စာရင်းအင်းဥပဒေ
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ် ၁။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပိတ
ု့ ွဲလဆန်း ၆ ရက်
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်)
ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက်များ
၁။

ဤဥပဒေကို စာရင်းအင်းဥပဒေ ဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ပပပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက်

ဒစရမည်(က)

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို ပပုစုရာတွင်
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းေားသည့် အချက်အလက်များ၊ အုပ်ချုပ်မှု
ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ သိ့မ
ု ဟုတ် အပခားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ပပုစုေားရှိမှုများမှ မူလ
စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းကိုးကား၍ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ
နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့ ပူးဒပါင်းပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ကကဒသာ စနစ်ကို ဆိုသည်။

( ခ ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစာရင်းအင်း
စနစ် အဒကာင် အေည် ဒ ော်ရ ာတွင ် ပါဝင် ဒဆာင်ရွ က ် သည့် ပု ဂ္ဂ ို လ်၊ အိမ ် ဒောင်စ ု၊
ပညာရှင်၊ အသင်းအေွဲ့၊ ေက်စပ်လုပ်ငန်း၊ ဒကာ်ပိုဒရးရှင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားဒရး
အေွဲ့အစည်း၊ အစိုးရမဟုတ်ဒသာ အေွဲ့အစည်းနှင့်အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများကို
ဆိုသည်။
( ဂ ) စာရင်းအင်း ဆိုသည်မှာ အချက်အလက်များအား ဒကာက်ယူစုစည်း ပပုစုပခင်း၊ ခွဲပခမ်း
စိ တ် ပောဆန် းစစ် သ ုံ း သပ် ပခင် းစသည့် အချက် အလက်မ ျားဆို င်ရ ာ သိပ္ပံပညာရပ်ကို
အသုးံ ပပု၍ ပပုစုေားဒသာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို ဆိုသည်။
(ဃ)

အစိုးရအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ
အေွဲ့ကို ဆိုသည်။

( င ) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာနကို
ဆိုသည်။
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( စ ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံဒတာ်၏ ဗဟိုအေွဲ့အစည်းများ၊
ဝန်ကကီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာဒရးအေွဲ့အစည်းများနှင့် ဥပဒေအရေွဲ့စည်းသည့်
ပပည်ဒောင်စုအဆင့် အေွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။
(ဆ)

ဗဟိုဒကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းဒသာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်
မှန်ကန်ဒရးနှင့် အရည်အဒသွး ပပည့်ဝဒရးဗဟိုဒကာ်မတီကို ဆိုသည်။

( ဇ ) ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုဒကာ်မတီ ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ
ဒဆာင်ရွက်ရသည့် အတွင်းဒရးမှူးရုံးကိဆ
ု ိုသည်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့သည် အမျိုးသား
စာရင်းအင်း အာဏာပိုင်အေွဲ့လည်းပေစ်သည်။
( ဈ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူး ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဒရးမှူး
ပေစ်ပပီး ဗဟိုဒကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ခံဒဆာင်ရွက်သည့် ဗဟိုဒကာ်မတီ၏
အတွင်းဒရးမှူးကို ဆိုသည်။
(ည)

တရားဝင်စာရင်းအင်း ဆိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ ဝန်ကကီးဌာနများမှ
မှတ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းများ၊ သန်းဒခါင်စာရင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာအချက်အလက်စုဒဆာင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ပပုစုရရှိဒသာ ကိန်းဂဏန်း
အချက်အလက်များကို ဆိုသည်။

( ဋ ) အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်း ဆိုသည်မှာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရည်ရွယ်
ေားပခင်း မဟုတ်ဒသာ်လည်း အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ဒကာက်ယူစုစည်း
ေိန်းသိမ်းေားဒသာ အချက်အလက်မှတ်တမ်းကို ဆိုသည်။
( ဌ ) သန်းဒခါင်စာရင်း ဆိုသည်မှာ ဦးဒရဆိုင်ရာ လက္ခဏာရပ်များကို အပပည့်အဝ ဒကာက်ယူ
ေားသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အဒပခခံ၍ တရားဝင် ေုတ်ပပန်
ေားသည့် စာရင်းကို ဆိုသည်။
( ဍ ) စစ်တမ်း ဆိုသည်မှာ ဦးဒရဆိုင်ရာ လက္ခဏာရပ်များကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ဒရးအတွက်
အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဦးဒရဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို နမူနာ
စာရင်းဒကာက်ယူပခင်းပေင့် စုဒဆာင်းရယူေားဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို
ဆိုသည်။
( ဎ ) မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက် ဆိုသည်မှာ သန်းဒခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အပခား
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဒကာက်ယူ စုဒဆာင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှ တိုက်ရိုက်
ဒကာက်ယူစုဒဆာင်း ရရှိဒသာ တရားဝင်စာရင်းအင်းအတွက် အသုံးပပုရန် ရည်ညွှန်း
ကိုးကားမည့် အချက်အလက်ကို ဆိုသည်။
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(ဏ) လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရမည့်အချက်အလက် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို
ပပုစုရာတွင် လက်ခံရရှိေားသည့် အချက်အလက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ဒောင်စု၊ ဌာန၊
အေွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအေွဲ့တစ်ရပ်ရပ်နှင့်သာ သက်ဆ ိုင်သည့်
ေုတ်ဒော်ဒပပာဆိုခွင့် မရှိဒသာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်ကို ဆိုသည်။
(တ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို အသုံးပပုဒရး
အတွက် ပပုစုဒဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းရပ်များ၊ ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရသည့် လုပ်ငန်းရပ်
များကို ဆိုသည်။
(ေ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်း ပပုစုေုတ်ပပန်ရန်
ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းရရှိေားသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ကိုဆိုသည်။

