ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကြီဵဌာန
ဝန်ကြီဵရုဳဵ
အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာ
အမှတ်၊ ၂၇၇/၂၀၁၁
ေနပပည်ေတာ်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်ေတာ်လပပည်ဴေြျော် ၁၃ ရြ်
(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရြ်)
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၈ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ အပ်နှင်ဴထာဵေသာ
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵြိုြျေင်ဴသုဳဵ၍

ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည်

ဤအေသဵစာဵေငွေရဵ

ေ ြဵေရဵ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျောဵြို ထုတပ် ပန်ေ ြညာလိုြ်သည်။

အခန်ဵ(၁)
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ
ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၁။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှု
သမ္မတပမန်မာ

ေြာ်မတီအာဵ

နိုင်ငဳေတာ်ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ပပည်ေထာင်စု

၂၂-၁၂-၂၀၁၁

ရြ်စွဲပါ

အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာအမှတ်၊ ၅၈/၂၀၁၁ ပဖင်ဴ ပပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ ဥြ္ကဌ အပဖစ်ပါဝင်ေသာ
အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ဦဵပဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပပီဵပဖစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်ဵတာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵ
၂။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန်နှင်ဴ

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵမှာ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ နှင်ဴ ၈ ပါအတိင
ု ်ဵ
ပဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်
၃။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်

ခွင်ဴပပုပခင်ဵပတ်သြ်၍

အေသဵစာဵေငွေရဵ
ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ

ေဆာင်ရွြ်မည် ပဖစ်သည်(ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

အေသဵစာဵ

ေငွေရဵ ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လေ
ို သာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၏ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်
ခွင်ဴ

ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳပါ

စိစစ်ပပီဵေနာြ်

ပဖည်ဴစွြ်ချေြ်မျောဵနှင်ဴ

ပဖစ်နိုင်ေချေေလဴလာချေြ်တိြ
ု့ ို

ေလျှောြ်လာွှ လြ်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ

ရြ်ေပါင်ဵ

၃၀

အတွင်ဵ

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင် ထုတေ
် ပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ယင်ဵလိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန်
ပငင်ဵပယ်ပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
(ခ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လုေ
ိ ြာင်ဵ

ေလျှောြ်ထာဵသည်ဴ

အဖွဲ့ အစည်ဵသည် မိမိ၏အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်မျောဵနှင်ဴပတ်သြ်၍လည်ဵေြာင်ဵ၊
လုပ်ငန်ဵ၏

အေပခအေနမှန်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ

လွမ
ဲ ှာဵစွာအဓိပ္ပါယ်

ေြာြ်ယူေစနိုင်မည်ဴ

အမျောဵပပည်သူြ

အမည်နာမြိုအသုဳဵပပုသည်ဟု

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ လုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြယူဆလျှေင် လုပ်ငန်ဵ
လုပ်ြိုင်ခွင်ဴ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵရန် ပငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
(ဂ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ေငွေရဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

ေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုအတွြ်

အေသဵစာဵ

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်

ထုတေ
် ပဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵပပုသည်ဴအခါ ပမန်မာနိုင်ငဳပပန်တမ်ဵတွင်
ထုတပ် ပန်ေ ြညာ ရမည်။
(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

ေအာြ်ပါ

အေပခအေန တစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါြ်လျှေင် သြ်ဆိုင်ရာအေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်ြို ရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည် (၁)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအတွြ် ပပင်ဆင်သတ်မှတ်သည်ဴ
အနည်ဵဆုဳဵမတည်ေငွရင်ဵြို
ပျေြ်ြွြ် ပခင်ဵ၊

သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ

ထည်ဴဝင်ရန်

(၂)

လုပ်ငန်ဵဆုဳဵရှုဳဵမှုေ ြာင်ဴ ေလျောဴနည်ဵသွာဵသည်ဴ အနည်ဵဆုဳဵမတည်ေငွရင်ဵ
လိအ
ု ပ်ချေြ်ြို သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ ပပည်မ
ဴ ီသည်အထိ ပဖည်တ
ဴ င်ဵရန်
ပျေြ်ြွြ်ပခင်ဵ၊

(၃)

မိမိဆန္ဒအေလျောြ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် စာရင်ဵ
ရှင်ဵလင်ဵ ဖျေြ်သိမ်ဵခဳရပခင်ဵ၊

(၄)

အပခာဵအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵဖွဲ့စည်ဵ
ပခင်ဵေ ြာင်ဴပဖစ်ေစ၊

မိမိအဖွဲ့အစည်ဵြိုခွဲပခမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵေ ြာင်ဴပဖစ်ေစ

မူလတရာဵ ဝင် ရပ်တည်မှု ေပျောြ်ြွယ်သွာဵပခင်ဵ၊
(၅)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီနှင်ဴ တိုင်ဵေဒသ
ကြီဵ

သို့မဟုတ်

အေသဵစာဵေငွေရဵ

ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ
ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေြာ်မတီြ ထုတပ် ပန်ထာဵေသာ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှင်ဴ ညွှန် ြာဵချေြ်
မျောဵြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရန် ပျေြ်ြွြ်ပခင်ဵ။
(င)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုသည်

အပခာဵအေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် မိမိအဖွဲ့
အစည်ဵြို
သို့မဟုတ်

ခွဲပခမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵပပုလိုေ ြာင်ဵ
ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့

နှင်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ

အေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီမှ တင်ပပလာ
ပါြ ခွင်ဴပပုချေြ်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။
(စ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵသည်

ရုဳဵခွဲမျောဵတည်ေထာင်ပခင်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵ ေနရာေရွှေ့ေပပာင်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵပိတ်ပခင်ဵတို့အတွြ်
တိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ

လုပ်ငန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီမှ

တင်ပပလာပါြ အေသဵစာဵေငွေရဵ ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ
ခွင်ဴပပုချေြ်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်သည်။

ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴပပုနိုင်ေသာလုပ်ငန်ဵမျောဵ
၄။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵ

ေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵအာဵ ေအာြ်ပါလုပ်ငန်ဵမျောဵြို ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴပပုနိုင်သည် (ြ) အေသဵစာဵေချေဵေငွထတ
ု ်ေပဵပခင်ဵ၊
(ခ)

