ြပည်ေထာင်စစု ာရင်းစစ်ချ ပ် ငှ ့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်
၂၄၁။ ြပည်ေထာင်စု၏စာရင်းစစ်ချ ပ်ကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်ဟု ေခ ေဝ ရမည်။
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်း
၂၄၂။ (က) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ိုင်ငံေတာ်၏အရအသုံးစာရင်းများကို စစ်ေဆး၍ ြပည်ေထာင်စု
လတ်ေတာ်သို တင်ြပ ုိင်ရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲက ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲက ြဖစ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းများ ှင့်
ြပည့်စုံသည့် ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးအား ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက် ြဖင့်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးရမည်(၁) အသက် ၄၅ ှစ်ြပည့် ပီးသူ၊
(၂) အသက်ကန် သတ်ချက်မှအပပုဒ်မ ၁၂၀ တွင်ေဖာ်ြပထားေသာပ
ြ ည်သူ လတ်ေတာ်
ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများ ှင့် ြပည့်စုံသူ၊
(၃) ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖ
ြ စ်
ေရွးေကာက်တင်ေ ြမာက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိေစေသာ ြပဌာန်းချက်များ ှင့်လည်း ငိစွန်း
ြခင်းမရှိသူ၊
(၄) (ကက) တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်ထက်မနိမ့်ေသာ စာရင်းစစ်
အရာရှိရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သို မဟုတ်
(ခခ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် သို မဟုတ် လက်မှတ်ရြပည်သူ စာရင်းကိုင်အ ြဖစ်
အနည်းဆုံး ၂၀ ှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သို မဟုတ်
( ဂဂ ) ထင်ေပ ေကျာ် ကားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိေသာ
စာရင်းပညာရှင်
သို မဟုတ် စာရင်းအင်းပညာရှင် သို မဟုတ် စီးပွားေရးပညာရှင်အြဖစ်
ိုင်ငံေတာ်သမတက ယူဆသူ။
(၅) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ သစာရှိသူ။
(ခ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများ ှင့်
မပ
ြ ည်စုံေ ကာင်းအထင်အရှားမပ
ြ သ ိုင်ပါကပ
ြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ိုင်ငံေတာ်
သမတက အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ပုဂိ လ်အား ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်
အဖ
ြ စ်ခန် အပ်တာဝန်ေပးရန် ြငင်းပယ်ခွင့်မရှိေစရ၊
(ဂ) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးရန်
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်မရရှိသည့် ပုဂိ လ်အစား အမည်စာရင်း
သစ်ကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ိုင်ငံေတာ်သမတအား တာဝန်ခံရမည်၊
(င) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် လတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်လ င်
ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရသည့် ေနမှစ၍
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် အဖ
ြ စ်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အ ြဖစ်မှ ုတ်ထွက် ပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊

(စ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြဖစ်လ င်ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်
အဖ
ြ စ်ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရသည့် ေနမှစ၍ တည်ဆဲဝန်ထမ်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း
များ ှင့်အညီ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖ
ြ စ်မှ အငိမ်းစားယူ ပီး ြဖစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်၊
(ဆ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည်
ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခု၏
အဖွဲ ဝင်ြဖစ်လ င်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အ ြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်
ေပးခ
ြ င်းခံရသည့်ေနမှစ၍ မိမိရာထူးသက်တမ်းအတွင်း ယင်းပါတီအဖွဲ အစည်း၏
ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ရ။
ြပည်ေထာင်စစု ာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပစ် ွဲြပစ်တင်ြခင်း
၂၄၃။ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပ်စွဲြပစ်တင်လိုပါက ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးတစ်ဦးဦးအား
စွပ်စွဲြပစ်တင်ြခင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၂၃၃ ပါ ြပဌာန်းချက်များ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ြ င်း
ဒုတယ
ိ စာရင်းစစ်ချ ပ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
၂၄၄။ (က) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား အေထာက်အကူြပ ရန်
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲက ြဖစ်ေစ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူများ
ထဲကြဖစ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရည်အချင်းများ ှင့် ြပည့်စုံသည့် ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးအား
မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးရမည်(၁) အသက် ၄၀ ှစ်ြပည့် ပီးသူ၊
(၂) အသက်ကန် သတ်ချက်မှအပ ပုဒ်မ ၁၂၀ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ြပည်သူ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများ
ှင့် ြပည့်စုံသူ၊
(၃) ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပည်သူ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအဖ
ြ စ်
ေရွးေကာက်တင်ေ ြမာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေစေသာ ြပ ာန်းချက်များ ှင့်လည်း ငိစွန်း
ြခင်းမရှိသူ၊
(၄)
(ကက) တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ
စာရင်းစစ်အရာရှိရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ
သို မဟုတ်
(ခခ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် သို မဟုတ် လက်မှတ်ရြပည်သူ စာရင်းကိုင်
အဖ
ြ စ် အနည်းဆုံး ၁၅ ှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သို မဟုတ်
(ဂဂ) ထင်ေပ ေကျာ် ကားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိေသာ စာရင်းပညာရှင်
သို မဟုတ် စာရင်းအင်းပညာရှင် သို မဟုတ် စီးပွားေရးပညာရှင်
အဖ
ြ စ် ိုင်ငံေတာ်သမတကယူဆသူ။
(၅)
ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ သစာရှိသူ။

(ခ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်သည်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား
လည်းေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်မှတဆင့် ိုင်ငံေတာ်သမတအား လည်းေကာင်း တာဝန်ခံရ
မည်၊
(ဂ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အ ြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရသူသည် လတ်ေတာ်တစ်ရပ်
ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေရး
ပါတီတစ်ခုခု၏ အဖွဲ ဝင်ေသာ်လည်းေကာင်း ြဖစ်ပါက ပုဒ်မ၂၄၂ ပုဒ်မခွဲ(င)၊ (စ) ှင့်
(ဆ)ပါ ြပ ာန်းချက်များ ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။
ြပည်ေထာင်စစု ာရင်းစစ်ချ ပ် ငှ ဒ့် တ
ု ိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တုိ ၏ရာထူးသက်တမ်း၊ရာထူးမှ တ
ု ်ထွက်ြခင်း
တာဝန်မရ
ှ ပ်စဲြခင်း ှင့် လစ်လပ်ရာထူးေနရာတွင် ြဖည်စ့ က
ွ ခ် န် ထားခ
ြ င်း
၂၄၅။ (က) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တို ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည်
သာမန်အားဖ
ြ င့် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းြဖစ်သည်။
(ခ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ရာထူးသက်တမ်း
မကုန်ဆုံးမီအေကာင်းတစ်ခုခုေ ကာင့် မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ရာထူးမှ တ်ထွက်
လိုလ င် ထိုသို တ်ထွက်လိုေ ကာင်း ိုင်ငံေတာ်သမတထံ စာဖ
ြ င့်တင်ြပ ပီး ရာထူးမှ
တ်ထွက် ိုင်သည်၊
(ဂ) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ေပးအပ်သည့်တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ မထမ်းေဆာင် ိုင်ေသာ
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အား ရာထူးမှ တ်ထွက်
ရန် န် ကား ိုင်သည်။ န် ကားသည့်အတိုင်း လိုက်နာခ
ြ င်းမပ
ြ လ င် တာဝန်မှရပ်စဲရ
မည်၊
(ဃ) ရာထူးမှ တ်ထွက်ြခင်းေ ကာင့်ြဖစ်ေစ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရြခင်းမှြဖစ်ေစ၊ ကွယ်လွန်ြခင်း
ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ားအေကာင်းတစ်ခုခုေ ကာင့်ြဖစ်ေစ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်
သို မဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ် ရာထူးေနရာလစ်လပ်လ င် ိုင်ငံေတာ်သမတသည်
ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်
ချ ပ်ခန် ထားခ
ြ င်း ှင့် စပ်လျဥ်းသည့် ြပဌာန်းချက်များ ှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်
ချ ပ်အသစ် သို မဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် အား ခန် အပ်တာဝန်ေပး ိုင်သည်။
ထိုသို ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရသည့် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ဒုတိယ
စာရင်းစစ်ချ ပ်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ ကျန်ရှိသည့်ရာထူး
သက်တမ်းအတွက်သာ ြဖစ်ေစရမည်၊
(င) (၁) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တို အား ခန် အပ်တာဝန်
ေပးသည့် ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ရာထူးသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ုတ်ထွက်သွား
ေသာေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ကွယ်လွန်ေသာေ ကာင့်ြဖစ်ေစ၊တစ်စုံတစ်ခုေသာ အေကာင်း
ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံေတာ်သမတ ရာထူး လစ်လပ်ပါက အစားထိုး ေရွးချယ်တင်
ေမ
ြ ာက်လိုက်သည့် ိုင်ငံေတာ်သမတအသစ်သည် ယင်းတို အားဆက်လက်တာဝန်
ေပး ိုင်သည် သို မဟုတ် ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များ ှင့်အညီ

