
 
 

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေ (၂၀၁၈) 

(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၂။) 

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တြိုတ့ွဲလဆန်း  ၆  ရက် 

(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ   ၂၂   ရက်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကုိ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။  

၁။ ဤဥြထေကုိ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေကုိ ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေ (၂၀၁၈) ဟု ထခါ်တွင် 

ထစရမည်။ 

၂။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေ ြုေ်မ ၅ ြါ “နုိင်ငံထတာ်၏အရအသံုးစာရင်းများ” ဆုိသည့် 

စကားရြ်၏ထနာက်တွင် “နှင့် လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်မှုများ” ဆုိသည့်စကားရြ်ကုိ 

ပေည့်စွက်ရမည်။ 

၃။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေ ြုေ်မ ၁၁ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိးရမည်- 

“ ၁၁။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်၏ တာဝန်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေစ်သည်- 

 (က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် အစည်းအထဝးတွင်ပေစ်ထစ၊ ပြည်သ့ူလွှတ်ထတာ် သ့ုိမဟုတ် 

အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် အစည်းအထဝးတွင်ပေစ်ထစ နိုင်ငံထတာ်၏ အရအသံုး 

စာရင်းများစစ်ထဆးပခင်း၊ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်မှုများ စစ်ထဆး 

ပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုး တစ်ကကိမ်တင်ပြပခင်းနှင့်ေူးပခားထသာ 

အထပခအထနကို အခါအားထလျာစ်ွာတင်ပြပခင်း၊ 

( ခ ) ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ- 

 (၁) နိုင်ငံထော်၏အရအသုးံစာရင်းများကုိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 (၂) အရအသံုးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းြါ ရထငွေများကုိ ပြည့်ဝစွောရရိှထစရန် ထဆာင်ရွေက် 

ေားပခင်း ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 (၃) အရအသံုးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းြါ သံုးစွေဲခွေင့်ပြုေားသည့် ထငွေထ ကးများကုိ 

ေိထရာက်စွော အသုးံပြုမှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း။ 

 ( ဂ ) သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်းများ၏ေဲွ့စည်းြံုနှင့် ေဲွ့စည်းြံုအင်အား 

တ့ုိသည် ေမ်းထဆာင်သည့်လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် ထလျာ်ကန်မျှတမှု ရိှ မရိှ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ေမ်းများခန့်ေား 

ထဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ခွင့်ပြုသည့် ဝန်ေမ်းအင်အားအတွင်း ရိှ မရိှ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 ( င ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၏ ေွဲ့စည်းြုံနှင့် လုြ်ငန်း 

အထကာင်အေည်ထော် ထဆာင်ရွက်မှုအထပခအထနသည် မူလရည်ရွယ်ချက် သ့ုိမဟုတ် 

ရည်မှန်းချက် ပေစ်ထပမာက်ထစမည့် အထပခအထနမျိုး ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 
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( စ ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အေဲွ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများနှင့်ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီတို့သည် တည်ဆဲဘဏ္ဍာထရး 

စည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ေားသည့် စာရင်းေားသုိြံုနည်းစနစ်နှင့်အညီ ကျင့်သံုးပခင်း 

ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

(ဆ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အေဲွ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများနှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီတို့၏ စီမံကိန်းနှင့်လုြ်ငန်း 

အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်မှုများသည်  ပြည်သူတ့ုိအတွက် အမှန်တကယ် 

အကျိုးသက်ထရာက်မှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

( ဇ ) (၁) နုိင်ငံြုိင်ြစ္စည်း၊ သမဝါယမြုိင်ြစ္စည်းနှင့် အများြုိင်ြစ္စည်းများကုိ ရယူ 

ေိန်းသိမ်းအသုံးပြုရာတွင် တိကျမှန်ကန်မှု၊ စနစ်တကျ ေိန်းသိမ်း 

ထစာင့်ထရှာက်မှု နှင့် ေိထရာက်စွာ အသုံးပြုမှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 (၂) ြုိင်ရှင်မ့ဲြစ္စည်းများ၊ ေမ်းဆီးသိမ်းယူေားသည့်ြစ္စည်းများ၊ ပြည်သူြုိင်အပေစ် 

