ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်င တာ်
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
၂၀၀၆ ခနှစ၊် နိင်င တာ်၏ နာက်ထပ် ဘ

ာ ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးဥပ ဒ

(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီဥပ ဒအမှတ် ၁/၂၀၀၆)
၁၃၆၇ ခနှစ၊် တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၉ ရက်
(၂၀၀၆ ခနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်)
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စသ
ီ ည်

အာက်ပါ ဥပ ဒကိ

ြပ ာန်းလိက်သည် အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အကျိုးသက် ရာက်သည့် ကာလ
၁။

(က) ဤဥပ ဒကိ ၂၀၀၆ ခနှစ်၊ နိင်င တာ်၏ နာက်ထပ် ဘ

ာ ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရး

ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။
(ခ)

ဤဥပ ဒသည် ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခ၊ ဘ

ာ ရးနှစ်အတွက် အကျိုးသက် ရာက်

ရမည်။
အခန်း (၂)
နာက်ထပ်အသးစရိတမ
် ျားကိ ခွင ြပုလျာထား
့်
ပးြခင်းနှင့် စီမခနခ့် ွြဲ ခင်း
၂။

(က) နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ၊ ပါတီစဒီမိက ရစီ
အ ထွ ထွ ရး ကာက်ပဲွ ကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်၊ အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသူ ကီး
ချုပ်၊

ရှ ့ နချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ဝန် ကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများနှင့်

နိင်င တာ်၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဇယား(၁)၊ (၂) နှင့်
(၃) တိ ့တွင် ခွင ြပုထား
့်
သာ သး ငွတိ ့အတွက် တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသည့်
ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ သက်ဆိင်ရာ သး ငွ
များကိ သးစွဲနိင်သည်။

1

(ခ)

ပဒ်မခွဲ(က)တွင် ခွင ြပုထားသည့
့်
်ဘ
နိင်င တာ်၏ဘ
ဘ

ာ ငွ

ာ ငွခဲွ ဝသးစွဲြခင်းသည် ၂၀၀၅ ခနှစ၊်

အရအသးဆိင်ရာ

ဥပ ဒအရ

ခွင ြပုထားသည့
့်
်

ာ ငွ ခွဲ ဝသးစွဲြခင်းအြပင် နာက်ထပ်သးစွဲြခင်းြဖစ်သည်ဟ မှတ်ယရ
ူ

မည်။
၃။

(က) ပဒ်မ ၂ ပါ တာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရသည့် ပဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား
တာဝန် ပးအပ်သည့် သး ငွကိ စီမခနခ့် ွဲရန် မိမလ
ိ က် အာက်ရိှ လပ်ငန်း
ဆိင်ရာ ပဂ္ဂုိ လ်အသီးသီးအား လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။
(ခ)

သး ငွကိ စီမခနခ့် ွဲရာတွင် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ၊ ၂၀၀၅ ခနှစ်၊
နိင်င တာ်၏

ဘ

ာ ငွအရအသးဆိင်ရာ

ဥပ ဒပါ

ြပ ာန်းချက်များ၊

သက်ဆင်
ိ ရာ ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊
အမိနမ့် ျား၊ ညန် ကားချက်များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရ
မည်။
အခန်း (၃)
ငွ ချးယူြခင်း
၄။

၂၀၀၅ ခနှစ၊် နိင်င တာ်၏ ဘ

ာ ငွ အရအသးဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ တွင်

ဖာ်ြပထားသည့် ငွ ချးစာချုပ် ချုပ်ဆိ ပီး နာက် အမှန်တကယ် ချးယူလက်ခရရှိသည့် ငွ
ပမာဏအြပင် နာက်ထပ် ကျပ်သန်းနှစသ
် န
ိ း် တိးြမင်လျာထားလိက်သည်။

(ပ)
သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက္က
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
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