( ေ ) အရည်အဒသွးပပည့်ဝသည့် စာရင်းအင်း ဆိုသည်မှာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု၊ တိကျပပည့်စုံမှန်ကန်မှု၊
စပ်ဆိုင်မှု၊ အချိန်နှင့်တစ်ဒပပးညီ ေုတ်ပပန်နိုင်မှုရှိသည့် စာရင်းအင်းကို ဆိုသည်။
( ဓ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ေုတ်ပပန်ရန်
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ သန်းဒခါင်စာရင်းနှင့် စစ်တမ်းများမှ စာရင်းအင်း
အချက်အလက်များကို ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းပခင်း၊ ပပုစုပခင်း၊ ညွှန်းကိန်းများ တွက်ချက်
တိုင်းတာပခင်း၊ အမျိုးအစားခွဲပခားပခင်း၊ သုံးသပ်ပခင်း၊ ပုံနှိပ်ေုတ်ဒဝပခင်း၊ ပေန့်ဒဝပခင်း၊
သိမ်းဆည်းပခင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်မှုများကို ဆိုသည်။
( န ) ဒမးခွန်းဒပေကကားသူ ဆိုသည်မှာ သန်းဒခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အပခားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကို ဒပေကကားဒဆာင်ရွက်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊
အိမ်ဒောင်စု၊ ဌာန၊ အေွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအေွဲ့တစ်ရပ်ရပ်ကို
ကိုယ်စားပပု ဒပေကကားဒဆာင်ရွက်သူကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ဆိုသည်။
( ပ ) စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပပုစုေုတ်ပပန်သူ ဆိုသည်မှာ မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကို
ပေစ်ဒစ၊ တစ်ဆင့်ခံစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုပေစ်ဒစ၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းကို
ပေစ်ဒစ ေုတ်ပပန်သည့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများကို ဆိုသည်။
( ေ ) စာရင်းအင်းအချက်အလက် ေုတ်ပပန်ပခင်း ဆိုသည်မှာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်
ေိန်းသိမ်းေားရမည့် အချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒသာ မူလစာရင်းအင်း
အချက်အလက်ကိုပေစ်ဒစ၊ တစ်ဆင့်ခံစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုပေစ်ဒစ၊ တရားဝင်
စာရင်းအင်းကိုပေစ်ဒစ သုံးစွသ
ဲ ူများသို့ ရယူအသုံးပပုခွငဒ
့် ပးပခင်းကို ဆိုသည်။

4
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က)

တိကျမှန်ကန်၍ အရည်အဒသွး ပပည့်ဝပပီး ယုံကကည်စိတ်ချရဒသာ စာရင်းအင်းများကို
အချိန်နှင့်တစ်ဒပပးညီ ပပုစုပံ့ပိုးနိုင်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်
ဒပါ်ဒပါက်ဒစရန်၊

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် ေွံပေိုးတိုးတက်ဒစရန်၊
( ဂ ) တိကျမှန်ကန်၍ အရည်အဒသွးပပည့်ဝသည့် စာရင်းအင်းများရရှိပခင်းပေင့် မူဝါေနှင့်
စီမ ံ ကိ န် းများဒရးဆွ ဲရ ာတွ င် လည်း ဒကာင် း၊ လုပ ်င န် းများကို ဒစာင့် က ကပ် က ကည့် ရ ှု
အကဲပေတ်ရာတွင်လည်းဒကာင်း၊ သယံဇာတများ ခွဲဒဝအသုံးပပုရာတွင်လည်းဒကာင်း၊
သုဒတသနနှင့်ေွံ့ပေိုးဒရးလုပ်ငန်းများ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းဒကာင်း အဒောက်အကူပပု
ဒစရန်၊
(ဃ)

စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာဌာန၊ အေွဲ့အစည်းများအကကား ေိဒရာက်ပမန်ဆန်စွာ
ပူးဒပါင်းညှိနှိုင်း ဒဆာင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားဒကာင်းဒစရန်နှင့် လွယ်ကူဒချာဒမွ့ဒစရန်၊

( င ) အရည်အဒသွးပပည့်ဝပပီး တိကျမှန်ကန်သည့် စာရင်းအင်းများကို ရရှိအသုံးပပုနိင
ု ်ပခင်း
အားပေင့် အစိုးရနှင့်ပပည်သူတို့အကကား၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများအကကား ယုံကကည်မှု
တိုးပမှင့်ဒစရန်။
အခန်း (၃)
ဗဟိုဒကာ်မတီေွဲ့စည်းပခင်း
၄။

အစိုးရအေွဲ့သည်(က)

စာရင်းအင်းအချက်အလက် မှန်ကန်ဒရးနှင့် အရည်အဒသွးပပည့်ဝဒရး ဗဟိုဒကာ်မတီကို
ဒအာက်ပါအတိုင်း ေွဲ့စည်းရမည်(၁) ေုတိယသမ္မတ
(၂) ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး၊

ဥက္ကဋ္ဌ
ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီးဌာန
(၃) ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးအဆင့်ရှိသူ၊
ေုတိယဝန်ကကီး သိ့မ
ု ဟုတ် ေုတိယဝန်ကကီးအဆင့်ရှိသူ
စာရင်းအင်းအချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ ဝန်ကကီးဌာနများ

အေွဲ့ဝင်များ
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(၄) စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာဒရးဝန်ကကီး၊

အေွဲ့ဝင်များ

တိုင်းဒေသကကီး သိ့မ
ု ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ့
(၅) စာရင်းအင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်