အပ်ေငွလြ်ခဳပခင်ဵ၊

(ဂ)

ေငွလဲေ
ွှ ပပာင်ဵေပဵပို့ပခင်ဵ၊

(ဃ) အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ပခင်ဵ၊
(င)

ပပည်တွင်ဵပပည်ပမှ ေငွေချေဵယူပခင်ဵ၊

(စ)

အပခာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ၊

စာရင်ဵစစ်
၅။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည် စာရင်ဵစစ်ခန့်ထာဵပခင်ဵ
ြို ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵေဆာင်ရွြ်နိုင်သည် (ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတွင်အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵ

လုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ သေဘာတူသည်ဴ စာရင်ဵစစ်ြိုခန့်ထာဵရမည်။
(ခ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

အေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအာဵ စစ်ေဆဵရန်သင်ဴေလျော်သူမျောဵြို စာရင်ဵစစ်မျောဵ
အပဖစ်ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။

အဆိုပါစာရင်ဵစစ်မျောဵသည်

ေအာြ်ပါ

အတိင
ု ်ဵေဆာင်ရွြ်နိုင်သည် (၁)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏
စာရွြ်စာတမ်ဵမျောဵ၊

စာအုပ်မျောဵနှင်ဴ

စာရင်ဵမျောဵ၊

သြ်ဆိုင်ရာ

အပခာဵစာရွြ်စာတမ်ဵမျောဵြို

စစ်ေဆဵနိုင်သည်၊
(၂)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဖွဲ့စည်ဵပုဳ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်
မှုမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ သတင်ဵအချေြ်အလြ်မျောဵြို ကြီဵ ြပ်သူမျောဵ၊
စီမဳခန့်ခွဲသူမျောဵ၊ ြိုယ်စာဵလှယ်မျောဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျောဵနှင်ဴ အသင်ဵသာဵမျောဵ
အာဵ ေမဵပမန်ဵနိုင်သည်။

စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၆။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်
ေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုတွင်

အဖွဲ့ဝင်

သုဳဵဦဵပါဝင်ေသာ

အေသဵစာဵေငွေရဵ
စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီ

တစ်ရပ်ထာဵရှန
ိ ိုင်သည်။
စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူပခင်ဵ
၇။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵ

ေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ၎င်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏အဖွဲ့ဝင်၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊ စီမဳခန့်ခွဲသူ၊
မန်ေနဂျောနှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျောဵြ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒပါ ပပဌာန်ဵချေြ်
တစ်ရပ်ရပ်ြို ေဖာြ်ဖျေြ်လျှေင် ေအာြ်ပါ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ပပစ်ဒဏ်ချေမှတ်နိုင်သည်(ြ) သတိေပဵပခင်ဵ၊
(ခ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်ချေြ်မျောဵြို

ြန့်သတ်ချေြ် အပါအဝင်ပဖစ်သည်ဴ အမိန့်မျောဵချေမှတ်ပခင်ဵ၊
(ဂ)

ဒါဏ်ေ ြဵေပဵေဆာင်ေစပခင်ဵ၊

(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတွင် တာဝန်ထမ်ေဆာင်ပခင်ဵမှ ယာယီ
သို့မဟုတ် အပမဲတမ်ဵရပ်စဲပခင်ဵ၊
(င)
၈။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလင
ို ်စင်ဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်
ေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြသာ

ေဆာင်ရွြ်ရမည်ဟု

ဥပေဒတွင်

အေသဵစာဵေငွေရဵ
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵမျောဵြို ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵပဖင်ဴ ဥပေဒပါပပဌာန်ဵချေြ်တစ်ရပ်ရပ်ြို ေဖာြ်ဖျေြ်
ေသာ မည်သည်ဴပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တရာဵဝင် ရပ်တည်မှုရိသ
ှ ည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵြိုမဆို
အထြ်အပိုဒ် ၇ ပါ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ ပပစ်ဒဏ်ချေမှတ်နင
ို ် သည်။
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ
၉။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည် သြ်ဆိုင်ရာအေသဵစာဵ
ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျောဵြိုေဆာင်ရွြ်ရန် အနည်ဵဆုဳဵလိုအပ်ချေြ်
နှင်ဴ မညီညွတ်ေတာဴသည်ဴ အေပခအေနသို့ေရာြ်ရှိေသာေ ြာင်ဴ ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴ
ဆြ်သွယ်သူမျောဵ၏ အပ်ေငွမျောဵနှင်ဴ မတည်ရန်ပုဳေငွတြ
ို့ ို ဆုဳဵရှုဳဵေစနိုင်သည်အ
ဴ ေပခအေန

ေပါ်ေပါြ်လျှေင် ပုဳမှန်အေပခအေနသို့ ပပန်လည်ေရာြ်ရှိေစရန် အချေိန်ြာလသတ်မှတ်
ေပဵနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴအချေိန်ြာလအတွင်ဵ ပုဳမှန်အေပခအေနသို့ ပပန်လည်
ေရာြ်ရှိပခင်ဵမရှိပါြ

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်ြိုဖျေြ်သိမ်ဵပပီဵေနာြ်

သတ်မှတ်

ချေြ်မျောဵနှင်ဴအညီ စာရင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵပပုနိုင်သည်။
၁၀။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်

သိမ်ဵပခင်ဵ အမိန့်မချေမှတ်မီ (ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ သို့မဟုတ် ၎င်ဵေြာ်
မတီ၏ခွင်ဴပပုချေြ်ပဖင်ဴ သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရ
အဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွင်ဴပဖိုဵ
တိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေြာ်မတီြ ဖွဲ့စည်ဵေပဵေသာအဖွဲ့ပဖင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ
ရမည်။
(ခ)

ထိသ
ု ို့စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် သြ်ဆိုင်ရာေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအာဵ ခုခဳ
ေချေပခွင်ဴ ပပုရမည်။

၁၁။

အထြ်အပိုဒ် ၁၀ ပါ သြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ြ စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵသင်ဴေ ြာင်ဵ
တင်ပပလာလျှေင် အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည် အေသဵ
စာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵအာဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵေစရန်

