
ချင်းြပည်နယ်အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းဥပေဒ 

(၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ချင်းြပည်နယ်လ�တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆ ) 

၁၃၈၀ခု�ှစ်၊ ေတာ်သလငး်လြပည့်ေကျာ် ၃ ရက် 

(၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် ) 

ချင်းြပည်နယ်လ�တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ြပဌာန်းလုိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်�ှင့် အဓိပ.ာယ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို ချင်းြပည်နယ်အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း ဥပေဒဟု ေခတွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်း အဓိပာယ် 

သက်ေရာက်ေစရမည်- 

(က) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ အေြခခံလူတန်းစားများကို ဤဥပေဒ 

အရ သတ်မှတ်ေသာ အတုိးန်းြဖင့် အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် 

ရရှိသူက ေငွေချးြခင်းကို ဆုိသည်၊ 

(ခ) အေြခခံလူတန်းစား ဆုိသည်မာှ ေကျးလက်ှင့် မိြပေန ဝင်ေငွနည်းပါးသည့် 

ေတာင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားများှင့် ေဈးသည်များ အပါအဝင် ြပည်သူ 

များကုိ ဆုိသည်၊ 

(ဂ) အတုိး ဆုိသည်မာှ ထုတ်ေချးထားေသာ ေငွရင်းအေပ ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ် 

ထာသည့် အတုိးန်းထားအတုိင်း ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည့်ေငွကို ဆုိသည်၊ 

(ဃ) ေချးေငွ ဆုိသည်မှာ ေရ8ေြပာင်းုိင်ေသာ ပစည်းများကို အာမခံထား၍ ေချးယူ 

ေသာေငွကုိ ဆုိသည်၊ 
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(င) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ ဆုိသည်မာှ ဤဥပေဒအရ အေသးစား 

ေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင်ရယူ၍ အာမခံထားေသာ ပစည်းအေပ 

အတုိးေငွရယူပီး ေငွထုတ်ေချးသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူကို ဆုိသည်၊ 

(စ) အစုိးရအဖဲွ3 ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲကို ဆုိသည်၊ 

(ဆ) ဝန်5ကးီဌာန ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ စီမံကိန်းှင့် ဘာေရး    

ဝန်ကီးဌာနကုိ ဆုိသည်၊ 

(ဇ) ဝန်5ကးီ ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးကုိ ဆုိသည်၊ 

(ဈ) 5ကီး7ကပ်ေရးအဖွဲ3 ဆုိသည်မှာ ချင်းြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက် 

ြဖင့် ဖဲွစည်းသည့် အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား ကီးကပ် 

သည့်အဖဲွကုိ ဆုိသည်၊ 

(ည) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင် ဆုိသည်မှာ အေသးစားေငွေချး 

လုပ်ငန်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးထားေသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် 

ကို ဆုိသည်၊ 

(ဋ) ေငွေချးယူသူ ဆုိသည်မှာ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် 

ရရှိသူထံမှ ဤဥပေဒှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားေသာ ေချးေငွကုိ ေချးယူသည့် ေငွ 

ေချးယူသူကို ဆုိသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရ8ယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရ8ယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည်- 

(က) အေြခခံလူတန်းစားတုိ၏ ဆင်းရဲမေလျာ့ကျေရးအတွက် ပညာေရး၊ ကျန်းမာ 

ေရး၊ စားဝတ်ေနေရး၊ လူမေရး၊ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးေရး 

စသည်တုိတွင် အေထာက်အပ့ံြပရန်၊ 

(ခ) တရားဝင်ေငွေကးဝန်ေဆာင်မကစနစ်တကျ ဖွံဖိးတုိးတက်လာေစရန်၊ 
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(ဂ) သင့်တင့်ေသာ အတုိးန်းရိှသည့် ေချးေငွများြဖင့် လူမစီးပွားဖွံဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်၊ 

