
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် င့်ှ ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ် 
 
၂၄၁။  ပြ ည်ေထာင်စု၏စာရင်းစစ်ချ ပ်ကို  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်ဟု ေခ  ေဝ ရမည။် 
 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ င်း 
 
၂၄၂။ (က) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ိုင်ငံေတာ်၏အရအသုံးစာရင်းများကို စစ်ေဆး၍  ပြ ညေ်ထာင်စု 

လတ်ေတာ်သို  တင်ပြ ိုင်ရန် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲကဖြ စေ်စ၊ လတ်ေတာ် 
ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲကဖြ စ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အရည်အချင်းများ ှင့် 
 ပြ ည့်စုံသည့် ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးအား  ပြ ည်ေထာင်စလုတေ်တာ်၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးရမည်- 

  (၁) အသက် ၄၅ ှစ်ပြ ည့်ပးီသူ၊ 
  (၂) အသက်ကန်သတ်ချက်မှအပပုဒ်မ ၁၂၀ တွင်ေဖာ်ပြ ထားေသာပြ ညသူ်လတေ်တာ် 

ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများ ှင့်  ပြ ည့်စုံသူ၊ 
  (၃) ပုဒ်မ ၁၂၁ တင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့်  ပြ ည်သူလတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြ စ် 

ေရွးေကာက်တင်ေမြ ာက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိေစေသာ  ပြ ဌာန်းချက်များ ှင့်လည်း  ငစိွနး် 
 ခြ ငး်မရှသိ၊ူ 

  (၄) (ကက) တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ ်  ပြ ည်နယ်အဆင့်ထက်မနိမ့်ေသာ စာရင်းစစ် 
အရာရှိရာထူးတွင်  အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သိုမဟုတ်  

   (ခခ) မှတပ်ုံတင်စာရင်းကိုင် သိုမဟုတ် လက်မှတ်ရပြ ည်သူစာရင်းကိုင်အဖြ စ် 
အနည်းဆုံး ၂၀ ှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သိုမဟုတ် 

   ( ဂဂ ) ထင်ေပ ေကျာ်ကားသည့်   ဂုဏ်သတငး်ရှိေသာ             စာရင်းပညာရှင်  
    သိုမဟုတ် စာရင်းအင်းပညာရှင် သိုမဟုတ် စီးပွားေရးပညာရှင်အဖြ စ် 

ိုငင်ံ ေတာ်သမတက ယူဆသူ။ 
  (၅) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ  သစာရှိသူ။  
 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရည်အချင်းများ ှင့် 

မပြ ည်စံုေကာငး်အထငအ်ရှားမပြ သ ိုင်ပါကပြ ည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ိုင်ငံေတာ် 
သမတက အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ပုဂိ လ်အား  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် 
အဖြ စ်ခန်အပ်တာဝန်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခွင့်မရှိေစရ၊  

 (ဂ) ိုင်ငံေတာ်သမတသည်  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးရန် 
 ပြ ညေ်ထာင်စုလတေ်တာ်၏ သေဘာတူညီချက်မရရှိသည့် ပုဂိ လ်အစား အမညစ်ာရင်း 
သစ်ကို  ပြ ည်ေထာင်စုလတေ်တာ်သို  ထပ်မံတငသ်ွင်းခွင့်ရှိသည်၊ 

 (ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ိုင်ငံေတာ်သမတအား တာဝန်ခံရမည်၊ 
 (င)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် လတ်ေတာ်တစ်ရပ်ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြ စလ်င် 

 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် အဖြ စ်        ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသည့်     ေနမှစ၍   
  လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြ စ်မှ ုတ်ထွက်ပးီ ဖြ စ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊ 



 (စ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြ စ်လင်ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် 
အဖြ စ်ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသည့် ေနမှစ၍ တည်ဆဲဝန်ထမ်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း 
များ ှင့်အညီ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြ စ်မှ အငမိ်းစားယူပးီ  ဖြ စသ်ညဟ်မုှတယ်ူရမည၊် 

 (ဆ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ိုင်ငံေရးပါတီတစ်ခုခု၏ အဖွဲ ဝင်ဖြ စလ်င် 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သိုမဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန် 
ေပးခြ င်းခံရသည့်ေနမှစ၍ မိမိရာထူးသက်တမ်းအတွင်း ယင်းပါတီအဖွဲအစည်း၏ 
ပါတီလပု်ငန်းများတငွ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခြ င်းမပြ ရ။ 