အေွဲ့ဝင်များ

နှစ်ဦး
(၆) ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်၊

အတွင်းဒရးမှူး

ဗဟိစ
ု ာရင်းအင်းအေွဲ့
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အရ ေွဲ့စည်းဒသာ ဗဟိုဒကာ်မတီကို လိုအပ်ပါက ပပင်ဆင်ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။
အခန်း (၄)
ဗဟိုဒကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၅။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ၏ တာဝန်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် (က)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမူဝါေနှင့် အဒပခခံစည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ပခင်း၊

( ခ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာေွံ့ပေိုးမှု အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာချမှတ်ပခင်း၊ အဒကာင်အေည်ဒော်
ဒစပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုများဒပးပခင်း၊
( ဂ ) အရည်အဒသွးပပည့်ဝ၍ ယုံကကည်စိတ်ချရဒသာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ် တည်ဒောင်ပခင်း၊
(ဃ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်မှန်ကန်ဒရးနှင့် အရည်အဒသွးပပည့်ဝဒရးဒကာ်မတီ
အဆင့်ဆင့်အား လမ်းညွှန်မှုဒပးပခင်းနှင့် ဒစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုပခင်း၊

( င ) လူမှုစီးပွားေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက် သန်းဒခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့်အပခားစာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဒဆာင်ရွက်မှုကိုကကီးကကပ်ပခင်း၊ လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့် ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊
( စ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် မှန်ကန်ဒရးနှင့် အရည်အဒသွးပပည့်ဝဒရးအတွက်
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ဒသာ စာရင်းအင်းလုပ်ငန်း
အေွဲ့များ ေွဲ့စည်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဆ)

နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းစနစ်များနှင့် လိုက်ဒလျာညီဒေွရှိဒစရန် အမျိုးသားစာရင်းအင်း
စနစ်အဒပါ် အကဲပေတ်သးုံ သပ်ပခင်း၊ ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်ချက်များကို ပပင်ဆင်မှုများ
ပပုလုပ်နိုင်ရန် အစိုးရအေွဲ့သို့ အစီရင်ခံတင်ပပပခင်း၊

( ဇ ) နိုင်ငံဒတာ်မှ နှစ်စဉ်၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ဒရးဆွဲအဒကာင်အေည်ဒော်
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို
အချိန်မီဒပးပိရ
ု့ န် သက်ဆိုင်ရာသို့ ညွှန်ကကားပခင်း၊
( ဈ ) ဗဟိုဒကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတနှင့်အစိုးရအဖွဲ့သို့
အခါအားဒလျာ်စွာ တင်ပပအစီရင်ခံပခင်း၊

6
(ည)

ဗဟိုဒကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ပပီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှုအဒပခအဒနများကို အစိုးရ
အဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သို့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံတင်ပပပခင်း၊

( ဋ ) အစိုးရအဖွဲ့က အခါအားဒလျာ်စွာ ဒပးအပ်ဒသာ တာဝန်များကို ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။
၆။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် (က)

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
မူဝါေများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ပခင်း၊

( ခ ) တိုင်းဒေသကကီးသိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် မှန်ကန်ဒရးနှင့်
အရည်အဒသွးပပည့်ဝဒရးဒကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ကို လိုအပ်သလို ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့်ယင်းတိ၏
ု့
လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ဒပးပခင်း၊
( ဂ ) တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆ ိုင်ဒသာ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ကာလတို၊
ကာလလတ်၊ ကာလရှည် စာရင်းအင်းစီမံကိန်းများ ဒရးဆွဲအဒကာင်အေည်ဒော်ရာတွင်
လမ်းညွှန်မှုဒပးပခင်း၊
(ဃ)

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သက်ဆ ိုင်ဒသာ အဒပခခံစည်းမျဉ်းများနှင့်
အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပခင်း၊

( င ) မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်နှင့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာစစ်တမ်းများ ဒကာက်ယူရာတွင်
အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့အား တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်း။
၇။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ အစည်းအဒဝးကို အနည်းဆုံး သုံးလတစ်ကကိမ် ကျင်းပရမည်။

၈။

ဗဟိုဒကာ်မတီသည် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူေံမှ ယင်းတို့ ကကီးကကပ်

ဒဆာင်ရွက်သည့် သန်းဒခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် အပခားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အဒသးစိတ်အချက်အလက်
များကို ဒတာင်းခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီသည် ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ေိဒရာက်စွာ အဒကာင်အေည်ဒော်

ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် မိမိ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့သို့ လိုအပ်သလို
လွှဲအပ်တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။
၁၀။

အစိုးရအေွဲ့၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လက်ရှိဒဆာင်ရွက်မှုများမှ လိုအပ်ဒသာ အချက်အလက်များကို

ရရှိနိုင်ပခင်းမရှိပါက သက်ဆ ိုင်ရာဒေသအဆင့်ဆ င့်မှ စာရင်းအင်းများကိုရယူ၍ လုပ်ငန်းများ
ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒကကာင်း တိုင်းဒေသကကီး သိမ
ု့ ဟုတ် ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်မှန်ကန်ဒရးနှင့် အရည်အဒသွးပပည့်ဝဒရးဒကာ်မတီများကို ဗဟိုဒကာ်မတီက ခွင့်ပပုနိုင်သည်။

7
အခန်း(၅)
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁၁။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည်(က)

တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာနှစ်စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ကာလတို၊ ကာလလတ်၊
ကာလရှည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စီမံချက်များ ဒရးဆွဲအဒကာင်အေည်ဒော်နိုင်ရန် စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးနှင့် ဦးဒဆာင်ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

