
  

 မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ    

((((၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊     ပြ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ပြ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ပြ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ပြ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ်    ၃၁၃၁၃၁၃၁    ။။။။    ))))    

    
၁၃၇၁၃၇၁၃၇၁၃၇၇၇၇၇        ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊        နယုန်လပြ ည့်ေကျာ်နယုန်လပြ ည့်ေကျာ်နယုန်လပြ ည့်ေကျာ်နယုန်လပြ ည့်ေကျာ်        ၄၄၄၄        ရက်ရက်ရက်ရက်    

((((၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅            ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊ခု�ှစ်၊        ဇွန်ဇွန်ဇွန်ဇွန်လလလလ        ၅၅၅၅        ရက်ရက်ရက်ရက်))))    

    
 ပြ ည်ေထာင်စုလ တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို  ပြ /ာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁))))    

အမည်အမည်အမည်အမည်    �ှင့်�ှင့်�ှင့်�ှင့်    အဓိပ1ာယ်ေဖ3ပြ ချက်အဓိပ1ာယ်ေဖ3ပြ ချက်အဓိပ1ာယ်ေဖ3ပြ ချက်အဓိပ1ာယ်ေဖ3ပြ ချက်    

၁။ ဤဥပေဒကို  မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒဟု ေခ3တွင်ေစရမည်။ 

     

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖ3ပြ ပါအတိုင်း အဓိပ1ာယ်အဓိပ1ာယ်အဓိပ1ာယ်အဓိပ1ာယ်    

သက်ေရာက်ေစရမည် - 

(က) ေကာင်စီေကာင်စီေကာင်စီေကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ9စည်းသည့်  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီကို 

ဆုိသည်။  

(ခ) စာရင်းပညာစာရင်းပညာစာရင်းပညာစာရင်းပညာ ဆိုသည်မာှ ဘ;ာေရးစာရင်းပညာ၊ စီမံခန်<ခဲွမ=စာရင်းပညာ၊ တန်ဖုိး 

တွက်စာရင်းပညာ�ှင့် စာရင်းစစ်ေဆးခြ င်း ပညာတို<ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် 

စာရင်းပညာကုိ အေခြ ခံပြ >သည့် လုပ်ငန်းပညာရပ်များလည်း ပါ၀င်သည်။ 

(ဂ) စာရင်းလုပ်ငန်းစာရင်းလုပ်ငန်းစာရင်းလုပ်ငန်းစာရင်းလုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ စာရင်းထားသိုခြ င်း၊ စာရင်းပြ >စုခြ င်း၊ ဘ;ာေရး 

ရှင်းတမ်းများ ေရးဆွဲပြ >စုခြ င်း၊ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ ဘ;ာေရးရှင်းတမ်း 

များစစ်ေဆးခြ င်း၊ စာရင်းရှင်းတမ်း သို<မဟုတ် စာရင်းတင်ပြ ချက် သို<မဟုတ် စာရင်း 

ေဖ3ပြ ချက်အေပ3 ခုိင်လုံမ=စိစစ်သုံးသပ်ခြ င်း၊ ကျသင့်သည့်အခွန် သို<မဟုတ် တန်ဖုိး 

တွက်ချက်ခြ င်း၊ စာရင်းစနစ်တီထွင်ချမှတ်ခြ င်း၊ စာရင်းစနစ်စိစစ်ခြ င်း၊ စာရင်းပညာ 

သင်ကA ားခြ င်း၊ စာရင်းလုပ်ငန်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍အတိုင်ပင်ခံခြ င်း၊ အကC ံေပးခြ င်း၊ အခွန်၊ 

ဘ;ာေရး၊ စီမံခန်<ခဲွေရး၊ ရင်း�ှီးမြ >ပ်�ံှမ=တို<�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ အတိုင်ပင်ခံခြ င်း၊ အ ကC ံ 

ေပးခြ င်းတို<ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ေကာင်စီက အခါအားေလျာ်စွာ 

သတ်မှတ်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းများလည်း ပါ၀င်သည်။ 

(ဃ) စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည်မှာ စာရင်းပညာဖြ င့် အသက်ေမွးမ=လုပ်ငန်းနယ်ပယ် 

များဖြ စ်သည့် အများ�ှင့်ဆုိင်ေသာ စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ ပုဂEလိကက;စာရင်း 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ အစုိးရက;စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်�ှင့် စာရင်းပညာ သင် ကA ားမ= 

လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို<ကို ဆုိသည်။ 
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(င) စာရင်းကုိင်အလုပ်သငစာရင်းကုိင်အလုပ်သငစာရင်းကုိင်အလုပ်သငစာရင်းကုိင်အလုပ်သင ် ဆိုသည်မာှ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သင်တန်း 

အစီအစဥ်အရ ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း စာရင်းပညာလက်ေတ9ွသင်ယူ 

ေနသူကို ဆုိသည်။ 

(စ) စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လုပ်သက်စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လုပ်သက်စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လုပ်သက်စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လုပ်သက် ဆိုသည်မှာ ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း 

စာရင်းပညာ လက်ေတ9ွသင်ယူရမည့် ကာလကို ဆုိသည်။ 

(ဆ) စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖွင့်လှစ်သည့် ဒီပလိုမာစာရင်း 

ကိုင်သင်တန်း�ှင့် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သင်တန်း အသီးသီးတွင် ပထမပိုင်း 

�ှင့် ဒုတိယပုိင်းစာေမးပဲွ �ှစ်ခုလုံး ေအာင်မြ င် ပG ီးသူများအား ေကာင်စီက ထုတ်ေပး 

သည့် ေအာင်လက်မှတ်ကို ဆုိသည်။ 

 (ဇ) စာရင်းကHမ်းကျင်သူစာရင်းကHမ်းကျင်သူစာရင်းကHမ်းကျင်သူစာရင်းကHမ်းကျင်သူ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ေကာင်စီက အသိအမှတ်ပြ >ထားေသာ 

စာရင်းပညာလက်မှတ် ရရိှသူကို ဆိုသည်။ 

((((ဈဈဈဈ))))    လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်    ((((ေအာင်ေအာင်ေအာင်ေအာင်) ) ) ) ဆိုသည်မှာ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် 

သင်တန်း ပထမပုိင်း�ှင့် ဒုတိယပုိင်းစာေမးပဲွ �ှစ်ပိုင်းလုံး ေအာင်မြ င်ပG ီးသူကုိ 

ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁ အရ ေကာင်စီက အသိအမှတ် 

 ပြ >ထားသူများလည်း အကျ>ံး၀င်သည်။ 

(ည) လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်    (((( ပြ ည့် ပြ ည့် ပြ ည့် ပြ ည့်မီမီမီမီ)))) ဆုိသည်မာှ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် 

သင်တန်း ပထမပုိင်း�ှင့် ဒုတိယပိုင်းစာေမးပဲွ �ှစ်ပိုင်းလုံး ေအာင်မြ င်သည့်အ ပြ င် 

သတ်မှတ်သည့် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင် လုပ်သက်ပြ ည့်ေမြ ာက်ေအာင် ေကျနပ် 

ဖွယ်ရာ ေဆာင်ရွက်ပG ီး  ဖြ စ်သူကို ဆုိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁ 

အရ ေကာင်စီက အသိအမှတ်ပြ >ထားသူများလည်း အကျ>ံး၀င်သည်။ 

(ဋ)  စာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်းပညာရှင်ပညာရှင်ပညာရှင်ပညာရှင် ဆိုသည်မှာ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) ရရိှထားသူ 

သို<မဟုတ် �ုိင်ငံခြ ားတိုင်းပြ ည်များမှ အသိအမှတ်ပြ > စာရင်းပညာရှင်လက်မှတ် 

ရရှိထားပG ီး ေကာင်စီက စိစစ်ခွင့်ပြ >ထားေသာသူကို ဆုိသည်။  

(ဌ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူ    ဆိုသည်မှာ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) 

အဖြ စ် မှတ်ပံုတင်ပG ီးေနာက် စာရင်းလုပ်ငန်းကို မိမိ၏ အဓိကအသက်ေမွး 

၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းအဖြ စ်လုပ်ကိုင်ရန် ေကာင်စီတွင် မှတ်ပံုတင်ထားသူကုိ ဆိုသည်။ 

(ဍ) အများ�ှင့်ဆုိင်ေသာစာရင်းလုပ်ငန်းအများ�ှင့်ဆုိင်ေသာစာရင်းလုပ်ငန်းအများ�ှင့်ဆုိင်ေသာစာရင်းလုပ်ငန်းအများ�ှင့်ဆုိင်ေသာစာရင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အများပုိင်ေသာ သို<မဟုတ် အများ၏ 

အကျိ>းစီးပွား�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သို<မဟုတ် ေကာင်စီကသတ်မှတ်ေသာ လုပ်ငန်း 

အဖွဲ9အစည်းများတွင် ၀န်ထမ်းအဖြ စ်မဟုတ်ဘဲဲ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအ ဖြ စ် 

ေဆာင်ရွက်သည့် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆုိသည်- 

(၁)  ဥပေဒပြ /ာန်းချက်အရ စာရင်းစစ်ခြ င်း၊ 
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(၂) လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ= အကျိ>းအမြ တ် အေခြ အေန၊ 

ဘ;ာေရးအေခြ အေနတို<�ှင့် စပ်ဆိုင်သည့် စာရင်းဇယား သို<မဟုတ် 

ထုတ်ပြ န်တင်ပြ ချက် သို<မဟုတ် ေကA ညာချက် သို<မဟုတ် ခန်<မှန်းေဖ3ပြ ချက် 

တစ်ရပ်ရပ်တွင် မိမိစိစစ်ပG ီးေကA ာင်း သို<မဟုတ် ေထာက်ခံေကA ာင်း သို<မဟုတ် 

မိမိပြ >စုေပးေကA ာင်း လက်မှတ်ေရးထိုးခြ င်း၊ 

(၃) ဥပေဒပြ /ာန်းချက်တစ်ရပ်အရ လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းက အစုိးရဌာန�ှင့် 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရသည့်ကိစMတွင် လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း၏ ကိုယ်စား 

ပါ၀င် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ 

(၄) ဘ;ာေရးဆိုင်ရာ စံုစမ်းစစ်ေဆးအစီရင်ခံတင်ပြ ခြ င်း။ 

(ဎ) ပုဂEလိကက;စာရင်းလုပ်ငန်းပုဂEလိကက;စာရင်းလုပ်ငန်းပုဂEလိကက;စာရင်းလုပ်ငန်းပုဂEလိကက;စာရင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ပုဂEလိကက;အဖွဲ9အစည်းများတွင် 

အချိန်ပုိင်းဖြ စ်ေစ၊ အချိန်ပြ ည့်ဖြ စ်ေစ စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်အ ဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

လုပ်ငန်းရပ်အလုိက် အဖိုးအခရယူသည်ဖြ စ်ေစ၊ အဖုိးအခမဲ့ဖြ စ်ေစ စာရင်းပြ >စု 

ေပးခြ င်း၊ စာရင်းေရးဆွဲေပးခြ င်း၊ စာရင်းစစ်ေဆးေပးခြ င်းတို<ကို ဆိုသည်။ 

(ဏ) အစုိးရက;စာရင်းလုပ်ငန်းအစုိးရက;စာရင်းလုပ်ငန်းအစုိးရက;စာရင်းလုပ်ငန်းအစုိးရက;စာရင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနအဖဲွ9အစည်းတွင် စာရင်းကိုင်၊ 

ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်၊ အစုိးရစာရင်းစစ် စသည်ဖြ င့် စာရင်းပညာဖြ င့် တာ၀န် 

ထမ်းေဆာင်ခြ င်းကို ဆိုသည်။ 

(တ) စာရင်းပညာစာရင်းပညာစာရင်းပညာစာရင်းပညာသင်ကA ားမ=လုပ်ငန်းသင်ကA ားမ=လုပ်ငန်းသင်ကA ားမ=လုပ်ငန်းသင်ကA ားမ=လုပ်ငန်း ဆုိသည်မှာ ဥပေဒပြ /ာန်းချက်�ှင့်အညီ ကိုယ်ပုိင် 

စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းကို ဆိုသည်။  

(ထ) အသင်းအသင်းအသင်းအသင်း    ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန် စာရင်းပညာဆုိင်ရာ အမျိ>းသားအဆင့်အဖဲွ9အစည်းအ ဖြ စ် ဖွဲ9စည်း 