အမိန့်

ချေမှတ်ရမည်။
၁၂။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအာဵ

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵရာတွင်

အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည် (ြ) စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵေရဵအရာရှိ ခန့်အပ်၍ပဖစ်ေစ၊ သင်ဴေလျော်ေသာနိုင်ငဳသာဵ
မျောဵပါဝင်သည်ဴ
ပဖစ်ေစ၊

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵေရဵအဖွဲ့

ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

ဖွဲ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်၍

စီမဳခန့်ခွဲေရဵြိစ္စရပ်မျောဵြို

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

ဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ ပပီဵစီဵသည် အထိ လွှေ
ဲ ပပာင်ဵရယူ၍ ေဆာင်ရွြ်ေစနိုင်သည်။
(ခ)

ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵြ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

ရရန်နှင်ဴေပဵရန်ရှိသည်မျောဵြို

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ

တာဵပမစ်ချေြ်
၁၃။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီမှ မည်သည်အ
ဴ ဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ်
ဝန်ထမ်ဵမျှေ မိမိ၏ တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵြိုေဆာင်ရြ
ွ ်ရာမှသိရှိလာသည်ဴ သတင်ဵအချေြ်
အလြ်မျောဵြို ဥပေဒအရ ခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ ထုတေ
် ဖာ်ေပပာဆိုပခင်ဵ၊ ြည်ရှု့ေစပခင်ဵ၊
စစ်ေဆဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ေ ြညာပခင်ဵ မပပုရ။

ပပစ်မှုနှင်ဴပပစ်ဒဏ်
၁၄။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီမှ မည်သည်အ
ဴ ဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ်
ဝန်ထမ်ဵမဆို အထြ်အပိုဒ် ၁၃ ပါ တာဵပမစ်ချေြ်ြို ေဖာြ်ဖျေြ်ြျေူဵလွန်ေ ြာင်ဵ
ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပခင်ဵခဳရပါြ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၈ ပါ
ပပစ်ဒဏ်မျောဵချေမှတ်ပခင်ဵ ခဳရမည်။

အေထွေထွ
၁၅။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏
ယင်ဵတိ၏
ု့

အဖွဲ့ဝင်၊

ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴစာရင်ဵစစ်မျောဵသည်

ေငွေရဵေ ြဵေရဵဆိုင်ရာေဆာင်ရွြ်ချေြ်မျောဵနှင်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျောဵ

လုပ်ေဆာင်ရာမှ ရရှိလာသည်ဴ သတင်ဵအချေြ်အလြ်မျောဵြို ဥပေဒအရခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ
ထုတေ
် ဖာ်

ေပပာဆိုပခင်ဵ၊

ြည်ဴရူ့ေစပခင်ဵ၊

ေ ြညာပခင်ဵပပုပါြလည်ဵေြာင်ဵ၊
ေြာ်မတီနှင်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ
လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီအဖွဲ့မှ
ဝတ္တရာဵမျောဵြို

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

တိုင်ဵေဒသကြီဵ

အေသဵစာဵေငွေရဵ
အဖွဲ့ဝင်

ေဆာင်ရွြ်ရာမှ

စစ်ေဆဵေစပခင်ဵ
သို့မဟုတ်

လုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှု

ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ

ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

သို့မဟုတ်

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ

ဝန်ထမ်ဵမျောဵသည်

သိရှိလာသည်ဴ

သို့မဟုတ်

မိမိ၏တာဝန်

သတင်ဵအချေြ်အလြ်မျောဵြို

ဥပေဒအရခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ ထုတေ
် ဖာ်ေပပာဆိုပခင်ဵ၊ ြည်ရ
ဴ ူ့ ေစပခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵေစပခင်ဵ
သို့မဟုတ်

ေ ြညာပခင်ဵပပုပါြလည်ဵေြာင်ဵ၊

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏
လည်ဵေြာင်ဵ၊

တရာဵစွဲဆိုရာတွင်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်
လုပ်ငန်ဵမျောဵြို

ခွင်ဴလိုင်စင်မရှိဘဲ
လုပ်ြိုင်ပါြ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှု

ေြာ်မတီ ၏ ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ် ပဖင်ဴသာ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၁၆။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီသည်

လိအ
ု ပ်ေသာအမိန့်နှင်ဴ

ညွှန် ြာဵချေြ်မျောဵြို ထုတပ် ပန်နိုင်သည်။

အခန်ဵ(၂)
တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ
ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၁၇။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵ
ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီြို

အေသဵစာဵေငွေရဵ

ေ ြဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၉ အရ ဖွဲ့စည်ဵရမည်။
လုပ်ငန်ဵတာဝန်
၁၈။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵ
ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန်

မျောဵမှာ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ ပါအတိုင်ဵပဖစ်သည်။
စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျောဵခန့်အပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵ
၁၉။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵ
ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသည် သင်ဴေလျော်သူမျောဵ
ြို

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျောဵအပဖစ်

ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵ၍

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵအာဵ စစ်ေဆဵေစရမည်။
တာဵပမစ်ချေြ်
၂၀။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵ
ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
သို့မဟုတ်

ဝန်ထမ်ဵမျှေ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီမှ
မိမိ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵမျောဵြို

မည်သည်အ
ဴ ဖွဲ့ဝင်

ေဆာင်ရွြ်ရာမှသိရှိလာသည်ဴ

သတင်ဵအချေြ်အလြ်မျောဵြို

ဥပေဒအရ

ခွင်ဴပပုချေြ်မရှိဘဲ

ထုတေ
် ဖာ်ေပပာဆိုပခင်ဵ၊

ြည်ရ
ဴ ူှ ေစပခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် ေ ြညာပခင်ဵ မပပုရ။
ပပစ်မှုနှင်ဴပပစ်ဒဏ်
၂၁။

တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵ
ေငွေရဵ ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီမှ အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ်
ဝန်ထမ်ဵမျောဵသည် အထြ်အပိုဒ် ၂၀ ပါ တာဵပမစ်ချေြ်ြို ေဖာြ်ဖျေြ်ြျေူဵလွန်ေ ြာင်ဵ
ပပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ပခင်ဵခဳရပါြ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၈ ပါ
ပပစ်ဒဏ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵခဳရမည်။

