း ေဆာင်ရွက်မှု 

တစ်ခုခုကုိ မိမိကုိယ်စား အခြ ားသူတစ်ဦးက ေဆာင်ရွက်ေစသည့် သူတစ်ဦးကုိဆုိသည်။ 

ယင်းစကားရပ်တွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု 

တစ်ခုခုကုိ ထိေရာက်ေသာ ထိန်းချုပ်မှု  ပြ ုလုပ်သည့် သူတစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်။  

( ဋ ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ ေအာက်ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အကျုံးဝင် 

သူကို ဆိုသည်- 

(၁) ေငွလွှဲေပြ ာင်း ခြ င်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ် ခြ င်း သို့မဟုတ် ကတိကဝတ်ပြ ုခြ င်း 

ေဆာင်ရွက်သူ၊ 
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(၂) ေငွလွှဲခြ င်း သို့မဟုတ် ေငွစာရင်းတွင် လက်မှတ်ေရးထိုးသူ၊ 

(၃) ေငွလွှဲရန ်တာဝန်ေပးအပ်ခံရသူ၊ ေငွလွှဲေပြ ာငး်သူ၊ ေငွလွှဲရန် အခွင့်အေရးရှိသူ 

သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူ၊ 

(၄) ေငွလွှဲေပြ ာငး်ရန် သို့မဟုတ် ေငွစာရင်းအားထိန်းချုပ်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသူ၊ 

(၅) ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခွဲငယ် (၄) အထိပါ ကိစ္စရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန် 

အားထုတ်သူ။ 

( ဌ )  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရိှသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံေတာ် အတွင်း၌ဖြ စ်ေစ၊ 

 ပြ ည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၌ ဖြ စ်ေစ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြ င့် ထင်ရှားသူ 

သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြ ည်ခြ င်းခံရသူကို လည်းေကာင်း၊ ယင်း၏ 

မိသားစုဝင်များ သုိ့မဟုတ် ယင်းနှင့်နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သူကုိလည်းေကာင်း 

ဆိုသည်။ 

( ဍ ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရှိသူများ ဆိုသည်မှာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်သည့် ဒါရုိက်တာ၊ ဒုတိယဒါရိုက်တာ၊ 

ဒါရုိက်တာ အဖဲွ့ဝင်နှင့်အဆင့်မြ င့်အဖဲွ့ဝင်ဖြ စ်သူ၊ အလားတူ လုပ်ငန်းများတွင် ယင်းအဆင့် 

နှင့်ညီမျှေသာ အဖွဲ့ဝင်ဖြ စ်သူ သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ရန် ယုံကြ ည်ခြ င်း 

ခံရသူနှင့် ယင်း၏မိသားစုဝင်များ သုိ့မဟုတ် ယင်းနှင့်နီးကပ်စွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သူ 

တို့ကို ဆိုသည်။  

( ဎ ) ေငွေကြ းခဝါချမှု ဆုိသည်မှာ ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ကျူးလွန်ခြ င်းကုိ ဆုိသည်-  

(၁) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့် ရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်း ဖြ စ်သည်ဟု သိရိှလျက် 

နှင့် ဖြ စ်ေစ၊ သိရိှရန်အေကြ ာင်းရိှလျက်နှင့် ဖြ စ်ေစ ယင်းေငွေကြ း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်း၏ 

ဇစ်မြ စ်ကို အသွင်ေပြ ာင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ရန် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျူ းလွန်ရာတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်အား ယင်း၏ပြ စ်မှုကျူ းလွန်ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒအရအေရးယူ 

ခံရခြ ငး်မှ ေရှာင်ရှားနိုင်ေရးအတွက် ပြ စ်မှုမကျူးလွန်မီဖြ စ်ေစ၊ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ပြ းီ 

ေနာက်ဖြ စ်ေစ အကူအညီေပးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ယငး်ေငေွကြ းနှင့် ပစ္စည်းကုိ 

ေပြ ာငး်လဲခြ ငး် သို့မဟုတ် လွှေပြ ာငး်ခြ င်း၊  

(၂) တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်း ဖြ င့် ရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်း  ဖြ စ်ေကြ ာင်း 

သိရှိသည့် သို့မဟုတ် သိရှိရန် အေကြ ာင်းရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ  

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူလသဘာဝ၊ ဇစ်မြ စ်၊ တည်ေနရာနှင့်ပင်ကုိယ်စရုိက် လက္ခဏာတုိ့ကုိ 

ေပြ ာင်းလဲမှု ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်မှု 

သို့မဟုတ် အခွင့်အေရးတို့အား ဖုံးကွယ်ခြ ငး် သို့မဟုတ် အသွင်ေပြ ာင်းလဲခြ ငး် 

ေသာ်လည်းေကာင်းပြ ုခြ င်း၊ 
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(၃) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့် ရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်း  ဖြ စ်ေကြ ာငး် မိမိ 

လက်ဝယ် လက်ခံရရိှသည့်အချိန်တွင် သိရိှေသာ သုိ့မဟုတ် သိရိှရန်အေကြ ာင်းရိှေသာ 

ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းကိ ုရယူခြ င်း၊ လက်ဝယ်ထားခြ ငး် သို့မဟုတ် အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

(၄) ပုဒ်မခဲွငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခဲွငယ် (၃) အထိပါ ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျူးလွန်ခြ င်း၊ 

ကျူ းလွန်ရန်အားထုတ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ကျူ းလွန်ရန်အကံဖြ င့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကုိ 

 ပြ ုလုပ်မှုဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပျက်ကွက်မှုဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း ပူးေပါင်း 

ပါဝင်ခြ င်း၊ အကူအညီေပးခြ င်း၊ ပ့ံပုိးခြ င်း၊ အေထာက်အပ့ံေပးခြ င်း၊ စီမံခန့်ခဲွခြ င်း၊ 

အကံဉာဏ်ေပးခြ င်း၊ ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင် ဖြ စ် ခြ င်းနှင့် အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် 

ဆက်စပ်ပတ်သက်ခြ င်းဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှုကျူးလွန်ခြ ငး်။  

(ဏ) ေငွေကြ း ဆိုသည်မှာ  မြ န်မာနိငု်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် သို့မဟုတ် ပြ ည်ပ နိုင်ငံတစ်ခုခုက 

ထုတ်ေဝထားပြ းီ တရားဝင်လဲလှယ်အသံုးပြ ုနုိင်သည့် ေငွဒ င်္ဂါး၊ ေငွအေကနှင့်ေငွစက္ကူများ၊ 

လွှဲေပြ ာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများဖြ စ်သည့် ေငွေပးကတိစာချုပ်များ၊ ေငွလွှဲ 

လက်မှတ်များ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွေချးစာချုပ်များ၊ ေငွတိုက်စာချုပ်များ၊ ေကးမြ  ီ

အာမခံစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံခြ ားသုံးေငွများ၊ ယင်းေငမွျား နှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ စာချုပ် 

စာတမ်းတစ်မျို းမျို း သို့မဟုတ ်လက်မှတ်များကို ဆိုသည်။ 

(တ) ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဒြ ပ်ရှိသည်ဖြ စေ်စ၊ မရှိသည်ဖြ စ်ေစ၊ ထိေတွ့၍ရနိုင်သည်ဖြ စေ်စ၊ 

မရနိုင်သည်ဖြ စ်ေစ မည်သည့်ပုံစံ ဖြ င့်မဆို တည်ရှိေသာ ေရွှ့ေပြ ာင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း 

သို့မဟုတ် မေရွှ ေပြ ာင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ဆိုင်ေကြ ာငး် စာရွက်စာတမ်းအမှတ်အသား၊ အီလက်ထေရာနစ် 

နည်းလမ်း ဖြ င့် ပစ္စည်းကို အသုံးချ၍ ေဆာင်ရွက်ရာမှရရှိသည့် အကျိုးအမြ တ်၊ 

အခွင့်အေရး၊ အစုေပါ်အမြ တ၊် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင် ့အခြ ားဝင်ေငွများလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ထ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့်ရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒ 

နှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိ ုကျူးလွန်ရာမှဖြ စ်ေစ၊ ယင်းပြ စ်မှု တစ်ရပ်ရပ် 

ကျူးလွန်ခြ င်းနှင့်စပ်ဆိုင်ေသာ ပြ ုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုမှဖြ စေ်စ တိုက်ရိုက် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ရရိှေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများကုိ 

ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အဆုိပါေငွေကြ းနှင့် ပစ္စည်းများကုိ အ ေခြ ခံ၍ ဖြ စ်ထွန်း 

လာေသာ ေငွေကြ း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းများနှင့် အကျိုးအမြ တ်တုိ့သည် လည်းေကာင်း၊ 

အခြ ားပစ္စည်းအဖြ စ် ဖြ စ်ေစ၊ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းအဖြ စ် ဖြ စ်ေစ လွှဲေပြ ာင်း ခြ င်း 

သို့မဟုတ် ေပြ ာင်းလဲခြ င်း ပြ ုလုပ်ထားသည့် ေငွေကြ း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများသည် 

လည်းေကာင်း ပါဝင်သည်။  
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( ဒ ) လွှေဲပြ ာင်းနိင်ုေသာစာချုပ်စာတမ်းများ ဆိုသည်မှာ ပိုင်ရှင်ကုိယ်စား ေငွထုတ်သည့် 

ပံုစံဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ ကန့်သတ်ချက်မထားရိှဘဲ မှန်ကန်ေကြ ာင်း လက်မှတ်ေရးထုိးခြ င်းဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ဖန်တီးထားေသာ ေငွလက်ခံသူအမည်  ဖြ ည့်စွက်၍ဖြ စ်ေစ၊ လွှဲေပြ ာင်း 

ေပးအပ်ရန် အကျုံးဝင်သည့် အခြ ားပုံစံ ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ ရှိသည့် ချက်လက်မှတ်များ၊ ေငွ 

ေပးေချရန် ကတိစာချုပ်များနှင့် ေငွေပးအမိန့်များ အပါအဝင် လွှဲေပြ ာင်းနိုင်ေသာ 

စာချုပ်စာတမ်းများ၊ ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များက့ဲသုိ့ လွဲှေပြ ာင်းနုိင်သည့် ပံုစံရိှေသာ 

ေငွ ေရးေကြ းေရး စာချု ပ်စာတမ်းများကုိဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထုိး 

ထားေသာ်လည်း ေငွလက်ခံမည့်သူ၏ အမည်မပါဝင်သည့် ချက်လက်မှတ်များ၊ 

ေငွေပးေချရန် ကတိစာချုပ်များ၊ ေငွေပးအမိန့်များနှင့်တစ်ပိုင်းတစ်စ စာချုပ်စာတမ်း 

များလည်း ပါဝင်သည်။ 

( ဓ ) အသုံးပြ ုပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုများ၊ ေငွေကြ းခဝါချမှု သို့မဟုတ် 

အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုကျူးလွန်ရန်အလုိ့ငှာ အသံုးပြ ုသည့် သုိ့မဟုတ် 

အသုံးပြ ုရန်ရည်ရွယ်သည့် ပစ္စည်းများကိ ုဆိုသည်။ 

( န ) ေငွစာရင်း ဆိုသည်မှာ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ေငွေရး 

ေကြ းေရး မဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း  

လုပ်ငန်းများက  ပြ ုလုပ်ေသာ ေအာက်ပါ ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုခုကိ ုဆိုသည်-  

(၁) ေငွေကြ း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများအပ်နှံသည်ကို လက်ခံခြ ငး်၊ 

(၂) ေငွေကြ း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းလွဲှေပြ ာင်းခြ င်းကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘဏ်စာရင်းမှ 

ထုတ်ယူခြ င်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း ခွင့်ပြ ုခြ င်း၊  

(၃) အခြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိယ်စား လွဲှေပြ ာင်းနုိင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများ 

ေပးအပ်ခြ င်း သို့မဟုတ် အမိန့်ေပးခြ င်း၊ ေငွေပးအမိန့်လွှာများ ထုတ်ယူခြ င်း 

သို့မဟုတ် စုေဆာင်းခြ င်းအတွက် အမိန့်ေပးခြ င်းများကို ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

(၄) အာမခံေသတ္တ ာ သို့မဟုတ် အခြ ားလုံ ခြ ုံမှုရှိေသာ အာမခံပုံစံများအတွက် 

အေထာက်အကူ သို့မဟုတ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု တစ်ခုခု။ 

( ပ ) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်း ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုသည် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် 

အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုတုိ့နှင့်စပ်ဆုိင်မှု ရိှ မရိှ ဆက်လက် စိစစ်နုိင်ရန် 

အတွက် စီးပွားဆက်ဆံမှု စတင်သည့်အချိန်မှစ၍ အဆုိပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူနှင့် 

ပတ်သက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်များကုိ ပြ ည့်စံုစွာရရိှရန် စဉ်ဆက်မပြ တ် အာရံုစုိက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင့် 

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသို့ ဆက်လက် သတင်းပို့ ခြ င်းစသည်တို့ ပါဝင်သည့် 

လုပ်နည်းစနစ်ကို ဆိုသည်။ 
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( ဖ ) ေကြ းနန်းဖြ င့် သုိ့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းဖြ င့် ေငွလွှဲခြ င်း ဆိုသည်မှာ 
သူတစ်ဦး၏ကုိယ်စား ေငွေရးေကြ းေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အခြ ားေငွေရးေကြ းေရး 
လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရိှသူထံ အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွေကြ း 
လွှဲေပြ ာငး်ခြ င်းအားလုံးကို ဆိုသည်။  

( ဗ ) ေငွေရးေကြ းေရးမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ အသက်ေမွး 
ဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း ဆိုရာတွင် ေအာက်ပါတို့ပါဝင်သည ်- 

(၁) ကာဆီနိုများ၊ 

(၂) အိမ်ခြ ံေမြ  အကျို းေဆာင်များ၊ 

(၃) အဖိုးတန်သတ္တ ုနှင် ့ေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်းဝယ်သူများ၊ 

(၄) မိမိအမှုသည်၏ ေငွေကြ း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းလွဲှေပြ ာင်းမှု၊ လက်ခံမှုနှင့် အပ်နံှမှုများ 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ေရှ့ ေန၊ 
နုိထရီပတ်ဗလစ်နှင့် စာရင်းကုိင်များ သုိ့မဟုတ် ဥပေဒဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 
 ပြ ုသူများ -  

