ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်

ကယောားပြည်နယ်
အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ားဥြထေ

( ၂၀၂၁ ုနှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၄ ။ )
၂၀၂၁ ုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်

ကယောားပြည်နယ်အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ားဥြထေ

ခ
၉။

အခန်း (၉)

အထ ကောင်ားအရော

စောမ္ က်နှှာ

၁။

အခန်း (၁)

အမညနှငအဓိပ္ပာယဖ ာပပ္ချက

၁

၂။

အခန်း (၂)

ရညရွယချကမျာ်း

၄

၃။

အခန်း (၃)

အဖ

၅

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ွေွဲ့စည်းပခင်း
၄။

အခန်း (၄)

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

၆

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့၏တာဝနနှင
လုပ္ပ္ိုငခွေငမျာ်း
၅။

အခန်း (၅)

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

၈

လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူမျာ်း၏
အဖရအတွေက
၆။

အခန်း (၆)

အဖ

တမှတချကမျာ်း

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လိုငစင

၁၄

အဖရ်းယူပခင်း

မ္ောတကော
စဉ်

စမခနခွေဖရ်းနည်းလမ်းအရ

၉

ထုတဖပ္်းရာတွေင လိုကနာရမည
အချကအလကမျာ်း
၇။

အခန်း (၇)

မှတပ္ုတငပခင်း

၁၁

၈။

အခန်း (၈)

တရာ်းမမှုမျာ်းစွေဆိုပခင်း

၁၃

၁၀။

အခန်း (၁၀) တာ်းပမစချကမျာ်း

၁၆

၁၁။

အခန်း (၁၁) ပပ္စမှုနှငပပ္စဒဏမျာ်း

၂၁

၁၂။

အခန်း (၁၂)

၂၂

အဖထွေဖထွေ

ကယောားပြည်နယ်အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ားဥြထေ
( ၂၀၂၁ ုနှစ်၊ ကယောားပြည်နယ်လွှတ်ထတော်ဥြထေအမ္ှတ် ၂၄ ။ )

၂
(ဂ)

(ဃ)

ကယာ်းပပ္ညနယလွှတဖတာ ည ဤဥပ္ဖဒကို ပပ္ဋ္ဌာန်းလိုက

ဦားစီားဌောန

ဆို ညမှာ

အောမ္ ံရှထသောထ ားထငွေ ဆို ညမှာ ဖရွဲ့ဖပပ္ာင်းနိုငဖ

(က)

ကဖရာကဖစရမည-

(ဆ)

(ခ)

ဝန်ကကီားဌောန ဆို ညမှာ ကယာ်းပပ္ညနယ စမကိန်းနှင
ဘဏ္ဍာဖရ်းဝနကက်းဌာနကို ဆို ည။

လည်းဖကာင်း၊

ို
မဟု
တ ဆိုငဖရ်း

အောမ္ ံမ္ရှထသောထ ားထငွေ

ဆို ညမှာ

အာမခရှဖ
ိ

ာ

ဖချ်းဖငွေမှတစပ္ါ်း အပခာ်းဖချ်းဖငွေကို ဆို ည။
(ဇ)

အတုား ဆို ညမှာ ထုတဖချ်းထာ်းဖ

ာဖငွေဖပ္ေါ်တွေင

အ ို်းစာ်းနာ်းအပ စဖပ္်းရဖ ာဖငွေကို ဆို ည။

အစုားရအ ွေွဲ့ ဆို ညမှာ ကယာ်းပပ္ညနယအစို်းရအ ွေွဲ့
ကို ဆို ည။

ာ

ဖချ်း ညဖငွေကုိ ဆို ည။

ဤဥပ္ဖဒတွေငပ္ါရှိဖ ာ ဖအာကပ္ါစကာ်းရပ္မျာ်း ည ဖ ာပပ္ပ္ါ

အတိုင်း အဓိပ္ပာယ

အဖပ္ါငထာ်း၍ဖ

ဆိုငခွေငကို အာမခထာ်း၍ဖ ာလည်းဖကာင်း ထုတ

အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ား

ဥြထေဟု ဖခေါ်တွေငဖစရမည။

ာ

မဖရွဲ့ဖပပ္ာင်းနိုငဖ ာပ္စစည်း

ထိုပ္စစည်းဖပ္ေါ်တွေင ရထိုကခွေင

အမ္ည်နှငအ
် ဓြပောယ်ထ ော်ပြ က်

၂။

ို
မဟု
တ

တစရပ္ရပ္ကို

အ န်ား (၁)

ကယောားပြည်နယ်

ဖငွေဖရ်း

ဖပ္်းအပ္ထာ်း ညအရာရှိကို ဆို ည။
(စ)