အေထွေထွ
၂၂။

သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသည်

လိအ
ု ပ်ေသာ အမိန့် နှင်ဴညွှန် ြာဵချေြ်မျောဵြို ထုတပ် ပန်နိုင်သည်။

အခန်ဵ (၃)
ပမန်မာဴအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵကြီဵ ြပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
လုပ်ငန်ဵတာဝန်
၂၃။

ပမန်မာဴအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ ကြီဵ ြပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵသည်
ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ

စပ်လျေဉ်ဵ၍

အေသဵစာဵ

ေအာြ်ေဖာ်ပပပါလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵြို

ေဆာင်ရွြ်ရမည် (ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴေလျှောြ်လာွှ မျောဵြို

စိစစ်၍

သြ်ဆိုင်ရာ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသို့ တင်ပပပခင်ဵ၊
(ခ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်ဴ စာရင်ဵ
ပုဳစဳမျောဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳရမည်ပ
ဴ ုဳစဳမျောဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ။

(ဂ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵြို
ြွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵ၊

ကြီဵ ြပ်ြွပ်ြဲပခင်ဵနှင်ဴ

(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၏
အေနမျောဵြိုသတ်မှတ်ချေြ်မျောဵနှင်ဴအညီ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှုအေပခ
သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသု့ိ

အစီရင်ခဳတင်ပပပခင်ဵ၊
(င)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီနှင်ဴ
အေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီမျောဵြ

သြ်ဆိုင်ရာ
အခါအာဵေလျော်စွာ

ေပဵအပ်ေသာတာဝန်မျောဵ ြို ထမ်ဵေဆာင်ပခင်ဵ။
အေထွေထွ
၂၄။

ပမန်မာဴအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ ကြီဵ ြပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵသည် ဤဥပေဒအရ
အပ်နှင်ဵ ထာဵေသာလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵြို ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵေ ြာင်ဴ ေပါ်ေပါြ်လာသည်ဴ
သို့မဟုတ် အေ ြာင်ဵသင်ဴ ဆြ်စပ်ပဖစ်ေပါ်လာသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျောဵြိုလည်ဵ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

အခန်ဵ (၄)
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်နိုင်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ
၂၅။

ပမန်မာနိုင်ငဳြုမ္ပဏီမျောဵအြ်ဥပေဒ၊
ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵဆိုင်ရာ

သမဝါယမအသင်ဵဥပေဒ၊

ဥပေဒနှင်ဴတည်ဆဲဥပေဒ

ေအာြ်ပါအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵအေနပဖင်ဴ

တစ်ရပ်ရပ်အရ

(ြ) ပပည်တွင်ဵပပည်ပမှ အဖွဲ့အစည်ဵ၊
အစုစပ်လပ
ု ်ငန်ဵ၊

(ဂ)

ြုမ္ပဏီ၊

(ဃ) သမဝါယမအသင်ဵ၊
(င)

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ေဆာင်ရွြ်ရန် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ေလျှောြ်ထာဵနိုင်သည် -

(ခ)

အသင်ဵအဖွဲ့မျောဵ

ဘဏ်နှင်ဴဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၊

လုပ်ြိုင်

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင်ဴ သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵ၊ သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျေဉ်ဵ
၂၆။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်

ေလျှောြ်ထာဵပခင်ဵမပပုမီ

ေအာြ်ပါတို့ြို

ကြိုတင်

ေဆာင်ရွြ်ထာဵရမည်(ြ) သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျေဉ်ဵ ေရဵဆွဲထာဵရမည်၊
(ခ)

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ြို ဖွဲ့စည်ဵ၍ သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵ၊ သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ
စီမဳခန့်ခွဲရမည်၊

(ဂ)

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ြိုဖွဲ့စည်ဵရာတွင် အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှု
ေြာ်မတီြ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်ရန် လိအ
ု ပ်မည်ဴ
အရည်အချေင်ဵနှင်ဴ ပပည်စ
ဴ ုဳရမည်။

၂၇။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏
ေဆာင်ရွြ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵြို

သြ်ဆိုင်ရာ

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်

မိမိြိုယ်စာဵ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

တာဝန်ရှိသူမျောဵြို လွှအ
ဲ ပ်နိုင်သည်။
၂၈။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏
အာဵ

ြူညေ
ီ ဆာင်ရွြ်ေစရန်

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်

ြျွမ်ဵြျေင်သူပုဂု္ဂိ လ်ြို

စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီ

ခန့်ထာဵပခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵ ပပုနိုင်သည်။
၂၉။

သင်ဵဖွဲ့မှတ်တမ်ဵနှင်ဴ သင်ဵဖွဲ့စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵြို ပပင်ဆင်လုပ
ိ ါြ သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ
ေြာ်မတီ သို့တင်ပပ၍ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ၏
ကြိုတင်ခွင်ဴပပုချေြ် ရရှိ ပပီဵမှသာ ပပင်ဆင်ရမည်။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအမျေိုဵအစာဵမျောဵ
၃၀။

ေအာြ်ပါအမျေိုဵအစာဵအတိုင်ဵ ခွဲပခာဵသတ်မှတ် ေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်(ြ) အပ်ေငွလြ်ခဳပခင်ဵမပပုသည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ။ အပ်ေငွလြ်ခဳပခင်ဵမပပုသည်ဴ
အေသဵစာဵ ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် အမျောဵပပည်သူထမ
ဳ ှ

အပ်ေငွ

မဟုတ်ေသာ အပခာဵနည်ဵပဖင်ဴ စုစည်ဵရရှိသည်ရ
ဴ န်ပုဳေငွနှင်ဴ အေသဵစာဵေချေဵေငွ
ရယူသည်ဴအခါတိုင်ဵ အသင်ဵသာဵမျောဵြ မပဖစ်မေန စုေဆာင်ဵရသည်ဴ စုေဆာင်ဵ
ေငွမျောဵပဖင်ဴ

အေသဵစာဵေချေဵေငွမျောဵ

ထုတေ
် ပဵပခင်ဵြို

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵြိုဆို သည်။

ေဆာင်ရွြ်ေသာ

(ခ)

အပ်ေငွလြ်ခဳသည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵ။
ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အပ်ေငွလြ်ခဳသည်ဴ
အမျောဵပပည်သူထမ
ဳ ှ