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ်များကို ခန်
အပ်တာဝန်ေပး ိုင်သည်။ယင်းသို ခန် အပ်တာဝန်ေပးမည်ဆိုပါက ြပည်ေထာင်စု
စာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ်များကို ခန် အပ်တာဝန်
ေပးပီးသည့်အချိန်အထိ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်
တို အား ယင်းတို ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ေစ ိုင်သည်။
(၂) အစားထိုးခန် အပ် တာဝန်ေပးခ
ြ င်းခံရသည့် ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ်
ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ်တို ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ိုင်ငံေတာ်သမတ
အသစ်၏ ကျန်ရှိသည့် ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိသာ ြဖစ်ရမည်။
(စ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တို ၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်
များ ှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ဥပေဒပ
ြ ဌာန်းသတ်မှတ်ရမည်။

တိငု း် ေဒသကီးစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်
၂၇၀။ တိုင်းေဒသ ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်၏ စာရင်းစစ်ချ ပ်ကို တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်ဟု ေခ ေဝ ရမည်။
တိငု း် ေဒသကီးစာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးခ
ြ င်း
၂၇၁။ (က) တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် အရအသုံးေငွစာရင်းများကို စစ်ေဆး၍
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို တင်ြပ ိုင်ရန်
တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်သည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
များထဲက ြဖစ်ေစ၊လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲက ြဖစ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
အရည်အချင်းများ ှင့် ြပည့်စုံသူတစ်ဦးဦးအား တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်
စာရင်းစစ်ချ ပ်အြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပး ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိငု း် ေဒသ ကီး
သို မဟုတ်ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို တင် ြပသေဘာတူညီချက်ရယူ၍ ိုင်ငံေတာ်သမတထံ
တင်ြပရမည်(၁) အသက် ၄၀ ှစ်ြပည့် ပီးသူ၊
(၂) အသက်ကန် သတ်ချက်မှအပ ပုဒ်မ ၁၂၀ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပည်သူ
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများ
ှင့် ြပည့်စုံသူ၊
(၃) ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ြပည်သူ လတ််ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖ
ြ စ်
ေရွးေကာက်တင်ေ ြမာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေစေသာ ြပဌာန်းချက်များ ှင့်လည်း ငိစွန်း
ြခင်းမရှိသူ၊
(၄) (ကက) တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်အရာရှိထက် မနိမ့်ေသာ
ရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ငါး ှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သို မဟုတ် ခ ိုင်အဆင့်
စာရင်းစစ်အရာရှိထက် မနိမ့်ေသာ ရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သို မဟုတ်

( ခခ ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင် သို မဟုတ် လက်မှတ်ရြပည်သူ စာရင်းကိုင်အ ြဖစ်
အနည်းဆုံး ၁၅ စှ ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ။
(၅) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ သစာရှိသူ။
(ခ)