ဤဥပ္ဖဒကို

ကယာ်းပပ္ညနယ

မ္ှတ်ြံုတင်အရောရှ ဆို ညမှာ ဝနကက်းဌာနက တာဝန

ပ္စစည်း

၁။

ကယာ်းပပ္ညနယစမကိန်းနှင

ဖကက်းဖရ်းကက်းကကပ္စစဖဆ်းဖရ်းဦ်းစ်းဌာနကို ဆို ည။
(င)

ည။

ဆို ညမှာ

ဘဏ္ဍာဖရ်းဝနကက်းကို ဆို ည။

၁၃၈၂ ုနှစ်၊ ပြောသလ
ု ပြည်ထနေ့
( ၂၀၂၁ ုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် )

ဝန်ကကီား

( စျ)

ထ ားထငွေ

ဆို

ထုတဖချ်းဖ

ည မှာ
ာဖငွေ

ဤဥပ္ဖဒအရ

အတို်း ပ င

ို
မဟု
တ ပ္စစည်းကို ဆို ည။

၃
(ည)

၄

အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ား လုြ်ကုင် ွေင်လုင်စင်ရရှသူ
ဆို ညမှာ ဤဥပ္ဖဒအရ အဖ

အ န်ား (၂)

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

ရည်ရွယ် က်မ္ ောား

လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငနှငမှတပ္ုတငလကမှတရရှိထာ်း ူ
၃။

ကို ဆို ည။
(ဋ)

ထငွေရင်ား ဆို ညမှာ ဖချ်းယူ
ညဖငွေ

(ဌ)

အ
ူ ာ်း ထုတဖချ်းလိုက

ဤဥပ္ဖဒ၏ရညရွယချကမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါအတိုင်းပ စ ည(က)

လု ပ္ ကို င

မဟု
ို
တ ပ္စစည်းကို ဆို ည။

ကကီား ကြ်ထရားအ ွေွဲ့ ဆို ညမှာ ဤဥပ္ဖဒအရ
ည အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့

(ခ)

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေင လိုငစငကို

မ္ှ တ် ြံု တ င် စောရင်ား
အဖ

်းစာ်းဖငွေ ဖချ်း

အနတ ရာယ မှ

ပပ္ည

လု ပ္ ငန်း
ူ မျာ်းကို

ငတငဖ

ာ

အတို်းနှုန်းရှိ ည

ဖချ်းဖငွေမျာ်းပ င

အဖထာကအကူပ စဖစရန၊

ာ
(ဂ)

ဖချ်းဖငွေစာချ ပ္မျာ်းအဖပ္ေါ် ဥပ္ဖဒနှငအည အဖရ်းယူ
ဖဆာငရွကနိုငဖစရန၊

ဆို ည။
(ဎ)

ူ မျာ်း၏

အဖ

ပပ္ည ူတ၏လူ
ို
မှုစ်းပ္ွော်းဘဝ ွေွဲ့ဖ ိ ်းတို်းတကဖရ်းအတွေက

လုင်စင် ဆို ညမှာ ဤဥပ္ဖဒအရ ထုတဖပ္်းဖ
အဖ

ာ

ကာကွေယရန၊

ွေွဲ့စည်း

ကို ဆို ည။
(ဍ)

အတို်း ကက်းယူ ဖ

ဆို

ည မှာ

ဤဥပ္ဖဒအရ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ

မျာ်း၏ လုပ္ငန်းဆိုငရာအချကအလကမျာ်း ဖရ်း ာ်း
မှတတမ်းတငထာ်း ညစာရင်းကို ဆို ည။

(ဃ)

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ

နှငဖငွေဖချ်း ူတ၏
ို
ရပ္ိုငခွေင၊ တာဝနမျာ်း
ဖပ္်းရန။

တမှတ

၅

၆

အ န်ား (၃)

အ န်ား (၄)

အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ား ကကီား ကြ်ထရားအ ွေွဲ့ ွဲ့ွေ စည်ားပ င်ား

အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ား ကကီား ကြ်ထရားအ ွဲ့ွေ ၏တောဝန်နှင်

၄။

ဝနကက်းဌာန

ည ပပ္ညနယအစို်းရအ ွေွဲ့၏

လုြ်ြုင် ွေင်မ္ ောား

ဖဘာတူညချက

ပ င ဖအာကပ္ါပ္ုဂ္ိ လမျာ်းပ္ါဝငဖ ာ ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ကုိ

ွေွဲ့စည်းနိုင

ည-

၅။

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့၏ တာဝနနှငလုပ္ပ္ိုငခွေငမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါ

အတိုင်းပ စ ည(က)

ကယာ်းပပ္ညနယအစို်းရအ ွေွဲ့၊

ဥကကဋ္ဌ

(က)