( ခ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သတ်မှတ်ေားဒသာ စံနှုန်းများ ကိုက်ညီဒစဒရး
အတွက် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
ကကီးကကပ်ပခင်း၊
( ဂ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဗဟိုဒကာ်မတီ၏ အတည်ပပုချက်ရရှိဒရး
အတွက် တင်ပပပခင်း၊
(ဃ)

လူမှုစီးပွားအဒပခအဒနကို ေင်ဟပ်ဒော်ပပသည့် စာရင်းအင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ သန်းဒခါင်
စာရင်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများဒကာက်ယ ူပပုစုဒရးအတွက် ပပင်ဆင်ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတိန
ု့ ှင့် ပူးဒပါင်းကကီးကကပ်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊

( င ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ဒကာက်ယူဒရးအတွက်ပေစ်ဒစ၊ အုပ်ချုပ်ဒရးအတွက်ပေစ်ဒစ၊
အပခားကိစ္စရပ်များအတွက်ပေစ်ဒစ ဒဆာင်ရွက်သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းနှင့် စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို နှစ်စဉ် ပပန်လည်စိစစ်ပခင်းနှင့် အကကံဉာဏ်ဒပးပခင်း၊
( စ ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ဒသာ အချက်အလက်များအား နည်းလမ်းတကျ
ခွဲပခမ်းစိတ်ပော၍ ေွံ့ပေိုးတိုးတက်ဒရးဆိုင်ရာ သုဒတသနများ ဒဆာင်ရွက်ရန်နှင့် မူဝါေ
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပပုစုတင်ပပဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ စာရင်းအင်းေုတ်ပပန်မှု
အရည်အဒသွးကို အကဲပေတ်ပခင်း၊ ဒလ့လာစိစစ်ပခင်းနှင့် ပပန်လည်သံးု သပ်ပခင်း၊
(ဆ)

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်၏ တရားဝင်စာရင်းအင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ေုတ်ပပန်ပခင်း၊ စီမံချက်များနှင့် အစီအစဉ်များ ေွံ့ပေိုး
တိုးတက်ဒစပခင်းနှင့် အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ကို ဒလ့လာစိစစ်၍
ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီသ့ို တင်ပပပခင်း၊

( ဇ ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ဒသာ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ချက်များကို ဗဟိုဒကာ်မတီသို့
အခါအားဒလျာ်စွာ တင်ပပအစီရင်ခံပခင်း၊
( ဈ ) လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရမည့် အချက်အလက်များမှအပ ေုတ်ပပန်သင့်သည့် တရားဝင်
စာရင်းအင်းများကို သတင်းကဏ္ဍများမှ ေုတ်ပပန်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊
အစိုးရအေွဲ့အစည်း၊ အပခားအေွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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(ည)

ဗဟိစ
ု ာရင်းအင်းအေွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကကီး၊ ပပည်နယ်၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမ၊ ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်များရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်း
အေွဲ့ ရုံးခွဲများအကကား ကွန်ရက်ချိတ်ဆ က်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက် ဒပးပို့ပခင်းနှင့် စုစည်းေိန်းသိမ်းေားရှိပခင်း၊

( ဋ ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုလျင်ပမန်စွာ ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းနိုင်ဒရး
အတွက်အီလက်ေဒရာနစ် အသုံးချ အချက်အလက် စနစ်ေူဒောင်ပခင်း၊
( ဌ ) အစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအေွဲ့အစည်းများအကကား စာရင်းအင်း ဒကာက်ယူသည့်စနစ်နှင့်
စာရင်းအင်းပပုစုပခင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များတစ်ဒပပးညီပေစ်ဒစဒရး ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊
သင်တန်းဒပးပခင်း၊
( ဍ ) စာရင်းအင်းများပပုစုရာတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အဒသွးကို
ပမှင့်တင်ရန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဒရးဆွဲဒဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် စာရင်းအင်းနည်းပညာ
ေွံ့ပေိုးဒရး သင်တန်းများေွင့်လှစ်ပခင်း၊
( ဎ ) တရားဝင်စာရင်းအင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို
အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၊ ပပည်ဒောင်စုနယ်ဒပမအပါအဝင် တိုင်းဒေသကကီး၊
ပပည်နယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ဏ) စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူများ၊
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်သုံးစွဲသူများ၊ နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းများနှင့်
လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(တ) အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်ဆ ိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံကိုယ်စားပပု
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊
(ေ)

နိုင်ငံဒတာ်၏ စီးပွားဒရးအတွက် လိုအပ်ဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို
ဒောက်ရှု၍ စီးပွားဒရးနှင့်လူမှုဒရးဆိုင်ရာစစ်တမ်းများ ဒကာက်ယူဒရးကို စနစ်တကျ
ဒရးဆွဲေားဒသာ အဒပခခံမူအရပေစ်ဒစ၊ လိုအပ်ချက်အဒပါ်မူတည်၍ပေစ်ဒစ စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်
လုပ်ကိုင်ပခင်း၊

( ေ ) ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီကဒပးအပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေမ်းဒဆာင်ပခင်း။
၁၂။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူးသည်(က)

ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့၏ အရအသုံးခန်မ
့ ှန်းဒပခဒငွစာရင်းတွင် လျာေားချက်ေက်မပိုဒစဘဲ
အဒရးဒပါ်ဒဆာင်ရွက်ရန် အဒကကာင်းကိစ္စရပ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများကို လျင်ပမန်
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ေိဒရာက်စွာ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းပခင်း
အစီအစဉ်ကိုလည်းဒကာင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်ပမာဏကိုလည်းဒကာင်း ဒပပာင်းလဲပခင်း
သို့မဟုတ် ပပင်ဆ င်ပခင်းပပုနိုင်ရန် ဗဟိုဒကာ်မတီသို့ တင်ပပပခင်း ပပုနိင
ု ်သည်။
( ခ ) အရအသုံးခန့်မှန်းဒပခဒငွစာရင်းတွင် ခွင့်ပပုရန်ပုံဒငွ လုံဒလာက်မှုမရှိပါက ဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့်
ဘဏ္ဍာဒရးစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ တင်ပပဒတာင်းခံနိုင်သည်။
အခန်း (၆)
ကဏ္ဍအလိုက် စာရင်းအင်းများ
၁၃။

စာရင်း အင်း နှ င် ့သ က် ဆ ို င်ဒ သာအစို းရဌာန၊

အစို းရအေွဲ ့အစည် းများသည် အမျိ ု းသား

စာရင်းအင်းစနစ် အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရာတွင် အဓိက ပါဝင်ပတ်သက်သူများအပေစ် ဒဆာင်ရွက်
ရမည်။
၁၄။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီက ချမှတ်ေားဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ မူဝါေများကို အမျိုးသားစာရင်းအင်း

စနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့က အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။

စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆ ိုင်ဒသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆ ိုင်ရာ

ကဏ္ဍအလိုက် စာရင်းအင်းများကို ပပုစုရမည့်အပပင် တည်ဆဲဥပဒေများ၌ သတ်မှတ်ဒော်ပပေားဒသာ
သီးပခားညွှန်ကကားချက်များအရ သန်းဒခါင်စာရင်းများ၊ စစ်တမ်းများ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ
ေားရှိမှုစနစ်များမှ ကဏ္ဍအလိုက် အချက်အလက်များကို ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းရမည်။ တရားဝင်
စာရင်းအင်းများကို အဆိုပါအချက်အလက် ဇာစ်ပမစ်များမှ ေုတ်နုတရ
် မည်။
၁၆။

စာရင်းအင်းနှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီက

အတည်ပပုေားဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ အရည်အဒသွးပပည့်ဝသည့် စာရင်းအင်းများကို
ဒကာက်ယူပပုစုပခင်းနှင့် ေုတ်ပပန်ပခင်းတို့တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့နှင့်အတူ ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၇။

စာရင်း အင်း အချက် အ လက် ပပုစုေ ုတ ် ပပန် သူ သည် စာရင်း အင် းဆိ ုင ် ရာလု ပ်င န် းစဉ် များ

ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် အချိန်ကာလ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်၊ အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက်၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
နည်းလမ်း၊ အချက်အလက်ဒကာက်ယူမည့်နမူနာပုံစံ၊ လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားစသည့် သတ်မှတ်ချက်များ
ပါဝင်ဒသာ စီမံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ရရှိရန် ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီေံ တင်ပပရမည်။
၁၈။

ဗဟိုဒကာ်မတီသည် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူက ပုေ်မ ၁၇ အရ ေုတ်ဒပးဒသာ

ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်နှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းမရှိဒကကာင်းဒတွ့ရှိရလျှင် ယင်းခွင့်ပပုချက်ကို ပပန်လည်
ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

10
အခန်း (၇)
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းပခင်း
၁၉။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူးသည် သန်းဒခါင်စာရင်း၊ စစ်တမ်း သို့မဟုတ် အပခား

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းရာတွင် သင့်ဒလျာ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေစ်ဒစ၊
အေွဲ့ကိုပေစ်ဒစ ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အေွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ စီမံဒဆာင်ရွက်
နိုင်သည်။
၂၀။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူး သိမ
ု့ ဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသူသည် စာရင်းအင်း

ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းမည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများေံ
ကကိုတင်အဒကကာင်းကကားရမည်။
၂၁။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ သိ့မ
ု ဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဒပးအပ်ေားသူသည် ဤဥပဒေအရ တရားဝင်

စာရင်းအင်းများ ဒကာက်ယူရန်ကိစ္စအလိင
ု့ ှာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများေံမှ
မှတ်တမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ဒမးပမန်းကကည့်ရှုရယူ ခွင့်ရှိသည်။
၂၂။

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ သိ့မ
ု ဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဒပးအပ်ေားသူသည် ဤဥပဒေပါ စာရင်းအင်း

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအနက်မှ ရယူလိုဒသာ
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဒတာင်းဆိုဒသာအခါ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ
အေွဲ့အစည်းများက ေုတ်ဒပးရမည်။
၂၃။

ဗဟိုဒကာ်မတီ သိမ
ု့ ဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဒပးအပ်ေားသူသည် ဝင်ဒငွခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

ဆိုင်ရာ သက်ဒသခံလက်မှတ်များ၊ တင်ပပချက်များ၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများနှင့် မှတ်တမ်းများကို
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဝန်ကကီးဌာနေံမှ ဒတာင်းခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၄။

ဗဟိုဒကာ်မတီ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဒပးအပ်ေားသူသည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်

အတွက် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများေံမှ ယင်းတို့ကန့်သတ်ေားဒသာ
စာရင်းအင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ဒတာင်းခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အခန်း (၈)
ဒမးခွန်းဒပေကကားသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အဒရး
၂၅။

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ သို့မဟုတ် ယင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်သည်

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ရပ်အတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်
အတွင်းမှ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အပခားလုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ အတွက်ဒသာ်လည်းဒကာင်း ပပည့်စုံ
မှန်ကန်ဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဒတာင်းခံလျှင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့သို့ အချိန်မီ
အခမဲ့ ဒပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