(ဃ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းကုိ ဥပေဒှင့်အညီ စီမံခန်ခဲွကီးကပ်လျက် 

ြပည်နယ်အစိုးရမှ ရသင့်ရထုိက်ေသာ အခွန်၊ အခများ ရရိှေစရန်၊ 

(င) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအေနြဖင့်  ရသင့်ရထိုက်ေသာ အကျိး 

ခံစားခွင့်များကို ဥပေဒှင့်အညီ အြပည့်အဝခံစားုိင်ေစရန်။ 

အခန်း(၃) 

5ကးီ7ကပ်ေရးအဖွဲ3 ဖွဲ3စည်းြခင်း 

၄။ ဝန်ကီးဌာနသည် ချင်းြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ေအာက်ပါ 

ပုဂိလ်များပါဝင်ေသာ ကီးကပ်ေရးအဖွဲကို ဖဲွစည်းရမည်- 

 (က) ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ၊ စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီး  ဥက 

 (ခ) ြပည်နယ်ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်ေရးစစ်ဆးေရးဦးစီးဌာနမှး အဖဲွဝင် 

 (ဂ) ြပည်နယ်စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး  အဖဲွဝင် 

 (ဃ) ြပည်နယ်စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး  အဖဲွဝင် 

 (င) ြပည်နယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခဲွေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ အဖဲွဝင် 

  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

 (စ) ြပည်နယ်ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ကုမဏီများန်ကးေရးမှးဌာနမှ  အဖဲွဝင် 

  ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

 (ဆ) ြပည်နယ်ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး  အဖဲွဝင် 

 (ဇ) ြပည်နယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်  အဖဲွဝင် 

  တစ်ဦး 

 (ဈ) ြပည်နယ်ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ြပည်နယ်ဦးစီးမှး      အတွင်းေရးမှး 
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အခန်း(၄) 

5ကးီ7ကပ်ေရးအဖဲွ3၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များ 

၅။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူများ လိုက်နSရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

ကို သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ခ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်းှင့် စပ်လျ်း၍ စိစစ် 

ခွင့်ြပြခင်း၊ 

(ဂ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင်ေလာက်ထားသူက တင်ြပရန် 

သတ်မှတ်သည့် အေထာက်အထားများကို စိစစ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ေချးေငွေပတွင် ခွင့်ြပသည့် အတုိးန်းသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(င) လိုင်စင်ေလာက်လာပုံစံှင့် ထိုေလာက်လာတွင် ပါရိှသည့် အေကာင်းအရာ 

များ သတ်မှတ်ြခင်း။ 

၆။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

 (က) ဥပေဒှင့်အညိ လိုင်စင်ေကးသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ခ) စည်းကမ်းလုိက်နSမမရိှေသာ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကုိ 

စီမံခန်ခဲွမဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ်များချမှတ်ြခင်း၊ 

(ဂ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းများအား ကီးကပ်ြခင်းှင့် စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ဃ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းများကို လိုက်နSမမရိှသည့် 

အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကို စီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ် 

များချမှတ်ြခင်း၊ 

(င) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် 

ေလာက်လာများကုိ စိစစ်ပီးေနSက် ေလာကလ်ာလက်ခံ ရရိှသည့် ေနမှ ရက် 
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ေပါင်း (၃၀)အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လုိင်စင် ထုတ်ေပးြခင်း သုိမဟုတ် 

ြငင်းပယ်ြခင်း။ 

 

အခန်း(၅) 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လုိင်စင် ေလ<ာက်ထားရမည့်နည်းလမ်း 

၇။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင်ကုိ 

ေအာက်ပါစာရ8က်စာတမ်းများ ပူးတဲွ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံြဖင့် ကီးကပ်ေရးအဖဲွသုိ 

ေလာက်ထားရမည်- 

(က) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့်သူ၏ အမည်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကဒ်ြပားှင့် လုပ်ငန်းအမည်၊ 