ထ ကညာ၍ သိမ်းယူေားသည့်ြစ္စည်းများ၊ ြုိင်ရှင်က တရားဝင်စွန့်လွှတ် 

ေားသည့် ြစ္စည်းများကုိ ပြည်သူြုိင်ြစ္စည်းများအပေစ် သက်ဆုိင်ရာတ့ုိက 

တရားဝင် စာရင်းသွင်းပခင်း ရိှ မရိှ၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း ရိှ မရိှ၊ စနစ်တကျ 

အသံုးပြုပခင်း ရိှ မရိှ၊ လိုအြ်သည့်ကိစ္စများတွင် စနစ်တကျ ေုခွဲထရာင်းချ 

လွှဲထပြာင်းထြးပခင်း ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း။ 

 ( ဈ ) ေုတ်လုြ်မှု၊ ကုန်သယွ်မှု၊ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍- 

 (၁) ေုတ်လုြ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ထြးမှုစာရင်း 

များကုိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 (၂) ကုန်ြစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်ထြးမှုများ၏ အထရအတွက် 

နှင့် အဆင့်အတန်းစံနှုန်းများကုိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

(၃) စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ထလလွင့်ပြုန်းတီးမှု၊ ယိုေိတမ်ှု၊ ြျက်စီးမှု၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု 

ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

(၄) ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးသက်ထရာက်မှုကုိ နှိုင်းယှဉ်၍ စစ်ထဆးပခင်း၊  

(၅) အေဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းေဲွ့စည်းလုြ်ကုိင်မှုတွင် ကကီး ကြ်ကွြ်ကဲမှု၊ 

လုြ်ငန်းြိုင်းဆိုင်ရာ ေိန်းကွြ်မှုများပေင့် ထဆာင်ရွက်မှု၊ စီးြွားထရး 

စွမ်းထဆာင်ရည်တုိးတက်မှု၊ လူမှုထရးနှင့်ယဉ်ထကျးမှုဆုိင်ရာ အကျိုးသက်ထရာက်မှု၊ 

လုြ်ငန်းစည်းစနစ်ကျမှု၊ ဝန်ေမ်းများ အဂတိကင်းစွာ လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်မှု၊ 

ထငွထ ကးနှင် ့ြစ္စည်းများကို အကျိုးရှ ိစွာ အသုံးပြုနိုင်မှု စသည်တို့ကို 

စစ်ထဆးပခင်း။ 
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(ည) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ် 

ဥက္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်ထတာ် ဥက္ကဋ္ဌက ပေစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် 

အေဲွ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနတစ်ခုခု သ့ုိမဟုတ် ထနပြည်ထတာ် 

ထကာင်စီကပေစ်ထစ ယင်း၏လုြ်ငန်းတစ်ရြ်ရြ်အား စစ်ထဆးထြးရန် ညှိနှိုင်း 

လာြါက လိုအြ်သလို စစ်ထဆးပြီးထနာက် ထတွ့ရှိချက်များကုိ သက်ဆိုင်ရာ 

အေွဲ့အစည်းများသို့ ထြးြိုပ့ခင်း၊  

( ဋ ) ပမန်မာနုိင်ငံစာရင်းထကာင်စီနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံလက်မှတ်ရ ပြည်သ့ူစာရင်းကုိင်များ 

အသင်းတို့အား ကကီး ကြ်ပခင်းနှင့် လိုအြ်ထသာလမ်းညွှန်မှုများထြးပခင်း၊ 

( ဌ ) လက်မှတ်ရပြည်သ့ူစာရင်းကုိင်နှင့် ကုိယ်ြုိင်စာရင်းကုိင်လုြ်ငန်း လုြ်ကုိင်သူတ့ုိ၏ 

တာဝန်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ၊ ရြုိင်ခွင့်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဥြထေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ပခင်း 

နှင့်ကကီး ကြ်ပခင်း၊ 

( ဍ ) လက်မှတ်ရပြည်သ့ူစာရင်းကုိင်နှင့် ကုိယ်ြုိင်စာရင်းကုိင်လုြ်ငန်း လုြ်ကုိင်သူတ့ုိက 

စစ်ထဆးေားသည့် ြုဂ္ဂလိကလုြ်ငန်းများ၏ စာရင်းများတွင် နိုင်ငံထတာ်သို့ 

ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်အခများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လိုအြ်ြါက စစ်ထဆးပခင်း၊ 

( ဎ ) စာရင်းစစ်ထဆးထရးလုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်းထသာ လုိအြ်သည့်ဥြထေ ကမ်းကုိ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို့ တင်သွင်းပခင်း၊  