စမကိန်းနှငဘဏ္ဍာဖရ်းဝနကက်း
(ခ)

ကယာ်းပပ္ညနယဖငွေဖရ်းဖကက်းဖရ်းကက်းကကပ္

ကယာ်းပပ္ညနယစညပ္င ာယာဖရ်းအ ွေွဲ့မှ

အ ွေွဲ့ဝင

(ခ)

ပပ္ညနယအဖထွေဖထွေအပ္
ု ချ ပ္ဖရ်းဦ်းစ်းဌာနမှ

ကယာ်းပပ္ညနယလယယာဖပမစမခနခွေဖရ်း

အ ွေွဲ့ဝင

ကယာ်းပပ္ညနယဥပ္ဖဒချ ပ္ရု်းမှ

(ဂ)

ဖချ်းဖငွေဖပ္ေါ်တွေငခွေငပပ္

(ဃ)

အဖ

(င)

လိုကနာ

တမှတပခင်းနှငကက်းကကပ္

ည အတို်းနှုန်း တမှတပခင်း၊

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းလိုငစငမျာ်းကို ဖလလစနစ
တမှတဖရာင်းချ

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းလိုငစင

ဖလ ာကလွှာပ္ုစ

နှငထိုဖလ ာကလွှာတွေငပ္ါရှိ ည အဖကကာင်းအရာမျာ်း

အ ွေွဲ့ဝင

ကယာ်းပပ္ညနယပပ္ညတွေင်းအခွေနမျာ်း အတွေင်းဖရ်းမှ ်း
ဦ်းစ်းဌာနမှအရာထမ်းတစဦ်း

လိုငစင

ပခင်း၊

အ ွေွဲ့ဝင

တမှတပခင်း၊

ဥပ္ဖဒအရာရှိတစဦ်း
(ဆ)

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းလုပ္ကိုင ူမျာ်း

ပ ငပ စဖစ၊ တငဒါစနစပ ငပ စဖစ

နှငစာရင်းအင်းဦ်းစ်းဌာနမှအရာထမ်းတစဦ်း
(စ)

လုပ္ကိုငခွေင

ပခင်း၊

အ ွေွဲ့ဝင

အရာထမ်းတစဦ်း
(င)

အဖ

ရမညစည်းကမ်းချကမျာ်း

အရာထမ်းတစဦ်း
(ဃ)

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

ဖလ ာကထာ်းပခင်းအာ်း စိစစပခင်းနှငခွေငပပ္ ပခင်း၊

စစဖဆ်းဖရ်းဦ်းစ်းဌာနမှအရာထမ်းတစဦ်း
(ဂ)

အဖ

(စ)

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လုပ္ကိုငခွေင

ကတမ်းနှင လိုငစငဖကက်း တမှတပခင်း၊

လိုငစင

၇
(ဆ)

အဖ

၈

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းလုပ္ကိုငခွေင မှတပ္ုတငဖကက်း

အ န်ား (၅)

တမှတပခင်း၊
(ဇ)

စည်းကမ်း

အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ား လုြ်ကုင် ွေငလ
် ုင်စင်ရရှသူမ္ ောား၏

လိုကနာမှုမရှိဖ ာ

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်း

လုပ္ငန်း လုပ္ကိင
ု ခွေငလိုငစငရရှိ ူမျာ်းကို စမခနခွေဖရ်း
ဆိုငရာ ပပ္စဒဏမျာ်းချမှတပခင်း၊
( စျ)

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ

အထရအတွေက် သတ်မ္တ
ှ ် က်မ္ ောား
၆။

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ည(က)

ဖစဘ အဖ

မျာ်းကို အခါအာ်းဖလျာစွော ကွေင်းဆင်းစစဖဆ်းပခင်း၊
(ည)

အဖ

ူ ၏ အမည

ဖရာင်းချရမည။ ထို ို ဖရာင်းချရ

ဖပပ္ာင်းလ ခွေ င ပပ္ ပခင်းနှ င

ဖငွေ ဖကက်းခဝါချမှု နှ င

အကကမ်း က မှု ကို

ည ဖငွေမျာ်းကို

ကယာ်းပပ္ညနယဘဏ္ဍာရနပ္ုဖငွေစာရင်း ို

မှတပ္ုတငစာရင်းမှပ္ယ ျကပခင်း၊
(ဋ)

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိင
ု ခွေငလိုငစင

မျာ်းကို ဖလလစနစပ ငပ စဖစ၊ တငဒါစနစပ ငပ စဖစ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ

မှ တ ပ္ု တ င

တမှတထာ်း ည အဖရအတွေကထက မဖကျာလွေန

ဖပ္်း ွေင်း

ရမည၊
ဖငွေ ဖကက်း

ဖထာကပ္ပခင်းဆိုငရာဥပ္ဖဒတစရပ္ရပ္ကို အဖ

(ခ)

်းစာ်း

ဖလလတငဒါဖအာငပမင၍ အဖ
လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

ဖလ ာကထာ်းခွေင

ဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းမျာ်းမလ
ှ ိုကနာဖစရန ညွှနကကာ်းချကမျာ်း

ဖလ ာကထာ်းလာ

ညအခါ ပ္ုဒမ ၇ ပ္ါ

ထုတပပ္နပခင်း။

မျာ်းနှငအညစိစစဖပ္်း မှနကနပ္ါက အဖ

ရရှိ ူက
တမှတချက
်းစာ်းဖငွေဖချ်း

လုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငကို ထုတဖပ္်းရမည၊
(ဂ)

ပ္ုဒမခွေ(ခ)အရ အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေင

လိုငစငရရှိ ူ ည

တမှတထာ်း ည မှတပ္ုတင

ဖကက်းကိုဖပ္်း ွေင်း၍ ဤဥပ္ဖဒအရ မှတပ္ုတငရမည။

၉

၁၀

အ န်ား (၆)
အထသားစောားထငွေထ ားလုြ်ငန်ား လုင်စင်

(စ)

အဖ

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ည ဖအာကပ္ါအချကအလကမျာ်းနှငအည
်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းလိုငစင ထုတဖပ္်းရမည(က)

အဖ

(ခ)

အဖ

ဖလလ

ူ ည ပမနမာနိုငင ာ်းပ စရမည၊

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လိုငစငဖလ ာကလွှာပ္ုစ

တွေင အချကအလကမျာ်း ပပ္ညစုမှနကနစွော ဖ ာပပ္
ထာ်းပခင်းရှိရမည၊
(ဂ)

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုင ူ ည

ပပ္စမှု

ကင်းရှင်း ူပ စရမည၊
(ဃ)

ဤဥပ္ဖဒပ္ါပပ္ဋ္ဌာန်းချကမျာ်းနှင
တမှတထာ်းဖ
လိုကနာ

(င)

အဖ

ာ

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့က

စည်းမျဉ်း

စည်းကမ်းမျာ်းကို

ူပ စရမည၊

်းစာ်းဖငွေ ဖချ်းလု ပ္ ငန်း လို င စင ရရှိ

တ မှ တ ထာ်းဖ
လိုငစငဖကက်းကို

ာ

အဖ

ဖငွေဖကက်း

ဖထာကပ္ပခင်းဆိုငရာ

ကိစစရပ္မျာ်းတွေင ပ္ါဝငပ္တ ကပခင်းမရှိ ူပ စရမည၊
(ဆ)

လိုငစငရရှထ
ိ ာ်း ည အဖ ်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း ည
ဖငွေဖကက်းခဝါချမှုနှင

အကကမ်း ကမှုကုိ

ဖငွေဖကက်း

ဖထာကပ္ပခင်းဆိုငရာ တညဆဥပ္ဖဒနှင ပပ္ဋ္ဌာန်းချက

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းလိုငစငအတွေက

တငဒါဖအာငပမင

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း ည ဖငွေဖကက်းခဝါချမှုနှင

အကကမ်း ကမှုကုိ

ုတ်ထြားရောတွေင် လက
ု န
် ှာရမ္ည်

အ က်အလက်မ္ ောား
၇။

အဖ

ူ

ည

်းစာ်းဖငွေ ဖချ်းလု ပ္ ငန်း

ကဆိုငရာ ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ို

လိုငစငခွေငပပ္ ဖပ္်း ၁၅ ရကအတွေင်း ဖပ္်း ွေင်းရမည၊

မျာ်းအာ်း လိုကနာရမည။

၁၁

၁၂

အ န်ား (၇)

၁၁။

အဖ

ပ စ ည။

မှတပ္ုတငအရာရှိ ည မှတပ္ုတငခွေငပပ္ ရနဖလ ာကထာ်း ည
်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင

ရရှိ ူမျာ်းအတွေက

မှတပ္ုတငစာရင်း တစခုထာ်းရှိရမည။
၉။

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငလို ူက လိုငစင

ရရှိဖပ္်း
စိစစ၍

မှတပ္ုတငခွေင

ဖလ ာကထာ်းလာ

တမှတထာ်း ည

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ို

ညအခါ

မှတပ္ုတငဖကက်းကို

ဖပ္်း ွေင်းဖစဖပ္်း

မှတပ္ုတင

လကမှတထုတဖပ္်းရမည၊
(ခ)