(ခ) ေလာက်ထားသူသည် ချင်းြပည်နယ်အတွင်း အေြခတကျေနထုိင်ေသာ 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံသား ြဖစ်ရမည်၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်း၏ စည်းမျ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း 

လုပ်ကုိင်မည့်ေနရာှင့် ဖွင့်လှစ်ေသာ အေဆာက်အဦးပုိင်ဆုိင်မ အေထာက် 

အထား သုိမဟုတ် ခုိင်မာေသာ ငှားရမ်းသည့်စာချပ်၊ 

(ဃ) မတည်ေငွအတွက် သက်ရာဆုိင်မိနယ် အခွန်ဦးစီးဌာန၏ ဝင်ေငွခွန် စိစစ်ပီး 

ေကာင်း အေထာက်အထား၊ 

(င) မတည်ေငွထည့်ဝင်ပီးေကာင်း အေထာက်အထား၊ 

(စ) တည်ဆဲဥပေဒများှင့် ဆန်ကျင်ေသာ လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူမြဖစ်ေစရ၊ 

(ဆ) ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များှင့် ကီးကပ်ေရးအဖဲွမှ သတ်မှတ်ထားေသာ 

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နSမည်ြဖစ်ေကာင်း ကိုယ်တုိင်ဝန်ခံချက်။ 
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အခန်း(၆) 

လိုင်စင်ေ7ကး�ှင့် �ှစ်စ>်ေ7ကးသတ်မှတ်ြခင်း 

၈။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူသည် ကနဦးလိုင်စင်ေကး၊ 

မတည်ေငွ တုိးြမင့်ထည့်ဝင်သည့် မတည်ေငွအေပ ေပးေဆာင်ရမည့် လုိင်စင်ေကးှင့် ှစ်စ် 

လိုင်စင်ေကးများကို ေအာက်ပါအတုိင်း ေပးသွင်းရမည်- 

(က) လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် လိုင်စင်ရရိှသည့်ေနမှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း မတည်ေငွ၏ 

(၁)ရာခုိင်န်းှင့် ညီမေသာ ေငွပမာဏကုိ ကနဦး လုိင်စင်ေကးအြဖစ် 

ေပးသွင်းရမည်၊ 

(ခ) ချင်းြပည်နယ်အစိုးရ၏ ေငွစာရင်းသုိ မတည်ေငွကုိ ေငွသားြဖင့် ေပးသွင်းရမည် 

အဆုိပါမတည်ေငွကုိ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပးပီးေနSက် 

ြပန်လည်ထုတ်ယူခွင့်ရိှသည်၊ 

(ဂ) တုိးြမင့်ထည့်ဝင်သည့် မတည်ေငွအေပ ေပးေဆာင်ရမည့် လိုင်စင်ေကးကုိ မိမိ 

ထည့်ဝင်ပီး မတည်ေငွတုိးြမင့်ပီးပါက တုိးြမင့်သည့်ပမာဏ၏ 

(၁)ရာခုိင်န်းကုိ ထပ်မံေပးသွင်းရမည်၊ 

(ဃ) ှစ်စ်လိုင်စင်ေကးကုိ ှစ်စ်ဘာေရးှစ်၏ ပထမလတွင် မတည်ေငွ၏ (၁) 

ရာခုိင်န်းှင့် ညီမေသာ ေငွပမာဏကို ေပးသွင်းရမည်။ 

 

အခန်း(၇) 

အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ၏ တာဝန်များ 

၉။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည်- 

 (က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရိှပီးမှ အေသးစားေငွများလုပ်ငန်းကုိ ေဆာင်ရ8က်ရမည်၊ 

(ခ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွင် ခွင့်ြပသတ်မှတ်ထား 

ေသာ နယ်ေြမအတွင်းသာ လုပ်ကိုင်ရမည်၊ 
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(ဂ) မိမိရရိှထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ 

အြခားသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်အား လဲေြပာင်းလုပ်ကုိင်ခွင့် မြပရ၊ 

(ဃ) ကီးကပ်ေရးအဖဲွက သတ်မှတ်ေပးသည့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ စာရင်းဇယား 

များကုိ ြပည့်စုံစွာ ထားရိှရမည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ8က်ချက် အစီရင်ခံစာကို သတ် 

မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတုိင်း ကီးကပ်ေရးအဖဲွသုိ တင်ြပရမည်၊ 

(င) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ံုးခဲွတည်ေထာင်ြခင်း၊ ေနရာ 

ေြပာင်းေရ\ဖွင့်လှစ်ြခင်းတုိ ြပလုပ်ေဆာင်ရ8က်လိုလင် ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ခွင့် 

ြပချက်ရယူရမည်၊ 

(စ) ေငွေချးယူသူမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ေလာက်လာပုံစံြဖင့် ေလာကထ်ားလာ 

လင် သတ်မှတ်ချက်များှင့် ညီွတ်ြခင်းရိှ/မရိှ စိစစ်ပီး ေငွထုတ်ေချးုိင်သည်၊ 

(ဆ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် ေချးေငွ (၁၀၀)ကျပ်အေပ တစ် 

လလင် အတုိးန်း (၁.၅၀)ကျပ်၊ တစ်ှစ်လင် (၁၈)ကျပ်ထက် မပုိေစရ၊ 

(ဇ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် ေငွေချးယူသူက ေချးေငွကုိ မည် 

သည့်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးြပေကာင်း ေငွေချးယူသူကုိယ်တုိင် လက်မှတ်ေရးထိုး 

ထားသည့် ေချးေငွမှတ်တမ်းအား ရယူထားရမည်၊ 

(ဈ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် အတုိးန်းတွက်ချက်ပံု၊ ေချးေငွ 

ှင့်စပ်လျ်းသည့် စည်းကမ်းချက်များအား အများြပည်သူြမင်သာသည့်ေနရာ 

တွင် တရားဝင်ေကညာထားရမည်၊ 

(ည) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် တရားမဝင်ေသာ နည်းလမ်းြဖင့် 

ရရှိသည့် ေငွေကးှင့် ပစည်းများ ထိန်းချပ်ေရးဥပေဒ၊ ေငွေကးခဝါချမတုိက် 

ဖျက်ေရး ဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များအား လုိက်နSရမည်၊ 

(ဋ) ေငွေချးသူသည် ေငွေချးေကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားြဖစေ်သာ ြပည့်စုံ 

စွာ ေရးသွင်းေဖာ်ြပထားသည့် ေချးေငွမှတ်တမ်း၏ မိတမှန်ကို ေငွေချးယူသူ 

အား ေပးအပ်ရမည်။ 
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အခန်း(၈) 

ေငွေချးယူသူ၏ တာဝန်�ှင့် အခွင့်အေရးများ 

၁၀။ ေငွေချးယူသူသည်- 

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ေလာက်လာပုံစံြဖင့် ေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာှင့် 

အတူ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပား မိမိေနထုိင်ရာ ရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရ8ာ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ရပ်ကွက်/ ေကျးရ8ာ အုပ်စုအတွင်း အမန်ှတကယ် အေြခ 

တကျေနထုိင်ေကာင်းှင့် အိမ်`ခံေြမကွက် ပုိင်ဆုိင်ေကာင်း ေထာက်ခံချက်ှင့် 

အိမ်ေထာင်စုဇယားမိတတုိကို ပူးတဲွတင်ြပရမည်၊  

(ခ) မိမိေချးယူေငွအေပ သတ်မှတ်ထားသည့်န်းြဖင့် ကျသင့်သည့်အတုိးကုိ မိမိ 

ေချးယူခ့ဲသည့် ေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူထံသုိ လစ်ေပးသွင်းရမည်၊ 