(ဏ) မိမိ၏ထဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စစ်ထဆးထတွ့ရိှချက်များကုိ  နုိင်ငံထတာ်သမ္မတေံသ့ုိ 

တင်ပြသည်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သ့ုိ အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း၊ 

(တ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အေဲွ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရအေဲွ့အစည်းများနှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီတ့ုိ၏ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာင်ရွက်မှုများကုိ စစ်ထဆးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်က တာဝန်ထြးအြ် 

လာလျှင် စစ်ထဆး၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို့ အစီရင်ခံ တင်ပြပခင်း၊  

(ေ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အေဲွ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအေွဲ့အစည်းများနှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီတို့တွင် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ 

ရန်ြံုထငွနှင့်ဆက်စြ်ထဆာင်ရွက်ထသာ ထ ကးပမီ၊ အြ်ထငွ၊ ယာယီ စသည့်စာရင်းများ 

ဆုိင်ရာ ရထငွနှင့်ထြးထငွစာရင်းများကုိ စစ်ထဆးပခင်း၊ ယင်းရထငွနှင့်ထြးထငွများကုိ 

တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ ကကီး ကြ်မှု၊ ေိန်းချုြ်မှု၊ ကွြ်ကဲမှု ရှိ မရိှ 

စစ်ထဆးပခင်း၊ 

( ေ ) ဥြထေအရ စစ်ထဆးပခင်းခံရမည့် အေဲွ့အစည်းအသီးသီးတွင် ဌာနတွင်းစာရင်းစစ် 

အေဲွ့များ ေဲွ့စည်းေားမှု ရိှ မရိှ နှင့် ေုိအေဲွ့များသည် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာန၊ 

အေဲွ့အစည်းများက  သတ်မှတ်ထြးေားထသာ လုြ်ငန်းစဉ်၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကားချက်၊ 

လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ  လုြ်ငန်းများကုိထဆာင်ရွက်ပခင်း ရိှ မရိှ စစ်ထဆးပခင်း၊ 
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( ဓ )  ဥြထေအရ စစ်ထဆးခံရမည့် အေဲွ့အစည်း သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းများကုိ စစ်ထဆးရာတွင် 

ဥြထေအရ အထရးယူသင့်သည်ဟယုူဆထသာ ကိစ္စများကုိထတွ့ရှိြါက စစ်ထဆး 

ထတွ့ရှခိျက်များကုိ လုိအြ်သလုိ အထရးယူထဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ေမ်း 

အေဲွ့အစည်းအကကီးအမှူးေံ ထြးြို ့ရမည့်အပြင် ယင်း၏ ပြည်ထောင်စုအဆင့် 

အေဲွ့အစည်းဝင်ြုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် 

အေဲွ့အစည်းဝင်ြုဂ္ဂိုလ်ေံ ထြးြို့ပခင်း၊  

 ( န ) အေဲွ့အစည်းတစ်ရြ် သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းတစ်ခုကုိ စစ်ထဆးရာတွင် ယင်းအေဲွ့အစည်း 

သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်အလုိက် ထလလွင့်ပြုန်းတီးမှု၊ ယုိေိတ်မှု၊ ြျက်စီးမှု၊ နစ်နာ 

ဆံုးရှုံးမှု၊ အလဲွသံုးစားပြုမှုများ ထလာထလာဆယ်ပေစ်ထြါ်ထနပခင်းကုိ ချက်ချင်း 

ရြ်တန့်တားဆီးရန် လုိအြ်သည်ဟု ယူဆြါက-  

(၁) သက်ဆုိင်ရာဝန်ေမ်းအေဲွ့အစည်းအကကီးအမှူးေံ ချက်ချင်းအထ ကာင်း ကားပြီး 

ယင်း၏ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အေွဲ့အစည်းဝင်ြုဂ္ဂိုလ် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းထေသကကီး သို ့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်အေွဲ့အစည်းဝင်ြုဂ္ဂ ိုလ်ေံ  

အထ ကာင်း ကားပခင်း၊ 

(၂) သက်ဆိုင်ရာဝန်ေမ်းအေွဲ့အစည်းအကကီးအမှူးက အထရးယူထဆာင်ရွက်မှု 

မရိှလျှင် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့နှင့်သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်အစိုးရအေွဲ့ေံ အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း။ 