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ည

မှတပ္ုတငလကမှတ ထုတ

ဖပ္်းပခင်းပ ငရရှိဖ ာ မှတပ္တ
ု ငဖကက်းမျာ်းကို ကယာ်း
ပပ္ညနယ ဘဏ္ဍာရနပ္ဖ
ု ငွေစာရင်း ို ဖပ္်း ွေင်းရမည။

ာ

ကတမ်းကုနဆု်း

ပ္ယ ျကရမည၊
(ခ)

ပ စ ည-

ထပ္မဖလ ာကထာ်းပခင်းမရှဖ
ိ

ည မှတပ္ုတငလကမှတမျာ်းကို မှတပ္ုတငစာရင်းမှ

တမှတချကမျာ်းနှင

မှတပ္ုတငအရာရှိ၏ လုပ္ငန်းတာဝနမျာ်းမှာ ဖအာကပ္ါအတိုင်း

အဖ

မှတပ္ုတငအရာရှိ ည-

လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ ည

အည ဖလ ာကထာ်းရမည။

(က)

၁၂။

(က)

မှတပ္ုတငလကမှတရရှိရန မှတပ္ုတငအရာရှထ
ိ

၁၀။

ကတမ်း

ည ထုတဖပ္်း ညဖနမှစ၍ တစဆကတည်း ၁၂ လအထိ အတည

မ္ှတ်ြံုတင်ပ င်ား
၈။

ပ္ုဒမ ၁၀၊ ပ္ုဒမခွေ (က)အရ မှတပ္ုတငလကမှတ၏

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့မှ

ပ္ယ ျကရန

ညွှနကကာ်း ည

မှတပ္ုတငလကမှတကို ချကချင်း ိမ်းယူ၍ မှတပ္ုတင
စာရင်းမှ ပ္ယ ျကရမည။

၁၃။
အဖ

၁၃

၁၄

အ န်ား (၈)

အ န်ား (၉)

တရောားမ္မ္ှုမ္ ောားစွေဆုပ င်ား

စီမ္ံ နေ့် ွေထရားနည်ားလမ္်ားအရ အထရားယူပ င်ား

တညဆဥပ္ဖဒတစရပ္ရပ္တွေင

ကုနဆု်းလ င

ပ္ါရှိဖစကာမူ

မဟု
ို
တ မှတပ္တ
ု င

ကတမ်း

မဟု
ို
တ မှတပ္ုတငလကမှတ ပ္ယ ျကပခင်းခရလ င

ညတရာ်းရု်းတွေငမ ထိုဖချ်းဖငွေကိုပပ္နလညရရှိရန တရာ်းစွေဆိုခွေင

မရှိဖစရ။
အဖ

ိပ္င
ု

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ ည ဤဥပ္ဖဒ

အရ မှတပ္တ
ု ငထာ်းပခင်းမရှိလ င
မည

မည

၁၆။

နည်းဥပ္ဖဒ၊
လုပ္ငန်း

ညကိစစရပ္မျာ်းနှင

(က)

ကဆိုင

အတွေက စွေဆို ညအမှုတွေင အာမခရှိ ညဖချ်းဖငွေပ စဖစ၊ အာမခမရှိ
ရာခိုငနှုန်းထကပ္ို၍ မည ညတရာ်းရု်းကမ

ည

အတို်းအတွေက ဒကရ

ချမှတပခင်း မပပ္ ရ။
၁၅။

ဤဥပ္ဖဒ

စတငအာဏာတညဖပ္်းဖနာက

ဖချ်းဖငွေတစရပ္ရပ္နှငစပ္လျဥ်း၍
မဖပ္်းဆပ္ဖ

်းဘ ကျနရှိဖန

ကမ ဒကရချမှတပခင်း မပပ္ ရ။

ထုတဖပ္်း ည

မူလထုတဖချ်း ည

ဖငွေရင်းနှင

ညအတို်းထကပ္ို၍ မည

ညတရာ်းရု်း

ညွှနကကာ်းချကတိုပ္ါ
အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်း

ဖအာကပ္ါစမခနခွေဖရ်းဆိုငရာ

တိဖပ္်းပခင်း၊
လုပ္ငန်းဖဆာငရွကချကမျာ်းကို

ကန

တချကမျာ်း

ပ္ါဝင ည အမိနချမှတပခင်း၊

ဤဥပ္ဖဒ စတငအာဏာတညဖပ္်းဖနာက ထုတဖချ်း ညဖငွေ
တမှတ

ဖ ာက ျက ည

လုပ္ကိုငခွေငရရှိ ူမျာ်းအာ်း

(ခ)