(ဂ) အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူထံမှ မိမိေချးယူခ့ဲသည့် ေချးေငွအားလံုး 

ှင့် ကျသင့်အတုိးေငွအားလံုးကို ေငွေချးယူပီး တစ်ှစ်အတွင်း အေြပအေကျ 

ေပးဆပ်ရမည်၊ 

(ဃ) ေငွေချးယူသူသည် ဤဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ပါ ြပဌာန်းချက်အတုိင်း ေငွေချးယူသည့် 

အခါတွင် ေငွေချးသူထံမှ ေငွေချးမှတ်တမ်း၏ မိတမှန်ကုိ ရယူခွင့်ရှိသည်၊ 

(င) ေငွေချးယူသူအေနြဖင့် မိမိေချးယူခ့ဲေသာ ေချးေငွအားလံုးှင့် ကျသင့် အတုိးေငွ 

အားလံုးကို ေငွေချးယူသူထံ အေြပအေကျ ေပးဆပ်ပီးချန်ိတွင် အာမခံအြဖစ် 

ထားရိှခ့ဲေသာ ေရ\ေြပာင်းုိင်သည့်ပစည်းများအားလံုးကုိ ြပန်လည်ရယူခွင့်ရှိရ 

မည်၊ 

 

အခန်း(၉) 

စီမံခန်@ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ အေရးယူြခင်း 

၁၁။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွသည် ဤဥပေဒအခန်း(၆)ှင့် (၇)ပါ ြပဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ြဖစ်ေစ၊ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ထားသည့် နည်းဥပေဒများ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ အမိန်ှင့် 

န်ကားချက်တုိပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိြဖစ်ေစ၊ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သည့် အေသး 



9 
 

စားေငွေချးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လုိင်စင်ရရှိထားသူအား ေအာက်ပါစီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ 

ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ် သုိမဟုတ် ြပစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ထက် ပုိ၍ ချမှတ်ုိင်သည- 

 (က) သတိေပးြခင်း 

 (ခ) ဒဏ်ေကးေငွေပးေဆာင်ေစြခင်း 

 (ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်ကို ကာလအကန်အသတ်ြဖင့် ရပ်စဲြခင်း  

 (ဃ) လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင် သက်တမ်းတုိးရပ်စဲြခင်း  

 (င) လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင် ဖျက်သိမ်းြခင်း 

၁၂။ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ အရ အေရးယူခံရသူသည် ထုေချေြဖရှင်းခွင့် အြပည့်အဝရရိှေစရ 

မည်။ ထုိအြပင် အေရးယူခံရသူသည် ချမှတ်ေသာ ြပစ်ဒဏ်ှင့် စပ်လျ်း၍ အမိန်ချမှတ်သည့် 

ေနမှ ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း အစုိးရအဖဲွထံ အယူခံဝင်ုိင်သည်။ ထိုသုိ အယူခံဝင်ေနစ် 

ကာလအတွင်း ြပစ်ဒဏ်များကို ဆုိင်းင့ံထားရမည်။ 

၁၃။ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၁၁ အရ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ချမှတ်ေသာ စီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ ြပစ်ဒဏ် 

များသည် ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ အေရးယူြခင်းကို ပိတ်ပင် 

ြခင်းမရိှေစရ။ 

 

အခန်း(၁၀) 

တားြမစ်ချက်များ 

၁၄။ မည်သူမ ဤဥပေဒအရ ခွင့်ြပသည့် အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် 

မရှိဘဲ အေသးစားေငွေချးသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပရ။ 

၁၅။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရိှသူသည် ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက် 

မရရိှဘဲ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လဲေြပာင်းြခင်းမြပရ၊ လုပ်ငန်းတည်ေနရာေြပာင်းေရ\လုပ်ကုိင်ြခင်း 

မြပရ။ 
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၁၆။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူသည် အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း သက်တမ်း 