11
၂၆။

စာရင်းအင်းဒကာက်ယူရာတွင် ဒမးခွန်းဒပေကကားသူသည် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရ

အေွဲ့အစည်းများသို့ အချိန်ကာလနှင့် လိုက်ဒလျာညီသည့် တိကျပပည့်စုံဒသာ စာရင်းအင်းဆိုင် ရာ
အချက်အလက်များကို ဒပးအပ်ရမည်။
၂၇။

ဒမးခွန်းဒပေကကားသူသည် မိမိေုတ်ဒော်ဒပပာဆိုေားဒသာ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းဒကာက်ယူသည့်

ဌာနမှ လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရမည့် အချက်အလက်ကို ယင်းဌာနသိ့ု ပပန်လည်ဒတာင်းခံပိုင်ခွင့်
ရှိသည်။
၂၈။

တရားဝင်စာရင်းအင်း ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒမးခွန်းဒပေကကားသူသည်

ဒအာက်ပါတို့ကို သိပင
ို ်ခွင့်ရှိသည်(က)

စာရင်း အင်း ဆို င် ရာအချက် အလက် ဒကာက်ယ ူ စု ဒဆာင် း ပခင် း၏ ရည် ရွယ ်ခ ျက်၊
ဒကာက်ယူသည့် အချက်အလက်များအား အသုံးပပုပခင်းနှင့် ဒပေဆိုရမည့် ဒမးခွန်းများ၊

( ခ ) ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းရရှိဒသာ အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်အဆင့်ပေင့် ေိန်းသိမ်း
ေားပခင်းအပါအဝင် မှတ်တမ်းတင်ေားမည့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပပုစုမည့်စာရင်းအင်း
များကို ေုတ်ပပန်မည့်အချိန်ဇယား။
၂၉။

လူဦးဒရနှင့်သန်းဒခါင်စာရင်းမှအပ ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ဒမးခွန်း

ဒပေကကားသူ၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ေိခိုက်ဒစနိုင်ဒသာ ဒမးခွန်းပေစ်သည်ဟု ဒမးခွန်းဒပေကကားသူက
တင်ပပလျှင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကကီးအမှူး သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသူက
မှတ်တမ်းတင်ပပီး ဒမးခွန်းဒပေကကားသူကို ဒပေဆိုပခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။
အခန်း (၉)
တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ေုတ်ပပန်ပခင်း
၃၀။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့နှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူသည် တရားဝင်

စာရင်းအင်းများကို ကကိုတင်ေုတ်ဒဝေားသည့် လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားအတိုင်း ဒနှာင့်ဒနှးကကန့်ကကာမှု
မရှိဒစဘဲ ေုတ်ပပန်ရမည်။
၃၁။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့နှင့် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူသည် သန်းဒခါင်စာရင်း၊

စစ်တမ်းနှင့် အပခားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှ သတင်းအချက်အလက်များကို စာရင်းအင်း
ဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်များ သိ့မ
ု ဟုတ် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဇယားများအပေစ် ေုတ်ပပန်ရမည်။
၃၂။

အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်ရှိ စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူက တရားဝင်

စာရင်းအင်းများ ေုတ်ပပန်ရာတွင် သင့်ဒလျာ်သည့် နည်းလမ်းပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၃၃။

ဗဟို စ ာရင် းအင် းအေွ ဲ့နှ င့် စာရင် း အင်း အချက် အလက် ပပုစုေ ု တ် ပပန် သူ များသည် မိမ ိတ ို ့

သတ်မှတ်ေားသည့်အခကို သုံးစွဲလိုသူကဒပးသွင်းလျှင် လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရမည့် အချက်အလက်မှ
အပ အပခားသိရလ
ှိ ိုသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို သုးံ စွဲခွင့်ပပုနိုင်သည်။

12
အခန်း (၁၀)
တားပမစ်ချက်များ
၃၄။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့မှ ဝန်ေမ်းများ သိမ
ု့ ဟုတ် စာရင်းအင်း

အချက်အလက်ပပုစုေုတ်ပပန်သူ မည်သူမျှ လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရမည့် အချက်အလက်ကို လျှို့ဝှက်
ေိန်းသိမ်းေားရှိရန် ပျက်ကွက်ပခင်း မရှိဒစရ။
၃၅။

စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပပုစု ေုတ်ပပန်သူ မည်သူမျှ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ဒောင်စု သိမ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်း

နှင့်သက်ဆိုင်ဒသာ ပပည်သဒ
ူ့ ရးရာ မှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် သိ့မ
ု ဟုတ် ဒမွးေွားမှုနှင့်
ဒသဆုံးမှု မှတ်ပုံတင်ပခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အိမ်ဒောင်စု သိမ
ု့ ဟုတ်
အေွဲ့အစည်း၏ သဒဘာတူညီဒကကာင်းစာပေင့် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မရရှိဘဲ စာရွက်စာတမ်းပေင့်ပေစ်ဒစ၊
အီလက်ေဒရာနစ်နည်းပညာကို အသုံးပပု၍ပေစ်ဒစ၊ အပခားနည်းပေင့်ပေစ်ဒစ ေုတ်ဒော်ဒပပာဆိုပခင်း
မပပုရ။
၃၆။

စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပပုစုေုတ်ပပန်သူ မည်သူမျှ ဒကာက်ယူခဲ့သည့် တရားဝင်စာရင်းအင်းကို