  
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပ်စွဲပြ စ်တင်ခြ င်း 
 
၂၄၃။  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပ်စွဲပြ စတ်ငလ်ိုပါက  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကးီတစ်ဦးဦးအား 

စွပ်စွဲပြ စ်တင်ခြ င်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၂၃၃ ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 
ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ င်း 
 
၂၄၄။ (က) ိုင်ငံေတာ်သမတသည်  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား အေထာက်အကူပြ ရန ်

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များထဲကဖြ စေ်စ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူများ 
ထဲကဖြ စ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ အရည်အချင်းများ ှင့်  ပြ ည့်စုံသည့် ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးအား 
မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ဒုတိယစာရငး်စစ်ချ ပ်အဖြ စ ်ခန်အပ်တာဝန်ေပးရမည်- 

  (၁) အသက် ၄၀ ှစ်ပြ ည့်ပးီသူ၊ 
  (၂) အသက်ကန်သတ်ချက်မှအပ ပုဒ်မ ၁၂၀ တွင် ေဖာ်ပြ ထားေသာ  ပြ ည်သူ  

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရညအ်ချငး်များ 
ှင့်  ပြ ည့်စုံသူ၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၁၂၁ တွင် ေဖာ်ပြ ထားသည့်  ပြ ည်သူလတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြ စ် 
ေရွးေကာက်တင်ေမြ ာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေစေသာ  ပြ ာန်းချက်များ ှင့်လည်း  ငစိနွ်း 
 ခြ ငး်မရှသိ၊ူ 

  (၄) (ကက) တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အဆင့်ထက် မနိမ့်ေသာ 
စာရင်းစစ်အရာရှိရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသူ 
သိုမဟုတ် 

   (ခခ) မှတပ်ုံတင်စာရင်းကိုင် သုိမဟတု် လက်မှတ်ရပြ ည်သူစာရင်းကိုင် 
အဖြ စ ်အနည်းဆုံး ၁၅ ှစ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသူ သိုမဟုတ် 

   (ဂဂ) ထင်ေပ ေကျာ်ကားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိေသာ စာရင်းပညာရှင် 
သိုမဟုတ် စာရင်းအင်းပညာရှင် သိုမဟုတ် စီးပွားေရးပညာရှင် 
အဖြ စ ် ိုင်ငံေတာ်သမတကယူဆသူ။ 

  (၅) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ သစာရှိသူ။ 



 (ခ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်သည်  ပြ ညေ်ထာင်စစုာရင်းစစ်ချ ပ်အား လည်းေကာင်း၊ 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်မှတဆင့် ိုင်ငံေတာ်သမတအား လည်းေကာင်း တာဝန်ခံရ 
မည်၊ 

 (ဂ) ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ င်းခံရသူသည် လတ်ေတာ်တစ်ရပ် 
ရပ၏် ကိုယ်စားလှယ်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေသာ်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံေရး 
ပါတီတစ်ခုခု၏ အဖွဲ ဝင်ေသာ်လညး်ေကာင်း  ဖြ စ်ပါက ပုဒ်မ၂၄၂ ပုဒ်မခွဲ(င)၊ (စ) ှင့် 
(ဆ)ပါ  ပြ ာန်းချက်များ ှင့်လည်း သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် င့်ှဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တုိ၏ရာထူးသက်တမး်၊ရာထူးမှ တ်ုထွက်ခြ င်း 
တာဝန်မှရပ်စဲခြ င်း င့်ှ လစ်လပ်ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက်ခန်ထားခြ င်း 
 
၂၄၅။ (က)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရငး်စစ်ချ ပ်တို၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် 

သာမန်အားဖြ င့် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းဖြ စ်သည်။  
 (ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သိုမဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်သည် ရာထူးသက်တမ်း 

မကုန်ဆုံးမီအေကာင်းတစ်ခုခေုကာင့် မိမိသေဘာဆ အေလျာက် ရာထူးမှ တ်ထွက် 
လိုလင် ထိုသို တထ်ွက်လိုေကာင်း ိုင်ငံေတာ်သမတထံ စာဖြ င့်တင်ပြ ပးီ ရာထူးမှ 
တ်ထွက် ိုင်သည်၊ 