တုိးေဆာင်ရ8က်ြခင်း မြပခ့ဲလင်ြဖစ်ေစ၊ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်လိုင်စင် သက် 

တမ်းေကျာ်လွန်ပီးသည့်အချန်ိတွင်ြဖစ်ေစ၊ မည်သူကုိမ ေငွေချးြခင်းမြပရ။ 

၁၇။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ8က်ချက်ှင့် စပ် 

လျ်း၍ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ အခါအားေလျာ်စာွ စစ်ေဆးြခင်းကုိ ြငင်းဆုိြခင်းမြပရ။ 

၁၈။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် မည်သည့်အေကာင်းှင့်မ ေငွေချးယူသူ 

က အာမခံအြဖစ် ထားရိှသည့် ေရ\ေြပာင်းုိင်ေသာပစည်း၊ မေရ\မေြပာင်းုိင်ေသာပစည်းှင့် 

စပ်လျ်းသည့် စာရ8က်စာတမ်း အေထာက်အထားများအား မိမိပစည်းအြဖစ်သုိ ေြပာင်းလဲြခင်း 

ရယူြခင်းမြပရ။ 

၁၉။ မည်သည့်ေငွေချးယူသူမ- 

(က) မိမိေချးယူထားသည့် ေချးေငွေအေပ ကျသင့်သည့် အတုိးေငါကို တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည့် သုံးလ သုိမဟုတ် ေြခာက်လထက်ပုိ၍ ေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက် 

ြခင်းမရိှေစရ၊ 

(ခ) မိမိေချးယူထားသည့် ေချးေငွကုိ ေချးယူပီးေနSက် တစ်ှစ်အတွင်း ေချးယူေငွ 

ှင့် ကျသင့် အတုိးေငွအားလုံးကုိ အေြပအေကျေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း 

မရှိေစရ။ 

၂၀။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွအေနြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကီးကပ်ေရးအဖဲွဝင် တစ်ဦးဦးက 

ေသာ်လည်း မိမိ၏တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို ေဆာင်ရ8က်ရာတွင် ဤဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရ8က်ရမည်။ 

 

အခန်း(၁၁) 

ြပစ်မAြပစ်ဒဏ်များ 

၂၁။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၄ပါ တားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူသည် ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 

(၃)ှစ်ထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးကုိြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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၂၂။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆ ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန် 

ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ကျပ် သုံးသိန်းထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ် 

ေစ၊ (၁)ှစ်ထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးကိုြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၃။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထိုသူကုိ ကျပ် ှစ်သိန်းထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ (၆)လထက် မပုိ 

ေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးကို ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၄။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ တားြမစ်ချက်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား 

စီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကို ကျပ် သုံးသိန်းထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ (၁)ှစ်ထက် မပုိ 

ေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးကို ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၂၅။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၁၉၊ ၂၀ပါ တားြမစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် ကျးလွန် 

ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ကျပ် ငါးသိန်းထက် မပုိေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ် 

ေစ၊ (၂)ှစ်ထက် မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးကို ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်း(၁၂) 

အေထွေထွ 

၂၆။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူသည် ကိုယ်ပုိင်လုပ်ငန်းအမည် 

ကိုယ်ပုိင်အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် ေဆာင်ရ8က်ခွင့် တရားစဲွဆုိခွင့်ှင့် တရားစဲွဆိုခံုိင်ခွင့် ရှိရမည်. 

