ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒ
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉ ။)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၂ ရက္
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
အခန္း(၁)
အမည္နွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿပခ်က္
၁။

ဤဥပေဒကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒဟု ေခၚတြင္
ေစရမည္။

၂။

ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ၿပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္ ေစရမည္ (က)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေၿခခံ၍ ခဲြေဝသတ္မွတ္သည့္
ၿပည္ေထာင္စု၏

ေထာက္ပံ့ေငြၿဖင့္

သက္ဆိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကိုဆိုသည္။
(ခ)

ဗဟိုေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြလ်ာထား
ၿခင္း၊

ထိန္းသိမ္းၿခင္း၊

သံုးစဲၿြ ခင္းတို႔နွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေဆာင္ရြက္ရန္

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မတီကို
ဆိုသည္။
(ဂ)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္
သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္

ၿပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကို ဆိုသည္။
(ဃ)

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕

ဆိုသည္မွာ

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရာ၌ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္ရန္ ပုဒ္မ ၈ အရ ဖြဲ႕စည္းေသာအဖြဲ႕ကို
ဆိုသည္။
(င)

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္
သမၼတက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္သည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို ဆိုသည္။

(စ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ

ဆိုသည္မွာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း
ၿပ႒ာန္းထားေသာ ေထာက္ပံ့ေငြကို ဆိုသည္။
(ဆ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ နွစ္စဥ္လ်ာထားခ်က္ ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာ
နွစ္အလိုက္

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သို႔

အရအသံုး ခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္း၌ လ်ာထားခြင့္ၿပဳေပးရန္ အဆိုၿပဳသည့္
ေထာက္ပံ့ေငြကို ဆိုသည္။
(ဇ)

လုပ္ငန္းနွင့္

စာရင္းစစ္ေဆးေရးဗဟိုအဖြ႕ဲ

ဆိုသည္မွာ

သက္ဆိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္၌ ဗဟိုေကာ္မတီက ခြင့္ၿပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ရန္ပံုေငြခြဲေဝ

သံုးစဲြရာတြင္

ဗဟိုေကာ္မတီက

သတ္မွတ္ထားသည့္

စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွ မရိွ၊ လုပ္ငန္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္နိုင္ၿခင္း ရိွ
/မရိွ၊ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊
ၿပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္ရံုးက စစ္ေဆးနိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ထားေရး
အတြက္ လည္းေကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္သည့္
အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဈ)

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အေထာက္အကူၿပဳေကာ္မတီ

ဆိုသည္မွာ

နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၆-၂-၂ဝ၁၃ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္
(၂၇/၂ဝ၁၃)

ၿဖင့္

ဖြဲ႕စည္းေသာ

အကူၿပဳေကာ္မတီကို ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္

အခန္း(၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္
၃။

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ (က)

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ

ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း

ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးနွင့္

ေက်းလက္ ေဒသမက်န္ နွစ္စဥ္ဖံ႕ြ ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္
နိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို နွစ္စဥ္ ၿပည္ေထာင္စု
၏

ဘ႑ာေငြ

အရအသံုးဆိုင္ရာ

ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္း

ေရးဆဲြရာတြင္

ပါဝင္လာေစရန္၊
(ခ)

မဲဆႏၵနယ္ေၿမရိွ ၿပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္၊

(ဂ)

ၿပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းရာတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည့္
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို အုပခ
္ ်ဳပ္္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္၊

(ဃ)

ေက်းလက္ေဒသမ်ား

လ်င္ၿမန္စာြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္

အေထာက္အကူၿဖစ္ေစရန္၊
(င)

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္သံုးစဲြရန္

ခြင့္ၿပဳထားေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒနွငအ
့္ ညီ

စနစ္တက်

ေထာက္ပံ့ေငြၿဖင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ေဆာင္ရက
ြ ္သည့္ အေလ့

အက်င့္ ရရိွေစရန္။
အခန္း(၃)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ နွစ္စဥ္လ်ာထားခြင့္ၿပဳၿခင္း
၄။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသည္

ဘ႑ာေငြခေ
ဲြ ဝသံုးစဲြေရးဆိုင္ရာ

ၿပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားနွငအ
့္ ညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို နွစ္စဥ္လ်ာထားၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ၿပ
ရမည္။
၅။

ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက နွစ္စဥ္အဆိုၿပဳသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရန္ပံုေငြ လ်ာထားခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးနွစအ
္ လိုက္ ၿပည္ေထာင္စု၏
ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၿပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ပံ့ေငြအၿဖစ္

ထည့္သြင္းခြင့္ၿပဳနိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္နွင့္ ညိွနႈင
ိ ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အခန္း(၄)
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီဖ႕ြဲ စည္းၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၆။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္

ဗဟိုေကာ္မတီကို

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္

ဖြဲ႕စည္းရမည္(က)

နာယက၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

(ခ)