ိုင်ငံေတာ်သမတသည် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အ ြဖစ်
တာဝန်ေပးအပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်က
သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တင်ြပလာသည့် ပုဂိ လ်အား
တိငု း် ေဒသကီးသို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးရမည်။
(ဂ) တိငု း် ေဒသကီးသို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ
အရည်အချင်းများ ှင့် မပ
ြ ည့်စုံေ ကာင်း အထင်အရှားမပ
ြ ိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ
တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး
သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ပုဂိ လ်အား
တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အ ြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးရန်
ြငင်းပယ်ခွင့်မရှိေစရ၊
(ဃ) တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်သည် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အ ြဖစ် ခန် အပ်တာဝန်ေပးရန် တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ်
ြပည်နယ်လတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်မရရှိသည့် ပုဂိ လ်အစား အမည်စာရင်းသစ်
ကို သက်ဆိုင်ရာ တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်လတ်ေတာ်သို ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်
ရှသ
ိ ည်။
(င) တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်သည်(၁) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်မှတစ်ဆင့်
ိုင်ငံေတာ်သမတအား တာဝန်ခံရမည်၊
(၂) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား လည်းေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ ကီး
သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်အား လည်းေကာင်း တာဝန်ခံရမည်။
တိငု း် ေဒသကီး စာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ြပည်နယ် စာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပစ် ွဲြပစ်တင်ြခင်း
၂၇၂။ တိုင်းေဒသ ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပ်စွဲြပစ်တင်ရန် ကိစေပ ေပါက်လ င်
တိုင်းေဒသ ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ် သို မဟုတ် ဝန် ကီးတစ်ဦးဦးအား စွပ်စွဲ
ြပစ်တင်ြခင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၂၆၃ ပါ ြပဌာန်းချက်များ ငှ အ
့် ညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
တိငု း် ေဒသကီး စာရင်းစစ်ချ ပ် သို မဟုတ် ြပည်နယ် စာရင်းစစ်ချ ပ်ရာထူးမှ တ်ထက
ွ ်ြခင်း၊ တာဝန်မှ
ရပ်စဲြခင်း ှင့် လစ်လပ်သည်ရ
့ ာထူးေနရာတွင် ြဖည့်စွက်ခန် ထားခ
ြ င်း
၂၇၃။ ရာထူးမှ ုတ်ထွက်ြခင်း၊ တာဝန်မှရပ်စဲြခင်း၊ လစ်လပ်သည့်ရာထူးေနရာတွင် ြဖည့်စွက်ခန်
ထားခ
ြ င်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြဖစ်ပါက အငိမ်းစားယူ ပီးြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူြခင်းတို ှင့်စပ်လျဥ်း၍

တိုင်းေဒသ ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် ဝန် ကီးချ ပ် သို မဟုတ် ဝန် ကီးများအတွက် သတ်မှတ်
ထားသည့် ပုဒ်မ ၂၆၄ ပါ ြပဌာန်းချက်များသည် တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်
စာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။
၂၇၄။ တိုင်းေဒသ ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ် စာရင်းစစ်ချ ပ်၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ှင့်
ရပိုင်ခွင့်များကို ဥပေဒပ
ြ ဌာန်းသတ်မှတ်ရမည်။

ဘ ာေရးေကာ်မရှငဖ် ဲွ စည်းြခင်း
၂၂၉။ (က) ဘ
(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(ခ) (၁)