ညဖချ်းဖငွေပ စဖစ တစနှစလ င ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့က

အမိန၊

ထုတပပ္နထာ်း ည

ပပ္စဒဏတစရပ္ရပ္ကို ချမှတနိုင ည-

ပခင်း မရှဖ
ိ စရ။
၁၄။

ဤဥပ္ဖဒအရ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊

တာ်းပမစချကတစရပ္ရပ္ကို

ိရာတွေ
ု
င မှတပ္တ
ု င ကတမ်း တညရှိဖနစဉကာလအတွေင်း

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခ

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ည

၁၇။

(ဂ)

ဒဏဖကက်းဖပ္်းဖဆာငဖစပခင်း၊

(ဃ)

လုပ္ငန်းကို ကာလအကနအ တပ င ရပ္ဆိုင်းပခင်း၊

(င)

လိုငစငပ္ယ ျကပခင်း။

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့ ည ပ္ုဒမ ၁၆ အရ စမခနခွေဖရ်းနည်းလမ်း

ပ င အဖရ်းယူရာတွေင အဖရ်းယူခရဖ

ာ အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူအာ်း ခုခဖချပ္ခွေငဖပ္်းရမည။

၁၅
၁၈။

အဖ

၁၆

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင ရရှိ ူ ည

အ န်ား (၁၀)

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့၏ စမခနခွေဖရ်းဆိုငရာပပ္စဒဏကို ဖကျနပ္မှုမရှိပ္ါက
ဆု်း ပ တ ချက ချမှ တ

ည ဖန မှ

၂၀။

အစို်းရအ ွေွဲ့ထ အယူခဝငနိုင ည။
၁၉။

ပ္ုဒမ

၁၈

အရ

တောားပမ္စ် က်မ္ ောား

ရက ဖပ္ါင်း ၃၀ အတွေ င်း ပပ္ည နယ

အယူခမှုတွေင

ဆု်းပ တချက ည အဖပ္်းအပပ္တပ စ ည။

ပပ္ညနယအစို်းရအ ွေွဲ့၏

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင

ရရှိ ည

ဤဥပ္ဖဒအရ လုပ္ငန်းလုပ္ကိင
ု ခွေငလိုငစငနှင မှတပ္ုတငလကမှတ
ရရှိမှ ာ အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းကို စတငဖဆာငရွကရမည။

၂၁။

အဖ

(က)

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင ရရှိ ူ

ည(၁)

ဖငွေဖချ်းယူ

ူ အ

်း ်းအတွေက ဖအာကပ္ါ

အဖကကာင်းအရာမျာ်း ဖ ာပပ္ဖ

ာဖငွေစာရင်းကို

နည်းလမ်းတကျ ဖရ်းမှတထာ်းရှိရမည(က က) ဖချ်းဖငွေထုတဖပ္်း ည
စည်းကမ်းချကမျာ်း၊

ဖနရကနှင
ထုတဖပ္်း ည

ဖငွေပ္မာဏ၊ ဖတာင်းဆို ညအတို်းနှုန်း၊
အာမခထာ်းရှိ ည ပ္စစည်းမျာ်းရှလ
ိ င
ထိုပ္စစည်းမျာ်း၊
( ခ ခ ) ဖချ်းဖငွေနှငစပ္လျဉ်း၍ အဖ ်းစာ်းဖငွေ
ဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေင လိုငစင
ရရှိ ူ

ည ရရှိ ညဖငွေအ ်း ်းနှင

ထိုဖငွေ

အ

ဖနရက။

်း ်းကို

ဖပ္်းဆပ္

ည

၁၇
(၂)

ဖငွေဖချ်းယူ

၁၈
ထ
ူ ဖငွေဖပ္်းလ င ဖငွေဖချ်းယူ

ဖငွေရဖကကာင်းလကမှတကို

က
ူ

နည်းလမ်းတကျ

အဖ

်းစာ်း

ဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လိုငစငရရှိ ူက

လုပ္ကိုငခွေင

ို
မဟု
တ ထို ူ၏ကိုယစာ်း

လကမှတဖရ်းထို်း၍ အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လှယက လကမှတဖရ်းထို်း ည ဖငွေစာရင်း

လု ပ္ ကို င ခွေ င ရရှိ

ို မဟု တ

ရှင်းတမ်းတစခုကို ဖငွေပပ္နဆပ္ ညအချိနတွေင

ူ

ယင်း၏

ကိုယစာ်းလှယအာ်းလည်းဖကာင်း၊ ဖငွေဖချ်းယူ
ူထမှ

ပပ္နဆပ္ဖငွေကုရ
ိ လင

အဖ

်းစာ်း

ဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူက
မဟု
ို
တ
ဖကကာင်း

ယင်း၏ကိုယစာ်းလှယက
လက မှ တ ကို

ဖငွေရ

နည်းလမ်းတကျ

လကမှတဖရ်းထို်း၍ ဖငွေဖချ်းယူ

(၃)