  ( ြ ) (၁) ဥြထေအရ စစ်ထဆးခံရမည့် အေွဲ့အစည်းများ၊ ရုံးများ၊ လုြ်ငန်းခွင်များ၊ 

စက်ရံုများစသည်တ့ုိ၏ ဥြစာများ၊ အထဆာက်အဦများအတွင်းသ့ုိ ဝင်ထရာက် 

စစ်ထဆးပခင်း၊  

  (၂) ဥြထေအရ စစ်ထဆးခံရမည့် အေဲွ့အစည်းများ၊ ရံုးများ၊ လုြ်ငန်းခွင်များ၊ 

စက်ရံုများတွင်ရိှထသာ စီမံကိန်းများ၊ စီမံချက်များ၊ လုြ်ကုိင်ြံုနည်းစနစ်များ၊ 

စာချုြ်စာတမ်းများ၊ လူစာရင်းများ၊ ထငွစာရင်းများ၊ ြစ္စည်းစာရင်းများ၊ 

အစီရင်ခံစာများ၊ စာရင်းစာအုြ်များ၊ ထပြစာများနှင့် အပခားအထောက်အေား 

စာရွက်စာတမ်းများကုိ ထတာင်းခံစစ်ထဆးပခင်း၊ 

  (၃) ြုေ်မခဲွငယ် (၂) တွင် ထော်ပြေားထသာ စာရွက်စာတမ်းများကုိ ထတာင်းခံ 

ရာတွင် မူရင်းအတိုင်းပေစ်ထစ၊ မိတ္တ ူကူး၍ပေစ်ထစ၊ အီလက်ေထရာနစ် 

နည်းစနစ်ပေင့် ပေစ်ထစ သက်ဆိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများက ထြးြိုထ့စပခင်း၊ 

  (၄) စစ်ထဆးချက်များနှင် ့ြတ်သက်၍ ထတွ့ရှိသည့်သက်ထသခံြစ္စည်းများ၊ 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ အသံေုိင်များ၊ အီလက်ေထရာနစ်ဆုိင်ရာမှတ်တမ်းများကုိ 

သက်ထသခံအပေစ် ေိန်းသမိ်းပခင်း၊ 

  (၅) စစ်ထဆးထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်များကို ထခါ်ယူထမးပမန်းပခင်း၊ 

ေွက်ဆုိချက်များရယူပခင်း၊ 
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  (၆) စစ်ထဆးထရးအတွက် လုိအြ်ြါက ကျွမ်းကျင်သူဝန်ေမ်းများ၏ အကူအညီကုိ 

လုြ်ငန်းအလုိက်ပေစ်ထစ၊ ကာလအြုိင်းအပခားအားပေင့်ပေစ်ထစ သက်ဆုိင်ရာ 

အေဲွ့အစည်း၏ သထဘာတူခွင့်ပြုချက်ပေင့်ရယူပခင်း။ 

 ( ေ ) အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်းများ၏ အပခားထငွထရးထ ကးထရးကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း 

ထသာ စာရင်းများကုိ လိုအြ်ြါက စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 ( ဗ ) နုိင်ငံြုိင် ထရ၊ ထပမ၊ ထလ၊ သယံဇာတများကုိ အသံုးပြု၍ အကျိုးခံစားခွင့်ထြးသည့် 

စာချုြ်ြံုစံအမျိုးမျိုး၊ နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးပေင့် အစုိးရနှင့်ထဆာင်ရွက်သည့် ေက်စြ် 

လုြ်ငန်းများ၏ လုြ်ငန်းနှင့် စာရင်းများကုိ လိုအြ်ြါက စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 (ဘ) ပြည်တွင်းကပေစ်ထစ၊ ပြည်ြကပေစ်ထစ ထချးယူထငွများ၊ ပြည်တွင်းသို့ပေစ်ထစ၊ 

ပြည်ြသ့ုိ ပေစ်ထစ ေုတ်ထချးထငွများ၊ အတုိးထြးထငွ၊ အတုိးရထငွများနှင့် ြတ်သက်၍ 

ဥြထေ၊ စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ လုိက်နာထဆာင်ရွက်မှု 

ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

 ( မ ) ရရန်ရှိထငွနှင့် ြစ္စည်းများ၊ ထြးရန်ရှိထငွနှင့် ြစ္စည်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန် တိကျစွာ 

ထော်ပြပခင်း ရိှ မရိှ နှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းလင်း ထဆာင်ရွက်မှု 

ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 

(ယ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတက ဥြထေနှင့်အညီ ထြးအြ်သည့် အပခားတာဝန်များ ေမ်းထဆာင်ပခင်း၊  