 (ဂ) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ေပးအပ်သည့်တာဝန်ကို ေကျပွန်စွာ မထမ်းေဆာင် ိုင်ေသာ 
 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သိုမဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အား ရာထူးမှ တထ်ွက် 
ရန် န်ကား ိုင်သည်။ န်ကားသည့်အတိုင်း လိုက်နာခြ င်းမပြ လင် တာဝနမ်ှရပ်စဲရ 
မည်၊ 

 (ဃ) ရာထူးမှ တ်ထွက်ခြ င်းေကာင့်ဖြ စေ်စ၊ တာဝန်မှရပ်စဲခံရခြ င်းမှဖြ စ်ေစ၊ ကွယ်လွန်ခြ င်း 
ေကာင့်ဖြ စ်ေစ၊ အခြ ားအေကာင်းတစ်ခုခုေကာင့်ဖြ စ်ေစ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် 
သိုမဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ် ရာထူးေနရာလစ်လပ်လင် ိုင်ငံေတာ်သမတသည် 
ဖဲွ စညး်ပံုအေခြ ခံဥပေဒပါ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သိုမဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ် 
ချ ပ်ခန်ထားခြ င်း ှင့် စပ်လျဥ်းသည့်  ပြ ဌာန်းချက်များ ှင့်အညီ  ပြ ညေ်ထာင်စု စာရင်းစစ် 
ချ ပ်အသစ် သိုမဟုတ် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် အား ခန်အပ်တာဝန်ေပး ိုင်သည်။ 
ထိုသို  ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ ငး်ခံရသည့်  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် သိုမဟုတ် ဒုတိယ 
စာရင်းစစ်ချ ပ်၏ ရာထးူသကတ်မ်းသည် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ ကျန်ရှိသည့်ရာထူး 
သက်တမ်းအတွက်သာ  ဖြ စ်ေစရမည်၊ 

 (င) (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တိုအား ခန်အပ်တာဝန် 
ေပးသည့် ိုင်ငံေတာ်သမတသည် ရာထူးသကတ်မ်းမကုန်ဆုံးမီ တု်ထွက်သွား 
ေသာေကာင့်ဖြ စ်ေစ၊ကွယ်လွန်ေသာေကာင့်ဖြ စ်ေစ၊တစ်စုံတစ်ခုေသာ အေကာငး် 
ေကာင့်ဖြ စေ်စ၊ ိုင်ငံေတာ်သမတ ရာထူး လစ်လပ်ပါက အစားထိုး ေရွးချယ်တင် 
ေမြ ာက်လိုက်သည့် ိုင်ငံေတာ်သမတအသစ်သည် ယင်းတိုအားဆက်လက်တာဝန် 
ေပး ိုင်သည် သုိမဟတု် ဖွဲ စည်းပုံအေခြ ခံဥပေဒပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ ှင့်အညီ 



 ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ်များကို ခန်  
အပ်တာဝန်ေပး ိုင်သည်။ယင်းသို  ခန်အပ်တာဝန်ေပးမညဆ်ိုပါက  ပြ ညေ်ထာင်စု 
စာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် ှင့် ဒုတိယစာရငး်စစ်ချ ပ်အသစ်များကို ခန်အပ်တာဝန် 
ေပးပးီသည့်အချိန်အထိ  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ် 
တိုအား ယင်းတို၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းေဆာင်ေစ ိုင်သည်။ 

  (၂) အစားထိုးခန်အပ် တာဝန်ေပးခြ င်းခရံသည့်  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အသစ် 
ှင့် ဒုတိယစာရငး်စစ်ချ ပ်အသစ်တို၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ိ ုင်ငံေတာ်သမတ 
အသစ်၏ ကျန်ရှိသည့် ရာထးူသကတ်မ်းကနုဆ်ုံးသညအ်ထသိာ  ဖြ စ်ရမည်။ 

 (စ)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချ ပ်တို၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
များ ှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ဥပေဒပြ ဌာန်းသတ်မှတ်ရမည်။ 

 
 
တုိင်းေဒသကီးစာရင်းစစ်ချ ပ် သုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ် 
၂၇၀။ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ၏် စာရင်းစစ်ချ ပ်ကုိ တိုင်းေဒသကးီ သုိမဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်ဟု ေခ ေဝ ရမည်။ 
 
တုိင်းေဒသကီးစာရင်းစစ်ချ ပ် သုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးခြ င်း 
၂၇၁။ (က) တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် အရအသုံးေငွစာရငး်များကို စစေ်ဆး၍ 