(ကက)မေရွှ့မေပြ ာင်းနိုငေ်သာပစ္စည်း ေရာင်းချခြ င်းနှင့် ဝယ်ယူခြ ငး်၊  

( ခ ခ ) အမှုသည်၏ ေငွေကြ းများ၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် 
အခြ ားပုိင်ဆိုင်သည် ့ပစ္စည်းများအား စီမံခန့်ခဲွခြ င်း၊ 

( ဂ ဂ ) ဘဏ်များ၊ စုေငွများ သုိ့မဟုတ် ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ စာရင်းကုိ 
စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်၊ 

(ဃဃ) ကုမ္ပဏီများထူေထာင်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခဲွမှုများ 
အတွက် အေထာက်အကူပြ ုေဆာင်ရွက်ချက်များကိ ုစုရုံးစီစဉ်ခြ င်း၊  

( င င ) တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ ထူေထာင်ခြ င်း၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြ င်း၊ စီမံခန့်ခဲွခြ င်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဝယ်ယူခြ င်း 
နှင့်ေရာင်းချခြ ငး်။ 

(၅) ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်းများကို အခြ ားသူများအတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
တစ်ရပ်အေနဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေပးသည် ့ကုမ္ပဏီများ အုပ်ထိန်းမှုအဖဲွ့နှင့် ကုမ္ပဏီ 
ဝန်ေဆာင်မှုေပးသူများ- 

(ကက) တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေရးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြ စ် 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

( ခ ခ ) ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒါရုိက်တာ သုိ့မဟုတ် အတွင်းေရးမှ းူအဖြ စ် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
အစုစပ်လုပ်ကုိင်သူ သုိ့မဟုတ် အခြ ားတရားဝင်အသင်းအဖဲွ့တစ်ခု သုိ့မဟုတ် 
အစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ယင်းအဆင့်နှင့်တူညီေသာသူအဖြ စ် ေသာ်လည်းေကာင်း 
ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 
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( ဂ ဂ ) ကုမ္ပဏီ တစခု် သို့မဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်း တစခ်ု သို့မဟုတ် အခြ ားေသာ 
တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် မှတ်ပုံတင်ရုံး 

သို့မဟုတ် ေနရာထိုင်ခင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိပ်စာ သို့မဟုတ် စာေပး 
စာယူ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု လိပ်စာတို့ကို တာဝန်ယူေပးခြ င်း။ 

(၆)ယုံကြ ည်အပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ယုံကြ ည်အပ်နှံခံရသူအဖြ စ ်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး် 
သို့မဟုတ် တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့ အစီအစဉ် တစ်မျိုးမျိုးတွင် ယင်းလုပ်ငန်း 
တာဝန်မျိုးနှင့် တူညီစွာေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊    

(၇)သူတစ်ဦးအတွက် အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်အဖြ စ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 

သူတစ်ဦးအတွက် အမည်ခံအစုရှယ်ယာရှင်အဖြ စ် အခြ ားသူတစ်ဦးဦးက ေဆာင်ရွက် 
ေပးေစရန် စီစဉ်ခြ ငး်။  

(ဘ) အုပ်စုလုိက်အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု ဆုိသည်မှာ ပင်ရင်းကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အခြ ားေသာ 
ကုမ္ပဏီအဖဲွ့အစည်း အမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်က ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ 

ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ မိမိ၏ရံုးခဲွများနှင့် လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီများအား ကီးကြ ပ်မှုနှင့်ေပါင်းစပ် 
ညှိနိှုင်း  ေဆာင်ရွက်မှုများကိုဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

၄။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်-  

(က) ေငွေကြ းခဝါချမှုများနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုတို့ကို ထိေရာက်စွာ 
အေရးယူနုိင်ရန်နှင့် ဆင့်ပွားေပါ်ေပါက်နုိင်သည့်  ပြ စ်မှုများကုိ ကာကွယ်ဟန့်တားရန်၊ 

( ခ )  ေငွေကြ းခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုတို့မှ တစ်ဆင့် 
နိုင်ငံေတာ်၏ အုပ်ချုပ်ေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးက များတွင် ဝင်ေရာက်စွက်ဖက် 
 ခြ ငး်မှ ကာကွယ်ရန်၊ 

( ဂ ) နိုင်ငံေတာ်က လက်ခံထားသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် အညီ 
ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အ ကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဃ)  ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အ ကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုနှင့် မူလပြ စ်မှုများ တိုက်ဖျက် 
ေရးအတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ 

အိမန်ီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( င ) အမျိုးသားအဆင့်အန္တရာယ် အကဲဖြ တ် ခြ င်း ေဆာင်ရွက်၍ ေငွေရးေကြ းေရး 
အဖဲွ့အစည်းများနှင့်အခြ ားေသာသက်ဆုိင်သည့် အစုိးရဌာန အဖဲွ့အစည်းများ၏ ပူးေပါင်း 
ပါဝင်မှုဖြ င့် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အ ကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုတုိက်ဖျက်ေရး 
စနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြ န်ရန်။ 
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အခန်း (၃) 

ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆုိင်သည့်ပြ စ်မှုများ  

၅။ ေအာက်ပါပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျူ းလွန်ရာမှ ရရိှေသာေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများကုိ ေငွေကြ းခဝါချမှု 

 ပြ ုလုပ်ခြ င်းသည် ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်ေစရမည် - 

(က) ဂိုဏ်းဖွဲ့ကျူးလွန်သည့် ပြ စ်မှုများ၊ 

( ခ ) ကေလးသူငယ်များအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြ တ်ထုတ်မှု အပါအဝင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အမြ တ်ထုတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည် ့ ပြ စ်မှုများ၊  

( ဂ ) ဉာဏပစ္စည်းဆုိင်ရာ မူပုိင်ခွင့်ထိပါးမှုနှင့်သက်ဆုိင်သည့်  ပြ စ်မှုများ၊ (ဉာဏပစ္စည်းဆုိင်ရာ 

 ပြ စ်မှုများ) 

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာသည့်   ပြ စ်မှုများ၊ 

( င ) အခွန်တိမ်းေရှာင်မှုနှင့ ်အခြ ားအခွန်ဆိုင်ရာမှုခင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်  ပြ စ်မှုများ၊ 

( စ ) ပင်လယ်ဓား ပြ မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည် ့ ပြ စ်မှုများ၊ 

(ဆ) အကြ မ်းဖက်မှုဆိငု်ရာ ပြ စ်မှုများ၊ 

( ဇ ) သတင်းအချက်အလက်ကုိ ဦးစွာသိရိှနုိင်သူက မိမိသိရိှသည့်သတင်း အချက်အလက်ကုိ 

အသုံးပြ ု၍ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြ စ်ေစ၊ ယင်းသတင်းအချက်အလက်ကို သူတစ်ပါးအား 

ေပးအပ်၍ဖြ စ်ေစ တရားမဝင်အကျိုးအမြ တ် ရရှိေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင့် 

ေစျးကွက်ထိန်းချုပ်ရန် ပြ ုလုပ်ခြ င်းဆိုင်ရာ ပြ စ်မှုများ၊ 

( ဈ ) နုိင်ငံေတာ်၏ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အနည်းဆံုး ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်နှင့် အထက် 

 ပြ စ်ဒဏ်ထိုက်သည့်  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခြ ငး်၊ 

(ည) ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ 

ထုတ ်ပြ န်၍ အခါအားေလျာ်စွာ  သတ်မှတ်သည် ့ ပြ စ်မှုများ၊ 

( ဋ ) ပုဒ်မခွဲ (က) မှ ပုဒ်မခွဲ (ည) ပါ ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန် ခြ င်း၊ ကျူးလွန်ရန် 

အားထုတ်ခြ င်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန်အကံဖြ င့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက် ခြ ငး်ကို ပြ ုလုပ်မှု 

 ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပျက်ကွက်မှု ဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်းပါဝင်ခြ င်း၊ 

အကူအညီေပးခြ င်း၊ ပ့ံပုိးခြ င်း၊ အေထာက်အပ့ံေပးခြ င်း၊ စီမံခန့်ခဲွခြ င်း၊ အကံဉာဏ်ေပးခြ င်း၊ 

ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြ စ်ခြ င်းနငှ့် အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်  ပြ စ်မှု။ 

အခန်း (၄) 

ဗဟုိအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့် ယင်းအဖဲွ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၆။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ် 

လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်ေသာ နိုင်ငံသားများအား အဖွဲ့ဝင်အဖြ စ်လည်းေကာင်း ပါဝင်ေစလျက် 

ဗဟိုအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ ဝင် ၁၅ ဦးဖြ င့်  ဖွဲ့စည်းရမည်။ 
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၇။ ဗဟိုအဖဲွ့၏တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ဖြ စ်သည်- 

(က)  ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

မူဝါဒများချမှတ် ခြ င်း၊ ယင်းမူဝါဒနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အခြ ား 

သက်ဆိုင်သည့် အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းအေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျို းသားမဟာဗျူဟာချမှတ်ခြ င်းနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုဆုိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် 

အန္တရာယ်ကုိ အကဲဖြ တ်ခြ င်း ေဆာင်ရွက်၍ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန အဖဲွ့အစည်းများ၊ 

သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မှုဖြ င့် အန္တရာယ်ကုိအေခြ ပြ ုချဉ်းကပ် ခြ င်း 

နည်းလမ်းများအသံုးပြ ုလျက် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု 

တုိက်ဖျက်ေရးစနစ် တစ်ရပ်လံုးကုိ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးအတွက် ေကာ်မတီများ 

ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ ချမှတထ်ားသည့် အမျို းသားမူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မှုနှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အမျိုးသားအဆင့်အန္တရာယ်ကို 

အကဲဖြ တ် ခြ င်းေဆာင်ရွက်မှုကိုလည်းေကာင်း၊ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ 

ဌာနများနှင့် အခြ ားဆက်စပ်အဖဲွ့အစည်းများ၏ သတင်းပုိ့ခြ င်းဆုိင်ရာ လုိအပ်ချက်တုိ့ကုိ 

လည်းေကာင်း ေစာင့် ကြ ည့်စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

( င ) သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများလုိက်နာရန် ေအာက်ပါအချက်များကုိ သတ်မှတ် ပြ ဋ္ဌာန်းသည့် 

ညွှန်ကြ ားချက်များ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း- 

(၁)  ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ခြ င်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 

အန္တရာယ်အဆင့်မြ င့်မားသည့် အေခြ အေနမျို းတွင် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 

တိုးမြ င်ှအ့ေလးထားစိစစ်ခြ င်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ 

(၂) စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု ထူေထာင်ပြ းီေနာက် သုိ့မဟုတ် လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှု 

တစ်ရပ် ေဆာင်ရွက်ပြ းီေနာက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အတည် ပြ ုစိစစ်ခြ င်း 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ။  

( စ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ေရး၊ စုံစမ်း 

စစ်ေဆးေရး၊ အေရးယူေရးတုိ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းဝင်နိုင်ငံများ၊ 

အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊  အိမ်နီးချင်း 

နိုင်ငံများနှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဆ) ေငွေကြ းခဝါချ၍ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများ၊ စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ 

ဖဲွ့စည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ုနိုင်ေစရန် သက်ဆုိင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများအား 

လမ်းညွှန်ခြ င်း၊ 
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( ဇ ) နုိင်ငံေတာ်၏ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက ၊ ဥပေဒေရးရာက ၊ 

တရားစီရင်ေရးက နှင့် တားဆီးနိှမ်နင်းေရးက တုိ့မှ  ပြ ည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အစုိးရ 

မဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်းများအား ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ း 

ေထာက်ပ့ံမှုတုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ အသိပညာေပးေရးနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် မြ င့်ှတင်ေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒချမှတ် ခြ ငး်နငှ့် လမ်းညွှန်ခြ ငး်၊ 

( ဈ ) ဗဟုိအဖဲွ့၏ ေဆာင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာကုိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိးုရအဖွဲ့သို့ တင်ပြ ခြ င်း။ 

၈။  ဗဟိုအဖဲွ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု အန္တရာယ်ေဖာ်ထုတ် 

အကဲ ဖြ တ် ခြ င်းကုိ စဉ်ဆက်မပြ တ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေဖာ်ထုတ်အကဲဖြ တ်မှု၏ ေနာက်ဆံုး 

ရလဒ်များကို ထိန်းသိမ်း ခြ င်း၊ ယင်းရလဒ်များအနက် သင့်ေလျာ်သည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များ၊ သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများအား 

အသိေပးဖြ န့်ေဝခြ င်းနှင့် ယင်းတို့ရရှိသည့် အချက်အလက်များကုိ ေငွေကြ းဆိုင်ရာ 

စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ သတင်းပုိ့ေစခြ င်း၊ 

( ခ )  သတင်းပုိ့ရမည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖုိးပမာဏကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများမှ တာဝန်ရိှသူများထံသုိ့ စိစစ်ေရးအဖဲွ့က 

ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများရိှ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများကုိ သက်ေသခံ 

ပစ္စည်းအဖြ စ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်းခြ င်း၊ ေငွေရးေကြ းေရးဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများ စစ်ေဆး 

 ကြ ည့်ရှုခြ င်း၊ မိတ္တ ူကူးယူခြ င်း၊ လုိအပ်ပါက သက်ေသခံပစ္စည်းအဖြ စ် ရှာေဖွသိမ်းဆည်း 

 ခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက်ခွင့် ပြ ုနိုင်ရန ်အမိန့်ထုတ်ဆင့် ခြ ငး်နှင့် ရုပ်သိမ်းခြ ငး်၊ 

 (ဃ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများကို ဤဥပေဒအရ စုံစမ်း 

စစ်ေဆးေနသည့် ကာလအတွင်း ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ လွှဲေပြ ာင်း ခြ င်း၊ ဖုံးကွယ်ခြ င်း၊ 

ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်း၊ အသွင်ေပြ ာင်းလဲခြ င်းမပြ ုရန ်သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ 

နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တားမြ စ်မိန့်ထုတ်ဆင့် ခြ င်း၊  ချိပ်ပိတ်ထားရန် ညွှန်ကြ ား ခြ င်းနှင့် 