ဥကၠ႒၊

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဥကၠ႒

သို႔မဟုတ္ ဒုတိယဥကၠ႒

ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
(ဂ)

ဒုတိယဥကၠ႒၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အဖြဲ႕ဝင္

(ဃ)

ဒုတိယဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

အဖြဲ႕ဝင္

(င)

ဥကၠ႒၊

အဖြဲ႕ဝင္

ၿပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
(စ)

ဥကၠ႒၊
စီမံကိန္းမ်ားနွင့္

အဖြဲ႕ဝင္
ဘ႑ာေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
(ဆ)

အတြင္းေရးမွဴး၊

အတြင္းေရးမွဴး

ၿပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
(ဇ)

အတြင္းေရးမွဴး၊
စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး

၇။

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္(က)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြၿဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒ
ခ်မွတ္ၿခင္း၊

(ခ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို နွစ္စဥ္လ်ာထားသတ္မွတ္၍ ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ
အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲန
ြ ိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး
ေကာ္မရွင္နွင့္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း၊

(ဂ)

သက္ဆိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အဖြဲ႕က အဆိုၿပဳတင္ၿပေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ပူးေပါင္း

ေကာ္မတီမ်ားအား

စိစစ္တင္ၿပရန္

လိုအပ္သလို

တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊
(ဃ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို

ၿမိဳ႕နယ္အရြယ္အစားနွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလိုက္

စိစစ္

ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊
(င)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို

သံုးစဲရ
ြ န္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

သတ္မွတ္ၿခင္း၊

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားနွငအ
့္ ညီ သံုးစဲြေစၿခင္း၊
(စ)

လုပ္ငန္းနွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးေရးဗဟိအ
ု ဖြဲ႕ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ၿဖင့္ လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ၿခင္း၊

(ဆ)

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္

ၿပီးစီးမႈ အေၿခအေနမ်ားကို စာရင္းခ်ဳပ္္ၿပဳစု၍ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
တင္ၿပအစီရင္ခံၿခင္း၊
(ဇ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

ရံုးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရက
ြ ္နိုင္ရန္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးအား တာဝန္
လဲအ
ႊ ပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေစၿခင္း။

အခန္း(၅)
ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား
ဖြ႕ဲ စည္းၿခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
၈။

(က)

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ကို

ေအာက္ပါ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ (၁)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဥကၠ႒

(၂)

ဥကၠ႒အၿဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မွအပ

က်န္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(၃)

အမႈေဆာင္အရာရိွ၊

အဖြဲ႕ဝင္

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အပ
ု ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
(၄)

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ေက်းလက္ေဒသ

အဖြဲ႕ဝင္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
(၅)

ဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အဖြဲ႕ဝင္

အေထာက္အကူၿပဳေကာ္မတီ
(၆)

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပ
ု ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊

အတြင္းေရးမွဴး

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပ
ု ္ခ်ဳပ္္ေရးဦးစီးဌာန
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာအဖြဲ႕တြင္ လိုအပ္ပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ
ပုဂၢိဳလ္နွစ္ဦးကို ဒုတိယဥကၠ႒နွင့္ တဲဖ
ြ က္အတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ ထည္သ
့ ြင္း
ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။

၉။

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏

မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ -

လုပ္ငန္းတာဝန္

(က)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာ၌ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္
လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္မႀကီးၿမင့္ေစဘဲ အေလးထား
ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္းနွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ၿခင္း၊

(ခ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာ၌ ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို

ရယူသည့္

နည္းလမ္းအား

အေလးထား

အသံုးၿပဳၿခင္း၊
(ဂ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာထားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လိုအပ္ပါက အၾကံဉာဏ္္မ်ား
ရယူနိုင္ၿခင္း၊

(ဃ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်
ရိွေစေရးအတြက္

ၿမိဳ႕နယ္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး

အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအား တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း၊
(င)

ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္
အကူၿပဳေကာ္မတီ၊

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီမ်ားနွင့္

ညိွနိႈင္းေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္းနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအလိုက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ဌာန
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ လုပ္ငန္းအပ္နံွၿခင္း၊
(စ)

ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ လဲႊေၿပာင္းေပးပို႔လာေသာေငြကို သက္ဆိုင္ရာ
ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ၿပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြစာရင္း (အၿခား
စာရင္းရွင)္ UFA (OA) အား ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး၏ ေဒသ နယ္ေၿမ
မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြအမည္ၿဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေငြထုတ္သူ အရာရိွ
အၿဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအပ
ု ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္္
ေရးဦးစီးဌာနနွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အပ
ု ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
တို႔၏ အမည္စာရင္းနွင့္ ေငြစာရင္းအမွတ္တို႔ကို ေကာ္မတီသို႔ေပးပို႔ၿခင္း၊

(ဆ)

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားကို
စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း၍ စာရင္းဇယားမ်ား ၿပဳစုၿခင္းနွင့္ ယင္းမွတ္တမ္း
အေထာက္အထားမ်ားနွင့္