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်လတ်ေတာ်သို  တင်ပြ ိုင်ရန် 
တုိငး်ေဒသကးီ သုိမဟတု်  ပြ ည်နယဝ်န်ကးီချ ပ်သည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် 
များထဲကဖြ စ်ေစ၊လတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲကဖြ စ်ေစ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
အရည်အချင်းများ ှင့်  ပြ ည့်စုံသူတစ်ဦးဦးအား တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် 
စာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပး ိုင်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ 
သိုမဟုတ်ပြ ည်နယ်လတ်ေတာ်သိုတင်ပြ သေဘာတူညီချက်ရယူ၍ ိုင်ငံေတာ်သမတထံ 
တင်ပြ ရမည်- 

  (၁) အသက် ၄၀ ှစ်ပြ ည့်ပးီသူ၊ 
  (၂) အသက်ကန်သတ်ချက်မှအပ ပုဒ်မ ၁၂၀ တင်ွ ေဖာ် ပြ ထားသည့်  ပြ ညသ်ူ  

လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အရညအ်ချငး်များ 
ှင့်  ပြ ည့်စုံသူ၊ 

  (၃) ပုဒ်မ ၁၂၁ တင်ွ ေဖာ်ပြ ထားသည့်  ပြ ည်သူလတ််ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြ စ် 
ေရွးေကာက်တင်ေမြ ာက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိေစေသာ  ပြ ဌာန်းချက်များ ှင့်လည်း  ငစိနွ်း 
 ခြ ငး်မရှသိ၊ူ 

  (၄) (ကက) တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်အရာရှိထက် မနိမ့်ေသာ 
ရာထူးတွင် အနညး်ဆုံး ငါး ှစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သိုမဟုတ် ခ ိုင်အဆင့် 
စာရင်းစစအ်ရာရှိထက် မနိမ့်ေသာ ရာထူးတွင် အနည်းဆုံး ၁၀ ှစ် 
ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ သိုမဟုတ်  



   ( ခခ  ) မှတပ်ုံတင်စာရင်းကိုင် သိုမဟုတ် လက်မှတ်ရပြ ည်သူစာရင်းကိုင်အဖြ စ် 
အနည်းဆုံး ၁၅ စ်ှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သူ။ 

  (၅) ိုင်ငံေတာ် ှင့် ိုင်ငံသားများအေပ  သစာရှိသူ။ 
 
 (ခ) ိုင်ငံေတာ်သမတသည် တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် 

တာဝန်ေပးအပ်ရန ် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ သုိမဟတု်  ပြ ညန်ယ်ဝန်ကးီချ ပက် 
သက်ဆိုင်ရာလတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် တင်ပြ လာသည့် ပုဂိ လအ်ား 
တုိငး်ေဒသကးီသုိမဟတု်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးရမည်။ 

 (ဂ) တုိငး်ေဒသကးီသုိမဟတု်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ 
အရည်အချင်းများ ှင့် မပြ ည့်စုံေကာငး် အထင်အရှားမပြ ိုင်ပါက သကဆိ်ငု်ရာ 
တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်လတေ်တာ်သည် သကဆိ်ငု်ရာ တိုင်းေဒသကးီ 
သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ဝန်ကးီချ ပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ပုဂိ လအ်ား 
တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးရန် 
 ငြ င်းပယ်ခွင် ့မရှိေစရ၊ 

 (ဃ) တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယဝ်န်ကးီချ ပ်သည် တိုင်းေဒသကးီ သုိမဟုတ် 
 ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အဖြ စ် ခန်အပ်တာဝန်ေပးရန် တိုင်းေဒသကးီ သုိမဟတု် 
 ပြ ည်နယ်လတ်ေတာ်၏ သေဘာတညူီချက်မရရှိသည့် ပုဂိ လ်အစား အမည်စာရင်းသစ် 
ကို သက်ဆိုင်ရာ တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်လတ်ေတာ်သို  ထပ်မံတင်သွင်းခွင့် 
ရှသိည။် 

 (င)  တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ ် ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်သည်- 
  (၁) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ဝန်ကးီချ ပ်မတှစဆ်င့် 

ိုင်ငံေတာ်သမတအား တာဝန်ခံရမည်၊ 
  (၂)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်အား လည်းေကာငး်၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကးီ 

သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်ဝန်ကးီချ ပအ်ား လညး်ေကာင်း တာဝန်ခံရမည်။ 
 