ရုပ်သိမ်းခြ ငး်၊ 

 ( င )  ေငွေကြ းခဝါချမှု ပြ ုလုပ်ရာမှရရိှေသာ ေငွေကြ း သုိ့မဟုတ် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စိစစ်ခြ င်း၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ ဝင်ေရာက်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခြ င်း၊ ရှာေဖွခြ င်း၊ သက်ေသခံ 

ပစ္စည်းအဖြ စ် သိမ်းဆည်းခြ င်းတို့ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန် 

ေငွေကြ းဆုိင်ရာ စံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့အား တာဝန်ေပးအပ် ခြ င်း၊ 
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( စ ) စိစစ်ေရးအဖွဲ့က သက်ေသခံအဖြ စ် သိမ်းဆည်းထားေသာပစ္စည်းကို ခံဝန်ချုပ် ဖြ င့် 

 ပြ န်လည်ေပးအပ်ရန် ခွင့်ပြ ုသည့် အမိန့်ချမှတ်ခြ င်းနှင့် ယင်းခွင့်ပြ ုချက်ကုိ  ပြ န်လည် 

ရုပ်သိမ်းခြ င်းတုိ့ကုိ ကီးကြ ပ်ခြ င်း၊  

(ဆ)  ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အသုံး ပြ ု 

ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းေပးသူအား လုိအပ်ေသာ အကာအကွယ်ေပးခြ င်း 

နှင့် ထုိက်သင့်သည့် ဆုေငွချီးမြ င့်ှခြ င်း၊ 

( ဇ )  ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေထာက်အကူပြ ုနိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများ 

ပါဝင်ေသာ ရံုးအဖဲွ့ကုိ ဖဲွ့စည်းခြ င်း၊ 

 ( ဈ ) ဤဥပေဒအရ တရားရံုးကပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ခြ င်းခံရေသာ ကုမ္ပဏီ အဖဲွ့အစည်း သုိ့မဟုတ် 

သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်းများကို ေအာက်ပါအေရးယူမှုများအနက် သင့်ေလျာ်ေသာ 

အေရးယူမှုကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန သုိ့မဟုတ် ေကာ်မရှင် 

သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းထံသုိ့ ဆက်သွယ်ညိှနိှုင်း အေကြ ာင်းကြ ားခြ င်း-  

(၁) စးီပွားေရးလုပင်န်းရပ်ဆုိင်းေစခြ င်းနှင့် အဆုိပါကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုိင်စင်ကိ ုရုပ်သိမ်းခြ င်း၊ 

(၂)မည်သည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုကိုမဆို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသည့် ကာလအတွင်း 

ေဆာင်ရွက ်ခြ ငး်မပြ ုရန် တားမြ စ်ခြ ငး်၊ 

(၃) ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းခွဲကို ငါးနှစ်ထက်မပိုသည့် ကာလသတ်မှတ်၍ 

ပိတ်သိမ်းခြ င်း၊ 

(၄) ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုများကို ကျူးလွန်ခြ င်းနှင့် ဆက်နွယ်သည့်အေဆာက်အအုံကို 

ငါးနှစ်ထက်မပိုသည့်ကာလအထိ အသုံးမပြ ုရန ်တားမြ စ်ခြ ငး်၊ 

(၅) ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေငွေရးေကြ းေရးမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများကုိ ဆုိင်းင့ံခြ င်း၊ 

ကန့်သတ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် လုိင်စင်ရုပ်သိမ်းေစ ခြ င်းနှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မှုကုိ 

တားမြ စ်ခြ ငး်။  

(ည) ဤဥပေဒအရ တရားရံုးကပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်ခြ င်းခံရေသာ ကုမ္ပဏီအဖဲွ့အစည်း သုိ့မဟုတ် 

သတင်းပုိ ့အဖဲွ့အစည်းများကုိ တစ်နှစ်ထက်မပုိသည့်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် 

စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ဗဟိုအဖွဲ့၏ကီးကြ ပ်မှုေအာက်တွင ်ထားရိှနိုင် ခြ င်း၊  

( ဋ ) ပုဒ်မခဲွ (ဈ) နှင့် ပုဒ်မခဲွ (ည) တုိ့ပါ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ စာေပစာနယ်ဇင်းများ၊ 

ေရဒီယို၊ ရုပ်မြ ငသ်ံကြ ားများမတှစဆ်င့် ဖြ စ်ေစ၊ အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းများဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားနည်းလမ်းတစ်ခုခု ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ အများပြ ည်သူသို့ ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာ 

အသိေပးခြ ငး်။  
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အခန်း (၅) 

ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်း နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၉။  ဗဟိုအဖဲွ့သည် သတင်းပို့ချက်များကိုလည်းေကာင်း၊ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို 

ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆိုင်ရာ  ပြ စ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အခြ ားေသာသတင်းအချက်အလက်များကုိ 

လည်းေကာင်း လက်ခံခြ င်း၊ ေတာင်းဆို ခြ င်း၊ စိစစ် ခြ င်းနှင့် ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အကြ မ်းဖက်မှုကို 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုနှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် 

ေသာ်လည်းေကာင်း ဆက်နွယ်သည်ဟု သံသယရှိသည့်အခါ စိစစ်ေတွ့ရှိချက်ရလဒ်နှင့် အခြ ား 

သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ိုဂ လ် သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း 

များထံသုိ့ ေဆာလျင်စွာ ေပးအပ်ခြ င်း၊  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများ၏ ေတာင်းဆုိချက် 

နှင့်အညီ ေပးအပ် ခြ ငး်များကို လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေသာ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြ စ် 

ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။  

၁၀။ ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည ်- 

(က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာအသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ရမည့် သတင်းပို့ချက် 

သတ်မှတ်ပံုစံများ၊ သတင်းပုိ့ချက်တွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ၊ သတင်းေပးပုိ့  ပြ းီေနာက် 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် သတင်းပို့ ခြ င်းဆိငု်ရာ နည်းလမ်းများကို 

အခါအားေလျာ်စွာ ထုတ်ပြ န်ရမည။် 

( ခ ) ေငွေကြ းခဝါချမှု သို့မဟုတ် ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆိုင်သည့်  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျူ းလွန်သည်ဟု သံသယရိှလျှင် စိစစ်ချက်ရလဒ် သုိ့မဟုတ် အခြ ားေသာ သက်ဆုိင်ရာ 

ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ေဆာလျင်စွာ ေပးအပ် ခြ င်း၊ ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ မိတ်ဖက် 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေတာင်းဆိုချက်နှင့်အညီ ေပးအပ် ခြ င်း ပြ ုနိုင်သည်။ 

( ဂ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု၏ အလားအလာများ၊ 

ေစာင့်ကြ ည့်အကဲဖြ တ်မှုရလဒ်များနှင့် ယင်းပြ စ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ပံုစံများ၊ ဦးတည်ရာများ၊ 

အန္တရာယ်ရှိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေလ့လာရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် 

ကိန်းဂဏန်းများကို စုေဆာင်းခြ ငး်၊ ထိန်းသိမ်းခြ ငး်နှင် ့ဖြ န့်ေဝခြ ငး်ပြ ုရမည်။ 

(ဃ) ဤဥပေဒပါကိစ္စရပ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် ပြ ည်တွင်းမှ အခြ ားအဖဲွ့အစည်း 

များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြ င်းတို့  ပြ ုရမည်။ 

( င ) ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူ  ဖြ စ်ေစေရး 

အတွက် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအား အသိပညာေပး ခြ ငး်၊ သင်တန်းေပးခြ င်း 

နှင့် လိုအပ်ေသာ အကူအညီအေထာက်အပံ့ေပးခြ င်းတို့ ပြ ုရမည်။ 
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( စ ) အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင် ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ 
သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို သက်ဆိုင်ရာသတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက 
သတ်မှတ်သည့်ပံုစံဖြ င့် ေပးပို့ရန် ကာလသတ်မှတ်၍ ေတာင်းခံနိုင်သည်။  

(ဆ) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြ ား 
အစိးုရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ရရှိထိန်းသိမ်းထားသည့် မည်သည် ့သတင်းပုိ့ချက် 
သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကိုမဆို ရယူသုံးစွဲခွင့် ရှိသည်။ 

( ဇ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက် 
ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

( ဈ )  ပြ ည်ပမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းနှင့် သေဘာတူညီချက် သုိ့မဟုတ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု ပြ ုလုပ် 
ခွင့်ရိှသည်။ သေဘာတူညီချက်မရိှသည့် အေခြ အေနတွင် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်ကုိ 
အေခြ ခံ၍ အပြ န်အလှန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှု  ပြ ုနိုင်သည်။ 

(ည) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်က အပ်နှင်းေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

၁၁။ ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည ်ဗဟိုအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် - 

(က) မိမိအဖွဲ့အစည်းနှင့်အလားတူ လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိ ပြ ီး လျှို့ဝှက်ချက် ထိန်းသိမ်းရန် 
တာဝန်ရိှေသာ  ပြ ည်တွင်း၊  ပြ ည်ပအာဏာပုိင် အဖဲွ့အစည်းများနှင့် မိမိဆန္ဒအေလျာက် 
 ဖြ စ်ေစ၊ ေတာင်းဆုိချက်အရဖြ စ်ေစ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  ပြ ုနိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖလှယ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းပြ ုသည့် မည်သည့် 
သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ပြ ည်ပမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအား ေအာက်ပါ 
နည်းလမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် အေကြ ာင်းကြ ားရမည-် 

(၁) ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမး်ေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့ က အသံုးပြ ုသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် 
အသုံးပြ ုပုံအတိုင်းသာ အသုံးပြ ုေစခြ ငး်၊ 

(၂) ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၅ ပါ 
 ပြ စ်မှုများတိုက်ဖျက်ေရးအတွက် အသုံး ပြ ုေစခြ ငး်၊ 

(၃) အခြ ားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် အသုံးပြ ုရန်ရည်ရွယ်ပါက ယင်းသတင်းအချက် 
အလက်ကိ ုေပးအပ်သည့် အဖဲွ့အစည်း၏ သေဘာတူခွင့်ပြ ုချက်ရယူေစခြ ငး်။ 

( ဂ ) ေငွေကြ းဆုိင်ရာ စံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့သည်  ပြ ည်ပမိတ်ဖက် အဖဲွ့အစည်းထံမှ 
လက်ခံရရှိသည့် အကူအညီေတာင်းခံမှုကို အ ေခြ ခံကာ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) တွင် 
ရည်ညွှန်းထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်သည့်အ ပြ င်  ပြ ည်တွင်း 
ကိစ္စရပ်များအတွက် အပ်နှင်းထားေသာလုပ်ပုိင်ခွင့်များနှင့်အညီ အကူအညီေတာင်းခံမှုကုိ 
အေထာက်အကူဖြ စ်ေစမည့် အခြ ားေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ  ပြ ုလပု် 
နိုင်သည်။ 
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၁၂။ ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည ်- 

(က) စုံစမ်းေထာက်လှမ်းသည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကိ ုလျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။ 

( ခ ) စိစစ်ေရးအဖဲွ့ကတင်ပြ ေသာ တင်ပြ ချက်များကုိ ဗဟုိအဖဲွ့သုိ့ အစီရင်ခံတင်ပြ ရမည်။  

အခန်း (၆) 

စိစစ်ေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၃။ ေငွေကြ းဆိငု်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒပါပြ ဋ္ဌာန်းချကမ်ျားအရ လက်ခံ 

ရရှိသည့် သတင်းပို့ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းေကာင်း၊ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် 

ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆုိင်သည့်  ပြ စ်မှုများဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကုိလည်းေကာင်း လက်ခံ၍ 

စိစစ်သံုးသပ်ပြ းီေနာက် ေတွ့ရိှချက်များအရ ေငွေကြ းခဝါချမှု သုိ့မဟုတ် ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆုိင်သည့် 

 ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျူ းလွန်ေကြ ာင်း သံသယဖြ စ်ဖွယ်ေတွ့ရိှလျှင် ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရး 

အဖွဲ့ ဝင်များပါဝင်ေသာ စိစစ်ေရးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ စည်းတာဝန်ေပးအပ်ရမည်။ 

၁၄။ စိစစ်ေရးအဖဲွ့သည် ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု၊ တရားမဝင်ေသာ 

နည်းလမ်း ဖြ င့်ရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ၊ အကြ မ်းဖက်သမားတုိ့၏ ပုိင်ဆုိင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

စိစစ် ခြ င်းနှင့် ယင်းေငွေကြ းနှင့် ပစ္စည်းများအား ယာယီထိန်းသိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်- 

(က) ေငွေကြ းခဝါချရာမှ ရရှိေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်သမား 

သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံသူတုိ့၏ ပုိင်ဆုိင်မှုများကုိ ေဖာ်ထုတ် ခြ င်း၊ 

ကွင်းဆက်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်း ဖြ င့်ရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက် 

သမား သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့သူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို 

ရှာေဖွ ခြ င်း၊ တားဆီးခြ င်း၊ ထိန်းချုပ် ခြ င်း၊ ဖမ်းဆီး ခြ င်း၊ သက်ေသခံပစ္စည်းအဖြ စ် 

သိမ်းဆည်းခြ င်း၊ သိမ်းဆည်းထားေသာပစ္စည်းများအား ခံဝန်ချုပ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ေပးအပ် 

ထားရှိခြ ငး်၊ 

( ဂ )  စိစစ်သည့်ကာလအတွင်း အဆုိပါေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများအား ချပ်ိပိတ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် 

အခြ ားနညး်ဖြ င့် ေရာင်းဝယ်မှုမပြ ုလုပ်ရန ်တားမြ စ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများ၏ ေငွေကြ းဆုိင်ရာ သုိ့မဟုတ် အခြ ားေသာမှတ်တမ်းများအား 

ထုတ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆုိခြ င်းနှင့်ဖတ်ရှုခြ င်း၊ 

( င ) စိစစ် ခြ င်းခံရသူထံမှဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားပုဂ္ဂုလ်တစ်ဦးထံမှဖြ စ်ေစ အစုိးရဌာန၊ အဖဲွ့အစည်း 

များထံမှဖြ စ်ေစ၊ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရး အဖဲွ့အစည်းများထံမှဖြ စ်ေစ လုိအပ်ေသာ 