စာရင္းဇယားမ်ားကို

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ

အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွၿခင္း၊
(ဇ)

ဗဟိုေကာ္မတီက

အခါအားေလ်ာ္စာြ

ထုတ္ၿပန္သည့္

အမိန္႔၊

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း။
အခန္း(၆)
လုပ္ငန္းနွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈခံယူၿခင္း
၁ဝ။

ၿပည္ေထာင္စု

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္္သည္

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

နာယကက

အေၾကာင္းၾကားသည့္ အခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး
စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာကို တင္ၿပရမည္။
၁၁။

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရင္း စစ္ေဆးခ်က္
နွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔တင္ၿပရမည္။
အခန္း(၇)
ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွစ္စဥ္လ်ာထားသတ္မွတ္ၿခင္း
၁၂။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

လ်ာထားသတ္မွတ္ရာ၌

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို

ရယူနိုင္သည့္

ေဒသခံၿပည္သူမ်ား၏

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပါဝင္

ဦးစားေပး

လ်ာထားရမည္ -

၁၃။

(က)

ေသာက္သံုးေရ ရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

(ခ)

ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ၿပဳၿပင္ေဆာက္လုပ္ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊

(ဂ)

ၿပည္သူလူထု၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ အၿခားလုပ္ငန္းမ်ား။

ၿမိဳ႕နယ္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း
မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးနွစအ
္ တြင္း ၿပီးၿပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္
ၿဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရက
ြ ္နိုင္ၿခင္း မရိွပါက ပိုလံွ်ရန္ပံုေငြမ်ားကို ၿပန္လည္ အပ္နံွရမည္။

အခန္း(၈)
အေထြေထြ
၁၄။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပ်က္ၿပားေစရန္၊

ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို

ကိုးကြယ္မႈဘာသာအခ်င္းခ်င္း

ပဋိပကၡၿဖစ္ေစရန္၊

နိုင္ငံေရး

ပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲၿြ ပားေစရန္၊ ေဒသတြင္း နားလည္ ခ်စ္ၾကည္မႈကို
ထိပါးေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
၁၅။

မည္သူမဆို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို မရိုးမေၿဖာင့္ေသာ သေဘာၿဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿခင္း
ၿပဳလုပ္ပါက

ၿပစ္မႈဆိုင္ရာ

ဥပေဒအရ

အလဲသ
ြ ံုးစားၿပဳမႈ

က်ဴးလြန္သည္ဟု

မွတ္ယူရမည္။
၁၆။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၿခင္း
မၿပဳရ (က)

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ ေဒသနၲရ
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊

(ခ)

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္
ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။

၁၇။

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူၿပဳ ေကာ္မတီသည္ (က)

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မွတ္တမ္းနွင့္

ရန္ပံုေငြသံုးစဲြမႈ စာရင္းဇယားတို႔ကို အမ်ားၿပည္သူသိရိွေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေနရာ၌ အမွတ္အသားဆိုင္းဘုတ္ၿဖင့္ ၿပသထားရမည္။
(ခ)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း

တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္

တင္ၿပရာတြင္

အမွန္သံုးစဲရ
ြ ေသာ

သက္ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ

ကုန္က်စရိတ္

တြက္ခ်က္

အေထြေထြ

ကုန္က်စရိတ္ကို

အလိုက္

ကုန္က်စရိတ္၏

သံုးရာခိုင္နႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ထည့္သြင္းေတာင္းခံနိုင္သည္။

၁၈။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသည္ (က)

ဗဟိုေကာ္မတီနွင့္

ယင္းကဖြ႕ဲ စည္း

တာဝန္ေပးအပ္ေသာ

အဖြဲ႕မ်ား၏

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္။
(ခ)

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

(ဂ)

ဤဥပေဒပါ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

ေအာင္ၿမင္စာြ

ဗဟိုေကာ္မတီ၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္

ဝန္ထမ္းဖြ႕ဲ စည္းပံုကို

တိုးခဲ့်ဖဲြ႕စည္းနိုင္ရန္ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၉။

(က)

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္

မည္သို႔ပင္ပါရိွေစကာမူ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒအရသာ လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
(ခ)

ဤဥပေဒ မထုတ္ၿပန္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားသည္

ဤဥပေဒနွငအ
့္ ညီ

ေဆာင္ရြက္သည္ဟု

မွတ္ယူရမည္။
(ဂ)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက
ထုတ္ၿပန္ခ့ေ
ဲ သာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ဤဥပေဒပါၿပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားနွင့္ မဆန္႔က်င္သေရႊ႕ ဆက္လက္ က်င့္သံုးနိုင္သည္။
၂ဝ။

ဤဥပေဒပါ

ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

ဗဟိုေကာ္မတီသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

နည္းဥပေဒမ်ား၊

ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

စည္းမ်ဥ္းနွင့္စည္းကမ္းမ်ား၊

အမိန္႔

ေၾကာ္ၿငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။