တုိင်းေဒသကီး စာရင်းစစ်ချ ပ် သုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ် စာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပ်စွဲပြ စ်တင်ခြ င်း 
 
၂၇၂။  တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်စာရင်းစစ်ချ ပ်အား စွပ်စွဲပြ စတ်ငရ်န် ကိစေပ ေပါက်လင် 

တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်ဝန်ကးီချ ပ် သိုမဟုတ် ဝန်ကးီတစ်ဦးဦးအား စွပ်စွဲ 
 ပြ စ်တင်ခြ င်းဆုိင်ရာ ပုဒ်မ ၂၆၃ ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များ င့်ှအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 
တုိင်းေဒသကီး စာရင်းစစ်ချ ပ် သုိမဟုတ်  ပြ ည်နယ် စာရင်းစစ်ချ ပ်ရာထူးမှ တ်ထွက်ခြ င်း၊ တာဝန်မှ 
ရပ်စဲခြ င်း င့်ှ လစ်လပ်သည့်ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက်ခန်ထားခြ င်း 
 
၂၇၃။ ရာထူးမှ ုတ်ထွက်ခြ င်း၊ တာဝန်မှရပ်စဲခြ ငး်၊ လစ်လပ်သည့်ရာထူးေနရာတွင်  ဖြ ည့်စွက်ခန်  

ထားခြ င်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြ စပ်ါက အငမ်ိးစားယူပးီဖြ စ်သညဟ်ု မှတ်ယူခြ ငး်တို  ှင့်စပ်လျဥ်း၍ 



တိုင်းေဒသကးီ  သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် ဝန်ကးီချ ပ် သိုမဟုတ် ဝန်ကးီများအတကွ် သတ်မှတ် 
ထားသည့် ပုဒမ် ၂၆၄ ပါ  ပြ ဌာန်းချက်များသည် တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ် 
စာရင်းစစ်ချ ပ် ှင့်လညး် သက်ဆိုင်ေစရမည်။ 

၂၇၄။ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ် စာရင်းစစ်ချ ပ်၏ တာဝန်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ှင့် 
ရပိုင်ခွင့်များကို ဥပေဒပြ ဌာန်းသတ်မှတ်ရမည်။ 

 
 
ဘ ာေရးေကာ်မရင်ှဖဲွ စည်းခြ င်း 
 
၂၂၉။ (က) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်ကို ေအာက်ပါပုဂိ လ်များဖြ င့် ဖွဲ စည်းရမည်- 
  (၁) ိုင်ငံေတာ်သမတ      ဥကဌ 
  (၂) ဒုတိယသမတများ      ဒုတယိဥကဌများ 
  (၃)  ပြ ည်ေထာင်စုေရှ ေနချ ပ်     အဖွဲ ဝင် 
  (၄)  ပြ ည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်    အဖွဲ ဝင် 
  (၅) တိုင်းေဒသကးီဝန်ကးီချ ပ်များ ှင့်  ပြ ညန်ယ်ဝန်ကးီချ ပ်များ အဖွဲ ဝင်များ 
  (၆) ေနပြ ည်ေတာ်ေကာင်စီဥကဌ    အဖွဲ ဝင် 
  (၇)  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာေရးဝန်ကးီ    အတွင်းေရးမှ း 
 (ခ) (၁) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်ကို ဖွဲ စည်းသည့်အခါ အဖွဲ ဝင်အဖြ စ် ထမ်းေဆာင်ရမည့် 

ရာထးူေနရာတငွ် အေကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေကာင့် တာဝန်ေပးအပ်ခြ င်းခံရသူ 
မရှိေသးပါက ိ ုင်ငံေတာ်သမတသည် ထိုေနရာအတကွ် သင့်ေလျာ်သည့် 
ပုဂိ လ်တစ်ဦးဦးအား ယာယီအဖွဲ ဝင်အဖြ စ် တာဝန်ေပးအပ် ိုင်သည်၊ 

  (၂) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်ဖွဲ စည်းခြ ငး်ကို ိုင်ငံေတာ်သမတက ထုတ်ပြ နေ်ကညာရ 
မည်။ ထို ပြ င် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်အတွက် လိုအပ်ေသာ အမိန် ၊ န်ကားချက် 
စသညမ်ျားကိုလည်း ိုင်ငံေတာ်သမတ သိုမဟုတ် ိ ုင်ငံေတာ်သမတက တာဝန် 
ေပးအပ်သည့် ပုဂိ လ်က ထုတ်ပြ နေ်ကညာ ိုင်သည်။ 