( ရ ) တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ သတ်မှတ်ထသာအပခားတာဝန်များ ေမ်းထဆာင်ပခင်း။” 

၄။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေ ြုေ်မ ၁၃ ကုိ ထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “၁၃။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချု ြ်သည် ြုေ်မ ၁၁ နှင့် ြုေ်မ ၁၂ တ့ုိအရ မိမိအား အြ်နှင်းေားထသာ 

တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ေုတိယစာရင်းစစ်ချုြ်၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် 

စာရင်းစစ်ချုြ်၊ စာရင်းစစ်ရံုးအဆင့်ဆင့်ရှိ စာရင်းစစအ်ရာရှိများနှင့် မိမိကတာဝန်ထြးထသာ 

အေွဲ့ငယ်များ၊ ဝန်ေမ်းများ၊ ြုဂ္ဂိုလ်များအား လွှဲအြ်ထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည်။”  

၅။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချု ြ်ဥြထေ ြုေ်မ ၂၅ တွင်- 

 (က) ြုေ်မခဲွ (က)၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) နှင့် ြုေ်မခဲွ (ဃ) တ့ုိကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေိုးရမည်- 

 “(က) သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတာ် အစည်းအထဝးတွင် 

တိုင်းထေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်၏ အရအသုးံစာရင်းများနှင့် လုြ်ငန်း 

အထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်မှုများကို စစ်ထဆးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုး တစ်ကကိမ်တင်ပြပခင်းနှင့် ေူးပခားထသာအထပခအထနတွင် 

အခါအားထလျာ်စွာ တင်ပြပခင်း၊ 

  ( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်အေွဲ့အစည်းများ၊ 

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကကီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ 

အေွဲ့အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက်မှုများသည် 

ပြည်သူတ့ုိအတွက် အမှန်တကယ် အကျို းသက်ထရာက်မှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း၊ 
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  (ဃ) မိမိ၏ ထဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် စစ်ထဆးထတွ့ရှိချက်များကို တိုင်းထေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကကီးချု ြ်ေံသ့ုိ အစီရင်ခံတင်ပြသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း 

တုိင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတာ်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း၊” 

  ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (င) ၏ထနာက်တွင် ြုေ်မခွဲ (စ)၊ ြုေ်မခွဲ (ဆ)၊ ြုေ်မခွဲ (ဇ)၊ ြုေ်မခွဲ (ဈ) နှင့် 

ြုေ်မခဲွ (ည) တ့ုိကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း ပေည့်စွက်ပြီး မူလဥြထေ ြုေ်မခဲွ(စ)ကုိ ြုေ်မခဲွ(ဋ) 

အပေစ် ထပြာင်းလဲအမှတ်စဉ်ရမည်- 

  “( စ ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်အေွဲ့အစည်းများ၊ 

အစုိးရဌာန၊အစုိးရအေဲွ့အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထော်ထဆာင်ရွက် 

မှုများကို စစ်ထဆးရန် တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်ထတာ်က 

တာဝန်ထြးအြ်လာလျှင် စစ်ထဆး၍ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် 

လွှတ်ထတာ်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း၊ 

  (ဆ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ရိှ အစုိးရဌာန၊အစုိးရအေဲွ့အစည်းများ၏ 

အပခားထငွထရးထ ကးထရးကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်းထသာ စာရင်းများကုိ လိုအြ်ြါက 

စစ်ထဆးပခင်း၊ 

  ( ဇ ) နုိင်ငံြုိင် ထရ၊  ထပမ၊ ထလ၊ သယံဇာတများကုိ အသံုးပြု၍ အကျို းခံစားခွင့်ထြးသည့် 

သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် 

ပြည်နယ်အစုိးရအေဲွ့နှင့်စာချု ြ်ြံုစံအမျို းမျို း၊ နည်းစနစ်အမျို းမျို းပေင့် 

ေက်စြ်လုြ်ကုိင်ထဆာင်ရွက်သည့် လုြ်ငန်းများ၏ လုြ်ငန်း နှင့်စာရင်းများကို 

လိုအြ်၍ တာဝန်ထြးလာြါက စစ်ထဆးပခင်း၊ 

  ( ဈ ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွနှင့် ဆက်စြ်ထဆာင်ရွက်ထသာ 