ပေစ်ဒစ၊ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းကိုပေစ်ဒစ ေုတ်ပပန်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင်
ပါဝင်ပတ်သက်သူက သဒဘာတူဒကကာင်း စာပေင့် ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်မရရှိဘဲ အဒကကာင်းအချက်
တစ်ခုခုသည် ၎င်းကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု သိရှိနိုင်ရန် ဒော်ပပသည့် နည်းလမ်းမျိုးပေင့် ေုတ်ပပန်ဒကကညာပခင်း
မပပုရ။
၃၇။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူ မည်သူမျှ

ပုေ်မ ၃၂ အရ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ေုတ်ပပန်ရာတွင် အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်
ပတ်သက်သူတို့၏ အမည်များကို ဒော်ပပပခင်းမပပုရ။
၃၈။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက် ပပုစုေုတ်ပပန်သူ မည်သူမျှ

သုဒတသနလုပ်ငန်းအတွက်ပေစ်ဒစ၊ စစ်တမ်းအတွက်ပေစ်ဒစ ဒမးပမန်းရရှိသည့် အဒသးစိတ်အချက်
အလက်များကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့၏
ပုဂ္ဂိုလ်ဒရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုဒသာ်လည်းဒကာင်း ေုတ်ဒော်ဒပပာဆိုပခင်းမပပုရ။
၃၉။

တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ တရားစွဲဆိုဒဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်မှအပ အမျိုးသားစာရင်းအင်း

စနစ် တ ွ င ် ပါဝင် ပ တ် သ က် သ ူ တ ိ ု ့ န ှ င ် ့ သက် ဆ ိ ု င ် ဒ သာသတင် း အချက် အ လက် တစ် စ ု ံ တ စ် ရ ာကိ ု
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ပခင်းမရှိသည့် မည်သူ့ကိုမျှ ကကည့်ရှုရယူလွှဲဒပပာင်း
သုးံ စွခ
ဲ ွင့် မပပုရ။
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၄၀။

မည်သူမျှ (က)

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဒကာက်ယူစုဒဆာင်းသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ
အချက်အလက်များကို ခိုင်လုံဒသာ အဒကကာင်းပပချက်မရှိဘဲ ဒပးအပ်ရန် ပငင်းဆိုပခင်း
သိ့မ
ု ဟုတ် ပျက်ကွက်ပခင်းမပပုရ။

( ခ ) မှန်ကန်ပခင်းမရှိသည်ကိုသိလျက်နှင့်ဒသာ်လည်းဒကာင်း၊ ယုံကကည်ရန် အဒကကာင်းရှိလျက်
နှင့်ဒသာ် လည်းဒကာင်း မမှန်ကန်ဒသာ အဒကကာင်းအရာ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်း
အချက်အလက်များကို ဒပးအပ်ပခင်းမပပုရ။
( ဂ ) ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဒကာက်ယူ
စုဒဆာင်းပခင်းကို ဒနှာင့်ယှက်ပခင်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားပခင်းမပပုရ။
၄၁။

မည်သူမျှ မူလစာရင်းအင်းအချက်အလက်ကိုပေစ်ဒစ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုပေစ်ဒစ

မရိုးမဒပောင့်ဒသာသဒဘာပေင့် ပပင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ပေည့်စွက်ပခင်းမပပုရ။
အခန်း(၁၁)
ပပစ်မှုနှင့် ပပစ်ေဏ်များ
၄၂။

ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းအချက်အလက်ပပုစုေုတ်ပပန်သူ မည်သူမဆို

ပုေ်မ ၃၄၊ ပုေ်မ ၃၆ နှင့် ပုေ်မ ၃၇ တိပ
ု့ ါ တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒကကာင်း
ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ဒပခာက်လေက်မပိုဒသာ ဒောင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ကျပ် ၁၀ သိန်းေက်
မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဒစ ချမှတ်နိုင်သည်။
၄၃။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအေွဲ့မှ ဝန်ေမ်းများ သိမ
ု့ ဟုတ် စာရင်းအင်း

အချက်အလက်ပပုစုေုတ်ပပန်သူ မည်သူမဆို ပုေ်မ ၃၅၊ ပုေ်မ ၃၈ နှင့် ပုေ်မ ၃၉ တိပ
ု့ ါတားပမစ်ချက်
တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နှစ်ေက်မပိုဒသာ
ဒောင်ေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ကျပ် ၁၅ သိန်း ေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပေစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လုံးပေစ်ဒစ ချမှတ်ရမည်။
၄၄။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၄၀ နှင့် ပုေ်မ ၄၁ တိုပ
့ ါတားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒကကာင်း

ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် (က)

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း သိမ
ု့ ဟုတ် အိမ်ဒောင်စုပေစ်ပါက ကျပ် ၁၀ သိန်းေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်
ချမှတ်ရမည်။

( ခ ) စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ သိမ
ု့ ဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းပေစ်ပါက ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ေက်
မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။
၄၅။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၄၄ အရ ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရပပီးဒနာက် ပုေ်မ ၄၀ နှင့် ပုေ်မ ၄၁ တို့ပါ

တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆက်လက်ကျူးလွန်ဒနဒကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ပပစ်မှု
ကျူးလွန်သည့် ပေမဒန့ရက်မှအပ ဆက်လက်ကျူးလွန်သည့်ဒန့ရက်များအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း
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သို့မဟုတ် အိမ်ဒောင်စုပေစ်ပါက တစ်ရက်လျှင် ကျပ်ငါးဒသာင်းေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ကိုလည်းဒကာင်း၊
စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဒကာ်ပိုဒရးရှင်းပေစ်ပါက တစ်ရက်လျှင် ကျပ်နှစ်သန
ိ ်းေက်
မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ကိုလည်းဒကာင်း ချမှတ်ရမည့်အပပင် မမှန်ဒသာအဒကကာင်းအချက်များ သို့မဟုတ်
မမှန်ဒသာစာရင်းများ သိမ
ု့ ဟုတ် မမှန်ဒသာအဒပေများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပပစ်မှုကို မှန်ဒသာအဒကကာင်းပပချက်
သိမ
ု့ ဟုတ် မှန်ဒသာစာရင်း သိမ
ု့ ဟုတ် မှန်ဒသာအဒပေဒပးအပ်သည့်ဒန့တိုင်ဒအာင် ဆက်လက်ကျူးလွန်
ဒနသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၄၆။