(၄)

ူ

ိမဟု
ု
တ

ဖငွေဖချ်းယူ

ူ

ို
မဟု
တ ယင်း၏ကိုယစာ်းလှယ

အာ်း ဖပ္်းရမည ။ ထို ပပ္င ထို ရှ င်းတမ်းကို
ဖရ်း ာ်း ညဖနရကထိ
အတွေက ဖငွေဖချ်းယူ

အရင်းနှင

အတို်း

က
ူ
ဖပ္်းဆပ္ရနကျနရှိ

ဖနဖ ာဖငွေပ္မာဏကိလ
ု ည်းဖကာင်း၊ ရှင်းတမ်း
နှ င

က ဆို င

ည

အချိန ကာလအတွေ င်း

ယင်း၏ ကိုယစာ်းလှယအာ်း လည်းဖကာင်း

ဖချ်းဖငွေ နှ င စပ္ လျဉ်း၍

ထုတဖပ္်းရမည။

လုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစငရရှိ ူ ပပ္နလည

ပ္ုဒမခွေငယ (၁)၊ ပ္ုဒမခွေငယစိပ္ (ကက)အရ
ဖရ်းမှ တ ထာ်း

ည

ဖရ်း

ွေ င်းချက မျာ်း၏

မိတတ မှနတစဖစာငကို ဖချ်းဖငွေထုတဖပ္်း ည
ဖနရကတွေင

ဖငွေဖချ်းယူ အ
ူ ာ်း

ယင်း၏ကိုယစာ်းလှယအာ်းဖပ္်းရမည။

ိမဟု
ု
တ

ရရှိ ည

ဖငွေအ

ဖပ္်းဆပ္

ည

အဖ

်း ်းနှင
ဖနရကကို

ရှင်းတမ်း၌ ဖ ာပပ္ရမည။

်းစာ်းဖငွေ ဖချ်း
ထိုဖငွေအ

်း ်း

လည်းဖကာင်း

၁၉
(၅)

အဖပ္ါင
အ

၂၀
မဟု
ို
တ အာမခထာ်း ညပ္စစည်း

်း ်း ရရှိဖကကာင်းလကမှတကို ထိုပ္စစည်း

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင ရရှိ ူ ည

တညဆဥပ္ဖဒတစရပ္ရပ္

တကွေ ထိုပ္စစည်းကို ဖငွေမညမ နှင အဖပ္ါင

ဖပ္်းဖနာက ထုတဖချ်း ညဖငွေမျာ်းအတွေက

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

ပ စဖစ၊

ထို ူ၏

လုပ္ကိုင ူက

ကိုယစာ်းလှယကပ စဖစ

နည်းလမ်းတကျ လကမှတဖရ်းထို်း၍ ဖငွေဖချ်း
ယူ

အ
ူ ာ်း ဖပ္်းရမည။

ဖချ်းဖငွေကို

အဖပပ္အဖကက

ဖပ္်းဆပ္ဖပ္်းလ င

တကွေ

ာ

စာချ ပ္စာတမ်းအ

အဖပ္ါင

ိမဟု
ု
တ

အာ်းလု်းကို ဖငွေဖချ်းယူ

်း ်းနှင

အာမခပ္စစည်း

အ
ူ ာ်း ပပ္နဖပ္်းရမည။

ပ္ု ဒ မခွေ (က)အရ ဖပ္်းအပ္ ဖ

ာ ဖငွေ စာရင်းတွေ င

ဖရ်း ွေင်းချကမျာ်း၏ မိတတ မှန

ိမဟု
ု
တ ဖငွေစာရင်း

ရှင်းတမ်းမိတတ ကို ဖငွေဖချ်းယူ ူအာ်းဖပ္်းရ ညအတွေက
အခဖကက်းဖငွေမဖတာင်းရ။

ို ပ္င ပ္ါရှိ ဖစကာမူ

ည

ဤဥပ္ဖဒစတင အာဏာတည
တမှတအတို်းနှုန်းထက

ပ္ိုမယူရ။
၂၃။
အဖ

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင ရရှိ ူ ည

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း

လုပ္ကိုငရာတွေင

ပ ည ွေင်းဖရ်း ာ်းရန

ကွေကလပ္တစခုခုချန၍ စာချ ပ္စာတမ်းမျာ်းကို ဖငွေဖချ်းယူ
ဖငွေဖချ်းယူ

ဖပ္်းချင်း ထိုဖချ်းဖငွေကို ပပ္န၍ဖပ္်းဆပ္မှုအတွေက
ရယူထာ်းဖ

မည

ို
မဟု
တ ပ္ဋိညာဉတွေင ဆနကျငကွေလွေ

အချက

အဖ

(ခ)