 
ဘ ာေရးေကာ်မရင်ှ၏ တာဝန် င့်ှ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
 
၂၃၀။ (က)  ပြ ညေ်ထာင်စုဝန်ကးီဌာနများ၏ အရအသုံးခန်မှန်းေခြ ေငွစာရင်းများ ှင့်  ပြ ညေ်ထာင်စု 

အဆင့် အဖွဲအစည်းများ၏ အရအသံုးခန်မှန်းေခြ ေငစွာရငး်များကို ိုင်ငံေတာ်သမတ 
က တာဝနေ်ပးအပေ်သာ ဒုတိယသမတတစ်ဦးက ဦးေဆာင်စိစစ်၍  ပြ ညေ်ထာင်စု 
ဝန်ကးီဌာနများအပါအဝင်  ပြ ည်ေထာငစ်အုဆင့် အဖွဲအစည်းများ၏ အရအသံုး 
ေငွစာရင်း လျာထားချက်ကို ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သို  တင်ပြ ရမည၊် 

 (ခ) တုိငး်ေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အရအသုံးေငွစာရင်းများကို ိုင်ငံေတာ်သမတက 
တာဝန်ေပးအပ်ေသာ ကျန်ဒုတိယသမတတစ်ဦးက ဦးေဆာင်စိစစ်ပးီ တိုင်းေဒသကးီ 



သိုမဟုတ်  ပြ ည်နယ်အရအသုံးေငွစာရငး် လျာထားချက်ကို ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သို  
တင်ပြ ရမည၊် 

 (ဂ) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သည်- 
  (၁)  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ  အသုံးစရိတ်များပါရှိေသာ  ပြ ညေ်ထာင်စု၏ အရအသုံး 

ခန်မှန်းေခြ ေငွစာရင်း၊ တိုင်းေဒသကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်များအတက်ွ 
 ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ဘ ာေငွများကို သင့်ေလျာ်သလို  ဖြ ည့်ဆည်း 
ေပးခြ င်း၊ အထူးကစိရပ်အေနဖြ င့်ေထာက်ပံ့ခြ ငး်၊ ေချးေငွများ ခွင့်ပြ ခြ ငး် 
အပါအဝင်  ပြ ညေ်ထာင်စု၏ ဘ ာေငွအရအသံုးဆိုင်ရာဥပေဒကမး် သုိမဟတု် 
ေနာက်ထပ်ဘ ာ ေငွခွဲေဝသုံးစွဲေရး ဥပေဒကမး်ကို  ပြ ည်ေထာင်စုလတေ်တာ်သို  
ေထာက်ခံတင်ပြ ရမည၊် 

  (၂) ဘ ာေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် ကိစများကို အကံပြ ိုင်ေရးအတွက် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

  (၃) ခိုင်မာေသာ ဘ ာေရးစနစ်ဖြ စေ်ပ ေစေရးအတွက်  ပြ ညေ်ထာင်စလုတေ်တာ်က 
ဥပေဒပြ ဌာနး်၍ တာဝန်ေပးအပ်သည့် ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သည်  ပြ ညေ်ထာင်စု၏ အရအသံုးမှန်းေခြ ေငွစာရင်း၊ တိုင်းေဒသ 
 ကးီ သိုမဟုတ်  ပြ ညန်ယ်များအား  ပြ ည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွမှ ဘ ာေငွများကို 
သင့်တင့်ေလျာကပ်တ်စွာ  ဖြ ည့်ဆညး်ေပးခြ င်း၊ အထူးကိစတစ်ရပ်အေနဖြ င့် ေထာက်ပံ့ 
 ခြ ငး်၊ လိုအပ်မည့်ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခြ င်းတိုပါဝင်သည့်  ပြ ညေ်ထာင်စ၏ု ဘ ာေငွ 
အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒကမး်ကို  ပြ ည်ေထာင်စုလတေ်တာ်သို  တင်ပြ ိုငေ်ရး အတွက် 
ိုင်ငံေတာ်သမတထံသို  ေထာက်ခံတင်ပြ ရမည၊် 

 (င) ဘ ာေရးေကာ်မရှင်သည် လိုအပ်ပါက ဘ ာေရးကမ်းကျင်သူများ၏ အကဉံာဏ် 
များကို ရယူ ိုင်သည်။ 

 