၂၇။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူသည် အခွန်စည်းကပ်မှင့် စပ် 

လျ်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ေဆာင်ရ8က်ရမည်။ 

၂၈။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရိှသူသည် ထုတ်ေချးေငွများအေပ 

ေကွးဆုံး (၁)ရာခုိင်န်းထက် မပိုေသာ ပမာဏ လျာထားရမည်။ 

၂၉။ အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် လုိင်စင်ရရိှသူသည် အေြခခံလူတန်းစားများ 

ေကွးံွနစ်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် အမှန်တကယ် ြပန်လည်ေပးဆပ်ုိင်မည့် ေချးေငွပမာဏကုိ 

သာ ေငွေချးယူသူထံသုိ ချင့်ချန်ိ၍ ေငွထုတ်ေချးရမည်။ 

၃၀။ ပုဒ်မ ၂၀ အရ တရားစဲွဆိုရာတွင် ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။ 
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၃၁။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ံုးလုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်သည့် ကန်ုကျစရိတ်များကုိ အစုိးရ 

အဖဲွက ကျခံရမည်။ 

၃၂။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကုိ ေဆာင်ရ8က်ရာတွင် ဝန်ကီးဌာနသည် ကီးကပ်ေရး 

အဖဲွ၏ ုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူေဆာင်ရ8က်ရမည်။ 

၃၃။ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၁ ှင့် ၂၅ တုိအရ ြပစ်မများကုိ ရဲအေရးယူပုိင်ခွင့်ရိှေသာ ြပစ်မများ 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၃၄။ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂ ှင့် ၂၃တုိအရ ြပစ်မများကုိ တရားစဲွဆိုရာတွင် ကီးကပ်ေရးအဖွဲ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ြဖင့် ကီးကပ်ေရးအဖဲွဥကက တာဝန်လဲအပ်ေသာ ကီးကပ်ေရးအဖဲွဝင် တစ် 

ဦးဦးက သက်ဆုိင်ရာ တရားံုးတွင် တရားလုိြပလုပ်၍  ဦးတိုက်ေလာက်ထား တရားစဲွဆိုရ 

မည်။ 

၃၅။ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၄ ပါ ြပစ်မကုိ တရားစဲွဆုိရာတွင် ကီးကပ်ေရးအဖဲွ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် 

ြဖင့် ကီးကပ်ေရးအဖဲွဥကက တာဝန်လဲအပ်ေသာ ကီးကပ်ေရးအဖဲွဝင် တစ်ဦးဦးကြဖစ်ေစ၊ 

ေငွေချးယူသူကြဖစ်ေစ သက်ဆုိင်ရာ တရားံုးတွင် တရားလိုြပလုပ်၍ ဦးတုိက်ေလာက်ထား 

တရားစဲွဆိုုိင်သည်။ 

၃၆။ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ှင့် ၂၅ တုိအရ ြပစ်မများကို ေကျေအးခွင့်ရှိေသာ အမများ 

အြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၃၇။ ကီးကပ်ေရးအဖဲွက ၎င်းတုိ၏ တာဝန်ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက် 

များှင့်အညီ သေဘာိုးြဖင့် ေဆာင်ရ8က်ရာတွင် ၎င်းတုိ၏ ေဆာင်ရ8က်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် စပ် 

လျ်း၍ ြပစ်မေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ၊ တရားစဲွဆိုခွင် မရိှေစရ။ 

၃၈။ ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ8က်ရာတွင်- 

(က) အစုိးရအဖဲွသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျ်း။ စည်းကမ်းများကို 

ထုတ်ြပန်ုိင်သည်၊ 

(ခ) ဝန်ကီးဌာနသည် အစုိးရအေဖဲွ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် လုိအပ်ေသာ အမိန် 

ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန်၊ န်ကားချက်ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် 

ုိင်သည်၊ 
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၃၉။ ချင်းြပည်နယ်ေငွတုိးချစားသူများဥပေဒ၊ (၂၀၁၆ခုှစ် ချင်းြပည်နယ်လတ်ေတာ်ဥပေဒ 

အမှတ် - ၃ ) ှင့် ချင်းြပည်နယ်ေငွတုိးချစားသူများဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ (၂၀၁၇ခုှစ် 

ချင်းြပည်နယ်လတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် - ၄)တုိကို ဤဥပေဒြဖင့် ုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 
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