အေထာက်အထားများကို ေတာင်းယူစစ်ေဆးခြ ငး်၊ 
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( စ ) တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့်ရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများမှ ဆင်းသက်လာပြ းီ 

အခြ ားသ၏ူ အမည်ခံထားေသာ အေဆာက်အအုံ၊ ေမြ နှင့်လုပ်ငန်းေနရာ တစ်ခုခုကို 

ဝင်ေရာက်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခြ င်း၊ ရှာေဖွခြ င်း၊ သက်ေသခံပစ္စည်းအဖြ စ် သိမ်းဆည်းခြ င်း။ 

၁၅။ စိစစ်ေရးအဖွဲ့သည် - 

(က) စိစစ်သည့် ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။ 

( ခ ) ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံ 

တင်ပြ ရမည်။  

အခန်း (၇) 

စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်းနှင်လု့ပ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၆။ ဗဟိုအဖဲွ့သည် ေငွေကြ းဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့က တင်ပြ လာသည့် စိစစ်ချက် 

အစီရင်ခံစာအရ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးနိုင်ေရးအတွက် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ့ကို  ဗဟိုအဖဲွ့ဝင် တစဦ်းဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ေစပြ ီး အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး သုံးဦးဖြ င့် 

ဖွဲ့စည်းရမည်။  

၁၇။ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့သည် -  

(က) စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆင့်ဆို 

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်သည့်သက်ေသခံချက်များ ထပ်မံရယူနိုင်သည်။  

( ခ ) စိစစ်ေရးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ထပ်မံရယူသည့် သက်ေသခံချက်များအရ မိမိ၏ 

ေတွ့ရိှချက်ကုိ  သံုးသပ်ချက်၊ သေဘာထားမှတ်ချက်များနှင့်အတူ ဗဟုိအဖဲွ့သုိ့ တင်ပြ  

ရမည်။  

( ဂ ) စုံစမ်းစစ်ေဆးသည့်ကိစ္စရပ်အသီးသီးကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရမည်။ 

အခန်း (၈) 

 ကိုတင်ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်သတင်းပုိ့ရန်တာဝန် 

၁၈။ သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ (က) နှင့်အညီ ဗဟုိအဖဲွ့က ေပးအပ်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များအရ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုအန္တရာယ် 

အကဲဖြ တ်ခြ င်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အန္တရာယ်အကဲဖြ တ်ချက်များ၊ ထင်ရှားသည့် မည်သည့် 

သက်ေသခံအေထာက်အထားနှင့် သတင်းများကိုမဆို စာဖြ င့်ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီး 

ယင်းမှတ်တမ်းသည် ေနာက်ဆံုးအေခြ အေနနှင့် ကုိက်ညီရမည့်အပြ င် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များက 

အသုံးပြ ုနိုင်ေရးအတွက် အသင့်ရှိရမည်။ 
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၁၉။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် - 

(က) ဤဥပေဒမပြ ဋ္ဌာန်းမီက တည်ရိှခ့ဲသည့် ေငစွာရင်းများ၊ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများ 

နှင့် ပတ်သက်၍ ဤဥပေဒအရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်း 

ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ေဆာင်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိမှုအေပါ် 

အေခြ  ပြ ု၍ သင့်ေလျာ်သည့်အချိန်တွင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ 

အန္တရာယ်အကဲဖြ တ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ရလဒ်များနှင့် ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဗဟုိအဖဲွ့က 

ေပးအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရရိှပါက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 

အေလးထားစိစစ် ခြ င်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) အကဲဖြ တ်ချက်အရ ေငွေကြ းခဝါချမှုအန္တရာယ်အဆင့် မြ င့်မားသည်ဟု ေဖာ်ထုတ် 
ရရှိသည့်အခါ ယင်းအန္တရာယ်အဆင့်နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 
အေလးထားစိစစ်ခြ ငး် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို တိုးမြ ှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည့်အပြ င် 
လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှု သုိ့မဟုတ် အခြ ားေသာေဆာင်ရွက်မှုများသည် ပံုမှန်ဟုတ် 
မဟုတ်ကုိလည်းေကာင်း၊ သံသယ ဖြ စ်ဖွယ် ရိှ မရိှ ကုိလည်းေကာင်း ဆံုး ဖြ တ် ခြ င်း၊ 

(၂) အကဲဖြ တ်ချက်အရ ေငွေကြ းခဝါချမှုအန္တရာယ်အဆင့်နိမ့်သည်ဟု ေဖာ်ထုတ်ရရှိ 
သည့်အခါ ယင်းအန္တရာယ်အဆင့်နှင့်အညီ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 
အေလးထား စိစစ် ခြ င်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ င်း၊ 

(၃) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 
အေလးထားစိစစ် ခြ င်းဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေငွေကြ းခဝါချမှု သုိ့မဟုတ ်
အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဟု သံသယရိှသည့်အခါ၌ဖြ စ်ေစ အန္တရာယ် 
အဆင့်မြ င့်မားသည့်ကိစ္စရပ်၌ဖြ စ်ေစ အသုံးပြ ု ခြ င်းမှ ရပ်စဲခြ င်း။  

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်း ေဆာင်ရွက်ချက် 
များကို ေအာက်ပါအချိန်အခါနှင့် အ ေခြ အေနများတွင ်ေဆာင်ရွက်ရမည ်-  

(၁)ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးအတွက် လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုတစ်ရပ် 
မပြ ုလုပ်ေပးမီ သို့မဟုတ် ေငွစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ေပးခြ ငး်မပြ ုမီ၊ 

(၂)သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားေရးဆက်ဆံမှု ထူေထာင်ထားခြ င်းမရှိသည့် 
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်သည့် လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုသည် 
တစ်ကိမ်တည်းဖြ စ်ေစ ဆက်နွယ်မှုရိှေသာ အကိမ်အေရအတွက်များစွာဖြ င့် ဖြ စ်ေစ 
သတင်းပုိ့ရန်သတ်မှတ်သည့်ပမာဏ သုိ့မဟုတ် ယင်းထက်ပုိေသာပမာဏ ဖြ စ်သည့် 
အခါ အဆိုပါဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအတွက် လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုကို 
ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး် မပြ ုမီ၊  



 

18 
 

(၃) ပြ ည်တွင်းနှင့်နိုငင်ံတကာေကြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် နည်းလမ်း ဖြ င့် 

ေငွေကြ းလွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုတစ်ရပ်ကို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်မ ပြ ုမီ၊ 

(၄) ယခင်ရရှိထားသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် 

မှန်ကန်မှု သို့မဟုတ် ပြ ည့်စုံမှုမရိှဟု သံသယရိှသည့်အခါတိုင်း၊ 

(၅) ေငွေကြ းခဝါချမှု၊ အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု 

သံသယရှိသည့်အခါတိုင်း။  

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် ဆက်နွယ်မှုရိှေသာ လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှု ပြ ုသည့် တန်ဖုိးပမာဏကုိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် 

ချိန်တွင် မသိရိှပါက အဆုိပါပမာဏကုိ သိရိှလျှင်သိရိှချင်း သုိ့မဟုတ် အဆုိပါတန်ဖုိး 

ပမာဏသည် သတ်မှတ်ပမာဏသို့ ေရာက်ရှိလျှင်ေရာက်ရှိချင်း ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အတည်ပြ ုေဖာထ်ုတ်ခြ င်းကိ ုေဆာင်ရွက်ရမည်။  

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်း 

ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) လွတ်လပ်၍ ယုံကြ ည်အားထားရေသာဇစ်မြ စ်များ၊ အေထာက်အထားများ၊ 

အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များဖြ င့် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သူအား စိစစ်အတည်ပြ ု ခြ င်းနှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ၏ 

မှတ်ပုံတင်ကို အတည်ပြ ုခြ ငး်၊ 

(၂) စီးပွားေရးဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ သေဘာသဘာဝဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်များ စုေဆာင်းရယူခြ ငး်နှင့် နားလည်သိရှိ ခြ င်း၊ 

(၃) သတင်းပုိ့အဖွဲ့အစည်းများအေနဖြ င့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင် မည်သူမည်ဝါ 

 ဖြ စ်ေကြ ာင်း သိရှိနိုင်၍ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်မှု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံတို့ကို နားလည် သေဘာေပါက်ပြ ီး 

စိစစ်အတည်ပြ ုနုိင်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်ကုိ အတည်ပြ ုေဖာ်ထုတ် ခြ င်း 

နှင့် အဆုိပါအကျို းခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်၏ သက်ေသခံအေထာက်အထားကုိ စိစစ်ရန် 

အလို့ငှာ သင့်ေလျာ်သည့်အေရးယူေဆာင်ရွက်မှု အားလုံးကိုေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(၄) ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှုများ 

အတွက် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကုိယ်စား ေဆာင်ရွက်သူသည် အာဏာအပ်နှင်းခြ င်း 

ခံရသူ ဟုတ် မဟုတ် စိစစ်ခြ င်းနှင့် ယင်း၏မှတ်ပံုတင်ကုိ မှန်ကန်ေကြ ာင်း အတည်ပြ ု 

 ခြ င်း၊ ပုဂ္ိုဂ လ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖဲွ့အစည်း သုိ့မဟုတ် ဥပေဒေရးရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှု၏ 

တရားဝင်တည်ရိှမှုအေခြ အေနအား စိစစ်ခြ င်း၊ ဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်သူ၏ အမည်၊ 

တရားဝင်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ လိပ်စာ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း 
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အချက်အလက်များရယူခြ င်းနှင့် ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဥပေဒအရ 

စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မှုများအေပါ် စည်းေနှာင်မှုရှိေစသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းများသတ်မှတ ်ခြ ငး်၊ 

(၅) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူသည် ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရိှသူ သုိ့မဟုတ် 

အ ပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ သြ ဇာတိက္ကမရိှသူ ဖြ စ်ေကြ ာင်း ယံုကြ ည်ရန် အေကြ ာင်းရိှပါက 

ပုဒ်မခွဲငယ် (၁) မှ  ပုဒ်မခွဲငယ် (၄) အထိပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 

အေလးထား စိစစ်ခြ င်းကိ ုတိုး မြ ှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

( င ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ တာဝနဝ်တ္တရားများကို ေဆာင်ရွက်နိုင် ခြ င်းမရှိလျှင် ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ 

ခဲွငယ် (၁) မှ ပုဒ်မခဲွငယ် (၃) အထိ ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်မေပးခြ င်း 

သုိ့မဟုတ် ရပ်စဲခြ င်းပြ ု၍ ယင်းအေခြ အေနကုိ ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရး 

အဖွဲ့သို့ သတင်းပုိ့ရမည်။ 

( စ ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ေဆာင်ရွက်ရမည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထား 

စိစစ် ခြ င်းဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ စီးပွားဆက်ဆံမှုေဆာင်ရွက်ပြ းီေသာ်လည်း 

 ပြ ုလုပ်နိုင်သည်။ 

(ဆ) အထူးသဖြ င့် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု အန္တရာယ် 

အဆင့ ်မြ င့်မားသည့်   ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်များ၊ 

စီးပွားေရးဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအပါအဝင် ဤပုဒ်မအရ 

စုေဆာင်းရယူထားသည့် အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များ 

သုိ့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များသည် ေနာက်ဆံုးအ ေခြ အေနနှင့်ကုိက်ညီ 

ေစေရးနှင့် အကျု းံဝင်ေသာအချက်အလက်များဖြ စ်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ထားရိှရမည်။ 

၂၀။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းအတွက် ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ခြ င်းကုိ စဉ်ဆက်မပြ တ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထုိ့အပြ င် မိမိတုိ့သိရိှ 

ထားသည့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

အန္တရာယ်ရိှမှုအဆင့်အတန်းများနှင့် ကုိက်ညီေစေရးအတွက် မည်သည့်လွဲှေပြ ာင်း ေဆာင်ရွက်မှုကုိမဆုိ 

ေသချာစွာ စိစစ်ရမည်။ လိုအပ်ပါက ေငွေကြ းဇစ်မြ စ်ကုိလည်းစိစစ်ရမည်။ 

၂၁။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် - 

(က) ေအာက်ပါေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေစာင့်ကြ ည့်စစ်ေဆးရမည-် 

(၁) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအရင်းခံ ထင်ရှားခြ င်းမရိှဘဲနှင့် ဖြ စ်ေစ၊ ဥပေဒနှင့်ညီေကြ ာင်း 

ထင်ရှားခြ င်းမရိှဘဲနှင့်ဖြ စ်ေစ ရှုပ်ေထွးေသာ၊ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ ပမာဏများပြ ားသည့် 

လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများအားလုံး၊ ပုံမှန်မဟုတ်ေသာပုံစံဖြ င့် လွှဲေပြ ာင်းသည့် 

ေဆာင်ရွက်မှုများအားလုံး၊  
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(၂) ေငွေကြ းခဝါချမှုနင်ှ ့ အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တားဆးီကာကွယ် 

ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ လံုေလာက်စွာလုိက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း မရိှသည့် 

နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံမှ သုိ့မဟုတ် ယင်းနုိင်ငံရိှသူတစ်ဦးနှင့် စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်မှု 

သို့မဟုတ် လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုအားလုံး၊ 

( ခ )  ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ေဆာင်ရွက်မှုအားလံုး၏ ေနာက်ခံအေခြ အေနနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကုိ 

 ဖြ စ်နုိင်သမျှ စစ်ေဆးရမည့်အ ပြ င် ေတွ့ရိှချက်များကုိလည်း ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ေငွေကြ းခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု 

အန္တရာယ်အဆင့် မြ င့်မားသည်ဟု ေဖာ်ထုတ်သိရိှရပါက ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် 

အေလးထားစိစစ် ခြ င်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးမြ ှင့်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၂။  သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ တစ်ဦးတစ်ေယာက် သို့မဟုတ် 

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရှိသူများ သို့မဟုတ် 

အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရိှသူများ ဟုတ်မဟုတ် ဆံုးဖြ တ်နုိင်ရန် အန္တရာယ်အဆင့်အလုိက် 

သင့်ေလျာ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထားရှိပြ းီ ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရှိသူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(၁) စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု ထူေထာင်ခြ င်းမပြ ုမီ သုိ့မဟုတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