ာေရးေကာ်မရှင်ကို ေအာက်ပါပုဂိ လ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ စည်းရမည်ိုင်ငံေတာ်သမတ
ဥကဌ
ဒုတိယသမတများ
ဒုတိယဥကဌများ
ြပည်ေထာင်စုေရှ ေနချ ပ်
အဖွဲ ဝင်
ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်
အဖွဲ ဝင်
တိုင်းေဒသကီးဝန် ကီးချ ပ်များ ှင့် ြပည်နယ်ဝန် ကီးချ ပ်များ အဖွဲ ဝင်များ
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီဥကဌ
အဖွဲ ဝင်
ြပည်ေထာင်စုဘ ာေရးဝန် ကီး
အတွင်းေရးမှ း
ဘ ာေရးေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ စည်းသည့်အခါ အဖွဲ ဝင်အ ြဖစ် ထမ်းေဆာင်ရမည့်
ရာထူးေနရာတွင် အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေကာင့် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူ
မရှိေသးပါက
ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ထိုေနရာအတွက် သင့်ေလျာ်သည့်
ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးအား ယာယီအဖွဲ ဝင်အ ြဖစ် တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်၊
(၂) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်ဖွဲ စည်း ြခင်းကို ိုင်ငံေတာ်သမတက ထုတ်ြပန်ေ ကညာရ
မည်။ ထို ြပင် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်အတွက် လိုအပ်ေသာ အမိန် ၊ န် ကားချက်
စသည်များကိုလည်း ိုင်ငံေတာ်သမတ သို မဟုတ် ိုင်ငံေတာ်သမတက တာဝန်
ေပးအပ်သည့် ပုဂိ လ်က ထုတ်ြပန်ေ ကညာ ိုင်သည်။

ဘ ာေရးေကာ်မရှင၏
် တာဝန် ငှ ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
၂၃၀။ (က) ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများ၏ အရအသုံးခန် မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ ှင့် ြပည်ေထာင်စု
အဆင့် အဖွဲ အစည်းများ၏ အရအသုံးခန် မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများကို ိုင်ငံေတာ်သမတ
က တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ဒုတိယသမတတစ်ဦးက ဦးေဆာင်စိစစ်၍ ြပည်ေထာင်စု
ဝန် ကီးဌာနများအပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် အဖွဲ အစည်းများ၏ အရအသုံး
ေငွစာရင်း လျာထားချက်ကို ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သို တင်ြပရမည်၊
(ခ) တိငု း် ေဒသကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်အရအသုံးေငွစာရင်းများကို ိုင်ငံေတာ်သမတက
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ကျန်ဒုတိယသမတတစ်ဦးက ဦးေဆာင်စိစစ် ပီး တိုင်းေဒသ ကီး

သို မဟုတ် ြပည်နယ်အရအသုံးေငွစာရင်း လျာထားချက်ကို ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သို
တင်ြပရမည်၊
(ဂ) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သည်(၁) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမ အသုံးစရိတ်များပါရှိေသာ ြပည်ေထာင်စု၏ အရအသုံး
ခန် မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်း၊ တိုင်းေဒသ ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်များအတွက်
ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ဘ ာေငွများကို သင့်ေလျာ်သလို ြဖည့်ဆည်း
ေပးခ
ြ င်း၊ အထူးကိစရပ်အေနဖ
ြ င့်ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ ေချးေငွများ ခွင့်ြပ ြခင်း
အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒ ကမ်း သို မဟုတ်
ေနာက်ထပ်ဘ ာေငွခွဲေဝသုံးစွဲေရး ဥပေဒကမ်းကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို
ေထာက်ခံတင်ြပရမည်၊
(၂) ဘ ာေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် ကိစများကို အကံြပ ိုင်ေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(၃) ခိုင်မာေသာ ဘ ာေရးစနစ်ြဖစ်ေပ ေစေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က
ဥပေဒပ
ြ ဌာန်း၍ တာဝန်ေပးအပ်သည့် ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သည် ြပည်ေထာင်စု၏ အရအသုံးမှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်း၊ တိုင်းေဒသ
ကီး သို မဟုတ် ြပည်နယ်များအား ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ဘ ာေငွများကို
သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ ြဖည်ဆ
့ ည်းေပးခ
ြ င်း၊ အထူးကိစတစ်ရပ်အေနဖ
ြ င့် ေထာက်ပံ့
ြခင်း၊ လိုအပ်မည့်ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခ
ြ င်းတို ပါဝင်သည့် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာေငွ
အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒကမ်းကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို တင်ြပ ိုင်ေရး အတွက်
ိုင်ငံေတာ်သမတထံသို ေထာက်ခံတင် ြပရမည်၊
(င) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ပါက ဘ ာေရးက မ်းကျင်သူများ၏ အကံဉာဏ်
များကို ရယူ ိုင်သည်။

