နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စီ
၁၉၉၉ ခနှစ၊် နိင်င တာ်၏ နာက်ထပ်ဘ

ာ ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးဥပ ဒ

( နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စဥ
ီ ပ ဒအမှတ၊် ၁/၉၉ )
၁၃၆၀ ြပည့န
် စ
ှ ၊် တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၁၀ ရက်
( ၁၉၉၉ ခနှစ၊် မတ်လ ၁၁ ရက် )

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှငဖ
့် ွ ့ဖုိ း ရး ကာင်စသ
ီ ည်

အာက်ပါဥပ ဒကိ ြပ ာန်း

လိက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နင
ှ ့် အကျိုးသက် ရာက်သည့်ကာလ

၁။

(က) ဤဥပ ဒကိ ၁၉၉၉ ခနှစ် နိင်င တာ်၏ နာက်ထပ်ဘ

ာ ငွ ခွဲ ဝသးစွဲ ရးဥပ ဒ

ဟ ခ တွင် စရမည်။
(ခ)

ဤဥပ ဒသည် ၁၉၉၈-၉၉ခ ဘ

ာ ရးနှစအ
် တွက် အကျိုးသက် ရာက်ရမည်။

အခန်း (၂)
နာက်ထပ်အသးစရိတမ
် ျားကိ ခွင ြပုလျာထား
့်
ပးြခင်းနှင့် စီမခနခ့် ြဲွ ခင်း

၂။

(က) နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ၊ ပါတီစဒီမိက ရစီအ ထွ ထွ
ရွး ကာက်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မရှင်၊ အစိးရအဖွဲ ့၊ တရားသ ကီးချုပ်၊
စာရင်းစစ်ချုပ်၊

၀န် ကီးဌာနများ၊

ဦးစီးဌာနများ၊

နိင်င တာ်၏

ရှ ့ နချုပ်၊
စီးပွား ရး

အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တပ် မို ့စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဇယား(၁)၊
(၂)၊ (၃)နှင့် (၄)တိ ့တွင် ခွင ်ြပုထား
့
သာ သး ငွတိ ့အတွက် တာ၀န် ပးအပ်ြခင်း

ခရသည့် ပဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိနှင့် ယဉ်တွဲ ဖာ်ြပထား သာ သက်ဆိင်ရာ
သး ငွများကိ သးစွဲနိင်သည်။
(ခ)

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

ာ ငွခွဲ ဝသးစွဲြခင်းသည် ၁၉၉၈ ခနှစ၊်

ာ ငွအရသးဆိင်ရာ ဥပ ဒအရခွင ြပုထားသည့
့်
် ဘ

ာ ငွခွဲ ဝ

သးစွဲြခင်းအြပင် နာက်ထပ်သးစွဲြခင်းြဖစ်သည်ဟ မှတယ
် ရမည်။
၃။

(က) ပဒ်မ ၂ ပါ တာ၀န် ပးအပ်ြခင်းခရသည့် ပဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမအ
ိ ားတာ၀န်
ပးအပ်သည့်

သး ငွကိ

စီမခနခ့် ွဲရန်

မိမိလက် အာက်ရှိ

လပ်ငန်းဆိင်ရာ

ပဂိုလ်အသီးသီးအား လဲအပ် ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။
(ခ)

သး ငွကိ စီမခနခ့် ရ
ဲွ ာတွင် ဤဥပ ဒပါြပ ာန်းချက်များ၊ ၁၉၉၈ ခနှစ် နိင်င တာ်၏
ဘ

ာ ငွ အရသးဆိင်ရာ ဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ၊ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒများ၊

နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိနမ့် ျား၊ ညန် ကားချက်များ၊
လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၃)
ငွ ချးယြခင်း
၄။

၁၉၉၈ ခနှစ်

ဖာ်ြပထားသည့်

နိင်င တာ်၏ ဘ

ငွ ချးစာချုပ်

ာ ငွ အရသးဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၃ တွင်

ချုပ်ဆိ ပီး နာက်

အမှန်တကယ်

ချးယလက်ခရရှိသည့်

ငွပမာဏအြပင် နာက်ထပ်ကျပ်သန်းငါး သာင်းတိးြမင့်လျာထားလိက်သည်။

(ပ) သန်း ရ
ဗိလ်ချုပ်မှူး ကီး
ဥက
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ
2