မပြ ုမီ အကးီတန်းစီမံအုပ်ချုပ်သူထံမှ သေဘာတူညီချက်ရယူခြ င်း၊ 

(၂)ချမ်းသာကယ်ဝမှုနှင့်ေငွေကြ းအရင်းအမြ စ်ကုိေဖာ်ထုတ်ရန် ဆီေလျာ်သည့် အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုများအားလုံး ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

(၃) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် တုိးမြ င့်ှအေလးထား စိစစ်ခြ င်းကုိ စဉ်ဆက်မပြ တ် 

ကျင့်သုံး၍ ယင်းစီးပွားဆက်ဆံမှုကို ေစာင့်ကြ ည့်ခြ င်း။ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပတွင်  သြ ဇာတိက္ကမရိှသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများက 

အန္တရာယ်အဆင့်မြ င့်သည်ဟု ဆံုးဖြ တ်ပါက ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများကုိ 

ကျင့်သုံး ခြ ငး်။ 

၂၃။ သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများသည် ေအာက်ပါသတင်းအချက်အလက်ဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများကုိ 

ထိန်းသိမ်းထားရိှရမည့်အ ပြ င် ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့နှင့် အခြ ားအာဏာပုိင်များ 

ထံသုိ့ ယင်းမှတ်တမ်းများနှင့် အေရးပါသည့်သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးပုိ့နုိင်ေစရန် အဆင်သင့် 

ေဆာင်ရွက်ထားရမည်ဖြ စ် ပြ ီး ယင်းမှတ်တမ်းများသည် လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုချင်းစီကို 

 ပြ န်လည်ဆက်စပ်ေဖာ်ထုတ်နိုင်သည်အထိ ပြ ည့်စုံလုံေလာက်မှုရှိရမည ်- 

(က) စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုရပ်စဲ ပြ းီချိန် သုိ့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါ လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုကုိ 

 ပြ ုလုပ်ပြ ီးချိန်မှ ငါးနှစ်အထိ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ သုိ့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရိှသူ 

ပိုင်ရှင်၏ ေငွစာရင်းများနှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စာအဆက်အသွယ်များ အပါအဝင် 
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သက်ေသခံအေထာက်အထားဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူ 

အေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်းမှတစ်ဆင့် ရရှိထားေသာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့် 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပြ းီေသာ စိစစ်ေတွ့ရှိချက် စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပ လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်ရန် အားထုတ်မှု သို့မဟုတ် လွှဲေပြ ာင်း 

ေဆာင်ရွက်မှုကို ေဆာင်ရွက်ပြ းီချိနမှ် ေနာက်ထပ်ငါးနှစ်တာကာလအထိ လွှဲေပြ ာငး် 

ေဆာင်ရွက်မှုများဆုိင်ရာ မှတတ်မ်းများ၊ 

( ဂ ) ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့သုိ့ သတင်းပုိ့တင်ပြ ခ့ဲသည်မှာ အနည်းဆံုး 

ငါးနှစ်ကြ ာပြ ီဖြ စ်သည့် ဤဥပေဒ အခန်း (၈) အရ လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှု သတင်း 

ပို့ချက်မိတ္တ ူများနှင့် အခြ ားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ 

(ဃ) ေဆာင်ရွက်မှုပြ းီဆုံးခဲ့သည်မှာ သို့မဟုတ် ေနာက်ဆုံးအချိန ်  ပြ င်ဆင်မွမ်းမံခ့ဲသည်မှာ 

ငါးနှစ်ေကျာ်လွန်သည့် အန္တရာယ်အဆင့်အကဲဖြ တ်ချက်နှင့် အခြ ားအေရးပါသည့် 

သတငး်အချက်အလက်များ။ 

 ၂၄။ (က) သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများသည် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ခြ င်း 

ဆိုင်ရာ အချက်များအနက် ေအာက်ပါအချက်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိေသာ 

 ကြ ားခံပုဂ္ဂုလ်ကို အားထားေဆာင်ရွက်နိုင်သည် -  

(၁) ပုဒ်မ ၁၉၊  ပုဒ်မခဲွ (ဃ) ပါ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေနှာင့်ေနှးမှုမရိှဘဲ ရယူ 

နိုင် ခြ င်း၊ 

(၂) ပုဂ္ိုဂ လ် သုိ့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အတည်ပြ ုနုိင်သည့် အေထာက်အထားများ နှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ခြ င်းဆုိင်ရာ အေထာက်အထား 

စာရွက်စာတမ်းများကုိ ေတာင်းဆုိပါက ေနှာင့်ေနှးမှုမရိှဘဲ ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ခြ င်း၊ 

(၃) ပုဒ်မ ၂၁ မှ ၂၃ ပါ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်စားလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက် ေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းခန့်ခဲွ ခြ င်း၊  ကီးကြ ပ် ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ေစာင့် ကြ ည့် 

စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် အကဲဖြ တ်ခြ ငး်များကို ေကျနပ်ဖွယ် ေဆာင်ရွက်ထားနိုင်ခြ င်း။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကုိ မည်သူမည်ဝါဖြ စ်ေကြ ာင်း ေဖာ်ထုတ် ခြ င်း 

နှင့်စိစစ်အတည်ပြ ုခြ ငး် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်း၌ အဓိက တာဝန် 

 ဖြ စ်သည်။ 

၂၅။ သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများသည် အသစ်တီထွင်ထားသည့် ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ေဆာင်မှု၊ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်း သုိ့မဟုတ် နည်းပညာများနှင့်ဆက်နွယ်၍ ေပါ်ေပါက်ေသာ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု အန္တရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ် ခြ င်းနငှ့် အကဲဖြ တ်ခြ ငး်၊ ယင်းအန္တရာယ်များကို 

စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ေလျာ့ပါးေစရန် သင့်ေလျာ်သည် ့အေရးယူေဆာင်ရွက် ခြ င်းတို့ကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရမည်။ 
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 ၂၆။ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် နယ်စပ် ဖြ တ်ေကျာ်ေဆာင်ရွက်သည့် 

ကိုယ်စားလှယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် အလားတူ အခြ ားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုများ မပြ ုလုပ်မီ ပုဒ်မ ၁၉ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ပါ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ်ခြ င်းများကို ပုံမှန်ပြ ုလုပ်ရမည့် 

အ ပြ င် ေအာက်ပါတို့ကုိလည်းေဆာင်ရွက်ရမည်-  

(က) မိမိနှင့်စီးပွားဆက်ဆံ ေဆာင်ရွက်ေသာ အခြ ားနိုင်ငံမှအဖွဲ့အစည်း၏ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်း၊ ယင်း၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ေငွေကြ းခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကို 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးခံရ ခြ င်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်း 

ထိန်းသိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ အေရးယူခံရခြ ငး် ရှိ မရှိ ကိုလည်းေကာင်း၊  ကးီကြ ပ်မှုဆိုင်ရာ 

အရည်အေသွးနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းေကာင်း 

စုေဆာင်းရယူခြ င်းနငှ့် သိရှိရန်ေဆာင်ရွက် ခြ ငး်၊ 

( ခ )  အကးီတန်းစီမံခန့်ခွဲသူထံမ ှခွင့် ပြ ုချက်ရယူခြ င်း၊ 

( ဂ ) အဆက်အသွယ်ဘဏ်အဖဲွ့အစည်း၏ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ း 

ေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ထိန်းချု ပ်ကီးကြ ပ်မှုအရည်အေသွးကုိ အကဲဖြ တ်ခြ င်း၊ 

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ း 

ေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရး တာဝန်ဝတ္တရားများကို မှတ်တမ်းတင်ခြ င်း။ 

၂၇။ (က) ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများသည် ေကြ းနန်း သုိ့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် 

နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွလွဲှခြ င်းပါဝင်ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုများကုိ  ပြ ုလုပ်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက် 

များနှင့်အညီ စိစစ်ရမည်။ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များတွင် ေကြ းနန်း သုိ့မဟုတ် 

အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွလွှဲရာ၌ပါရှိသည့် မှာကြ ားချက်များ သို့မဟုတ် 

ေငွေပးေချမှုများလည်း ပါဝင်ရမည်။ အကယ်၍ ေငွစာရင်းအမှတ်မရိှပါက ထုိလွဲှေပြ ာင်းမှု 

အတွက် သီးခြ ားရည်ညွှန်းနံပါတ်ကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ဤပုဒ်မ၏  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ပါ 

သတင်းအချက်အလက်ကို ေငွေပးေချမှုေဆာင်ရွက်ေသာ  ကြ ားခံေငွေရးေကြ းေရး 

အဖွဲ့အစည်းများက ထိန်းသိမ်းခြ င်းနငှ့ ်တစ်ဆင့်ေပးပို့ ခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) သည် ေအာက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိေစရ- 

(၁) အေကးဝယ်ကတ် သုိ့မဟုတ်  မြ ီစားကတ်် ဖြ င့် လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှု၊ ယင်းလွဲှေပြ ာင်းမှု 

နှင့်အတူ အေကးဝယ်ကတ်နှင့်  မြ ီစားကတ် အမှတ်များပါရှိေသာ လွဲှေပြ ာင်းမှု၊ 

(၂) ဘဏ်နှင့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်သည့် ကနဦး 

လွဲှေပြ ာင်းသူနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်တုိ့သည် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရး 

အဖွဲ့အစည်းများ ဖြ စ်ပါက ယင်းေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများအကြ ား 

ေဆာင်ရွက်သည့် လွှဲေပြ ာင်းမှု။ 
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( ဂ ) ေငွေပးေချမှုေဆာင်ရွက်ေသာ ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သည် 

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ င်းမရိှသည့် ေကြ းနန်း 

သုိ့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွလွှဲခြ င်းကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း မပြ ုရ၊ 

(ဃ) နိုင်ငံ ဖြ တ်ေကျာ၍် ေကြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွလွှဲခြ င်း 

သုိ့မဟုတ် ေငွေကြ းလက်ခံ ခြ င်း ပြ ုသည့် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းသည်- 

(၁) အဆိုပါလွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်ချက်နှင့်အတူ ကနဦးလွှဲေပြ ာင်းေပးသူနှင့်အကျိုး 

ခံစားခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ ် ပိုင်ရှင်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်း 

ထားရှရိန် ကြ ပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၂) ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် အကျုံးမဝင်ေသာ ေကြ းနန်း သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ် 

နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွလွှဲ ခြ င်းများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ထိုက်သင့်ေသာအေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုများ  ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

(၃) ယင်းလွဲှေပြ ာင်းမှုေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ လက်ခံခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ဆုိင်းင့ံထားခြ င်းနှင့် 

ေနာက်ဆက်တဲွအေရးယူ ခြ င်းများေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ 

ထုတ်ပြ န်ထားရမည်။ 

( င ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ကနဦးလွှဲေပြ ာငး်သူ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိေသာ ပိုင်ရှင်နှင် ့

သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည်  ပြ ည်တွင်းေကြ းနန်း သို့မဟုတ် 

အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် ေငွလွှဲ ခြ င်းတစ်ရပ်တွင် မှတ်တမ်းကျန်ရှိေစေရး 

အတွက် နည်းပညာကန့်သတ်ချက်များေကြ ာင် ့အတားအဆီးဖြ စ်ပါက ယင်းေငွေကြ း 

လွဲှေပြ ာင်းမှုပြ ုလုပ်ရန် ညွှန်ကြ ားသည့် သုိ့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်သည့် အဖဲွ့အစည်းထံမှ 

ေဖာ် ပြ ပါ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရရှိေသာ အဖွဲ့အစည်းသည် မှတတ်မ်းကို 

သိမ်းဆည်းထားရှိရမည်။  

( စ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များမပါရှိေသာ ေကြ းနန်း 

သို့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် နိုင်ငံ ဖြ တေ်ကျာ၍် ေငွလွှဲေပြ ာင်းခြ င်းကို 

လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့် ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းတစ်ရပ်သည် ယင်းလွဲှေပြ ာင်း 

ေဆာင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျို းခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်အား အတည်ပြ ု စိစစ်ရမည်။ 

(ဆ)  မြ န်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ေကြ းနန်း သုိ့မဟုတ် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်း ဖြ င့် 

ေငွေကြ းလွဲှေပြ ာင်း ေဆာင်ရွက်မှုပြ ုလုပ်သည့် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းများ 

က လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် ညွှန်ကြ ားချက်များကို ထုတ်ပြ န်ရမည်။ 
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၂၈။ (က) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများသည် ဤဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရန်နှင့် ဤဥပေဒနှင့်အညီ ေဖာ်ထုတ်ရရှိသည့် အန္တရာယ်များကို ေလျာ့ပါး 

ေစေရးအတွက် ထိေရာက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန် ဌာနတွင်းအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်  ကီးကြ ပ်ထိန်းသိမ်းမှုများကို ပြ ဋ္ဌာန်း ခြ င်း၊ ထပ်မံဖြ ည့်စွက် 

 ပြ ဋ္ဌာန်းခြ င်းနှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ခြ င်းများ  ပြ ုလုပ်ရမည်။ ထုိ ့ပြ င် လုိအပ်ပါက 

ယင်းမူဝါဒများနှင့်  ကီးကြ ပ်ထိန်းသိမ်းမှုများအား အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုကုိ ေစာင့် ကြ ည့် 

စစ်ေဆးခြ င်းနှင့် တုိးမြ င့်ှေဆာင်ရွက်ခြ င်းများ ပြ ုလုပ်ရမည်။ ယင်းမူဝါဒများနှင့်  ကီးကြ ပ် 

ထိန်းသိမ်းမှုများတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်သည်- 

 (၁) ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်းဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၊ 

စဉ်ဆက်မပြ တ် အေလးထားစိစစ်ခြ င်း၊ လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများကုိ ေစာင့် ကြ ည့် 

စစ်ေဆးမှုများ၊ သတင်းပုိ့ရန်တာဝန်နှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြ င်းဆုိင်ရာ တာဝန် 

ဝတ္တရားများ၊ 

(၂) မိမိဝန်ထမ်းများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အတန်း  မြ င့်မားေစရန်  ကီးကြ ပ်သည် ့

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့ ်ယင်းဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ေရးအချက ်အလက်များ၊ 

အလုပ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှုများနှင့် ေငွေရးေကြ းေရးေနာက်ခံသမုိင်းေကြ ာင်းတုိ့ကုိ 