အဖ

အဖကကာင်းအရာ ဖယဘုယျ ဖ ာပပ္ချကနှင
မဟု
ို
တ အာမခထာ်းဖကကာင်း ဖ ာပပ္လျက

(၆)

၂၂။

၂၄။
မိမိအဖ

အဖ

ူ

ို
မဟု
တ

ပူ စရန ကကရွယ ူထမှယူမထာ်းရ။
်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုငခွေငလိုငစင ရရှိ ူ ည

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိုင ည လုပ္ငန်းနှငစပ္လျဥ်း၍

စာရင်းမျာ်းကိုအစစဖဆ်းခရန ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့၏ ခွေငပပ္ ချကရရှိ ူ
ကို ာ တငပပ္ရမည။

၂၁

၂၂

အ န်ား (၁၁)

အ န်ား (၁၂)

ပြစ်မ္ှုနှငပ် ြစ်ေဏ်မ္ ောား
၂၅။

မှတပ္ုတငထာ်း ည အဖ ်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်း လုပ္ကိင
ု ခွေင

အထ
၂၇။

ဖချ်းဖငွေပ္ဋိညာဉတစခုခုတွေငဖ

လိုငစငရရှိ ူမျာ်း ည ပ္ုဒမ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ပ္ါ တာ်းပမစချကမျာ်းကို

စာချ ပ္တစခုခုတွေငဖ

ဖ ာက ျကကျ ်းလွေနဖကကာင်း ပပ္စမှုထငရှာ်းစရငပခင်းခရလ င ထို ူကို

မည

ု်းနှစထကမပ္ိုဖ ာ ဖထာငဒဏပ စဖစ၊ ဖငွေဒဏပ စဖစ၊ ဒဏနှစရပ္လ်းု
ပ စဖစ ချမှတရမည။
၂၆။

မည

ူမဆို ပ္ုဒမ ၂၀ ပ္ါ တာ်းပမစချကကို ဖ ာက ျက

ကျ ်းလွေနဖကကာင်း ပပ္စမှုထငရှာ်းစရငပခင်းခရလ င ထို က
ူ ုိ ငါ်းနှစထက
မပ္ိုဖ ာ ဖထာငဒဏပ စဖစ၊ ဖငွေဒဏပ စဖစ၊ ဒဏနှစရပ္လု်းပ စဖစ
ချမှတရမည။

ွေထ

ွေ
ာ

လည်းဖကာင်း၊

အဖပ္ါင

ာ လည်းဖကာင်း၊ ဆနကျငကွေလွေ ညအချက

ို ပ္ါရှိဖစကာမူ အဖပ္ါငပ္စစည်း
ပ္င

ို
မဟု
တ အာမခပပ္ ထာ်း ည

ပ္စစည်း ပပ္နလညဖရွ်းယူခွေငရှိ ည ကာလအပ္ိုင်းအပခာ်းမှာ တညဆ
ဥပ္ဖဒတွေင

ပ္စစည်းအမျိ ်းအစာ်းအလိုက

ပ စရမည။ ဤပ္ုဒမပ္ါ

တမှတထာ်း ညအတိုင်း

တမှတချကမျာ်း ည တညဆဥပ္ဖဒနှငအည

အဖပ္ါငဆိုငလိုငစငရ ထ
ူ ဖပ္ါငနှထာ်း ညပ္စစည်းမျာ်းနှင မ

ကဆိုင

ဖစရ။
၂၈။

ပ္ုဒမ ၂၅ နှင ပ္ုဒမ ၂၆ တိုအရ တရာ်းစွေဆိုဖ ာအမှုမျာ်းကို

ရအဖရ်းပ္ိုငဖ

ာအမှုအပ စ

တမှတ

ည။ ထို တရာ်းစွေ
ို
ဆိုရာတွေင

ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့၏ ကကိ တငခွေငပပ္ ချကရယူရမည။
၂၉။

အဖ

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းအာ်း

အဖပခအဖနတွေင ကက်းကကပ္ဖရ်းအ ွေွဲ့
ဖ

ာအ ွေွဲ့ ည

အဖ

စစဖဆ်းရန

လိအ
ု ပ္

ည

ို
မဟု
တ ထိအ
ု
ွေွဲ့မတ
ှ ာဝနဖပ္်းအပ္

်းစာ်းဖငွေဖချ်းလုပ္ငန်းနှင

ဖငွေစာရင်းနှငလုပ္ငန်းမျာ်းကို စစဖဆ်းနိုင ည။

ကဆိုင

ည

၂၃
၃၀။

ဤဥပ္ဖဒပ္ါ
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