မည်သူမဆို ပုေ်မ ၃၅ မှ ပုေ်မ ၄၁ အေိပါ တားပမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဒဖာက်ဖျက်ကျုးလွန်ရာတွင်

အားဒပးကူညီပခင်း သို့မဟုတ် ပူးဒပါင်းကကံစည်ပခင်းပပုဒကကာင်း ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်
သက်ဆိုင်ရာပပစ်မှုအတွက် သတ်မှတ်ေားသည့် ပပစ်ေဏ်ကို ချမှတ်ပခင်းခံရမည်။
၄၇။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များအရလည်းဒကာင်း၊ ဤဥပဒေအရပပုသည့် နည်းဥပဒေများအရ

လည်းဒကာင်း သဒဘာရိုးပေင့် ဒဆာင်ရွက်သည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မည်သူ့ကိုမျှ တရားမဒကကာင်းအရပေစ်ဒစ၊ ရာဇဝတ်ဒကကာင်းအရပေစ်ဒစ မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ
တရားစွဲဆိုပခင်း မပပုရ။
အခန်း(၁၂)
အဒေွဒေွ
၄၈။

ဤဥပဒေ စတင်အာဏာသက်ဒရာက်သည့် ဒန့မှစ၍ တစ်နှစ်အေိအချိန်ကာလကို ပညာဒပး

ကာလဟု သတ်မှတ်၍ ၎င်းကာလဒကျာ်လွန်လျှင် တားပမစ်ချက်များ ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ပါက
ဤဥပဒေပါ ပပစ်မှုပပစ်ေဏ်များ ချမှတ်ရမည်။
၄၉။

ဤဥပဒေအရ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးဒပးအပ်ရန်

ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က)

အသင်းအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်းပေစ်လျှင် ယင်းအသင်းအေွဲ့ သိမ
ု့ ဟုတ် အေွဲ့အစည်း၏
ဦးဒဆာင်အေွဲ့ အကကီးအမှူးတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

( ခ ) စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းပေစ်လျှင် ယင်းစီးပွားဒရးလုပ်ငန်းရှင်တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
( ဂ ) ကုမ္ပဏီပေစ်လျှင် ယင်းကုမ္ပဏီကို ဦးဒဆာင်သည့် ေါရိုက်တာတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။
(ဃ)

အသင်းအေွဲ့၊ အေွဲ့အစည်း၊ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတွင် ဤဥပဒေပါ
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဒဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ကို ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စား
တစ်ဦးတစ်ဒယာက်အား လွှဲအပ်ေားဒကကာင်း စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူးေံ
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အမည်စာရင်း တင်သွင်းဒပးပို့ေားရမည်။ အမည်စာရင်း
ဒပပာင်းလဲလိုပါက စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အကကီးအမှူးေံသုိ့ စာပေင့်ဒပးပို့ရမည်။

15
၅၀။

မည်သူမဆို စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒောက်ပပအကကံပပုချက်များကို

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူးေံသို့ ဒပးပို့နိုင်သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအကကီးအမှူးသည်
လိုအပ်ပါက ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီသို့ တင်ပပရမည်။
၅၁။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပခားတည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သပ
ို့ င်

ပါရှိဒစကာမူ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပဒေနှင့်
အညီသာ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။
၅၂။

ပုေ်မ ၃၉ ပါ တားပမစ်ချက်ကို ဒဖာက်ဖျက်ကျုးလွန်ဒကကာင်း ပုေ်မ ၄၃ အရ တရားစွဲဆိုရာတွင်

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ၏ ကကိုတင်ခွင့်ပပုမိန့် ရယူရမည်။
၅၃။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တာဝန်ေမ်း

ဒဆာင်သူများသည် တာဝန်ေမ်းဒဆာင်သည့် ကာလအတွင်း ရာဇသတ်ကကီး ပုေ်မ ၂၁ အရ ပပည်သူ့
ဝန်ေမ်းများ ပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၅၄။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒစရန် ဝန်ကကီးဌာနနှင်ဗ
့ ဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည်(က)

ဗဟိဒ
ု ကာ်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ရမည်။

( ခ ) နို င် ငံ့ ဝန်ေ မ် းမဟုတ ် သ ည့် ဗဟိ ုဒ ကာ် မ တီ ဝင် များ၏ ချီး ပမှ င့် ဒငွ များ၊ စရိ တ ်များ
အပါအဝင် ဗဟိုဒကာ်မတီ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ဘဏ္ဍာဒရးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ
ကျခံရမည်။
၅၅။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များကို အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ
အေွဲ့၏ သဒဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။

( ခ ) ဗဟိုဒကာ်မတီသည် အမိန်ဒ
့ ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို
ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။
၅၆။

၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ဗဟိုစာရင်းစစ်တမ်းဒကာက်ယူဒရး အာဏာပိုင်အက်ဥပဒေ (အက်ဥပဒေအမှတ်

၃၄/၁၉၅၂) ကို ဤဥပဒေပေင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် ေွဲ့စည်းပုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ဒရးေိုးသည်။

(ပုံ) ေင်ဒကျာ်
နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ
ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ်