အကဲဖြ တ်ရန်နည်းစနစ်တစ်ရပ်၊ 

(၃) မိမိနှင့်ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူကုိသိရိှခြ င်း၊ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ အထူးတာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် 

အခန်း (၈) ပါ သတင်းပုိ့ရန်လုိအပ်သည့် လွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများကုိ သိရိှ ခြ င်းတုိ့ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းများက အကူအညီေပးနိုင်ေရးအတွက် စဉ်ဆက်မပြ တ ်

ေလ့ကျင့်ေရး အစီအစဉ်များ၊ 

(၄) ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုနှင့် 

အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ၏ ထိေရာက်မှုကို စစ်ေဆးရန် လွတ်လပ်ေသာ 

စစ်ေဆးေရးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်။  

( ခ ) အကးီတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ရှိေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရး အရာရှ ိ

တစ်ဦးအား ခန့်အပ်ထားရှိရမည်။ 

( ဂ ) ဤပုဒ်မပါအချက်တစ်ချက်ချင်းစီအတွက် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှု အမျိုးအစားများကုိ 

သတ်မှတ်ရမည်။ ယင်းသို့သတ်မှတ်ရာတွင် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုအန္တရာယ်နှင့်တကွ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများပမာဏ၊ ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်သူများ၊ လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ေဆာင်မှုများ၊ 

ဝန်ေဆာင်မှုေပးသည့်နည်းလမ်းနှင့ ်အတိုင်းအတာ၊ အဆိုပါ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတွင် 
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အကျု းံဝင်ပတ်သက်သည့် ပထဝီဝင် အေနအထားနှင့်နုိင်ငံများစသည်တုိ့ကုိ ထည့်သွင်း 

သုံးသပ်ရမည်။  

(ဃ)  ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို တကိျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(၁) ဤဥပ ေဒအရ ထုတ်ပြ န်ထားသည့် မူဝါဒများနှင့်  ကီးကြ ပ်ထိန်းသိမ်းမှုများကို 

နိုင်ငံရပ်ခြ ားလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အများစု ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် လက်ေအာက်ခံ 

လုပ်ငန်းခွဲများအပါအဝင် လုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက ်ကျယ်ပြ န့်စွာ လိုက်နာကျင့်သံုး 

ေစခြ င်း၊ 

(၂)ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူအေပါ် အေလးထားစိစစ် ခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အား 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်နငှ့ ် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကိ ု ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု 

အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲ ခြ င်းတို့ကိုေဆာင်ရွက်ရန် သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှု 

လုံခြ ုံေရးနှင့် အသုံးပြ ုေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် ဘ ာေရးအုပ်စု 

တစ်ခုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြ င်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထားရှိ 

ေစ ခြ င်း။ 

၂၉။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ခန့်အပ်ထားသည် ့အရာရှိအား 

ေအာက်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းရမည် - 

(က) လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား 

များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ မှတပ်ုတံင်များနှင့် ေငွစာရငး်များကို ရယူပိုင်ခွင့်၊ 

( ခ ) သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်း၏ မည်သည့်ဝန်ထမ်းထံမှမဆုိ၊ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ 

အေကြ ာင်း ကြ ားစာ၊ ရှင်းလင်းချက် သုိ့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများကုိမဆုိ 

ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်နှင့် ရယူပိုင်ခွင့်။ 

၃၀။ (က) မည်သူမျှ နိုင်ငံေတာ်အတွင်း သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ်ကို ဖွဲ့စည်းထူေထာင် ခြ င်း 

သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ ုရ၊  

( ခ ) ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် သဏ္ဌာန်ေဆာငဘ်ဏ်များနှင့် ဖြ စ်ေစ၊ ၎င်း 

ဘဏ်များတည်ရိှသည့် နုိင်ငံများ၌ ဖြ စ်ေစ စီးပွားေရးဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှု စတင် ခြ င်း 

သို့မဟုတ် စီးပွားဆက်ဆံမှု ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ခြ င်းမပြ ုလုပ်ရ၊ 

( ဂ )  ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် သဏ္ဌာန်ေဆာင်ဘဏ်များအား ယင်းတို့၏ 

ေငွစာရင်းများကုိ အသံုးပြ ုရန်ခွင့် ပြ ုထားသည့်အဆက်အသွယ် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရး 

အဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှုစတင်ခြ င်း သို့မဟုတ် စီးပွားဆက်ဆံ 

ေဆာင်ရွက်မှုမပြ ုရ။ 

၃၁။ (က) ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့သည် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ 

ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုတုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များကုိ 
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လုံေလာက်စွာလိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမရှိသည့် နိုင်ငံများကို ေဖာ်ထတု်သတမှ်တ် 

ရမည့်အပြ င် ထိုကဲ့သို့ေသာ နိုင်ငံများနှင့်ဆက်နွယ်၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ုထုတ်ပြ န်ရမည်။ 

( ခ ) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများသည ် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ထုတ်ပြ န်သည့် ညွှန်ကြ ားချက်ကို 

တိကျစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်။  

( ဂ ) စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းကီးကြ ပ်သည့် အာဏာပုိင်များသည် သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများက 

တိကျစွာလိုက်နာေဆာငရ်ွက်ေစရန်  ကီးကြ ပ်ရမည်။  

၃၂။ သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများသည် သတင်းပုိ့ရန်သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဖုိးပမာဏ သုိ့မဟုတ် 

ယင်းတန်ဖိုးပမာဏထက်ေကျာ်လွန်ေသာ ေငွေကြ း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုများ 

 ဖြ စ်လျှင် သို့မဟုတ် ေငွေကြ း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း ဖြ င့် 

ရရိှသည်ဟု ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွေကြ းခဝါချမှု သုိ့မဟုတ် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု 

နှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည်ဟုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယင်းသို့ ဖြ စ်ေစရန် အားထုတ်သည်ဟု 

ေသာ်လည်းေကာင်း သံသယဖြ စ်ဖွယ်ရာအေကြ ာင်းရိှလျှင် ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ သတ်မှတ်သည့် 

နည်းလမ်းများအတိုင်း ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သုိ့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။  

၃၃။  အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ သုိ့မဟုတ် သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများမှ တာဝန်ရိှသူများသည် 

ပုဒ်မ ၃၂ အရ သတင်းပုိ့ချက် သုိ့မဟုတ် ဆက်နွယ်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် ေဆာင်ရွက်ချက ်

တစ်စုံတစ်ရာကိ ုမိမိတို့ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းနှင့်  ဥပေဒအကျို းေဆာင်များအကြ ားမှတစ်ပါး အခြ ား 

မည်သူ့ကိုမျှ ထုတေ်ဖာ်ေပြ ာကြ ားခြ ငး် မပြ ုရ။  

၃၄။ ေငွေရးေကြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ထားေသာ တန်ဖိုးပမာဏနှင့် ယင်းတန်ဖုိး 

ပမာဏထက် ေကျာ်လွန်သည့် ေငွေကြ းလွဲှေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုကုိ တစ်ကိမ်တည်း ေဆာင်ရွက်သည် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသည့် လွှဲေပြ ာင်းမှုအေမြ ာက်အများဖြ င့် ေဆာင်ရွက်သည် 

 ဖြ စ်ေစ ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သုိ့ သတင်းပို့ရမည်။   

၃၅။ ေရှ့ေနများ၊ နိုထရီပတ်ဗလစ်များနှင့် ဥပေဒဖြ င့် အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းပြ ုသူများသည် 

မိမိတို့နှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုခြ ငး် သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုကို 

ေရှာင်ရှားခြ င်းဆုိင်ရာ အကံေပးခြ င်းအပါအဝင် ဥပေဒေရးရာရပ်တည်ချက်ကုိဆံုးဖြ တ်သည့် ကိစ္စရပ်များ 

ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သတင်းပုိ့ရန် တာဝန်မရိှေစရ။ 

အခန်း (၉) 

 ကီးကြ ပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

၃၆။  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်သည်- 

(က) သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများက ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအား မပျက်မကွက် 

တိကျစွာ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစရန် ထိန်းသိမ်းကီးကြ ပ်ရမည်။ 
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( ခ ) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများတွင ် ရှိနုိင်သည့် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို 

ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုအန္တရာယ်အကဲဖြ တ် ခြ င်းကို ေဆာင်ရွကရ်မည်။ အဆိုပါ အကဲ 

 ဖြ တ်မှုသည် အခါအားေလျာ်စွာ ေနာက်ဆံုးအ ေခြ အေနနှင့် ကုိက်ညီေနေစရမည့် အပြ င် 

အဆုိပါ ေဖာ်ထုတ်ရရိှသည့် အန္တရာယ်များအေပါ် လံုေလာက်စွာစီမံခန့်ခဲွမှု  ပြ ုနုိင်ေရး 

အတွက် အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်အချက်များကို ချမှတ်ရမည်။ 

( ဂ ) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြ ားေသာ အချက် 

အလက်များကုိ ရယူစုေဆာင်းခြ င်းနှင့် အုပ်စုလုိက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မှုအေပါ် 

အေခြ  ပြ ု၍ လုပ်ငန်းခွင်သုိ့ သွားေရာက်စစ်ေဆးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြ င်ပမှ စစ်ေဆးခြ င်း 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိကုိယ်တုိင်ဖြ စ်ေစ၊ ကုိယ်စားလှယ်ဖြ င့်ဖြ စ်ေစ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

(ဃ) သတင်းပိ ု ့အဖွဲ့အစည်းများက သိမ်းဆည်းထားေသာ သတင်းအချက်အလက် 

အေထာက်အထားမိတ္တ ူကို ယင်းအဖွဲ့အစည်းများထံမ ှရယူနိုင်သည်။ 

( င ) အခန်း (၈) ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ေသာ သတင်းပုိ့ 

အဖွဲ့အစည်းကို အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များချမှတ်၍ ကျင့်သုံးနိုင်သည်။  

( စ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု သို့မဟုတ်  ဤဥပေဒနှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ  ပြ စ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆး ခြ ငး်၌ဖြ စေ်စ၊ တရားစွဲဆို 

တင်ပို့ ခြ င်း၌ဖြ စ်ေစ အခြ ားအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ သတင်း 

အချက်အလက်ဖလှယ ်ခြ င်းတို့ကိ ုေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။ 

(ဆ) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံခြ ားလုပ်ငန်းခွဲများကဖြ စ်ေစ၊ ယင်းတို့က အများစု 

ပုိင်ဆုိင်မှုရိှသည့် လက်ေအာက်ခံကုမ္ပဏီခဲွများကဖြ စ်ေစ ဤဥပေဒပါပြ ဋ္ဌာန်းချက်များ 

နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တည်ဆဲ ပြ ည်တွင်းဥပေဒနှင့်စည်းမျဉ်းများ နှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း 

ညီညွတ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများကုိ  ပြ ဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခြ င်းနှင့်ယင်းသတ်မှတ်ချက် 

အတိုင်း ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ခြ င်း ရှိ မရှိ တို့ကို စိစစ်နိုင်သည်။ 

( ဇ ) ေငွေကြ းခဝါချမှု သုိ့မဟုတ် အ ကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုနှင့်ဆက်စပ်နုိင်ေသာ 

မည့်သည့်လွှဲေပြ ာင်းေဆာင်ရွက်မှုနှင့် အချက်အလက်များကိုမဆို ေငွေကြ းဆိုင်ရာ 

စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။ 

( ဈ ) သတငး်ပုိ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  တိုက်ရိုက်ဖြ စ်ေစ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြ စ်ေစ ပိုင်ဆိုင် ခြ င်း၊ 

ထိန်းချုပ် ခြ င်း သို့မဟုတ် ပါဝင် ခြ င်းအတွက် ကိုက်ညီသင့်ေလျာ်မှုရှိသည့် စံနှုန်း 

သတ်မှတ်ချက်များထားရှိ ပြ ီး ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 
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(ည) ေငွေရးေကြ းေရးမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသက် 

ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းကုိ ဆုိင်းင့ံခြ င်း၊ ကန့်သတ်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် လုိင်စင်ရုပ်သိမ်းခြ င်း 

နှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မှုကုိ တားမြ စ်ခြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ 

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

( ဋ ) ဤဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆုိင်သည့် စာရင်းဇယားများကုိ 

ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။ 

၃၇။  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပုိင်သည် အခန်း (၈) ပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

ပျက်ကွက်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒါရိုက်တာများ၊ 

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှုေဆာင်အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကီးကြ ပ်စီမံခန့်ခွဲသူများအား ေအာက်ပါ 

 ကီးကြ ပ်မှု သုိ့မဟုတ် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုတစ်မျို းမျို း ဖြ စ်ေစ၊ တစ်မျို းထက်ပုိ၍ ဖြ စ်ေစ ချမှတ်နုိင်သည် - 

(က) စာဖြ င့်ေရးသား သတိေပးခြ င်း၊ 

( ခ ) သီးခြ ားညွှန်ကြ ားချက် ဖြ င့် ကန့်သတ်ခြ ငး်၊  

( ဂ ) ေဖာ်ထုတ်သိရှိသည့် ချိုးေဖာက်မှုကို အေရးယူေဆာင်ရွက်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အစီရင်ခံစာများတင်ပြ ေစခြ ငး်၊ 

(ဃ) အခြ ားေသာသင့်ေလျာ်သည့် အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ  ပြ ုလုပ်ခြ ငး်။ 

၃၈။  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်များသည် ပုဒ်မ ၃၇ အရ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သည့် အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မှုများကုိ ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့မှတစ်ဆင့် ဗဟုိအဖဲွ့သုိ့ သတင်းပုိ့ရမည်။ 

အခန်း (၁၀) 

ေငွေကြ း သုိ့မဟုတ် ကုိင်ေဆာင်သူလွှေဲပြ ာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများအား နုိင်ငံဖြ တ်ေကျာ် 

သယ်ယူပို့ေဆာင်မှု 

၃၉။ ဗဟိုအဖဲွ့ကသတ်မှတ်ေသာ တန်ဖိုးပမာဏ သို့မဟုတ် ယင်းထက် ေကျာ်လွန်သည့် ေငွေကြ း၊ 

ကုိင်ေဆာင်သူလွဲှေပြ ာင်းနုိင်ေသာ စာချု ပ်စာတမ်း၊ အဖုိးတန်ေကျာက်မျက်ရတနာ သုိ့မဟုတ် သတ္တ ုများကုိ 

 ပြ ည်တွင်းသုိ ့ဝင်ေရာက်သူ သုိ့မဟုတ်  ပြ ည်ပထွက်ခွာသူသည် ၎င်း၏လက်ဝယ်၌ဖြ စ်ေစ၊ ဝန်စည်စလယ်၌ 

 ဖြ စ်ေစ ပါရှိလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ပြ ည်တွင်းသို့ သို့မဟုတ်  ပြ ည်ပသို့ ယာဉ်တစမ်ျိုးမျိုးဖြ င့် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ေချာစာပို့ေဆာင်သည့် နည်းလမ်း ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ သယ်ယူပို့ေဆာင်ရန ် စီစဉ် ေဆာင်ရွက်လျှင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ တရားဝင်ေကြ ညာရမည်။ 

၄၀။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၉ နှင့်အညီ ေကြ ညာရန်ပျက်ကွက်သည့် သို့မဟုတ် 

လိမ်လည်ေကြ ညာသည့် ကိစ္စရပ်များကိုေသာ်လည်းေကာငး်၊ ေငွေကြ းခဝါချမှု သို့မဟုတ် ဤဥပေဒ 

နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  ပြ စ်မှုများနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သည်ဟု သံသယရှိေသာကိစ္စရပ်များတွင် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွေကြ း၊ ကုိင်ေဆာင်သူလွဲှေပြ ာင်းနုိင်ေသာစာချု ပ်စာတမ်းများ သုိ့မဟုတ် အဖုိးတန်သတ္တ  ု
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နှင့်ေကျာက်မျက်ရတနာများ အချို့ကုိ ဖြ စ်ေစ၊ အားလံုးကုိဖြ စ်ေစ ဖမ်းဆီးရန်လုပ်ပုိင်ခွင့်ရိှသည်။ ထုိသုိ့ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံုစမ်းစစ်ေဆးနုိင်ရန် ပင်လယ်ေရေကြ ာင်းအေကာက်ခွန် 

အက်ဥပေဒပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့အညီ လိုအပ်သလို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ 

၄၁။ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ဤအခန်းပါပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို ေအာက်ပါအချက်များနှင့် 

အေကာက်ခွန်နှင့် သက်ဆုိင်သည့်ဥပေဒများအရ သက်ဆုိင်သူများက လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေစေရး 

အတွက် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များရိှေစရမည်- 

(က) ပုဂ္ဂုလ်များ၊ ယင်းတို့၏ဝန်စည်စလယ်များ၊ ယင်းတို့၏သယ်ယူပို့ေဆာင်မှုနှင့ ်ေချာစာ 

ေပးပုိ့မှုနည်းလမ်းများ သုိ့မဟုတ် ကုန်ေသတ္တ ာများအေပါ် ထိန်းချု ပ်မှုများေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

( ခ ) လိမ်လည်ေကြ ညာခြ င်း သို့မဟုတ် ေကြ ညာရန်ပျက်ကွက်ခြ င်းများကို ေတွ့ရှိလျှင် 

 ဖြ စ်ေစ၊ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် 

ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်သံသယရိှလျှင်ဖြ စ်ေစ ပုဒ်မခဲွ (က) ပါ ပုဂ္ိုဂ လ်များထံမှ 

အဆိုပါ ေငွေကြ း၊ ကိုင်ေဆာင်သူလွှဲေပြ ာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အဖိးုတန် 

သတ္တ ုနှင့် ေကျာက်မျက်ရတနာများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု မူလဇစ်မြ စ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို ေတာငး်ခံခြ င်း သို့မဟုတ် ရယူ ခြ င်း။ 

၄၂။ ဤဥပေဒ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအရ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ရရိှထားသည့် သတင်းအချက်အလက် 

များကုိ ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့နှင့်  မြ န်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ နုိင်ငံခြ ား 

သံုးေငွ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ ေပးပို့ရမည်။ 

       အခန်း (၁၁) 

 ပြ စ်မှုနှင့်  ပြ စ်ဒဏ်များ 

၄၃။ မည်သူမဆိ ု ေငွေကြ းခဝါချမှုကိုကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကုိ 

တစ်ဆယ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။  ပြ စ်မှု 

ကျူးလွန်သူသည်  ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း ဖြ စ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းကို 

ကျပ်သန်းငါးရာထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရိှသူ ပုိင်ရှင်အား ေထာင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထ ိ

ချမှတ်ရမည်။ 

၄၄။ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၈ မှ ပုဒ်မ ၂၅ အထိ၊ ပုဒ်မ ၂၈ နှင့် 

ပုဒ်မ ၂၉ တုိ့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း သုိ့တည်းမဟုတ် ဘဏ်နှင့် ေငွေရး 

ေကြ းေရး အဖဲွ့အစည်းများမှ တာဝန်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၆ နှင့် ပုဒ်မ ၂၇ တုိ့ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာင်း  ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို ေထာင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ 

ချမှတ်ရမည့်အပြ င် ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။  ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူသည်  ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်း ဖြ စ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ကျပ်သန်းတစ်ရာထ ိေငွဒဏ်ချမှတ် 

ရမည်။ 
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၄၅။ မည်သူမဆိ ု ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေကြ ာင်း 

သုိ့တည်းမဟုတ် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းမှ တာဝန်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) 

နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာငး် သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရန် အားထုတ်ေကြ ာင်း 

 ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထုိသူကုိ ခုနစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အ ပြ င် ေငွဒဏ်လည်း 

ချမှတ်နုိင်သည်။  ပြ စ်မှုကျူ းလွန်သူသည်  ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း ဖြ စ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်းကို ကျပ်သန်းသုံးရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၆။ မည်သည့်သတင်းပို့အဖဲွ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူမဆို ပုဒ်မ ၃၂ အရ ေငွေကြ းဆိုင်ရာ စုံစမ်း 

ေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့သုိ့ သတင်းေပးပုိ့ရာတွင် လိမ်လည်ေဖာ်ပြ ေကြ ာင်း သုိ့မဟုတ် အချက်အလက်များ 

ဖုံးကွယ်ထားေကြ ာင်း   ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး 

ခုနစ်နှစ်ထ ိ  ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အ ပြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။  ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူသည်  

ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်း ဖြ စ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းကုိ ကျပ်သန်းသံုးရာ 

အထိ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၇။ မည်သူမဆို ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ဖြ စ်ေစ၊ ေပါ့ေလျာ့၍ ဖြ စ်ေစ ပုဒ်မ ၃၉ ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကို 

ေဖာက်ဖျက်ခြ င်း၊ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၄၀ အရ ေငွေကြ း 

သို့မဟုတ် လွှဲေပြ ာင်းနိုင်ေသာ စာချုပ်စာတမ်းများဆိုင်ရာ လိမ်လည်ေကြ ညာမှုကို ပြ ုလုပ် ခြ င်း 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အေကာက်ခွန်အရာရှိ၊ အရာရှိ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်တစ်ဦးဦးထံ ထုတ်ေဖာ ်

ေကြ ညာရမည့်အချက်အလက်များကုိ ဖံုးကွယ်ခြ င်းေသာ်လည်းေကာင်း ကျူ းလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှား 

ေတွ့ရိှပါက ထုိသူကုိ သံုးနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခြ င်းခံရမည့်အ ပြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နုိင်သည်။ 

ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းက ပြ စ်မှုကျူးလွန်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ေငွဒဏ်ကျပ် 

သန်းသုံးရာအထိ ချမှတ်ရမည်။ 

၄၈။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ စုံစမ်းစစ်ေဆးေနသည့်ကာလအတွင်း ၎ငး်အား ထုတ်ဆင့်သည့် 

ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများဆုိင်ရာ တားမြ စ်မိန့်များ၊ ညွှန်ကြ ားချက်များကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကြ ာင်း 

 ပြ စ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကိ ု ခုနစ်နှစ်ထက် မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်အ ပြ င် 

ေငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။  ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူသည်  ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ဖြ စ်ပါက 

ယင်းကုမ္ပဏ ီသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ကျပ်သန်းသုံးရာအထ ိေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

၄၉။ မည်သည့် ဘဏ်နှင့်ေငွေရးေကြ းေရးအဖဲွ့အစည်းမှ တာဝန်ရိှသူမဆုိ ပုဒ်မ ၃၄ ပါ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက် 

များကို ေဖာက်ဖျက် ကျူးလွန်ေကြ ာင်း ပြ စ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အ ပြ င် ေငွဒဏ်လည်းချမှတ်နုိင်သည်။  ပြ စ်မှုကျူ းလွန်သူသည် ကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် 

အဖဲွ့အစည်း ဖြ စ်ပါက ယင်းကုမ္ပဏီ သုိ့မဟုတ် အဖဲွ့အစည်းကုိ ကျပ်သန်းသံုးရာအထိ ေငွဒဏ်ချမှတ် 

ရမည်။ 
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 ၅၀။ မည်သည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၊ အစိးုရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ 

ဒါရိုက်တာ၊ အရာရိှနှင့် ဝန်ထမ်းမဆိ ုပုဒ်မ ၃၃ ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကိ ုေဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ေကြ ာငး် 

 ပြ စ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြ င်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်အထိ  ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ် 

နှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၅၁။  မည်သည့် စိစစ်ေရးအဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အဖွဲ့ဝင်မဆို ဤဥပေဒနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ပြ စ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ခြ ငး်၊ စုံစမ်းစစ်ေဆး ခြ ငး် ပြ ုရာတွင် ေအာက်ပါပြ ုလုပ်မှု 

သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ေကြ ာငး် ပြ စ်မှုထင်ရှား စီရင် ခြ ငး်ခရံလျှင် ထိုသူကို 

အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး ခုနစ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အ ပြ င် ေငွဒဏ်လည်း 

ချမှတ်နိုင်သည် - 

(က)  မိမိအတွက်ဖြ စ်ေစ၊ သူတစ်ပါးအတွက်ဖြ စ်ေစ တံစိုးလက်ေဆာင်အဖြ စ် ေငွေကြ း၊ 

ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာကို ေတာင်းခံခြ ငး် သို့မဟုတ် လက်ခံရယူခြ င်း၊ 

( ခ )   ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူအား အေရးယူခြ င်းမပြ ုနိုင်ေစရန် ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူကိ ု အခြ ားသူ 

တစ်ဦးဦးဖြ င့် အစားထိုး ခြ င်း သို့မဟုတ် ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူကို အေရးမယူဘဲ 

ထိမ်ချန်ခြ င်း၊ 

( ဂ )  ေငွေကြ းခဝါချရာမှ ရရှိေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းကို အေရးယူခြ င်း မပြ ုနိုင်ေစရန် 

ဖုံးကွယ်ခြ င်း၊ ေဖျာက်ဖျက်ခြ င်း၊ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြ င့် လွှဲေပြ ာင်းခြ င်း 

သို့မဟုတ် အသွင်ေပြ ာင်းလဲခြ ငး်၊ 

(ဃ) စာတမ်းအမှတ်အသားများအား ပြ ုပြ င်ခြ င်း၊ ေပြ ာင်းလဲခြ င်း၊ ဖြ ည့်စွက်ခြ င်း၊ အစား 

ထိုးခြ င်း၊ မမှန်မကန်ေရးသွင်းခြ ငး်။ 

၅၂။ တရားရုံးသည် - 

(က) ဤဥပေဒပါ  ပြ စ်မှုတစ်ခုခုဖြ င့် ပြ စ်ဒဏ်ချမှတ်လျှင် အမှုနှင့်သက်ဆုိင်သည့် သက်ေသခံ 

ပစ္စည်းနှင့် ေငွေကြ းကုိ နုိင်င့ံဘ ာအဖြ စ် သိမ်းယူခြ င်း သုိ့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး်ပြ ုသည့် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။ 

( ခ ) ချမှတ်ေသာဒဏ်ေငွ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကို 

ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရးရန်ပံုေငွသုိ့ ေပးသွင်းနုိင်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

အစိးုရအဖွဲ့နှင့် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ဤဥပေဒအရ ဒဏ်ေငွချမှတ်ခြ င်းခံရသူက ေပးေဆာင်ခြ င်းမရှိလျှင် ယင်းကုမ္ပဏီ 

သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား ဝင်ေငွခွန်မေပြ  ကျန်ေငွ ဖြ စ်ဘိသကဲ့သို့ အရေကာက်ခံ 

ရမည်။  
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အခန်း (၁၂) 

နုိင်ငံတကာနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၅၃။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များအပါအဝင် သင့်ေလျာ်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုများ 
 ပြ ုလုပ်ရန်အတွက် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
လည်းေကာင်း၊ ေငွေကြ းခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 
ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံများနှင့်လည်းေကာင်း ပူးေပါင်းညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရမည ်- 

(က) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုဆုိင်ရာ သတင်းဖလှယ် ခြ င်း၊ 

( ခ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 
စီစဉ်ညွှန်ကြ ားခြ င်း၊ ပြ ငဆ်င်ခြ င်း၊ စီမံခြ င်းနငှ့် ပြ စ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံ 
အချင်းချင်း အကူအညီေပးေရးဥပေဒနှင့်အညီ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ဂ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 
ေလ့ကျင့်ေရး၊ နည်းပညာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး၊ စွမ်းရည်မြ င့်ှတင်ေရး ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ 
အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( င ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ရာတွင် နုိင်ငံတကာ 
စံနှုန်းများနင့်ှအညီ ဖြ စ်ေစရန် စွမ်းရည်မြ င့်ှတင်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာငရွ်က်ခြ င်း၊ 

( စ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုတုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ သုေတသနနှင့်ဖံွ့ ဖြ ို းမှုဆုိင်ရာ 
လုပ်ငန်းများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်။ 

အခန်း (၁၃) 