အေသဵစာဵ

အပ်ေငွမဟုတ်ေသာ

အပခာဵနည်ဵပဖင်ဴ စုစည်ဵရရှိ သည်ဴ ရန်ပုဳေငွ၊ အေသဵစာဵေချေေငွရယူသည်အ
ဴ ခါတိုင်ဵ
အသင်ဵသာဵမျောဵြ

မပဖစ်မေနစုေဆာင်ဵရသည်ဴ

စုေဆာင်ဵေငွနှင်ဴ

မိမိဆန္ဒ

အေလျောြ်စုေဆာင်ဵသည်ဴ အပ်ေငွမျောဵပဖင်ဴ အေသဵစာဵေချေဵေငွမျောဵ ထုတေ
် ပဵပခင်ဵ
ြို ေဆာင်ရွြ်ေသာ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵြိုဆိုသည်။
လုပ်ြိုင်နိုင်ေသာလုပ်ငန်ဵအမျေိုဵအစာဵမျောဵ
၃၁။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ၏

ခွင်ဴပပုချေြ်ပဖင်ဴေအာြ်ပါ

လုပ်ငန်ဵမျောဵလုပ်ြိုင်နိုင်သည်(ြ) အေသဵစာဵေချေဵေငွထတ
ု ်ေပဵပခင်ဵ၊
(ခ)

အပ်ေငွလြ်ခဳပခင်ဵ၊

(ဂ)

ေငွလဲေ
ွှ ပပာင်ဵေပဵပို့ပခင်ဵ၊

(ဃ) အာမခဳလပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ပခင်ဵ၊
(င)

ပပည်တွင်ဵပပည်ပမှ ေငွေချေဵယူပခင်ဵ၊

(စ)

အပခာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်
၃၂။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်နှင်ဴပတ်သတ်၍

ေအာြ်ပါအတိုင်ဵလိြ
ု ်နာ

ေဆာင်ရွြ်ရ

မည်(ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ည်ဴ
လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြင
ို ်ခွင်ဴလိုင်စင်

ေလျှောြ်လာွှ ပါပုဳစဳ

အဖွဲ့အစည်ဵသည်
ပဖည်စ
ဴ ွြ်ချေြ်မျောဵနှင်ဴ

ပဖစ်နိုင်ေပခေလဴလာချေြ် ြို ပူဵတွဲလျေြ် သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသု့ိ ေပဵပို့ရမည်။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်ြို လွှေ
ဲ ပပာင်ဵပခင်ဵ မပပုရ။

(ဂ)

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴရရှိသည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵသည်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်

ရရှိသည်ဴ ေန့မှ ေပခာြ်လ အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵစတင်ရမည်။

(ဃ) ဥပေဒမပပဌာန်ဵမီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ်ေနေသာ အဖွဲ့
အစည်ဵမျောဵသည် ဥပေဒပပဌာန်ဵသည်ေ
ဴ န့မှ သုဳဵလ အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴ
လိင
ု ်စင် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
မတည်ေငွရင်ဵ
၃၃။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြိုင်လသ
ုိ ည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵအမျေိုဵအစာဵအလိုြ် အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
ကြီဵ ြပ်မှု

ေြာ်မတီြသတ်မှတ်သည်ဴ

အနည်ဵဆုဳဵထည်ဝင်ရမည်ဴ

မတည်ေငွရင်ဵ

သတ်မှတ်ချေြ်ြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်။
၃၄။

မတည်ေငွရင်ဵနှင်ဴပတ်သြ်၍ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်(ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ
အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လုိသည်အ
ဴ ဖွဲ့အစည်ဵအမျေိုဵအစာဵအ
လိြ
ု ် အနည်ဵဆုဳဵထည်ဴဝင်ရမည်ဴ မတည်ေငွရင်ဵြို ထာဵရှိရမည်။ မတည်ေငွရင်ဵ
ြို ေငွသာဵပဖင်ဴ ေပဵသွင်ဵရမည်။ အပခာဵဘဏ်တစ်ခုခုမှလည်ဵ ေငွေပဵအမိန့်ပဖင်ဴ
ေပဵပို့ေဆာင်ရွြ် နိုင်သည်။
(ခ)

အဆိုပါမတည်ေငွရင်ဵြို သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်နှင်ဴ
ေနပပည်ေတာ်အတွင်ဵ
အေသဵစာဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာပမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵကြီဵ ြပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၏

ပမန်မာဴ

ေငွစာရင်ဵသို့

ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ဂ)

ေပဵသွင်ဵထာဵေသာ ထည်ဴဝင်ပပီဵမတည်ေငွရင်ဵြို အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ လိင
ု ်စင်ထတ
ု ်ေပဵမှုလုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွြ်ပပီဵမှ
သာ ပပန်လည် ထုတယ
် ူခွင်ဴရှိသည်။

(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှင်ဴ
ညီညွတ်လျှေင် သီဵသန့်ေငွမျောဵထူေထာင်ပခင်ဵပဖင်ဴ မိမိတို့၏ မတည်ေငွပမာဏြို
တိုဵပမင်ဴနင
ို ်သည်။
(င)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵ ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ၏ သတ်မှတ်ချေြ်နှင်ဴအညီ အသာဵတင်အပမတ်၏

၂၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ ြို အေထွေထွသီဵသန့်ေငွစာရင်ဵတစ်ခုတွင် ထည်ဴသွင်ဵထာဵရမည်။
ထိသ
ု ို့ထည်သ
ဴ ွင်ဵပခင်ဵြို ထည်ဴဝင်ပပီဵမတည်ေငွရင်ဵ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴညီမျှေ
သည်အထိ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှု
ေြာ်မတီ၏

ညွှန် ြာဵချေြ်နှင်ဴအညီ

သီဵသန့်ေငွမျောဵြိုထာဵရှရ
ိ မည်။

သီဵပခာဵရရန်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍
ထိ့ပု ပင်

မိမိတို့အစီအစဉ်ပဖင်ဴလည်ဵ

သီဵသန့်ေငွမျောဵ ထပ်မဳထာဵရှန
ိ ိုင်သည်။
အတိဵု နှုန်ဵမျောဵ
၃၅။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ

သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ

အပ်ေငွနှင်ဴ ေချေဵေငွမျောဵအေပါ် အတိဵု နှုန်ဵမျောဵအတိုင်ဵ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်။
ဝန်ေဆာင်ခမျောဵ
၃၆။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ

သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ

ေအာြ်ပါ ဝန်ေဆာင်ခမျောဵြို ေပဵေဆာင်ရမည် (ြ) ရုဳဵခွဲမျောဵတည်ေထာင်ပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေနရာေရွှေ့ေပပာင်ဵပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵပိတ်ပခင်ဵတို့
အတွြ် ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ဝန်ေဆာင်ခ၊
(ခ)

လုပ်ငန်ဵအမျေိုဵအစာဵေပပာင်ဵလဲလုပ်ေဆာင်ပခင်ဵအတွြ်

ေပဵေဆာင်ရ

မည်ဝ
ဴ န်ေဆာင်ခ၊
လိင
ု ်စင်ေ ြဵ
၃၇။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ

သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ

ေအာြ်ပါ လိင
ု ်စင်ေ ြဵမျောဵြို ေပဵေဆာင်ရမည် (ြ) ြနဦဵလိုင်စင်ေ ြဵ

။အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင်ရရှိပပီဵ

၁၅

ရြ်အတွင်ဵ

လုပ်ငန်ဵ

သတ်မှတ်လိုင်စင်ေ ြဵ

ြိုေပဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

နှစ်စဉ်လုင
ိ ်စင်ေ ြဵ ။ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ဧပပီလတွင် သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵအတိုင်ဵ
ေပဵေဆာင် ရမည်။

(ဂ)

ထည်ဴဝင်ပပီဵမတည်ေငွရင်ဵြို
သတ်မှတ် သည်လ
ဴ င
ို ်စင်ေ ြဵ။

တိုဵပမှင်ဴပါြ

တိုဵပမှင်ဴသည်ေ
ဴ ငွပမာဏအေပါ်

ေချေဵေငွထတ
ု ်ေချေဵပခင်ဵ
၃၈။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ ေချေဵေငွထတ
ု ်ေချေဵရာတွင် ေအာြ်ပါတို့ြို
ေဆာင်ရွြ်ရမည် (ြ) ေချေဵေငွေလျှောြ်လာွှ နှင်ဴ ေချေဵေငွြို မည်သို့အသုဳဵပပုမည်ပဖစ်ေ ြာင်ဵ တင်ပပချေြ်
ရယူရမည်၊
(ခ)

ေငွေချေဵယူသူနှင်ဴ အာမခဳပုဂု္ဂိ လ်မျောဵ၏ ြတိဝန်ခဳချေြ်မှတ်တမ်ဵမျောဵယူရမည်၊

(ဂ)

ေချေဵေငွရယူမည်ဴသူြိုယ်တိုင် လြ်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသည်ဴ သေဘာတူညခ
ီ ျေြ်နှင်ဴ
စုေပါင်ဵဆုဳဵပဖတ်သည်ြ
ဴ ိစ္စပဖစ်ပါြ

အဆိုပါြိစ္စအာဵ

သေဘာတူညီသည်ဴ

ဆုဳဵပဖတ်ချေြ် မှတ်တမ်ဵ ရယူရမည်။
၃၉။

ေချေဵေငွထတ
ု ်ေချေဵရာတွင်

လုပ်ငန်ဵေရရှညတ
် ည်တေ
ဳဴ ရဵအတွြ်

အေသဵစာဵေငွေရဵ

ေ ြဵေရဵ လုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ သတ်မှတ်သည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှင်ဴအညီ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အပခာဵလိုြ်နာေဆာင်ရွြ်ရန်အချေြ်မျောဵ
၄၀။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

ေအာြ်ပါတို့ြို

အချေိန်မှန်ထတ
ု ်ပပန်

ေပဵရမည် (ြ) အပ်ေငွ၊ ေချေဵေငွနှင်ဴ ပတ်သြ်သည်စ
ဴ ည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵ၊
(ခ)

အတိဵု နှုန်ဵနှင်ဴတွြ်ချေြ်ပုဳမျောဵြို ဆြ်သွယ်သူမျောဵသိရိရ
ှ န် အေသဵစာဵေငွေရဵ
ေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ

သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ

အချေိန်အပိုင်ဵ

အပခာဵနှင်ဴ အသုဳဵပပုရမည်ဴ ပုဳစဳမျောဵနှင်ဴအညီ အချေိန်မှန်ထတ
ု ်ပပန်ေ ြညာရမည်။
၄၁။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

မိမိအဖွဲ့အစည်ဵအတွြ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

အပခာဵ ပုဂ္ဂိုလ်အတွြ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ မမျှေတသည်အ
ဴ ခွင်ဴအလမ်ဵရရှိေစမည်ဴ မမှန်ြန်
ေသာလုပ်ေဆာင်မှုမျောဵ ြို မပပုလုပ်ရ။
၄၂။

တရာဵမဝင်ေသာနည်ဵလမ်ဵပဖင်ဴရရှိသည်ဴ ေငွေ ြဵနှင်ဴပစ္စညဵ် ထိန်ဵချေုပ်ေရဵဥပေဒပါပပဌာန်ဵ
ချေြ်မျောဵအာဵ လိြ
ု ်နာရမည်။

၄၃။

ပမန်မာဴအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵကြီဵ ြပ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵ(ရုဳဵချေုပ်)မှ အေသဵစာဵ
ေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵတွင် ထာဵရှရ
ိ မည်စ
ဴ ာရင်ဵပုဳစဳမျောဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်
ရွြ်နိုင်မှု အစီရင်ခဳစာ ပုဳစဳမျောဵြို သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴပုဳစဳမျောဵအတိုင်ဵ ထာဵရှရ
ိ မည်။

၄၄။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ်
ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ဖွဳ့ပဖိုဵ တိုဵတြ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသု့ိ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်နိုင်မှု အစီရင်ခဳစာမျောဵြို
သတ်မှတ်ချေြ်နှင်ဴအညီ အစီ ရင်ခဳတင်ပပရမည်။
စာရင်ဵစစ်ခန့်ထာဵပခင်ဵ
၄၅။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

လုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ သေဘာတူသည်ဴ စာရင်ဵစစ်ြိုခန့်ထာဵရမည်။ ၎င်ဵစာရင်ဵစစ်
သည်

ပမန်မာနိုင်ငဳစာရင်ဵစစ်စဳမျောဵနှင်ဴအညီ

စာရင်ဵစစ်ေဆဵပပီဵ

လြ်ြျေန်ရှင်ဵတမ်ဵ၊

အရှုဳဵအပမတ် စာရင်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချေြ် အစီရင်ခဳစာြို ပပုစုပခင်ဵ၊
ရှင်ဵတမ်ဵမျောဵသည် အဆိုပါလုပ်ငန်ဵ၏ အေပခအေနမှန် ြို လုေ
ဳ လာြ်ေလျော်ြန်စွာ
ေဖာ်ပပပခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ နှင်ဴ ေငွေရဵေ ြဵေရဵအေပခအေနခိုင်မာမှု ရှိ၊ မရှိတြ
ို့ ို ယင်ဵအစီရင်
ခဳစာတွင် သုဳဵသပ်တင်ပပပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵအတွြ် ဆုဳဵရှုဳဵမှုပဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ေသာ ေဆာင်ရွြ်
ချေြ်မျောဵနှင်ဴ

စာရင်ဵမျောဵ၏

ချွတ်ယွင်ဵမှု၊

လိအ
ု ပ်မှုမျောဵြို

အေ ြာင်ဵ ြာဵပခင်ဵတို့

ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ
၄၆။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်
ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ၏

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

ညွှန် ြာဵချေြ်နှင်ဴအညီ

လုပ်ငန်ဵ

စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီြိုဖွဲ့စည်ဵထာဵ

ရှိရမည်။ စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီသည် (ြ) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှင်ဴအညီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵြ ေဆာင်ရွြ်ပခင်ဵ ရှိ၊ မရှိ ေစာင်ဴ ြပ် ြည်ရ
ဴ ှုရမည်။
(ခ)

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တင်ပပသင်ဴသည်ဟု ယူဆေသာြိစ္စမျောဵြိုတင်ပပရမည်။

(ဂ)

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ြ

ထင်ပမင်ယူဆချေြ်

မိမိ၏ ထင်ပမင်ယူဆချေြ်ြို ေပဵရမည်။

ေတာင်ဵခဳလာသည်ဴြိစ္စရပ်မျောဵအေပါ်

(ဃ) စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီသည်သာမန်အာဵပဖင်ဴ

သုဳဵလတစ်ကြိမ်

အစည်ဵအေဝဵ

ပပုလုပ်ရမည်။
(င)

စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ြ လိအ
ု ပ်သည်ဟုယူဆလျှေင် စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီသည် အထူဵ
အစည်ဵအေဝဵပပုလုပ်ရမည်။

(စ)

ပုဳမှန်အစည်ဵအေဝဵနှင်ဴအထူဵအစည်ဵအေဝဵမျောဵတွင်

စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီဝင်

အာဵလုဳဵ တြ်ေရာြ်ရမည်အပပင် ဆန္ဒမဲေပဵရန်လည်ဵ ပျေြ်ြွြ်ပခင်ဵမရှိေစရ။
(ဆ)

ဆုဳဵပဖတ်ချေြ်မျောဵြို စာရင်ဵစစ်ေြာ်မတီဝင်အမျောဵစု၏ ဆန္ဒမဲပဖင်ဴချေမှတ်ရမည်။

စာရင်ဵအစစ်ေဆဵခဳပခင်ဵ
၄၇။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည်
ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီြ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ခန့်ထာဵသည်ဴစာရင်ဵစစ်နှင်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီတမ
ို့ ှ တာဝန်ေပဵအပ်ေသာ စစ်ေဆဵေရဵ
မှူဵမျောဵ၏ စာရင်ဵ စစ်ေဆဵပခင်ဵြိုခဳရမည်။
စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူပခင်ဵ
၄၈။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏အဖွဲ့ဝင်၊

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊

စီမဳခန့်ခွဲသူ၊

မန်ေနဂျော နှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျောဵအေနပဖင်ဴ ဥပေဒပပဌာန်ဵချေြ်တစ်ခုခုြို ေဖာြ်ဖျေြ်ပါြ
ေအာြ်ပါစီမဳခန့်ခွဲမှု ပပစ်ဒဏ်ချေမှတ်ပခင်ဵခဳရမည်(ြ) သတိေပဵပခင်ဵ၊
(ခ)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ေဆာင်ရွြ်ချေြ်မျောဵြို
ြန့်သတ်ချေြ်အပါအဝင်ပဖစ်သည်ဴ အမိန့်မျောဵချေမှတ်ပခင်ဵ၊

(ဂ)

ဒဏ်ေ ြဵေပဵေဆာင်ေစပခင်ဵ၊

(ဃ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ပခင်ဵမှ ယာယီ
သို့မဟုတ် အပမဲတမ်ဵရပ်စဲပခင်ဵ၊
(င)
၄၉။

လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင် ဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ။

အေရဵယူခဳရသူသည် ခုခဳြာြွယ်ခွင်ဴရှိသည်။

၅၀။

အေရဵယူခဳရသူသည် ချေမှတ်ေသာပပစ်ဒဏ်နှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အမိန့်စာလြ်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ
ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ေြျေဵလြ်ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵနှင်ဴ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေလျှောဴချေေရဵ
လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ သို့ အယူခဳခွင်ဴရှိသည်။

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵ
၅၁။

ေအာြ်ပါအေပခအေနတစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါြ်လျှေင်

သြ်ဆိုင်ရာေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့

အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်ခွင်ဴလိုင်စင် ရုပ်သိမ်ဵပခင်ဵခဳရမည် (ြ) အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵအတွြ်

ပပင်ဆင်သတ်မှတ်သည်ဴ

အနည်ဵဆုဳဵ မတည်ေငွရင်ဵြို သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ ထည်ဴဝင်ရန်ပျေြ်ြွြ
််ပခင်ဵ။
(ခ)