ထ ကးပမီ၊ အြ်ထငွ၊ ယာယီ စသည့်စာရင်းများဆုိင်ရာ ရထငွနှင့်ထြးထငွစာရင်းများကုိ 

စစ်ထဆးပခင်း၊ ယင်းရထငွနှင့်ထြးထငွများကို တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ 

ကကီး ကြ်မှု၊ ေိန်းချုြ်မှု၊ ကွြ်ကဲမှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးနိုင်ရန် စာရင်းစစ်အရာရှိ 

များအား တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း၊ 

  (ည) ရရန်ရိှထငွနှင့် ြစ္စည်းများ၊ ထြးရန်ရိှထငွနှင့် ြစ္စည်းများ ပြည့်စံုမှန်ကန်တိကျစွာ 

ထော်ပြပခင်း ရိှ မရိှ နှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စာရင်းရှင်းလင်းထဆာင်ရွက်မှု 

ရိှ မရိှ စစ်ထဆးပခင်း၊” 

၆။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေ ြုေ်မ ၃၄ တွင-် 

 (က) ြုေ်မခွဲ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 
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  “( ခ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ေမ်းအေွဲ့အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းအထကာင်အေည်ထော် 

ထဆာင်ရွက်မှုများသည် ပြည်သူတ့ုိအတွက် အမှန်တကယ်အကျို းသက်ထရာက်မှု 

ရိှ မရိှ စစ်ထဆးပခင်း၊” 

( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ဃ) ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မခွဲ (င) ကုိ ထအာက်ြါအတိုင်း ပေည့်စွက်ရမည်- 

 “( င ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွနှင့် ဆက်စြ်ထဆာင်ရွက်ထသာ 

ထ ကးပမီ၊ အြ်ထငွ၊ ယာယီ စသည့် စာရင်းများဆုိင်ရာ ရထငွနှင့်ထြးထငွစာရင်းများကုိ 

စစ်ထဆးပခင်း၊ ယင်းရထငွနှင့်ထြးထငွများကို တာဝန်ရှိသူများက စနစ်တကျ 

ကကီး ကြ်မှု၊ ေိန်းချုြ်မှု၊ ကွြ်ကဲမှု ရှိ မရှိ စစ်ထဆးပခင်း။” 

၇။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ဥြထေ ြုေ်မ ၃၆ ၏ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၃၆-က၊ ြုေ်မ ၃၆-ခ နှင့် 

ြုေ်မ ၃၆-ဂ တို့ကို  ထအာက်ြါအတိုင်း ပေည့်စွက်ရမည်- 

“၃၆-က။ ဥြထေအရ စစ်ထဆးပခင်းခံရမည့် အေဲွ့အစည်းအသီးသီးတ့ုိသည် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာထရး 

နှစ်ကုန်ဆံုးပြီးထနာက် ရက်ထြါင်း ၉၀ အတွင်း ဝန်ေမ်းအင်အားစာရင်း၊ ထငွစာရင်း၊ ကုန်ြစ္စည်း 

စာရင်းအြါအဝင် နှစ်ချုြ်စာရင်းများကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံးနှင့် စာရင်းစစ်ရုံး 

အဆင့်ဆင့်သို့ ထြးြိုရ့မည်။ 

၃၆-ခ။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရံုးနှင့် စာရင်းစစ်ရံုးအဆင့်ဆင့်တို့၏ အစီရင်ခံစာအရ 

ဝန်ေမ်းများအား အထရးယူသည့်အခါတွင် ြဏာမစုံစမ်းမှုကို ပြန်လည်ပြုလုြ်ပခင်းမပြုဘဲ 

စာရင်းစစ်ရံုးအဆင့်ဆင့်တ့ုိ၏ စစ်ထဆးထတွ့ရိှချက်ကုိ စဲွချက်တင်ရန် အထောက်အေားတစ်ရြ် 

အပေစ်မှတ်ယူ၍ ဌာနဆုိင်ရာစံုစမ်းစစ်ထဆးမှုကုိ ဆက်လက်ပြုလုြ်ရမည်။ 

၃၆-ဂ။ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံးနှင့်စာရင်းစစ်ရုံးအဆင့်ဆင့်တို ့၏ စစ်ထဆးထရး 

လုြ်ငန်းများေိထရာက်စွာထဆာင်ရွက်နုိင်ထစရန်အလ့ုိငှာ သက်ဆုိင်ရာအေဲွ့အစည်းများ သ့ုိမဟုတ် 

လုြ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူများက ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ရမည်။” 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 (ြုံ) ေင်ထကျာ် 

 နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 