တရားခံလွှေဲပြ ာင်းေပးခြ င်း 

၅၄။ (က) ဤဥပေဒပါ ေငွေကြ းခဝါချမှုကုိ တရားခံလွဲှေပြ ာင်းေပးနုိင်သည့်  ပြ စ်မှုအဖြ စ် သတ်မှတ် 
ရမည့်အပြ င် တရားခံလွဲှေပြ ာင်းေရးကုိ တည်ဆဲဥပေဒများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) ဤဥပေဒအရ တရားခံလွှဲေပြ ာင်း ခြ င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားခံလွှဲေပြ ာင်းေပးရန် 
ေတာင်းဆို ခြ င်းခံရသည့်နိုင်ငံ၏ဥပေဒဖြ င့်  ပြ ဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြ ားစည်းကမ်းချက် 
များကို အေထာက်အထားပြ ု၍ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၅၅။ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ဖြ စ်ေစ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ 
တစ်ခုခုမှ ဖြ စ်ေစ ဤဥပေဒပါ ေငွေကြ းခဝါချမှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ပြ ည်တွင်း၌ ကျူးလွန်သည့် တရားခံအား 
 ပြ ည်ပသို့လွှဲေပြ ာင်းေပးရန်နှင် ့ ပြ စ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အပြ န်အလှန်အကူအညီေပးရန် 
ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍- 

(က) ဤဥပေဒနှင့်အကျုံးဝင်သည့် ေငွေကြ းခဝါချမှုများကို နိုင်ငံေရး ပြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့် 
ဆက်နွယ်သည့် ပြ စ်မှု သို့မဟုတ် နိုင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျူးလွန်သည့် 
 ပြ စ်မှုဟု မှတ်ယူခြ င်းမပြ ုရ။ 
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( ခ ) ယင်းေမတ္တ ာရပ်ခံချက်တွင် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် ကျူးလွန်ခဲ့ေသာ ေငွေကြ းခဝါချမှုမှာ 

နုိင်ငံေရးပြ စ်မှု၊ ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ပြ စ်မှု သုိ့မဟုတ် နုိင်ငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

ကျူးလွန်သည့်ပြ စ်မှုဟူေသာ အေကြ ာင်း ပြ ချက်တစ်ခုတည်းဖြ င့် ငြ င်းပယ်ခြ င်းမပြ ုရ။ 

အခန်း (၁၄) 

ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှု တုိက်ဖျက်ေရး ရန်ပုံေငွ 

၅၆။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး 

ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါရေငွများ၊ ပစ္စည်းများဖြ င့် ထူေထာင်ရမည်- 

(က) တည်ဆဲဥပေဒနှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ေထာက်ပံ့ေငွ၊   

( ခ ) တရားရုံးမှချမှတ်ေသာ ဒဏ်ေငွ၏ငါးရာခိုင်နှုန်း၊  

( ဂ )  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ ေထာက်ပံ့လှူ ဒါန်းေငွနှင့်ပစ္စည်းများ။ 

၅၇။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး 

ရန်ပုံေငွကို ေအာက်ပါကိစ္စများအတွက် အသုံးပြ ုရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကျခံရန် ခွင့် ပြ ုနိုင်သည်- 

(က) ေငွေကြ းဆိုင်ရာ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့၊ စိစစ်ေရးအဖွဲ့၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး 

အဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရာ၌  လိုအပ်ေသာကုန်ကျစရိတ်များ၊ 

( ခ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးအတွက ်

လိုအပ်ေသာအစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ၊ 

( ဂ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုများအား စိစစ် ခြ င်း၊ 

စုံစမ်းစစ်ေဆး ခြ င်းနှင့် ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် 

အဖွဲ့အစည်းများအား ထိုက်သင့်သည့် ဆုေကြ းေငွချီးမြ ငှ့်သည့် ကိစ္စများ၊ 

(ဃ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကုိ ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုတုိက်ဖျက်ေရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

အသိပညာေပးအစီအစဉ်များ၊ စွမ်းရည် မြ ှင့်တင်ေရးအစီအမံများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ 

ကုန်ကျစရိတမ်ျား၊ 

( င ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက် အေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင် ခြ င်းဆိုင်ရာ 

ကုန်ကျစရိတ်များ၊ 

( စ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ေရးနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အပြ ည် ပြ ည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ 

 ပြ ည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် ကိစ္စများ၊ 

(ဆ) ဗဟိုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ေသာ အခြ ားလိုအပ်သည့်ကိစ္စများနှင့် အခြ ားအေရးေပါ် 

လုပ်ငန်းတာဝန်များေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ 
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( ဇ ) ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့် အကြ မ်းဖက်မှုကို ေငွေကြ းေထာက်ပံ့မှုများ စွမ်းစွမ်းတမံ 

ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်သူအား ဆုေငွချီးမြ ငှ့်သည့်ကိစ္စများ။ 

        အခန်း (၁၅) 

အေထွေထွ 

၅၈။ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနက ေငွေကြ းဆုိင်ရာစံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့အတွက် ဘ ာေငွ 

ခဲွေဝ သတ်မှတ်ချက်ကုိ သီးခြ ားသတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၅၉။ (က) ဤဥပေဒပါပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ သေဘာရိုး ဖြ င့် သတင်းပို့ချက်များ တင်ပြ သည့် 

သုိ့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ ေပးအပ်သည့် သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများ သုိ့မဟုတ် 

ယင်းတို့၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများအား ဘဏ်လုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိဖြ စ်ေစ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ လျိုှ ့ဝှက်ချက် 

ထားရိှေရး  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိဖြ စ်ေစ၊ သေဘာတူစာချုပ်ပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကုိဖြ စေ်စ 

ချိုးေဖာက်သည့် အေကြ ာင်းေကြ ာင့်  ပြ စ်မှုေကြ ာင်းအရလည်းေကာင်း၊ တရားမေကြ ာင်း 

အရလည်းေကာင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းများအရ 

လည်းေကာင်း တရားစွဲဆိုခြ ငး်၊ အေရးယူခြ ငး် မပြ ုရ၊ 

( ခ ) သတင်းပုိ့အဖဲွ့အစည်းများ သုိ့မဟုတ် ယင်းတုိ့၏ ဒါရုိက်တာများ၊ အရာရိှများ သုိ့မဟုတ် 

ဝန်ထမ်းများက လုိက်နာရမည့် ေငွေရးေကြ းေရးနှင့်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ကျွမ်းကျင်မှု 

ဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ထားရှိေရးနှင့် လုံခြ ုံမှုသတိပြ ုေရးဆိုင်ရာ  ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို 

ဤဥပေဒဆိုင်ရာ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များက လွှမ်းမိုးသည်။  

၆၀။ ပုဒ်မ ၅ ပါ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့် ရရှိသည့် 

ေငွေကြ းနှင့် ပစ္စည်းများမဟုတ်ေကြ ာင်း သက်ေသထင်ရှားတင် ပြ ရန်တာဝန်သည် စွပ်စွဲခံရသူတွင် 

ရှိေစရမည်။ 

၆၁။ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းသည် တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့်ရရှိသည့် ေငွေကြ းနငှ့်ပစ္စည်းများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားစွဲဆိုရာတွင်- 

(က) တရားမဝင်ေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများသည် ပုဒ်မ ၅ ပါ ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျူးလွန်ရာမှရရှိေကြ ာင်း သက်ေသထင်ရှား တင်ပြ နိုင်လျှင် ဥပေဒေကြ ာင်းအရ 

 မြ င်သာေသာ အေထာက်အထားဖြ စ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။ ယင်းေငွေကြ းနှင့် 

ပစ္စည်းများကို ရရှိေစခဲ့သည့် မူလ ပြ စ်မှုကိ ု မည်ကဲ့သို့ကျူးလွန်ခဲ့ေကြ ာင်း သက်ေသ 

တင်ပြ ရန် လိုအပ်ခြ င်းမရှိေစရ။  

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ  ပြ စ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြ စ်မှုကျူးလွန်ရာမှရရှိေသာေငွေကြ းနှင့် 

ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြ င်းမပြ ုရ။  
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( ဂ )  ပြ စ်မှုကျူးလွန်သူ၏ အသိအမြ င်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ကံရွယ်ချက်တို့သည် မူလပြ စမ်ှု၏ 

အေခြ ခံအချက်များ အထုိက်အေလျာက်ဖြ စ်ေစကာမူ ေငွေကြ းခဝါချမှုနှင့်အကြ မ်းဖက်မှုကုိ 

ေငွေကြ းေထာက်ပ့ံမှုပြ စ်မှုများတွင် ၎င်းအချက်များကုိ ဖြ စ်ရပ်မှန်အေကြ ာင်းခြ င်းရာ 

များမှ ေကာက်ချက်ချနိုင်သည်။  

၆၂။ ေငွေကြ းခဝါချရာမှရရိှေသာ ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ခြ င်း၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း 

ခံေနရသူမဟုတ်ေသာ အခြ ားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်က ယင်းေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများအား သေဘာရုိးဖြ င့် 

အဖိုးစားနားေပး၍ လွှဲေပြ ာင်းရယူထားခြ င်းဖြ စ်ေကြ ာင်း သက်ေသထင်ရှားတင်ပြ နိုင်ပါက ယင်း၏ 

ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အေရးတို့ကို ထိခိုက်ခြ င်းမရှိေစရ။ 

၆၃။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ေငွေကြ းခဝါချမှုဆိုင်ရာစိစစ် ခြ င်း၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးခြ င်းနှင့် 

အေရးယူခြ င်းတုိ့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ လူ့အခွင့်အေရးဥပေဒနှင့် လုိက်ေလျာညီသည့် 

သတ်မှတ် ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များအရ တရားမျှတစွာ ပြ ုမူဆက်ဆံေရးနှင့် အခြ ားခစံားခငွ့် အခွင့်အေရးများ 

ရရှိေစေရးတို့အတွက် အာမခံချက် ရရှိေစရမည်။ 

၆၄။  ေငွေကြ းခဝါချမှု ဖြ င့် စွပ်စွဲခံရပြ ီး ဖမ်းဆီးချုပ်ေနှာင် ခြ င်းခံရသူ မည်သူမဆို ယင်း၏ 

အခွင့်အေရးများ ရရှိေရးအတွက် ယင်းပုဂ္ိဂုလ်နိုင်ငံသားဖြ စ်သည့် နိုင်ငံ၏ အနီးစပ်ဆုံးသင့်ေလျာ်ရာ 

သံရုံးသို့ ဖြ စ်ေစ၊ ေကာင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ ဖြ စ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ဖြ စ်ေစ ေနှာင့်ေနှး ကြ န့်ကြ ာခြ င်း 

မရှိေစဘဲ ဆက်သွယ်အေကြ ာငး်ကြ ားနိငု်ရန် အခွင့်အေရးရရှိေစရမည်။ 

၆၅။ ဤဥပေဒနှင့်အညီထုတ်ပြ န်သည့်အမိန့်များကုိ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆၆။ ဗဟုိအဖဲွ့၊ ေငွေကြ းဆုိင်ရာ စံုစမ်းေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့၊  ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပုိင်၊ သတင်းပုိ့ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ ဤဥပေဒကုိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရသည့် အခြ ားေသာအစုိးရဌာနဆုိင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် သို့မဟုတ် 

ယခင်က တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲသူတစ်ဦးသည် မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနစဉ်အတွင်း လက်ခံရရိှသည့် 

မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို တာဝန်ပြ ီးဆုံးသည့်တိုင်ေအာင် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိ 

ရမည်ဖြ စ် ပြ ီး တာဝန်ရှိသူတိုင်းသည် ရရှိထားေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဤဥပေဒပါ 

 ပြ ဋ္ဌာန်းချက် သုိ့မဟုတ် တရားရံုး၏အမိန့်အရသာ အသံုးပြ ုနုိင်သည်။ ဤပြ ဋ္ဌာန်းချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 

ကျူးလွန်ပါက မြ န်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်ချက် ဥပေဒအရ အေရးယူခြ ငး်ခရံမည်။ 

၆၇။ ပုဒ်မ ၅ ပါ ဤဥပေဒနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ  ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျူးလွန်ရာမှရရိှေသာ ေငွေကြ း 

သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအား -    

(က) ဤဥပေဒစတငအ်ာဏာတည်ပြ ီးေနာက် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) ပါ  ပြ စ်မှု တစ်ရပ်ရပ် 

ကျူးလွန်ရာမှရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ပြ စ်မှုများကို 

ဤဥပေဒအရသာ အေရးယူရမည်။ 
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( ခ ) ဤဥပေဒစတင်အာဏာမတည်မီက ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဎ) ပါ ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို 
ကျူ းလွန်ရာမှရရိှသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ နှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ပြ စ်မှုများကုိ တရားမဝင်ေသာ 
နည်းလမ်းဖြ င့်ရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရး ဥပေဒဖြ င့် အေရးယူ 
ရမည်။  

၆၈။ ဤဥပေဒပါ ပြ စ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြ င့် တရားစဲွဆုိရာတွင် ဗဟုိအဖဲွ့ သုိ့မဟုတ် ဗဟုိအဖဲွ့က လွဲှအပ် 
ထားေသာအဖွဲ့၏  ကိုတင်ခွင့်ပြ ုချက်ကို ရယူရမည်။ 

၆၉။ ဤဥပေဒပါ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က)  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်း 
များကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့၏ သေဘာတညူီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နုိင်သည်။ 

( ခ )  ပြ ည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနနှင့်ဗဟုိအဖဲွ့သည် လုိအပ်ေသာ အမိန့်ေကြ ာ် ငြ ာစာ၊ အမိန့်၊ 
ညွှန်ကြ ားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

( ဂ )  မြ န်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ကီးကြ ပ်ေရးအာဏာပိုင်နှင့် ေငွေကြ းဆိုင်ရာစုံစမ်း 
ေထာက်လှမ်းေရးအဖဲွ့တုိ့သည် လုိအပ်ေသာ ညွှန်ကြ ားချက်၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့် 
စည်းကမ်းချက်များကို ဗဟိုအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက် ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်နိုင်သည်။ 

၇၀။  တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့်ရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရး ဥပေဒ 
(နုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖံွ့ဖြ ို းေရးေကာင်စီဥပေဒ အမှတ် ၆/၂ဝဝ၂) အရ ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ား 
လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခုအရဖြ စ်ေစ ထုတ်ပြ န်သည့် နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ 
အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြ ားချက်များကို ဤဥပေဒနှင့်မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနုိင်သည်။ 

၇၁။ တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းဖြ င့်ရရှိသည့် ေငွေကြ းနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ေရး ဥပေဒ 
(နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးနှင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးေရးေကာင်စီဥပေဒ အမှတ် ၆/၂ဝဝ၂) ကိ ုဤဥပေဒဖြ င့် 
ရုပ်သိမ်းလုိက်သည်။  
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