ထားသည့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံလက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်များအသင်း သို<မဟုတ် 

ယင်းအသင်းကို ဆက်ခံသည့်အဖဲွ9အစည်းကို ဆုိသည်။  

(ဒ) �ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်    ဆုိသည်မှာ တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်အရ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံအစိုးရ�ှင့် �ုိင်ငံ ခြ ားအစုိးရ သို<မဟုတ် �ုိင်ငံတကာ 

အဖွဲ9အစည်းတို< ချ>ပ်ဆိုေသာစာချ>ပ် သို<မဟုတ် သေဘာတူညီချက် အရေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ �ှစ်�ိုင်ငံ သို<မဟုတ် �ုိင်ငံအများ၏ စာရင်းပညာ အဖဲွ9အစည်းများ 

အချင်းချင်း အ ပြ န်အလှန် အသိအမှတ်ပြ >ခြ င်း အစီအမံများအရ ေသာ်လည်းေကာင်း 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ေကာင်စီက စည်းမျဥ်း�ှင့်အညီ မှတ်ပုံ 

တင်ခွင့်ပြ >ထားသည့် �ိုင်ငံ ခြ ားသား လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် သို<မဟုတ် 

အလားတူ စာရင်းပညာရှင်ကို ဆုိသည်။ 

(ဓ) လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းလုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းလုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းလုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း ဆိုသည်မှာ �ိုင်ငံပိုင် သို<မဟုတ် ပုဂEလိကပိုင် စီးပာွးေရး 

လုပ်ငန်း၊ စီမံအုပ်ချ>ပ်မ=လုပ်ငန်း၊ အများပြ ည်သူဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်မ=�ှင့် လိုအပ်ချက် 
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များ  ဖြ ည့်ဆည်းစီမံေရးလုပ်ငန်း�ှင့် အမြ တ်အတွက် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း မဟုတ် 

သည့်လုပ်ငန်း၊ �ုိင်ငံေတာ် သို<မဟုတ် ပုဂEိ>လ်အများ၏ ေငွေ ကA း၊ ပစMည်းထည့်၀င်မ=၊ 

ေထာက်ပ့ံမ=၊ လှPဒါန်းမ=တို<ဖြ င့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် အဖဲွ9အစည်းများ�ှင့် 

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အမိန်<ေကA ာ်ငြ ာစာ တစ်ရပ်ရပ် 

အရေသာ်လည်းေကာင်း ဖဲွ9စည်းထားေသာ အဖဲွ9အစည်းတို<ကိုဆိုသည်။  

(န) လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းစီမံခန်<ခဲွသူလုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းစီမံခန်<ခဲွသူလုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းစီမံခန်<ခဲွသူလုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းစီမံခန်<ခဲွသူ    ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းအတွက် အရင်း 

အ�ှီးထည့်ဝင်ထားသူများ သို<မဟုတ် အရင်းအ�ှီးထည့်ဝင်ထားသူများကိုယ်စား 

သို<မဟုတ် ပုိင်ရှင် သို<မဟုတ် ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား သို<မဟုတ်  �ုိင်ငံေတာ်ကိုယ်စား 

လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းကို လက်ေတ9ွအုပ်ချ>ပ်စီမံေဆာင်ရွက်သူ သို<မဟုတ် ထိုသို< 

အုပ်ချ>ပ်စီမံ ေဆာင်ရွက်ရသည့်အဖဲွ9ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် လုပ်ငန်းဖွဲ9စည်း 

ပံုအရ စီမံခန်<ခဲွေရးအဖွဲ9၊ ဒါRိုက်တာအဖဲွ9၊ အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖဲွ9၊ ေဂါပကအဖဲွ9၊ 

အုပ်ချ>ပ်ေရးအဖွဲ9 စသည် ဖြ င့် အမည်အေခ3 အမျိ>းမျိ>းရှိသည့် အဖဲွ9များလည်း 

ပါဝင်သည်။ 

(ပ) ဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်း ဆုိသည်မှာ လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း စီမံခန<်ခွဲသူက မိမိ 

စီမံခန<်ခွဲေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာအေခြ အေန၊ 

ဘ;ာေရးအေခြ အေန�ှင့် ေငွရရိှသုံးစဲွမ= အေခြ အေန အချက်အလက်များကုိ 

ဘ;ာေရးရှင်းတမ်းများအဖြ စ်  ပြ >စုလျက် လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း၌ အရင်းအ�ီှး 

ထည့်ဝင်ထားသူများ၊ အရင်းအ�ီှးထည့်ဝင်ရန်ေလ့လာေနသူများ၊ လုပ်ငန်းဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ေနသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖဲွ9အစည်းများသိရိှပG ီး လိုအပ်သလို အသုံး 

 ပြ >�ိုင်ေရးအတွက် ထုတ်ပြ န်တင်ပြ ခြ င်းကို ဆိုသည်။ 

(ဖ) မှတ်ပံုတင်အရာရိှမှတ်ပံုတင်အရာရိှမှတ်ပံုတင်အရာရိှမှတ်ပံုတင်အရာရိှ    ဆိုသည်မာှ ဤဥပေဒအရ  ဖြ စ်ေပ3သည့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်၊ 

လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်)၊ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ)၊ 

အလုပ်သင်စာရင်းကုိင်၊ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများစာရင်း�ှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်း 

ကိုင်သင်တန်းေကျာင်းများစာရင်းကို မှတ်ပံုတင်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့် လိုအပ်သလို 

ထုတ်ပြ န်ေကA ညာ ခြ င်းေဆာင်ရွက်ရန် ေကာင်စီက ခန်<အပ်ထားသူကို ဆိုသည်။ 

  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၂၂၂))))    

ရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များရည်ရွယ်ချက်များ    

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည်- 

(က) �ုိင်ငံေတာ်၏စီးပွားေရးဖံွ9ဖG ိ>းတိုးတက်မ=ကို အေထာက်အကူပြ >ေရးအတွက် အရည် 

အချင်းပြ ည့်မီေသာ စာရင်းပညာရှင်များ၊ စာရင်းပညာကHမ်းကျင်သူများ တိုးပာွးလာ 

ေစရန်၊ 
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(ခ) စာရင်းပညာေခတ်မီတိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဂ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ ကျင့်ဝတ်သိကTာ မြ င့်မားေရး�ှင့် စာရင်းလုပ်ငန်း 

အရည်အေသွးြပည့်မီေရး ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဃ) အစိုးရ�ှင့်ပုဂEလိက က;�ှစ်ရပ်လုံး၏ ဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းကို အ ပြ ည်ပြ ည် 

ဆုိင်ရာ စာရင်းကိုင်စံ၊ စာရင်းစစ်စံများ�ှင့် အညီေဆာင်ရွက်�ိုင်ေစရန်၊ 

(င) စာရင်းပညာ ဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသည့်လုပ်ငန်းများ ဖံွ9ဖG ိ>းတိုးပွားလာခြ င်း 

 ဖြ င့် အလုပ်အကိုင်ရရိှမ= အခွင့်အလမ်းများ ပုိမုိလာေစရန်။  

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၃၃၃၃))))    

 မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဖဲွ9စည်းခြ င်း မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဖဲွ9စည်းခြ င်း မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဖဲွ9စည်းခြ င်း မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီဖဲွ9စည်းခြ င်း 

၄။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ9သည်  မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းေကာင်စီကို ေအာက်ပါပုဂEိ>လ်များ ဖြ င့် 

ဖဲွ9စည်းရမည် -  

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ>ပ် ဥကU/ 

(ခ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ>ပ်  ဒုတိယဥကU/  (၁) 

(ဂ) အသင်းဥကU/   ဒုတိယဥကU/  (၂) 

(ဃ) တိုင်းေဒသကC ီး�ှင့်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ>ပ်များ အဖဲွ9ဝင် 

(င) ဒုတိယဥကU/၊  မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် အဖဲွ9ဝင် 

(စ) W န်ကA ားေရးမှPးချ>ပ်၊  ပြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အဖဲွ9ဝင် 

(ဆ) W န်ကA ားေရးမှPးချ>ပ်၊ ရင်း�ှီးမြ Y>ပ်�ံှမ=�ှင့်ကုမ1ဏီများ 

W န်ကA ားမ=ဦးစီးဌာန 

အဖဲွ9ဝင် 

(ဇ) စီးပာွးေရးတကUသိုလ်များမှ ၅ ဦးထက်မပုိေသာ 

ပါေမာကTချ>ပ်များ 

အဖဲွ9ဝင် 

(ဈ) အသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး အဖဲွ9ဝင် 

(ည) ဒုတိယဥကU/၊  ပြ ည်ေထာင်စုသမ[တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

ကုန်သည်များ�ှင့် စက်မ=လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချ>ပ် 

အဖဲွ9ဝင် 

(ဋ) ၅ ဦးထက်မပုိေသာ သင့်ေလျာ်သည့် �ိုင်ငံသားစာရင်း 

ပညာရှင်များ 

အဖဲွ9ဝင် 

(ဌ) W န်ကA ားေရးမှPးချ>ပ်၊ စီမံေရးရာ၊ ေလ့ကျင့်ေရး�ှင့် 

သုေတသနဦးစီးဌာန၊  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ>ပ်Rုံး 

အတွင်းေရးမှPး 

 

(ဍ) အသင်းအတွင်းေရးမှPး တွဲဖက်အတွင်းေရးမှPး 

 

၅။ ေကာင်စီ၏သက်တမ်းသည် စတင်ဖဲွ9စည်းသည့်ေန<မှစ၍ ေလး�ှစ်ဖြ စ်သည်။ 
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၆။ ေကာင်စီသည် ဥပေဒ�ှင့်အည ီ လွတ်လပ်စာွရပ်တည်ေဆာင်ရွက်ေသာ အဖွဲ9အစည်း 

 ဖြ စ်သည်။ 

၇။ ေကာင်စီသည် စာရင်းပညာ မူဝါဒပုိင်းဆိုင်ရာ ကိစMရပ်များအတွက် ဆုံးဖြ တ်ပုိင်ခွင့်ရှိေသာ 

တစ်ခုတည်းေသာ အဖဲွ9အစည်းဖြ စ်သည်။ 

၈။  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ9သည် ေအာက်ပါအေကA ာင်းတစ်ရပ်ရပ် ေပ3ေပါက်သည့်အခါ 

ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးအား ေကာင်စီဝင်အ ဖြ စ်မှ ရပ်စဲရမည်- 

(က) �ုတ်ထွက်ခြ င်း၊ 

(ခ)  ေကာင်စီသို<ခွင့်တိုင်ကA ား ခြ င်းမရိှဘဲ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန်သုံးကC ိမ်ဆက်တိုက် 

ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

(ဂ) ေကာင်စီ�ှင့် တစ်�ှစ်�ှင့်အထက် ကင်းကာွ ခြ င်း၊ 

(ဃ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် 

လက်မှတ်ကို ကာလအပိုင်းအ ခြ ားသတ်မှတ်၍ Rုပ်သိမ်းခံရ ခြ င်း သို<မဟုတ် ပယ်ဖျက် 

ခံရခြ င်း၊ 

(င) အကျင့်စာရိတ̂�ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  ပြ စ်မ=တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျPးလွန်မ=ေကA ာင့် ြပစ်ဒဏ် 

ချမှတ်ခံရခြ င်း၊ 

(စ) စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကC 9ံခုိင်မ= မရှိခြ င်းေ ကA ာင့်ဖြ စ်ေစ အ ခြ ားအေကA ာင်းတစ်ရပ်ရပ် 

ေကA ာင့်ဖြ စ်ေစ ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်�ုိင်စွမ်း မရိှခြ င်း။ 

၉။ ေကာင်စီသည် စဥ်ဆက်မပြ တ်ဆက်ခံေဆာင်ရွက်ပုိင်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြ င့်ေဆာင်ရွက် 

ပုိင်ခွင့်၊ တရားစဲွဆို�ုိင်ခွင့်�ှင့် တရားစဲွဆိုခံ�ုိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၁၀။ ေကာင်စီအစည်းအေဝးကုိ တစ်�ှစ်လ_င် အနည်းဆုံး သုံးကC ိမ် ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက 

အထူးအစည်းအေဝး ေခ3ယူကျင်းပရမည်။ 

၁၁။ ေကာင်စီသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ  ပြ န်လည်ဖွဲ9စည်းခြ င်းဆုိင်ရာ ကိစMရပ်များ၊ 

ေကာင်စီဝင်တစ်ဦးဦး လစ်လပ်ပါက  ပြ န်လည်ေရွးချယ် တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းဆိုင်ရာ ကိစMရပ်များကုိ 

သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၄၄၄၄))))    

အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖဲွ9အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖဲွ9အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖဲွ9အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖဲွ9    ဖွဲ9စည်းခြ င်းဖွဲ9စည်းခြ င်းဖွဲ9စည်းခြ င်းဖွဲ9စည်းခြ င်း    

၁၂။ ေကာင်စီသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အလို<ငာှ အလုပ်အမ=ေဆာင် 

အဖွဲ9ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖဲွ9စည်းရမည်- 

(က) ေကာင်စီ ဥကU/ ဥကU/ 

(ခ) ေကာင်စီ ဒုတိယ ဥကU/ ဒုတိယဥကU/ 

(ဂ) အသင်းဥကU/ ဒုတိယဥကU/ 
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(ဃ) အသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ် ေကာင်စီအဖဲွ9ဝင် ၆  ဦး အဖဲွ9ဝင် 

(င) ေကာင်စီအဖဲွ9ဝင် ၅  ဦး အဖဲွ9ဝင် 

(စ) ေကာင်စီအတွင်းေရးမှPး အတွင်းေရးမှPး 

(ဆ) ေကာင်စီတွဲဖက်အတွင်းေရးမှPး တွဲဖက်အတွင်းေရးမှPး 

 

၁၃။ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခဲွ (ဃ) �ှင့် (င) ပါေကာင်စီအဖွဲ9ဝင် (၁၁) ဦးကို ေကာင်စီ၏ ပထမဆံုး 

အစည်းအေဝးတွင် ေရွးချယ်တာဝန်ေပးရမည်။ ေကာင်စီသက်တမ်းအတွင်း အဖဲွ9ဝင် လစ်လပ်မ= 

များကုိ အနီးကပ်ဆုံး ေကာင်စီအစည်းအေဝးတွင် အစားထိုးေရွးချယ် တာဝန်ေပးရမည်။ 

၁၄။ အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖွဲ9၏ သက်တမ်းသည် ေကာင်စီ၏ သက်တမ်းအတိုင်း  ဖြ စ်သည်။ 

၁၅။ အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖွဲ9 အစည်းအေဝးကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။ 

လိုအပ်ပါက အထူးအစည်းအေဝး ေခ3ယူကျင်းပရမည်။ 

၁၆။ အလုပ်အမ=ေဆာင်အဖွဲ9၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေကာင်စီ၏ အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပမည့် 

ေကာင်စီအစည်းအေဝးသုိ< တင်ပြ ၍ အတည်ပြ >ချက်ရယူရမည်။ 

   

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၅၅၅၅))))    

ေကာင်စီ၏ေကာင်စီ၏ေကာင်စီ၏ေကာင်စီ၏    တာတာတာတာ၀၀၀၀န်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များန်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များန်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များန်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များ    

၁၇။ ေကာင်စီ၏ တာ၀န်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်သည် -    

(က) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများ�ှင့် အခြ ားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြ င်း၊ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြ >ခြ င်း၊ စီမံခန်<ခဲွ ခြ င်း၊ 

 ကC ီးကA ပ်ကွပ်ကဲခြ င်း၊ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွများ  ပြ >လုပ်ခြ င်း၊ သင်တန်း�ှင့် 

စာေမးပဲွဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများ ချမှတ်ခြ င်း၊ ဒီပလိုမာ�ှင့် ေအာင်လက်မှတ်များ 

ေပးအပ်ခြ င်း၊ 

(ခ) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သင်တန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများ�ှင့် အ ခြ ားသင်တန်းများ၏ သင်RိုးW န်းတမ်းများကုိ ချမှတ်ပြ /ာန်းခြ င်း၊ 

လိုအပ်သလိုပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ ထိုသင်တန်းများအတွက် ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ  ပြ /ာန်း 

စာအုပ်များ စီစဥ်ခြ င်း၊ 

(ဂ) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင် လက်ေတ9ွသင်ကA ားေရး၊ စဥ်ဆက်မပြ တ် စာရင်းပညာ 

ေလ့လာဆည်းပူးေရး လုပ်ငန်းအစီအစဥ်�ှင့် စည်းမျဥ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) စာရင်းကိုင်စံများ၊ စာရင်းစစ်စံများ၊ ကျင့်ဝတ်သိကTာဆုိင်ရာစံများ၊ စာရင်းလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံးရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်၊ လုပ်ငန်းလမ်းW န်၊ စံများ၊ လက်စွဲ၊ 

စာရင်းလုပ်ငန်း အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဥ်များ ချမှတ်ပြ /ာန်းခြ င်း၊ 

ထိုပြ /ာန်းချက်များကုိ လက်ေတ9ွလိုက်နာ ကျင့်သုံး�ုိင်ေရးအတွက် လိုအပ်သည့် 
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သင်တန်းများစီစဥ်ခြ င်း၊ W န်ကA ားချက်များ ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊  ပြ /ာန်းချက် အေထာက် 

အကူပြ > စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ေဝခြ င်း၊ 

(င) ေကာင်စီက ချမှတ်ပြ /ာန်းထားသည့် စံများ၊ အစီအစဥ်များကို လက်ေတ9ွ လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးမ= ရှိမရိှ ေစာင့်ကA ည် ့စိစစ်ခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ င်း၊ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက် 

မ=အတွက် ဤဥပေဒပါ  ပြ /ာန်းချက်�ှင့်အညီ အေရးယူခြ င်း၊ 

(စ) အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖဲွ9အစည်းများ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ9၏ခွင့်ပြ >ချက်ဖြ င့် အ ပြ န်အလှန်အသိအမှတ်ပြ >ေရး သေဘာ 

တူညီချက်များကုိ အ ပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ9အစည်းများ�ှင့် ချ>ပ်ဆိုခြ င်း၊ 

(ဆ)  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ စာရင်းပညာဆိုင်ရာလက်မှတ်�ှင့် ဘွဲ9များကို စိစစ်၍ အသိ 

အမှတ်ပြ >ခြ င်း၊ ယင်းသို< အသိအမှတ်ပြ >သည့် လက်မှတ် သို<မဟုတ် ဘွဲ9 ရရှိထားသည့် 

�ုိင်ငံသားများအား မှတ်ပံုတင်�ိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

(ဇ) သင့်ေလျာ်သည့် ပုဂEိ>လ်တစ်ဦးအား မှတ်ပံုတင်အရာရှိအဖြ စ်ခန<်ထားခြ င်း၊ ယင်း၏ 

တာ၀န်၀တ̂ရားများကုိ သတ်မှတ်ေပးခြ င်း၊ 

(ဈ) ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်များပြ ည့်ေ မြ ာက်ေရးအတွက် ေကာင်စီကေဆာင်ရွက်သည့် 

လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ေအာင်) များ�ှင့် လက်မှတ်ရ 

 ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် တာဝန်သတ်မှတ် 

လ ဲအပ်ေပးခြ င်း၊ ယင်းသို< တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မ=များကို  ကC ီးကA ပ်ခြ င်း၊ 

(ည) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ေပးေရးအတွက်  ပြ ည့်စံုရမည် ့ 

လက်ေတ9ွလုပ်ငန်းအေတ9ွအ ကC >ံ�ှင့် လုပ်သက်ကာလ၊ ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်း 

နည်းစနစ်�ှင့် အခြ ားလုိအပ်ချက်များကို စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက်၊ စာရင်း 

လုပ်ငန်းအမျိ>းအစားအလုိက် သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

(ဋ) ဤဥပေဒပါရည်ရွယ်ချက်များ  ပြ ည့်ေမြ ာက်ေရးအတွက် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ေကာ်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖဲွ9များကို ေကာင်စီဝင်များ၊ သင့်ေလျာ်သည့် စာရင်း 

ပညာရှင်များဖြ င့် လိုအပ်သလို ဖဲွ9စည်းတာဝန်ေပးအပ်ခြ င်း၊ လမ်းW န် ကC ီးကA ပ််ခြ င်း၊ 

(ဌ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းလမ်းW န်မ=များ 

ထုတ်ပြ န်ခြ င်း၊ ဤဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်သည့် ကိစMရပ်များအတွက် လိုအပ်သည့် 

အချက်အလက်များကို စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများထံမှ ရယူခြ င်း၊ 

(ဍ) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း�ှင့် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် သင်တန်းများကုိ 

သတ်မှတ်သင်RိုးW န်းတမ်း�ှင့်အညီ အဆင့်မီသင် ကA ားမည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် 

သင်တန်းေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ရန်တင်ပြ ခြ င်းကို စိစစ်ခွင့်ပြ >ခြ င်း၊ 

လမ်းW န်ကC ီးကA ပ်ခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ င်း၊ 
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(ဎ) �ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့်ေကာင်စီဝင်များ၊ ေကာင်စီ၏ ေကာ်မတီဝင်များအား စရိတ် 

ချီးမြ Yင့်ေငွ သတ်မှတ်ခံစားခွင့်ပြ >ခြ င်း၊ 

(ဏ) အစိုးရဌာနများ၊ လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းများ၏ စာရင်းပညာ၊ စာရင်းလုပ်ငန်း�ှင့် 

စပ်လျဥ်းသည့် လိုအပ်ချက်အတွက် အ ကC ံပြ >ခြ င်း၊ 

(တ) တာဝန်ပျက်ကွက်ေသာ သို<မဟုတ် စာရင်းပညာရှင်ကျင့်ဝတ်သိကTာေဖာက်ဖျက်ေသာ 

စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်)၊ လက်မှတ်ရ 

 ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ)၊ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များ၊ စာရင်းကHမ်းကျင်သူ 

များကုိ အေရးယူခြ င်း။  

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၆၆၆၆))))    

အသင်းအသင်းအသင်းအသင်း၏တာဝန်�ှင့်၏တာဝန်�ှင့်၏တာဝန်�ှင့်၏တာဝန်�ှင့်    လုပ်ပုိင်ခွင့်များလုပ်ပုိင်ခွင့်များလုပ်ပုိင်ခွင့်များလုပ်ပုိင်ခွင့်များ    

၁၈။ အသင်း၏ တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်- 

(က) ဤဥပေဒပြ /ာန်းချက်များအရေဆာင်ရွက်သည့်စာရင်းပညာဆိုင်ရာ၊ စာရင်းလုပ်ငန်း 

ဆုိင်ရာကိစMရပ်များတွင် ေကာင်စီ�ှင့် ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ခ) စာရင်းပညာ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ချမှတ်သင့်ေသာ သို<မဟုတ် 

 ပြ င်ဆင်သင့်ေသာ သင်RိုးW န်းတမ်း၊ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ စံ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

တို<ကို ေကာင်စီသို<အ ကC ံပြ >တင်ပြ ခြ င်း၊ 

(ဂ) စာရင်းပညာ ေခတ်မီတိုးတက်ေရးအတွက် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ စာရင်းပညာအဖဲွ9 

အစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) စဥ်ဆက်မပြ တ် စာရင်းပညာေလ့လာဆည်းပူးေရးလုပ်ငန်းကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက် 

အေကာင်အထည်ေဖ3ခြ င်း၊ 

(င) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လက်ခံကျင့်သုံးရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်၊ လုပ်ငန်းလမ်းW န်၊ 

စံများ၊ လက်စဲွ၊ စာရင်းလုပ်ငန်းအရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဥ်�ှင့် 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကုိ စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ် သို<မဟုတ် 

စာရင်းလုပ်ငန်းအမျိ>းအစားအလိုက် ချမှတ်ပြ /ာန်း�ုိင်ရန် ေကာင်စီသို< ေထာက်ခံ 

တင်ပြ ခြ င်း၊ 

(စ)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကC ီးဌာန၊ တိုင်းေဒသကC ီး သို<မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ9များ၊ 

 ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ ေကာင်စီမှ ေတာင်းခံလာေသာ စာရင်း�ှင့်စပ်လျဥ်းသည့် 

အကC ံဥာဏ်များေပးခြ င်း၊ 

(ဆ) အသင်း၏စည်းမျဥ်းများ သို<မဟုတ် ေကာင်စီ၏ဆုံးဖြ တ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဝင်ေငွ၊ 

ရေငွ၊ ေထာက်ပ့ံေငွများဖြ င့် ရန်ပံုေငွထူေထာင် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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(ဇ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ စာရင်းပညာရှင်များ၏ နစ်နာချက် သို<မဟုတ် 

တိုင်ကA ားချက်များ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာင်စီသို< စိစစ်တင်ပြ ခြ င်း၊ 

 (ဈ) အသင်း၏ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ေကာင်စီအစည်းအေဝးသို< တင်ပြ ခြ င်း။ 

၁၉။ အသင်း�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေကာင်စီက ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်- 

(က) အသင်းအား ထိုက်သင့်သည့် ေထာက်ပ့ံမ=များခွင့်ပြ >ခြ င်း၊ လိုအပ်ပါက  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖဲွ9သို< ေထာက်ခံတင်ပြ ခြ င်း၊ 

(ခ) ေကာင်စီကဖဲွ9စည်းသည့် ေကာ်မတီများ၊ လုပ်ငန်းအဖဲွ9များတွင် သင့်ေလျာ်သည့် 

အသင်းဝင်များအား ထည့်သွင်းဖဲွ9စည်း တာဝန်ေပးခြ င်း၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းတစ်ရပ် သို<မဟုတ် ကိစMတစ်ရပ်ကို ေကာင်စီကိုယ်စား ေဆာင်ရွက်ရန် 

အသင်းအား တာဝန်လ ဲအပ်ခြ င်း။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၇၇၇၇))))    

ေကာ်မတီများဖဲွ9စည်းတာဝန်ေပးခြ င်းေကာ်မတီများဖဲွ9စည်းတာဝန်ေပးခြ င်းေကာ်မတီများဖဲွ9စည်းတာဝန်ေပးခြ င်းေကာ်မတီများဖဲွ9စည်းတာဝန်ေပးခြ င်း    

၂၀။ (က) ေကာင်စီသည် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ေကာ်မတီများ�ှင့် လိုအပ်ေသာ ေကာ်မတီများကုိ 

ေကာင်စီဝင်များ၊ လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) များ၊ သင့်ေလျာ်သည့် 

�ုိင်ငံသားများဖြ င့် ဖဲွ9စည်း ပG ီး တာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ သတ်မှတ်ေပးရမည်- 

(၁) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်�ှင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းေကျာင်းများ 

 ကC ီးကA ပ်ေရးေကာ်မတီ၊ 

(၂) သင်RိုးW န်းတမ်းေကာ်မတီ၊ 

(၃) စာစစ်ေကာ်မတီ၊ 

(၄) စာရင်းဆိုင်ရာစံများေကာ်မတီ၊ 

(၅) စာရင်းစစ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေစာင့်ကA ည့်စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ၊ 

(၆) စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာေစာင့်ကA ည့် စစ်ေဆးေရးေကာ်မတီ၊ 

(၇) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ၊ 

(၈) ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်�ှင့် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်လက်မှတ် စိစစ်ေရး 

ေကာ်မတီ။ 

 (ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ9စည်းသည့် ေကာ်မတီများ၏ သက်တမ်းသည် ေကာင်စီ၏ 

သက်တမ်းအတိုင်းဖြ စ်သည်။ 

၂၁။ (က) ေကာင်စီသည် ေအာက်ေဖ3ပြ ပါအဖဲွ9�ှင့် ေကာ်မတီကို ေကာင်စီဝင်များ၊ 

လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) များ၊ သင့်ေလျာ်သည့် �ုိင်ငံသားများဖြ င့် 

ကိစMရပ်အလိုက် လိုအပ်သည့်အခါ ဖဲွ9စည်း တာဝန်ေပးအပ်�ုိင်သည် - 

(၁) စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ9၊ 
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(၂) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီ။ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွ9စည်းသည့် အဖွဲ9�ှင့် ေကာ်မတီတို<၏ တာဝန်�ှင့် သက်တမ်းသည် 

ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းဖြ စ်သည်။ 

၂၂။ ေကာင်စီသည် ေကာ်မတီ�ှင့်အဖဲွ9အသီးသီးကို လိုအပ်ပါက  ပြ င်ဆင်ဖဲွ9စည်း�ုိင်သည်။ 

ယင်းတို<အတွက် တာဝန်သတ်မှတ်ချက်များကုိ  ပြ င်ဆင်�ုိင်သည်။ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လိုအပ်ပါက 

ဆပ်ေကာ်မတီများ ဖဲွ9စည်း�ုိင်သည်။ ယင်းတို<၏ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ=အေခြ အေနကို ေကာင်စီသို< 

သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ တင်ပြ ရမည်။ 

အခအခအခအခန်းန်းန်းန်း((((၈၈၈၈))))    

ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်သင်တန်း�ှင့်ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်သင်တန်း�ှင့်ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်သင်တန်း�ှင့်ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်သင်တန်း�ှင့်    လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်သင်တန်းများလက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်သင်တန်းများလက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်သင်တန်းများလက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်သင်တန်းများ    

၂၃။ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း�ှင့် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သင်တန်းများကို ေကာင်စီ 

ကဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းေကျာင်း သို<မဟုတ် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၉ အရ ေကာင်စီက 

ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြ >သည့် ကိုယပ်ိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်းများတွင် သင်ကA ားပုိ<ချရမည်။ 

၂၄။ ေကာင်စီသည် ဒီပလိုမာစာရင်းကုိင် ဒုတိယပိုင်း စာေမးပဲွေအာင်မြ င်သူများကို ဒီပလိုမာ 

စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ် အပ်�ှင်းရမည်။ 

၂၅။ ေကာင်စီသည် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ဒုတိယပုိင်း စာေမးပဲွေအာင်မြ င်သူများကို 

လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်) လက်မှတ်အပ်�ှင်းရမည်။ 

၂၆။ ေကာင်စီသည် - 

(က) စာရင်းကိုင်သင်တန်းများ တက်ေရာက်ခွင့်အတွက် သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်း 

ကန<်သတ်ခြ င်း�ှင့် စိစစ်ခြ င်း၊ သင်တန်းဝင်ခွင့် စာေမးပွဲကျင်းပခြ င်းတို<ကိုပြ >လုပ် 

�ုိင်သည်။  

 (ခ) သင်တန်းဝင်ခွင့်ေလ_ာက်ထားစဥ်က မမှန်မကန်သည့် အချက်များဖြ င့် ေလ_ာက်ထား 

ခ့ဲေကA ာင်းေပ3လွင်ထင်ရာှးပါက သင်တန်းဝင်ခွင့် ငြ င်းပယ်ခြ င်း၊ သင်တန်းမှ 

ထုတ်ပယ်ခြ င်း၊ အပ်�ှင်းထားပG ီးသည့် စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း 

 ပြ >�ိုင်သည်။ 

(ဂ) မမှန်ကန်သည့်နည်းလမ်းဖြ င့် စာေမးပဲွေဖြ ဆိုေကA ာင်း ေပ3လွင်ထင်ရာှးပါက ေဖြ ဆို 

ထားသည့်စာေမးပဲွတွင် ကျR=ံးအဖြ စ်သတ်မှတ်ခြ င်း၊ ေနာင်စာေမးပဲွ၌ ေဖြ ဆိုခွင့် 

ပိတ်ပင်ခြ င်း၊ အပ်�ှင်းထားပG ီးသည့် စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း 

 ပြ >�ိုင်သည်။ 
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၉၉၉၉))))    

ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်�ှင့်ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်�ှင့်ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်�ှင့်ဒီပလုိမာစာရင်းကုိင်�ှင့်    လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်များလက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်များလက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်များလက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်များမှတ်ပုံတင်ခြ င်းမှတ်ပုံတင်ခြ င်းမှတ်ပုံတင်ခြ င်းမှတ်ပုံတင်ခြ င်း    

၂၇။ ေကာင်စီသည် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်) 

သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) အ ဖြ စ် မှတ်ပုံတင်ရန်ေလ_ာက်ထားခြ င်း သို<မဟုတ် 

သက်တမ်းတိုးခြ င်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့် သို<မဟုတ် သက်တမ်း 

တိုးခွင့် ပြ >ရမည်။ 

၂၈။ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်) �ှင့် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) အ ဖြ စ် 

ေကာင်စီက အသိအမှတ်ပြ >ထားသည့် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သည်- 

 (က) အသင်း၏ စာရင်းပညာ�ှင့် စာရင်းပညာလုပ်ငန်းများ ေခတ်မီဖွံ9ဖG ိ>းေရး လုပ်ငန်းစဥ် 

များတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

(ခ) စာရင်းပညာရှင်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သိကTာကို လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရမည်။ 

(ဂ) စာရင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ၊ စံများကို လိုက်နာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))    

ကုိယ်ပုိင်စာရင်းကုိင်သင်တန်းေကျာင်းများကုိယ်ပုိင်စာရင်းကုိင်သင်တန်းေကျာင်းများကုိယ်ပုိင်စာရင်းကုိင်သင်တန်းေကျာင်းများကုိယ်ပုိင်စာရင်းကုိင်သင်တန်းေကျာင်းများ    

၂၉။ ေကာင်စီသည် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း�ှင့် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်သင်တန်း 

အတွက် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ေလ_ာက်ထားခြ င်းကို စိစစ်၍ 

ခွင့်ပြ >�ုိင်သည်။ 

၃၀။ ေကာင်စီသည် ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးေရးအတွက် စိစစ်ေရးမူ�ှင့် ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်း မှတ်ပံုတင်ခြ င်းဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်ရမည်။ 

၃၁။ ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်းတွင် သင်တန်းဆရာများအ ဖြ စ် ေဆာင်ရွက်သူများ 

အတွက်  ပြ ည် ့စုံရမည့်အရည်အချင်း�ှင့် အေတ9ွအကC >ံလိုအပ်ချက်ကို ေကာင်စီက သတ်မှတ်�ုိင်သည်။ 

၃၂။ ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်း သင်တန်းဆရာများသည ် ေကာင်စီတွင် မှတ်ပံုတင် 

ရမည်။ 

၃၃။ ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်း သင်တန်းဆရာများ မှတ်ပုံတင်ခြ င်းအတွက် စည်းမျဥ်း 

များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေကာင်စီက ချမှတ်ရမည်။ 

၃၄။ ေကာင်စီသည် ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်း၏ တာဝန်�ှင့် အခွင့်အေရးများကုိ 

သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၃၅။ ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းေကျာင်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ေကာင်စီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည်- 
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(က) သင်တန်းေကျာင်းဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ေလ_ာက်ထားရာတွင် ဤဥပေဒပါ ပြ /ာန်းချက် 

များ�ှင့် ညီWွတ်မ=မရှိပါက  ငြ င်းပယ်ခြ င်း၊ 

(ခ) သင်တန်းေကျာင်း၏ သင်ကA ားပုိ<ချမ=ကိုစိစစ်ခြ င်း၊ လမ်းW န်ခြ င်း၊ 

(ဂ) သင်တန်းေကျာင်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်  ပြ >ပြ င်ေဆာင်ရွက်ရန် သို<မဟုတ် 

 ဖြ ည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ချက်ရှိေကA ာင်း ေတ9ွရှိရလ_င် သင်တန်းေကျာင်း 

ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြ င်း သုိ<မဟုတ် Rုပ်သိမ်းခြ င်း၊ 

(ဃ) ထိုသို< ယာယီရပ်ဆိုင်းခြ င်း သုိ<မဟုတ် Rုပ်သိမ်းခြ င်းခံရသည့် သင်တန်းေကျာင်းက 

 ပြ >ပြ င်ေဆာင်ရွက်ပG ီးဖြ စ်၍ သုိ<မဟုတ် ဖြ ည့်ဆည်း ေဆာင်ရွက်ပG ီး ဖြ စ်၍ ပြ န်လည် 

ဖွင့်ခွင့် ေပးပါရန် ေလ_ာက်ထားလာပါက စိစစ်၍ ခွင့်ပြ >ေပးခြ င်း၊ 

(င) သင်တန်းေကျာင်းအလိုက်မှတ်ပံုတင်ေကA း�ှင့် �ှစ်စဥ်ေကA း�=န်းများ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

 ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊  ေလျာ့�=န်းဖြ င့်ခွင့်ပြ >ခြ င်း၊ 

(စ) သင်တန်းသားမှတ်ပံုတင်ေကA း�ှင့် စာေမးပဲွေကA းများသတ်မှတ်ခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ 

 ေလျာ့�=န်း ဖြ င့်ခွင့် ပြ > ခြ င်း။ 

၃၆။ ေကာင်စီသည် စာေဖြ ဌာနများ သတ်မှတ်ခြ င်း၊ စာေမးပဲွကျင်းပခြ င်း၊ ေအာင်စာရင်း ထုတ်ပြ န် 

 ခြ င်းတိ<ုကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))    

စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လက်ေတွ9ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လက်ေတွ9ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လက်ေတွ9ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစာရင်းကုိင်အလုပ်သင်လက်ေတွ9ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၃၇။ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်များ သင်ကA ားေလ့ကျင့်ခြ င်းတွင် စာရင်းလုပ်ငန်း လက်ေတ9ွ 

လုပ်ကိုင်ရသည့် စာရင်းကိုင ်အလုပ်သင် အစီအစဥ်ပါဝင်ရမည်။ 

၃၈။ ေကာင်စီသည်  ပြ ည့်ေမြ ာက်ရမည့် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်လုပ်သက်ကို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၃၉။ ေကာင်စီသည် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်အစီအစဥ်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်များကုိ 

သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ရမည်- 

(က) အလုပ်သင်ကA ားေပး�ုိင်သည့် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်များ�ှင့် အလုပ်သင်ကA ား 

ေပး�ိုင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်းများ၊ 

(ခ) အလုပ်သင်စည်းကမ်းများ၊ 

(ဂ) အလုပ်သင်စာချ>ပ်ပုံစံ၊ 

(ဃ) သင်ကA ားရန်လိုအပ်သည့် စာရင်းအလုပ်များ။ 

၄၀။ ေကာင်စီက တာဝန်လ ဲအပ်သည့်အဖွဲ9 သို<မဟုတ် ပုဂEိ>လ်သည် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ကA ားမ= 

များကုိ အခါအားေလျာ်စွာ သာွးေရာက် စစ်ေဆး�ုိင်သည်။ 
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))    

�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာဘဲွ9ဘဲွ9ဘဲွ9ဘဲွ9    သုိ<မဟုတ်သုိ<မဟုတ်သုိ<မဟုတ်သုိ<မဟုတ်    �ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာ    လက်မှတ်ရသူလက်မှတ်ရသူလက်မှတ်ရသူလက်မှတ်ရသူ    

�ုိင်ငံသားကုိအသိအမှတ်ပြ >ခြ င်း�ုိင်ငံသားကုိအသိအမှတ်ပြ >ခြ င်း�ုိင်ငံသားကုိအသိအမှတ်ပြ >ခြ င်း�ုိင်ငံသားကုိအသိအမှတ်ပြ >ခြ င်း    

၄၁။ �ုိင်ငံအများက အသိအမှတ်ပြ >ထားသည့် �ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာဘဲွ9 သို<မဟုတ် �ုိင်ငံ ခြ ား 

စာရင်းပညာ လက်မှတ်တစ်ခုခုကို ရရှိထားသူ�ုိင်ငံသားအား လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်(ေအာင်) 

သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) အဖြ စ် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေကာင်စီက 

အသိအမှတ်ပြ >�ုိင်သည်။ ေကာင်စီကအသိအမှတ်ပြ >သည့် �ုိင်ငံ ခြ ားစာရင်းပညာဘွဲ9 သို<မဟုတ် 

�ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာလက်မှတ်အမည်စာရင်းများကုိ ေကာင်စီက ထုတ်ပြ န်ေကA ညာရမည်။ 

၄၂။ ေကာင်စီသည် �ုိင်ငံခြ ားစာရင်းပညာဘဲွ9 သို<မဟုတ် �ုိင်ငံ ခြ ားစာရင်းပညာလက်မှတ်ရသူ 

�ုိင်ငံသားကို အသိအမှတ် ပြ >ေရးအတွက် ေလ_ာက်လ ာစိစစ်ခြ င်း၊ အရည်အချင်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ လိုအပ် 

ပါက စာရင်းပညာ လက်ေတ9ွသင်ယူေစခြ င်းတို<ကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၃။ ေကာင်စီသည် - 

(က) လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်အ ဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ >ေရးအတွက် ေလ_ာက်ထား 

 ခြ င်းကို ဤဥပေဒပါပြ /ာန်းချက်များ�ှင့် ညီWွတ်မ= မရိှပါက  ငြ င်းပယ်�ုိင်သည်။ 

(ခ) အသိအမှတ်ပြ >ပG ီးေနာက် မမှန်ကန်သည့် အေထာက်အထားဖြ င့် ေလ_ာက်လ ာတင်ပြ ခ့ဲ 

သည်ဟုေတ9ွရှိရလ_င် အသိအမှတ်ပြ >ထားခြ င်းကို ပယ်ဖျက်သည့်အပြ င် ထိုပုဂEိ>လ်အား 

နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ 

၄၄။ ပုဒ်မ ၄၁ အရ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်အဖြ စ် ေကာင်စီက အသိအမှတ်ပြ >ထားသူ 

သည် ပုဒ်မ ၂၈ ပါပြ /ာန်းချက်များကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၃၁၃၁၃၁၃))))    

စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း    

၄၅။ ေကာင်စီသည် အစုိးရက;စာရင်းလုပ်ငန်း�ှင့့် ပုဂEလိကက;စာရင်းလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် စာရင်းပညာရှင်�ှင့် စာရင်းကHမ်းကျင်သူများ၏ အင်အားအေခြ အေန 

�ှင့် အချက်အလက်တို<ကို စာရင်းပြ >စု�ိုင်ေရးအတွက် စာရင်းပညာဘွဲ9 သို<မဟုတ် စာရင်းပညာ 

လက်မှတ်ရဝန်ထမ်း ခန<်ထားမ=အေခြ အေနများကုိ အစုိးရ�ှင့် ပုဂEလိကဌာန အဖဲွ9အစည်းအသီးသီး�ှင့်  

�ှစ်စဥ် ညYိ�ိ=င်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၆။ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်၊ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်) �ှင့် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူ 

စာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) လက်မှတ်ရသူများသည် ဤဥပေဒတွင် ဖွင့်ဆိုေဖာ်ပြ သည့် သင်ကA ားမ=စာရင်း 

လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်ကA ားမ= စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပံုတင်ရန် သို<မဟုတ် 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပံုတင်အား သက်တမ်းတိုးရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများ�ှင့်အညီ 

ေကာင်စီသို< ေလ_ာက်ထားရမည်။ 
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၄၇။ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) လက်မှတ်ရသူများသာ ဤဥပေဒတွင် ဖွင့်ဆိုေဖာ်ပြ  

သည့်အများ�ှင့်ဆိုင်ေသာ စာရင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရိှသည်။ အများ�ှင့်ဆိုင်ေသာစာရင်း 

လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပံုတင်ရန် သို<မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပံုတင်အား သက်တမ်းတိုးရန် 

သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများ�ှင့်အညီ ေကာင်စီသို< ေလ_ာက်ထားရမည်။ 

၄၈။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ေပးရန် သို<မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပံုတင် 

သက်တမ်းတိုးရန်ေလ_ာက်ထားသူ ပုဂEိ>လ်အလိုက်ဖြ စ်ေစ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်းအလိုက်ဖြ စ်ေစ  

သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ေတ9ွလုပ်ငန်းအေတ9ွအကC >ံ�ှင့် လုပ်သက်ကာလ၊ ကျင့်သုံးရမည့် 

လုပ်ငန်းနည်းစနစ်�ှင့် အခြ ားလိုအပ်ချက်များကို လုပ်ငန်းအမျိ>းအစားအလိုက် ေကာင်စီက သတ်မှတ် 

�ုိင်သည်။ 

၄၉။ ေကာင်စီသည် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ေပးရန် သို<မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် 

မှတ်ပံုတင်သက်တမ်းတိုးရန် ေလ_ာက်ထားသူ၏ ေလ_ာက်လ ာကိုစိစစ်ပG ီး သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 

ကိုက်ညီပါက ေလ_ာက်ထားသူကို မှတ်ပံုတင်ေ ကA း သို<မဟုတ် သက်တမ်းတိုးေကA း ေပးသွင်းေစ၍ 

မှတ်ပံုတင်ခွင့် သို<မဟုတ် သက်တမ်းတိုးခွင့် ပြ >ရမည်။ 

၅၀။ ေကာင်စီသည် အများ�ှင့်ဆိုင်ေသာ စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို အမျိ>းအစား 

များခဲွခြ ားသတ်မှတ်�ိုင်သည်။ လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် အမျိ>းအစားအလုိက် လိုက်နာရမည့်အချက် 

များ�ှင့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့်လုပ်ငန်းများကို ေကာင်စီက သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၅၁။ စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအမျိ>းအစားအလိုက် တစ်ဦးချင်း ဖြ စ်ေစ၊ အဖွဲ9အစည်းအလိုက် 

 ဖြ စ်ေစ ဖဲွ9စည်းတည်ေထာင်မ=များကုိ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေကာင်စီတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ 

၅၂။ ေကာင်စီသည်ပုဒ်မ ၄၆ �ှင့် ပုဒ်မ ၄၇ တို<အရ ေလ_ာက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် 

ကိုက်ညီမ=မရှိလ_င် မှတ်ပံုတင်ခွင့် သို<မဟုတ် သက်တမ်းတိုးခွင့်ကို  ငြ င်းပယ်�ုိင်သည်။ သတ်မှတ် 

ချက်များကိုက်ညီေအာင် လိုအပ်ချက်များဖြ ည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ပG ီးမှသာ မှတ်ပုံတင်ခွင့် သို<မဟုတ် 

သက်တမ်းတိုးခွင့်  ပြ >ရမည်။ 

အခအခအခအခန်းန်းန်းန်း((((၁၄၁၄၁၄၁၄    ))))    

�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်အား�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်အား�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်အား�ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်အား    စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ >ခြ င်းစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ >ခြ င်းစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ >ခြ င်းစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ >ခြ င်း 

၅၃။ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အချက်များ�ှင့်ညီWွတ်သည့် �ိုင်ငံ ခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်များသာ  မြ န်မာ 

�ုိင်ငံတွင် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြ >ရန် ေကာင်စီသို< သတ်မှတ်ချက်�ှင့်အညီ ေလ_ာက်ထား 

ခွင့်ရှိသည်- 

(က)  မြ န်မာ�ိုင်ငံအစိုးရ�ှင့် �ုိင်ငံခြ ားအစုိးရတုိ<ချ>ပ်ဆိုေသာ စာချ>ပ်အရ ခွင့်ပြ >�ိုင်ခြ င်း၊ 

(ခ) �ိုင်ငံအချင်းချင်း သို<မဟုတ် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ စာရင်းပညာအဖဲွ9အစည်းများ 

အ ပြ န်အလှန် အသိအမှတ်ပြ >ခြ င်း သေဘာတူညီချက်များအရ ခွင့်ပြ >�ိုင် ခြ င်း။ 
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၅၄။ ပုဒ်မ ၅၃ ပါ  ပြ /ာန်းချက်အရ ေလ_ာက်ထားသည့် �ုိင်ငံခြ ားသား စာရင်းပညာရှင်သည် 

ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြ သည့် အချက်များကို  ပြ ည့်စံုခုိင်လုံသည့် အေထာက်အထားဖြ င့် ကနဦး တင်ပြ  

ရမည်- 

(က) သက်ဆိုင်ရာ�ုိင်ငံ၏ အမျိ>းသားစာရင်းပညာရှင် အဖဲွအစည်းတွင် မှတ်ပံုတင် 

ထားေသာ စာရင်းပညာရှင်လက်မှတ်�ှင့် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် 

ရရှိထားသူဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(ခ) သက်ဆိုင်ရာ�ုိင်ငံအမျိ>းသားစာရင်းပညာရှင်အဖွဲ9အစည်းက ေကာင်စီတွင် မှတ်ပံုတင် 

ထားသည့်  မြ န်မာ�ုိင်ငံသား လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်များကုိ အသိအမှတ် 

 ပြ >ထားပG ီးဖြ စ်ခြ င်း၊ 

(ဂ)  မြ န်မာ�ိုင်ငံသား လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်များအေနဖြ င့် အဆိုပါ�ုိင်ငံတွင် 

ယင်း�ုိင်ငံသားများနည်းတူ စာရင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရိှခြ င်း။ 

၅၅။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၅၄ အရ တင်ပြ ချက်များ မှန်ကန်မ=၊ ခုိင်လုံမ= မရိှဟု ေတ9ွရှိရလ_င်  

အဆိုပါ ေလ_ာက်ထားချက်ကို  ငြ င်းပယ်�ုိင်သည်။ 

၅၆။ ပုဒ်မ ၅၄ အရ တင်ပြ ချက်များ မှန်ကန်ေကA ာင်း စိစစ်ေတ9ွရှိရလ_င် ထို�ုိင်ငံခြ ားသား 

စာရင်းပညာရှင်အား  မြ န်မာ�ုိင်ငံတွင် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် ေကာင်စီသို< ေအာက်ပါ 

အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ�ှင့် တင်ပြ ေလ_ာက်ထား ေစရမည်- 

(က)  မြ န်မာ�ိုင်ငံ  ပြ ည်ဝင်ခွင့်�ှင့် ေနထိုင်ခွင့်ပြ >ေကA ာင်း အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း 

များ၊ 

(ခ) �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း�ှင့် မိတ̂P၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ�ုိင်ငံအမျိ>းသားစာရင်းပညာရှင်အဖွဲ9အစည်းက ထုတ်ေပးသည့် စာရင်း 

ပညာေအာင်လက်မှတ် မူရင်း�ှင့် မိတ̂P၊ 

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ�ုိင်ငံ အမျိ>းသားစာရင်းပညာရှင် အဖဲွ9အစည်း သို<မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ 

ဌာနအဖဲွ9အစည်းက ထုတ်ေပးသည့် အဆိုပါ�ုိင်ငံတွင် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် 

မှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မူရင်း�ှင့် မိတ̂P၊ 

(င) ေကာင်စီက သတ်မှတ်သည့် အ ခြ ားစာရွက်စာတမ်းများ။ 

၅၇။ ပုဒ်မ ၅၆ အရ တင်ပြ ချက်များ  ပြ ည့်စံုခိုင်လုံပါက အဆုိပါ�ိုင်ငံ ခြ ားသား စာရင်းပညာရှင် ကို 

လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) အ ဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ >ေရးအတွက် ပုဒ်မ ၄၂ ပါ  ပြ /ာန်းချက် 

အတိုင်း ဆက်လက်စိစစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၅၈။ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) အဖြ စ် အသိအမှတ်ပြ >ခြ င်းခံရသည့် �ုိင်ငံခြ ားသား 

စာရင်းပညာရှင်သည် သတ်မှတ်သည့် မှတ်ပံုတင်ေ ကA းေပးသွင်းလျက် ေကာင်စီတွင် မှတ်ပံုတင် 

ရမည်။ 
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၅၉။ ပုဒ်မ ၅၈ အရ မှတ်ပံုတင်ပG ီးသည့် �ုိင်ငံခြ ားသားစာရင်းပညာရှင်ကို စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ် 

ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် ေလ_ာက်ထားေစလျက် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်ခွင့် ပြ >ရမည်။ 

၆၀။ တည်ဆဲအ ခြ ားဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြ >ချက်ဖြ င့်  မြ န်မာ�ိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်း 

ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိေသာ �ိုင်ငံတကာစာရင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်းများသည် စာရင်းလုပ်ငန်းကို 

ေကာင်စီကသတ်မှတ်သည့် ဖွဲ9စည်းမ=ပံုစံဖြ င့်သာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ စာရင်းလုပ်ငန်းကို ထိုဖဲွ9စည်းမ= 

ပံုစံဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရန် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေကာင်စီသို<ေလ_ာက်ထားရမည်။ 

၆၁။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၆၀ အရ ေလ_ာက်ထားခြ င်းကိုစိစစ်၍ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြ >�ုိင်သည်။ 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးေလ_ာက်ထားခြ င်းကို သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်ပG ီး 

သက်တမ်းတိုးေပး�ုိင်သည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၅၁၅၁၅၁၅))))    

ဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဆုိင်ရာဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဆုိင်ရာဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဆုိင်ရာဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းဆုိင်ရာသတ်မှတ်သတ်မှတ်သတ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များချက်များချက်များချက်များ    

၆၂။ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း စီမံခန<်ခဲွသူသည် လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ= အေခြ  

အေန၊ ဘ;ာေရးအေခြ အေန၊ ေငွစီးဆင်းမ=အေခြ အေနတို<ကုိ စာရင်းကာလ သို<မဟုတ် ဘ;ာေရး 

�ှစ်အလိုက် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ သို<မဟုတ် အရှိအရင်းအတိုင်း  ပြ ည့်စုံမှန်ကန်စာွ အစီရင်ခံ 

တင်ပြ ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုအတွက်လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း၏ ဘ;ာေရးရှင်းတမ်းများကုိ ေကာင်စီက 

ချမှတ်ပြ /ာန်းသည့် စာရင်းကိုင်စံ၊ ဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းစံများ�ှင့်အညီ  ပြ >စုထုတ်ပြ န်ရန် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၆၃။ အရည်အေသွးပြ ည့်ဝပG ီး ယုံကA ည်စိတ်ချရမ=ရှိသည့် ဘ;ာေရးရှင်းတမ်းများဖြ င့် ဘ;ာေရး 

အစီရင်ခံခြ င်းဖြ စ်ေစရန် သက်ဆိုင်ရာပုဂEိ>လ်အသီးသီးသည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ပြ သည့်အတုိင်း 

တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) စာရင်းပညာရှင် သို<မဟုတ် စာရင်းကHမ်းကျင်သူများသာ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း 

တစ်ခုခု၏ ဘ;ာေရးရှင်းတမ်းများ၊ လုပ်ငန်းအလုိက်လိုအပ်သည့် စာရင်းရှင်းတမ်း 

များ  ပြ >စုေရးဆွဲသူ၊ လက်မှတ်ေရးထိုးအတည်ပြ >သူအဖြ စ် တာဝန်ခံခြ င်း၊ 

(ခ) လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်းစီမံခန<်ခွဲသူသည် အဆိုပါဘ;ာေရးရှင်းတမ်းများကုိ အတည်ပြ > 

တင်ပြ သူအ ဖြ စ် တာဝန်ခံခြ င်း၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာဥပေဒပြ /ာန်းချက်အရ စာရင်းစစ်အဖြ စ်ေဆာင်ရွက်သည့် လက်မှတ်ရ 

 ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) သို<မဟုတ် အစုိးရစာရင်းစစ်သည် အဆုိပါ ဘ;ာေရး 

ရှင်းတမ်းများ၏ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ ေဖာ်ပြ မ=အေပ3 ထင်မြ င်ယူဆချက် 

ထုတ်ေဖာ်တင်ပြ သူအဖြ စ် တာဝန်ခံခြ င်း။ 

၆၄။ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်းစီမံခန်<ခဲွသူသည် လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း၏ ဘ;ာေရးရှင်းတမ်းများကုိ 

ေကာင်စီက ချမှတ်ထားသည့် ဘ;ာေရးအစီရင်ခံခြ င်းစံများ�ှင့်အညီ တင်ပြ ေရးအတွက် ေအာက် 
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ေဖာ်ပြ ပါ လိုအပ်ချက်များကို လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း၏သေဘာသဘာဝ၊ အရွယ်အစား၊ အေနအထား 

တို<�ှင့် ကိုက်ညီဆီေလျာ်ေအာင် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) စာရင်းကိုင် ခြ င်း၊ စာရင်းပြ >စုခြ င်းအတွက် လုံေလာက်သည့် စာရင်းကHမ်းကျင်သူ၊ 

စာရင်းပညာရှင်အင်အားဖြ င့် ဖဲွ9စည်းတာဝန်ေပးရန်၊ 

(ခ) အဆိုပါ စာရင်းကိုင်ခြ င်း၊ စာရင်းပြ >စုခြ င်းတာဝန်များမှ သီးခြ ားကင်းလွတ်သည့် 

လွတ်လပ်ေသာ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ေဆးခြ င်း အစီအမံကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၆၅။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၆၂ မှ ပုဒ်မ ၆၄ ပါပြ /ာန်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက် ကျPးလွန်သည့် 

လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း စီမံခန်<ခဲွသူများအား လိုအပ်သလိုအေရးယူ ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန<်ခွဲပုိင်ခွင့်ရှိသည့် အဖဲွ9အစည်းထံသို< အေကA ာင်းကA ားရမည်။ 

  

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၆၁၆၁၆၁၆))))    

စာရင်းလုပ်ငန်းလုစာရင်းလုပ်ငန်းလုစာရင်းလုပ်ငန်းလုစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများ၊ပ်ကုိင်သူများ၊ပ်ကုိင်သူများ၊ပ်ကုိင်သူများ၊    လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်    ((((ေအာင်ေအာင်ေအာင်ေအာင်))))    များ၊များ၊များ၊များ၊        လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<    

စာရင်းကုိင်စာရင်းကုိင်စာရင်းကုိင်စာရင်းကုိင်    (((( ပြ ည့် ပြ ည့် ပြ ည့် ပြ ည့်မီမမီီမီ))))    များ၊များ၊များ၊များ၊    စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၏တာဝန်၊စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၏တာဝန်၊စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၏တာဝန်၊စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၏တာဝန်၊    ကျင့်ဝတ်သိကTာ�ှင့်ကျင့်ဝတ်သိကTာ�ှင့်ကျင့်ဝတ်သိကTာ�ှင့်ကျင့်ဝတ်သိကTာ�ှင့်    ရပုိင်ခွင့်များရပုိင်ခွင့်များရပုိင်ခွင့်များရပုိင်ခွင့်များ    

၆၆။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်) များ၊  လက်မှတ်ရ 

 ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်( ပြ ည့်မီ)များသည် ေအာက်ပါတာဝန်များရိှသည်- 

(က) မိမိတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍  Rိုးသားေဖြ ာင့် 

မတ်စွာ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန<်များ၊ 

W န်ကA ားချက်များ၊ �ုိင်ငံတကာတွင် လက်ခံကျင့်သုံးသည့် စာရင်းကိုင်စံများ၊ စာရင်း 

စစ်စံများကုိ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဂ) မိမိအား ေကာင်စီကေပးအပ်သည့် စာရင်းပညာဆိုင်ရာ တာဝန်များကုိ ေကျပွန်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၆၇။ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များသည် ေအာက်ပါတာဝန်များရိှသည်- 

(က) ေကာင်စီက ချမှတ်ထားေသာ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို 

လိုက်နာရမည်။ 

(ခ) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ကA ားေပးသည့် စာရင်းလုပ်ငန်း သို<မဟုတ် အစုိးရအဖွဲ9 

အစည်းက ချမှတ်ထားေသာ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်ဆိုင်ရာ၊ အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာ 

စည်းကမ်းများကုိ လိုက်နာရမည်။ 

၆၈။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်(ေအာင်)များ၊  လက်မှတ်ရ 

 ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) များသည် စာရင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေစာင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ် 

သိကTာများ�ှင့်မညီသည်် ့ ေအာက်ပါအပြ >အမူများအပြ င် ေကာင်စီကထုတ်ပြ န်  ပြ /ာန်းထားသည့် 

 မြ န်မာ�ုိင်ငံစာရင်းစစ်စံပြ /ာန်းချက်များပါ ကျင့်ဝတ်သိကTာ�ှင့်မညီသည့် အပြ >အမူများကုိ မပြ >လုပ်ရ- 
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(က) မိမိ၏စာရင်းလုပ်ငန်းအတွက် အများသိရှိေစရန် ေကA ာ်ငြ ာရာတွင် မိမိကိုယ််တိုင် 

တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်ေပး�ုိင်သည်ထက် သို<မဟုတ် မိမိတွင်ရှိေသာ အရည်အချင်း 

သို<မဟုတ် အေတ9ွအ ကC >ံထက် ပိုမုိထုတ်ေဖာ်ခြ င်း၊ အခြ ားစာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ 

အား ထိခိုက်နစ်နာေစသည့် အချက်အလက်ဖြ င့် မိမိလုပ်ငန်းကို ေကA ာ်ငြ ာ ခြ င်း၊ 

(ခ) အမြ တ်ရာခုိင်�=န်းေပ3တွင် အေခြ တည်၍ လုပ်ခေငွ ေတာင်းယူခြ င်း၊ 

(ဂ) ေကာင်စီကလိုအပ်၍ ေတာင်းဆိုသည့် စာရင်းများ�ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် အချက်အလက် 

များကုိ တင်ပြ ေပးရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

(ဃ) မိမိတစ်ဦးတည်းသာ သိရှိေစေသာအေကA ာင်းအချက်များကုိ အလုပ်ရှင်၏ခွင့်ပြ >ချက် 

မရဘဲ သို<မဟုတ် တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ မဟုတ်ဘဲ အခြ ားသူထံ ထုတ်ေဖာ် 

အသိေပးခြ င်း၊ 

(င) မိမိအားေပးအပ်သည့် စာရင်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်ဝတ̂ရားများကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ထိုက်သင့်ေသာ သတိ ပြ >ခြ င်းမရိှဘဲ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(စ) ဤဥပေဒပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဍ) ပါလုပ်ငန်းများကို စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ မဟုတ်သူ 

များ�ှင့် တွဲဖက်ဖဲွ9စည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဆ) ယခင်စာရင်းစစ်အ ဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသူ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ >ဘဲ 

ထိုစာရင်းစစ်ရာထူးကို လက်ခံခြ င်း သို<မဟုတ် အ ခြ ားသူတစ်ဦး ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 

စာရင်းလုပ်ငန်းကို မိမိအတွက်ေတာင်းယူခြ င်း၊ 

(ဇ) စာရင်းစစ်များ ခန<်ထားခြ င်းကိစM�ှင့်စပ်လျဥ်း၍  မြ န်မာ�ိုင်ငံကုမ1ဏီများ အက်ဥပေဒ 

သို<မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအခြ ားဥပေဒပါ  ပြ /ာန်းချက်များ�ှင့် ကိုက်ညီခြ င်း မရှိသည့် 

ခန<်ထားမ=ကို လက်ခံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(ဈ) ကုမ1ဏီW န်းတမ်းတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အခြ ားတစ်နည်းနည်းဖြ င့်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း ပံု�ှိပ်ထုတ်ေဝရန် အနာဂတ်အ မြ တ်ေငွကို ခန<်မှန်းတွက်ချက် အတည်ပြ > 

ေပးခြ င်း သို<မဟုတ် တစ်�ှစ်စီအတွက် အR=ံးအ မြ တ်များကို သီးခြ ားေဖာ်ပြ ခြ င်းမပြ >ဘဲ 

တစ်�ှစ်ထက်ပိုေသာ �ှစ်များအတွက် ပျမ်းမ_အ မြ တ်ေငွ ရှင်းတမ်းများကို ပုံ�ိှပ် 

ထုတ်ေဝရန်အတည်ပြ >ေပးခြ င်း၊ သို<ရာတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ေရးဆဲွတင်ပြ ရ 

မည့်ကိစMရပ်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ခြ င်း မရိှေစရ၊ 

(ည) လုပ်ငန်းရှင်က ယုံမှတ်အပ်�ံှထားသည့် ေငွေ ကA းများကို ကိုင်တွယ်ခန်<ခွဲရပါက 

ယင်းေငွေကA းများကုိ စနစ်တကျ သုံးစဲွခန်<ခဲွေကA ာင်း သိသာေပ3လွင်ေစေရးအတွက် 

လိုအပ်ေသာ စာရင်းမှတ်တမ်းများ၊ သီးခြ ားဘဏ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ထိန်းသိမ်းရန် 

ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

(ဋ) လုပ်ငန်း၏အ မြ တ် သို<မဟုတ် အR=ံးကို မမှန်မကန် ေဖ3ပြ ခြ င်း၊ ထိုသို<ေဖ3 ပြ ထား 

ေကA ာင်း စစ်ေဆးေတွ9ရှိချက်ကို ထုတ်ေဖ3တင်ပြ ရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း။ 
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၆၉။ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်သည် စာရင်းပညာလုပ်ငန်းသင်ယူရာတွင် မိမိထိန်းသိမ်းရမည့် 

ကျင့်ဝတ်သိကTာများ�ှင့်မညီေသာ ေအာက်ပါအ ပြ >အမူတို<ကို မပြ >လုပ်ရ - 

(က) လက်ေတ9ွအလုပ်သင်ဆင်းသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သင်ကA ား 

ေပးသည့် စာရင်းလုပ်ငန်း သို<မဟုတ် အစုိးရဌာနအဖွဲ9အစည်းက ေပးအပ်သည့် 

တာဝန်များကုိ ေကျပွန်စွာ ေဆာင်ရွက်မ=မရှိခြ င်း၊ 

(ခ) လက်ေတ9ွအလုပ်သင်ဆင်းသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သင်ကA ား 

ေပးသည့် စာရင်းလုပ်ငန်း သို<မဟုတ် အစုိးရဌာနအဖဲွ9အစည်းက ချမှတ်ထားေသာ 

စည်းကမ်းများကုိ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြ င်း၊ 

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သင်ကA ားေပးသည့် စာရင်းလုပ်ငန်း သို<မဟုတ် အစုိးရဌာနအဖွဲ9 

အစည်း၏ စာရင်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မ=များကုိ မိမိကိုယ်ကျိ>းအတွက် 

အသုံးပြ >ခြ င်း၊ ဖျက်စီးခြ င်း၊ အလွဲသုံးခြ င်း၊ ခွင့်ပြ >ချက်မရရှိဘဲ မိတ̂Pကူးယူခြ င်း၊ 

(ဃ) မိမိလုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာ အလုပ်သင်လုပ်ငန်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် စာရင်းများ၊ သတင်း 

အချက်အလက်များကို  ပြ င်ပသို< ေပါက်ကA ားေစခြ င်း။ 

၇၀။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် - 

(က) ယင်းလုပ်ငန်းကို အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအ ဖြ စ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ခ) သင့်တင့်မ_တေသာ လုပ်ခကို ေတာင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဂ) ေကာင်စီသို< အကC ံပြ >ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဃ) နစ်နာချက်များကုိ ေကာင်စီသို< တင်ပြ ခွင့်ရှိသည်။ 

၇၁။ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်သည် - 

(က) အလုပ်သင်စာချ>ပ်ပါ ရပုိင်ခွင့်များကုိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ 

(ခ) ေကာင်စီသို< အကC ံပြ >ခွင့်ရှိသည်။ 

(ဂ) နစ်နာချက်များကုိ ေကာင်စီသို< တင် ပြ ခွင့်ရှိသည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၇၁၇၁၇၁၇))))    

စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၊စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၊စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၊စာရင်းကုိင်အလုပ်သင်များ၊    လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်လက်မှတ်ရပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်((((ေအာင်ေအာင်ေအာင်ေအာင်))))များ၊များ၊များ၊များ၊    လက်မှတ်ရလက်မှတ်ရလက်မှတ်ရလက်မှတ်ရ    

 ပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင် ပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင် ပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင် ပြ ည်သူ<စာရင်းကုိင်(((( ပြ ည့်မီ ပြ ည့်မီ ပြ ည့်မီ ပြ ည့်မီ) ) ) ) များများများများ၊၊၊၊    စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများကုိစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများကုိစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများကုိစာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများကုိ    စီမံခန်<ခဲွေရးနည်းလမ်းအရစီမံခန်<ခဲွေရးနည်းလမ်းအရစီမံခန်<ခဲွေရးနည်းလမ်းအရစီမံခန်<ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ    

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်းအေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်းအေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်းအေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း    

၇၂။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၆၆ �ှင့် ပုဒ်မ ၆၇ တို<တွင်  ပြ /ာန်းထားသည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို 

လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သည့် သို<မဟုတ် ပုဒ်မ ၆၈ �ှင့် ပုဒ်မ ၆၉ တို<တွင်  ပြ /ာန်းထားသည့် 

ကျင့်ဝတ်သိကTာတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရေသာ စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များ၊ 

လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် (ေအာင်) များ၊ လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) များ၊ စာရင်း    
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လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် ေကာင်စီဝင် အနည်းဆုံး ၂ ဦး ပါဝင်ေသာ အဖဲွ9ဝင် ၅ 

ဦးဖြ င့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ9ကို ဖဲွ9စည်း၍ တာဝန်ေပးအပ်�ုိင်သည်။ 

၇၃။ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖဲွ9သည် မိမိ၏စစ်ေဆးေတ9ွရှိချက် အစီရင်ခံစာကို ေကာင်စီက 

ဤကိစMရပ်အလို<ငာှ ေကာင်စီဝင် ၅ ဦးဖြ င့် ဖွဲ9စည်းသည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီသို< 

တင်ပြ ရမည်။ 

၇၄။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါ စီမံခန်<ခွဲေရးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြ တ်ချက် 

တစ်ခုခုကို ချမှတ်�ုိင်သည်- 

(က) သတိေပးခြ င်း၊ 

(ခ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် 

(ေအာင်) လက်မှတ် သို<မဟုတ်  လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) လက်မှတ် 

သို<မဟုတ် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်အ ဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို ကာလအပုိင်းအ ခြ ား 

သတ်မှတ်၍ Rုပ်သိမ်းခြ င်း၊  

(ဂ) စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် 

(ေအာင်) လက်မှတ် သို<မဟုတ်  လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) လက်မှတ် 

သို<မဟုတ် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်အဖြ စ် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

၇၅။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီသည် တရားRုံးတစ်ခုခုက အကျင့်စာရိတ̂ ပျက်ပြ ားရာ 

ေရာက်သည့်ပြ စ်မ=ဖြ င့်  ပြ စ်မ=ထင်ရာှးစီရင်ခြ င်းခံရေသာ ပုဂEိ>လ်ကို ပုဒ်မ ၇၄၊ ပုဒ်မခဲွ (ခ) �ှင့် ပုဒ်မခဲွ(ဂ) 

ပါအေရးယူ ေဆာင်ရွက်မ=တစ်ခုခုကို  ပြ >လုပ�်ိုင်သည်။ 

၇၆။ (က) စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်အဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ခွင့် သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်း 

ကိုင် (ေအာင်) လက်မှတ် သို<မဟုတ်  လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် ( ပြ ည့်မီ) 

လက်မှတ် သို<မဟုတ် စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လက်မှတ်ကို ကာလအပုိင်းအ ခြ ား 

သတ်မှတ်၍ Rုပ်သိမ်းခံရသူသည် သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆုံးသည့်အခါ  စာရင်းကိုင် 

အလုပ်သင်အဖြ စ်  ပြ န်လည်ေဆာင်ရွက်ခွင့် သို<မဟုတ်  ပြ န်လည်မှတ်ပံုတင်ခွင့် 

အတွက် ေကာင်စီသို< ေလ_ာက်ထား�ုိင်သည်။ 

 (ခ) ေကာင်စီသည် ေလ_ာက်ထားသူအား သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကA းေငွ ေပးေဆာင် 

ေစပG ီး စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်အဖြ စ်  ပြ န်လည်ေဆာင်ရွက်ခွင့် သို<မဟုတ်  ပြ န်လည် 

မှတ်ပံုတင်ခွင့်  ပြ >�ုိင်သည်။    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၈၁၈၁၈၁၈))))    

အယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်း 

၇၇။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီက ပုဒ်မ ၇၄ သို<မဟုတ် ပုဒ်မ ၇၅ အရချမှတ်ေသာ 

ဆံုးဖြ တ်ချက်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြ တ်ချက် ချမှတ်ေသာေန<မှ ရက်ေပါင်း (၆၀) အတွင်း 

ေကာင်စီသို< အယူခံ�ုိင်သည်။ 
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၇၈။ ေကာင်စီသည် ပုဒ်မ ၇၇ အရ တင်သွင်းသည့် အယူခံများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါ လုပ်ပုိင် 

ခွင့်များရှိသည်- 

(က)  ပြ န်လည်စုံစမ်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(ခ) ပယ်ဖျက်ခြ င်း၊ 

(ဂ)  ပြ င်ဆင်ခြ င်း၊ 

(ဃ) အတည်ပြ >ခြ င်း။ 

၇၉။ ေကာင်စီ၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်သည် အပG ီးအပြ တ်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၉၁၉၁၉၁၉))))    

တားမြ စ်ချက်များတားမြ စ်ချက်များတားမြ စ်ချက်များတားမြ စ်ချက်များ    

၈၀။ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်းစီမံခန်<ခဲွသူသည် လုပ်ငန်းအဖဲွ9အစည်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ= အေခြ  

အေန၊ ဘ;ာေရးအေခြ အေန၊ ေငွစီးဆင်းမ=အေခြ အေနတို<ကုိ မမှန်မကန် တင်ပြ ခြ င်း၊ ထုတ်ပြ န် 

ေကA ငြ ာခြ င်း မပြ >ရ။ 

၈၁။ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း စီမံခန<်ခွဲသူသည် စာရင်းများ၏သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စာွ ေဖာ်ပြ ချက်ကို 

ထိခုိက်ပျက်ပြ ားေအာင် စာရင်းကိုင်ခြ င်း၊ စာရင်းပြ >စုခြ င်း တာဝန်ခံ ေဆာင်ရွက်သူများအေပ3 မေလျာ် 

 သA ဇာသံုး၍ စွက်ဖက်W န်ကA ားခြ င်းမ ပြ >ရ။ 

၈၂။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် စာရင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပုဒ်မ ၆၈ ပါပြ ဌာန်းချက် 

အပြ င် ေကာင်စီကထုတ်ပြ န်  ပြ /ာန်းထားသည့်  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းစစ်စံပြ /ာန်းချက်များပါ ကျင့်ဝတ် 

သိကTာ�ှင့်မညီသည့် အပြ >အမူများကုိ မပြ >လုပ်ရ။ 

၈၃။ မည်သူမ_ အများ�ှင့်ဆိုင်ေသာ က;စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လက်မှတ်မရှိဘဲ ေအာက်ပါ 

စာရင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခြ င်း မပြ >ရ- 

(က) အများ�ှင့်ဆိုင်ေသာ က;စာရင်းလုပ်ငန်း၊ 

(ခ)  မြ န်မာ�ုိင်ငံကုမ1ဏီများအက်ဥပေဒ သို<မဟုတ် ၁၉၅၀  ပြ ည့်�ှစ် အထူးကုမ1ဏီများ 

အက်ဥပေဒ သို<မဟုတ် အ ခြ ားတည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖဲွ9စည်းတည်ေထာင် 

ထားသည့် ကုမ1ဏီ�ှင့် အဖဲွ9အစည်းများတွင် ဥပေဒအရစစ် ေဆးရမည့် 

 ပြ င်ပစာရင်းစစ် အ ဖြ စ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း။ 

၈၄။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ Rုပ်သိမ်းခြ င်းခံရသူ သို<မဟုတ် 

ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံရသူသည်  စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီက ဆုံးဖြ တ်ချက်ချသည့် ေန<မှ 

ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို ေကာင်စီထံ  ပြ န်လည်အပ်�ှံရန် 

ပျက်ကွက်ခြ င်း မရိှေစရ။ 
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၈၅။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် မည်သည့်စာရင်းေဖာ်ပြ ချက်၊ ေကA ညာချက်၊ ရှင်းတမ်း၊ 

အစီရင်ခံစာ၊ ေငွစာရင်းစာအုပ်၊ လက်မှတ် သို<မဟုတ် ပုံစံတွင်မဆို မဟုတ်မမှန်သည့် အချက်ကုိ 

သိလျက်�ှင့် ထည့်သွင်းေဖာ်ပြ ခြ င်း သို<မဟုတ် ေထာက်ခံလက်မှတ်ေရးထိုးခြ င်း မပြ >ရ။ 

၈၆။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် မိမိကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိလုပ်ငန်း၏ အစုဝင် 

ကေသာ်လည်းေကာင်း၊ မိမိ၏ဝန်ထမ်းကေသာ်လည်းေကာင်း  ကC ီးကA ပ်ကွပ်ကဲ၍  ပြ ည့်စံုစွာ 

စစ်ေဆးထားခြ င်းမရှိေသာ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ အR=ံးအမြ တ်စာရင်း သို<မဟုတ် မည်သည့်စာရင်း 

ဇယားကိုမ_ အတည်ပြ >မေပးရ သို<မဟုတ် မိမိကိုယ်စား လက်မှတ်ေရးထိုးခွင့်မပြ >ရ။ 

၈၇။ မည်သူမ_ ေကာင်စီ၏ခွင့် ပြ >ချက်မရဘဲ ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်�ှင့် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူ 

စာရင်းကိုင် ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ခြ င်း မပြ >ရ။ 

၈၈။ မည်သည့်စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူမ_ အကျိ>းစီးပွားပါဝင်ပက်သက်မ=၊ အကျိ>းစီးပာွးချင်း 

ပဋိပကTဖြ စ်မ=၊ ဆန်<ကျင်ဖက်ဖြ စ်မ=၊ လွတ်လပ်မ=ကို ထိခိုက်ေစမ=  ဖြ စ်ေစေသာ လုပ်ငန်းများကုိ 

လက်ခံေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ >ရ။ 

    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၀၂၀၂၀၂၀))))    

 ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်ဒဏ်များ    

၈၉။ လုပ်ငန်းအဖွဲ9အစည်း စီမံခန<်ခွဲသူသည်  ပုဒ်မ ၈၀ သို<မဟုတ် ပုဒ်မ ၈၁ ပါပြ /ာန်းချက် 

တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျPးလွန်ေကA ာင်း  ပြ စ်မ=ထင်ရာှးစီရင်ခြ င်းခံရလ_င် ထိုသူကို သုံး�ှစ်ထက် 

မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပုိေသာ  ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ 

ချမှတ်ရမည်။ 

၉၀။ စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူသည် ပုဒ်မ ၈၂  ပါ  ပြ ဌာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျPးလွန်ေကA ာင်း 

 ပြ စ်မ=ထင်ရာှး စီရင်ခြ င်းခံရလ_င် ထိုသူကို တစ်�ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ် 

သိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၃ ပါပြ /ာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျPးလွန်ေကA ာင်း  ပြ စ်မ=ထင်ရာှး 

စီရင်ခြ င်းခံရလ_င်ထိုသူကို တစ်�ှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၄ ပါပြ /ာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျPးလွန်ေကA ာင်း  ပြ စ်မ=ထင်ရာှး 

စီရင်ခြ င်း ခံရလ_င် ထိုသူကို ကျပ်ငါးသိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ် ချမှတ်ရမည်။ 

၉၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၅ သို<မဟုတ် ပုဒ်မ ၈၆ ပါပြ /ာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 

ကျPးလွန်ေကA ာင်း  ပြ စ်မ=ထင်ရာှးစီရင်ခြ င်းခံရလ_င် ထိုသူကို တစ်�ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ဖြ စ်ေစ၊ 

ကျပ်သုံးသိန်းထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်  ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
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၉၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၇ ပါပြ /ာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျPးလွန်ေကA ာင်း  ပြ စ်မ=ထင်ရာှး 

စီရင်ခြ င်းခံရလ_င် ထိုသူကို တစ်�ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ် သိန်းငါးဆယ်ထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

၉၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၈၈ ပါပြ /ာန်းချက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျPးလွန်ေကA ာင်း  ပြ စ်မ=ထင်ရာှး 

စီရင်ခြ င်းခံရလ_င် ထိုသူကို တစ်�ှစ်ထက်မပုိေသာေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းထက် 

မပိုေသာ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၁၂၁၂၁၂၁))))    

အေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွ    

၉၆။ (က) ေကာင်စီ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ>ပ်Rုံး၏ ရသံုးမှန်းေခြ ေငွ 

စာရင်းမှကျခံပG ီး ရေငွများကိုလည်း  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ>ပ်Rုံး၏ ရသုံးမှန်းေခြ  

ေငွစာရင်းသို< ေပးသွင်းရမည်။ 

 (ခ) ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်းအင်အားဖဲွ9စည်းပံုကို  ပြ ည်ေထာင်စု 

အစိုးရအဖဲွ9၏ ခွင့်ပြ >ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၉၇။ တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာချ>ပ်စာတမ်းတစ်ခုခုတွင်ေသာ်လည်း 

ေကာင်း၊ အမှတ်အသားတစ်ခုခုတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ မှတ်ပံုတင်စာရင်းကိုင်ဟု ရည်W န်းထား 

လ_င် ထိုရည်W န်းချက်သည် ဤဥပေဒတွင်အဓိပ1ါယ်ေဖာ်ပြ ထားသည့် လက်မှတ်ရ ပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင် 

(ေအာင်) သို<မဟုတ် လက်မှတ်ရပြ ည်သ<ူစာရင်းကိုင်( ပြ ည့်မီ) ကို ရည်W န်းသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၉၈။  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ (၁၉၉၄ ခု�ှစ်၊ �ုိင်ငံေတာ်ငG ိမ်ဝပ်ပိပြ ားမ=တည်ေဆာက်ေရး 

အဖွဲ9ဥပေဒအမှတ် ၁/၉၄) အရ ဖဲွ9စည်းထားသည့်  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီသည် ဤဥပေဒအရ 

 ေကာင်စီမဖွဲ9စည်းမီ ယင်း၏တာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၉၉။ ဤဥပေဒ စတင်အာဏာတည်သည့်ေန<တွင် ကိုယ်ပုိင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့် 

လက်မှတ် ရရိှထားသူများသည် လက်မှတ်သက်တမ်း ပြ ည့်သည်အထိ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့် 

ရှိသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးရန် ေလ_ာက်ထားသည့်အခါ ဤဥပေဒအရ စာရင်း 

လုပ်ငန်းအမျိ>းအစားအလုိက် မှတ်ပံုတင်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေကာင်စီသို< 

ေလ_ာက်ထားရမည်။ 

၁၀၀။ �ုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် ေကာင်စီဝင်များ၊ ေကာင်စီကဖဲွ9စည်းသည့် ေကာ်မတီ�ှင့် အဖွဲ9 

များ၏ အဖဲွ9ဝင်များသည် ဤဥပေဒပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်ရာတွင် ရာဇသတ်ကC ီး 

ပုဒ်မ ၂၁ အရ  ပြ ည်သ<ူဝန်ထမ်းဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၀၁။  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ (၁၉၉၄ ခု�ှစ်၊ �ုိင်ငံေတာ်ငG ိမ်ဝပ်ပိပြ ားမ=တည်ေဆာက်ေရး 

အဖွဲ9 ဥပေဒအမှတ် ၁/၉၄) အရ ထုတ်ပြ န်ခဲ့ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန<် 
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ေကA ာ်ငြ ာစာများ၊ အမိန<်များ�ှင့် W န်ကA ားချက်များသည် ဤဥပေဒ�ှင့် မဆန<်ကျင်သေရ9ွ ဆက်လက် 

ကျင့်သုံး�ုိင်သည်။ 

၁၀၂။ ဤဥပေဒပါ  ပြ /ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန်- 

(က)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ>ပ်Rုံးသည် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဥ်း�ှင့် စည်းကမ်းများကုိ 

 ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ9၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ုိင်သည်။ 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ>ပ်Rုံး�ှင့် ေကာင်စီသည် အမိန်<ေကA ာ်ငြ ာစာ၊ အမိန<်၊ 

W န်ကA ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ထုတ်ပြ န်�ုိင်သည်။ 

၁၀၃။  မြ န်မာ�ိုင်ငံစာရင်းေကာင်စီဥပေဒ (၁၉၉၄ ခု�ှစ်၊ �ိုင်ငံေတာ်ငG ိမ်ဝပ်ပိပြ ားမ=တည်ေဆာက် 

ေရးအဖဲွ9ဥပေဒအမှတ် ၁/၉၄) ကို ဤဥပေဒဖြ င့် Rုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ 

 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ[တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် ဖွဲ9စည်းပံုအ ေ ခြ ခံဥပ ေဒအရ ကျွ�်ုပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။ 

 

 

(ပံု) သိန်းစိန် 

�ိုင်ငံ ေတာ်သမ[တ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ[တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

 