လုပ်ငန်ဵဆုဳဵရှုဳဵမှုေ ြာင်ဴ ေလျောဴနည်ဵသွာဵသည်ဴ အနည်ဵဆုဳဵမတည်ေငွရင်ဵလိအ
ု ပ်
ချေြ်ြို သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ ပပည်မ
ဴ ီသည်ထိ ပဖည်တ
ဴ င်ဵရန်ပျေြ်ြွြ်ပခင်ဵ၊

(ဂ)

မိမိဆန္ဒအေလျောြ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ သို့မဟုတ် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵ
ဖျေြ်သိမ်ဵခဳရပခင်ဵ၊

(ဃ) အပခာဵအေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုနှင်ဴ

ပူဵေပါင်ဵဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ

ေ ြာင်ဴပဖစ်ေစ၊ မိမိအဖွဲ့အစည်ဵြို ခွဲပခမ်ဵဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵေ ြာင်ဴပဖစ်ေစ၊ တရာဵဝင်
ရပ်တည်မှု ေပျောြ်ြွယ်သွာဵပခင်ဵ၊
(င)

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီနှင်ဴ
ေဒသကြီဵ

သို့မဟုတ်

ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့နှင်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ

ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီတို့ြ
ထုတပ် ပန်ထာဵေသာ

စည်ဵြမ်ဵချေြ်မျောဵနှင်ဴ

ညွှန် ြာဵချေြ်မျောဵြို

လိြ
ု ်နာ

ေဆာင်ရွြ်ရန် ပျေြ်ြွြ်ပခင်ဵ။
စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵ
၅၂။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုအေနပဖင်ဴ

ေအာြ်ပါအေပခအေန

တစ်ရပ်ရပ် ပဖစ်ေပါ်ခဲဴလျှေင် စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵခဳရမည် (ြ) လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွြ်ရန်
အေပခ အေန၊

အနည်ဵဆုဳဵလိအ
ု ပ်ချေြ်နှင်ဴမညီညွတ်ေတာဴသည်ဴ

(ခ)

ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴ ဆြ်သွယ်သူမျောဵ၏ အပ်ေငွမျောဵနှင်ဴ မတည်ရန်ပုဳေငွတို့ြို
ဆုဳဵရှုဳဵ နိုင်ေသာအေပခအေန။

၅၃။

ထိသ
ု ို့

စာရင်ဵရှင်ဵလင်ဵဖျေြ်သိမ်ဵပခင်ဵမပပုမီ

ကြီဵ ြပ်မှုေြာ်မတီ

သို့မဟုတ်

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ

ကြီဵ ြပ်မှု

ေြာ်မတီ၏ခွင်ဴပပုချေြ်ပဖင်ဴ သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရ
အဖွဲ့နှင်ဴ ေနပပည်ေတာ်ေြာင်စီ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵေြာ်မတီြ ဖွဲ့စည်ဵေပဵေသာအဖွဲ့ပဖင်ဴ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵခဳရမည်။ ထိသ
ု ို့ စုဳစမ်ဵ
စစ်ေဆဵရာတွင်

သြ်ဆိုင်ရာ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့

အစည်ဵအေနပဖင်ဴ

ခုခဳေချေပခွင်ဴရှိသည်။
တာဵပမစ်ချေြ်
၅၄။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏

အဖွဲ့ဝင် ၊

ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴစာရင်ဵစစ်မျောဵ

သည် သြ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵ၏ သတင်ဵအချေြ်အလြ်မျောဵြို ဥပေဒအရ ခွင်ဴပပုချေြ်
မရှိဘဲ ထုတေ
် ဖာ် ေပပာဆိုပခင်ဵ၊ ြည်ရ
ဴ ှုေစပခင်ဵ၊ စစ်ေဆဵေစပခင်ဵ၊ ေ ြညာပခင်ဵ မပပုရ။
၅၅။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵလုပ်ငန်ဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ည်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵသည်

လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ြိုင်ခွင်ဴလင
ို ်စင်မရှိဘဲ အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျောဵြို
လုပ်ြိုင်ပခင်ဵ မပပုရ။
ပပစ်မှုနှင်ဴပပစ်ဒဏ်
၅၆။

အထြ်အပိုဒ်

၅၄

ပါ

တာဵပမစ်ချေြ်ြို

ေဖာြ်ဖျေြ်ြျေူဵလွန်ပါြ

အေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵ လုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၆ အရ ပပစ်ဒဏ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵခဳရမည်။
၅၇။

အထြ်အပိုဒ်

၅၅

ပါတာဵပမစ်ချေြ်ြို

ေဖာြ်ဖျေြ်ြျေူဵလွန်ပါြ

အေသဵစာဵ

ေငွေရဵေ ြဵေရဵ လုပ်ငန်ဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၇ အရ ပပစ်ဒဏ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵခဳရမည်။
အေထွေထွ
၅၈။

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵသည် ြိုယ်ပိုင်အမှတ်တဳဆိပ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်
ခွင်ဴ၊ စဉ်ဆြ်မပပတ်ဆြ်ခဳေဆာင်ရွြ်ပိုင်ခွင်ဴ၊ တရာဵစွဲဆိုနင
ို ်ခွင်ဴနှင်ဴ တရာဵစွဲ ခဳနိုင်ခွင်ဴမျောဵ
ရှိသည်။

၅၉။

မှတ်ပုဳတင်အြ်ဥပေဒတွင်

မည်သို့ပင်ပါရှိေစြာမူ

အေသဵစာဵေငွေရဵေ ြဵေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵြ ထုတေ
် ပဵေသာ အေသဵစာဵေချေဵေငွနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ ချေုပ်ဆိုသည်စ
ဴ ာချေုပ်
စာတမ်ဵသည် မှတ်ပုဳတင်ပခင်ဵမှ ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရိသ
ှ ည်အ
ဴ ပပင် တည်ဆဲဥပေဒအရ တဳဆိပ်
ေခါင်ဵခွန်ေပဵေဆာင် ရပခင်ဵမှလည်ဵ ြင်ဵလွတ် ခွင်ဴရှိသည်။
၆၀။

အခွန်စည်ဵ ြပ်မှုနှင်ဴပတ်သြ်၍ တည်ဆဲဥပေဒမျောဵနှင်ဴအညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ရမည်။

လှထွန်ဵ
ပပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ
ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကြီဵဌာန

