ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ

၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္၊ ေAာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ
မာတိကာ
စU္

Aေၾကာင္းAရာ

၁၊၊ နိဒါန္း
၂၊၊ Aခန္း(၁)၊

စာမ်က္နွာ
၁

Aမည္၊စတင္Aာဏာတည္ျခင္းနွင့္

၂

Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၃၊၊ Aခန္း(၂)၊
၄၊၊ Aခန္း(၃)၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးနွင့္
စာရင္းစစ္ရုံး Aဆင့္ဆင့္ဖြဲ ့စည္းျခင္း

၃

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္

၄

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
-

ခန္ ့Aပ္တာ၀န္ေပးျခင္း

၄

-

Aရည္Aခ်င္းမ်ား

၅

-

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏
တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

-

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏
တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၇

-

ရာထူးသက္တမ္း

၇

-

ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ျခင္း

၇

-

တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း

၈

-

လစ္လပ္ရာထူးေနရာတြင္

၅၊၊ Aခန္း(၄)၊

၆

ျဖည့္စြက္ခန္ ့ထားျခင္း

၈

စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း

၈

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ ့မဟုတ္
ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၉

-

ခန္ ့Aပ္တာ၀န္ေပးျခင္း

၉

-

Aရည္Aခ်င္းမ်ား

၉

-

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ ့မဟုတ္
ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏
တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၁၀

-

ရာထူးသက္တမ္း

၁၁

-

ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ျခင္း

၁၁

-

တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း

၁၁

-

လစ္လပ္ရာထူးေနရာတြင္

၆၊၊ Aခန္း(၅)၊

ျဖည့္စြက္ခန္ ့ထားျခင္း

၁၂

စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း

၁၂

စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္နွင့္
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား
-

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးရွိ
စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား

-

၁၂

စာရင္းစစ္ရုံးAဆင့္ဆင့္ရွိ
စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား

၇၊၊ Aခန္း(၆)၊

၁၂

Aေထြေထြ

၁၂
၁၃

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံေတာ္
နုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီ
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ
(နိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးေကာင္စီUပေဒ
Aမွတ္ ၂၃/၂၀၁၀)
၁၃၇၂ ခုနွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
(၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္၊ ေAာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္)

နိဒါန္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပုံAေျခခံ Uပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ တြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ
AေျခခံUပေဒAေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရးAတြက္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုAပ္သည့္ လုပ္ငန္း
ရပ္မ်ားကို နုိင္ငေ
ံ တာ္ ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပ႒ာန္း
ထားသည့္Aေလ်ာက္

နုိင္ငံေတာ္၏

Uပေဒျပဳေရး၊

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္

တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္Aသီးသီး ေပၚေပါက္လာ
သည့္Aခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ၾကိဳတင္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို Uပေဒနွင့္Aညီ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္
ရာUပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းရန္လိုAပ္လာပါသည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍

နုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္

ျပည္ေထာင္စု

သမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒAရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ တုိင္းေဒသ
ၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႕၏ တာ၀န္နွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စာရင္း
စစ္ရုံးAဆင့္ဆင့္ရွိ စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္
နုိင္ရန္Aလုိ႕ငွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ နွင့္
Aညီ ဤUပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

-၂Aခန္း(၁)
Aမည္၊ စတင္Aာဏာတည္ျခင္းနွင့္ Aဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္
၁။

(က)

ဤUပေဒကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

(ခ)

ဤUပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ Aာဏာတည္သည့္ေန႕မွစတင္၍ Aာဏာ
တည္ေစရမည္။

၂။

ဤUပေဒတြင္ပါရွိေသာ

ေAာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္

ေဖာ္ျပပါAတုိင္း

Aဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ေစရမည္ (က)

ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း
ပုံAေျခခံUပေဒကို ဆုိသည္။

(ခ)

လႊတ္ေတာ္ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ Aမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္နွင့္ တုိင္းေဒၾကီး သုိ မ
့ ဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္တုိ ့ကုိ ဆုိသည္။

(ဂ)

၀န္ထမ္းAဖြဲ႕Aစည္းဆုိသည္မွာ နုိင္ငံေတာ္၏ ကိစၥA၀၀Aတြက္ Uပေဒနွင့္Aညီ
ခန္႕ထားေသာ ၀န္ထမ္းAဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို ဆိုသည္။

(ဃ)

ျပည္ေထာင္စုAဆင့္Aဖဲြ႕Aစည္းဆိုသည္မွာ ဖဲြ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒAရ ဖြဲ႕စည္း
ေသာ ျပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕၊ Aမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး နွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၊
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ နုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ
AေျခခံUပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စု
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္Aဖြဲ႕တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႕က ဖြဲ႕စည္းသည့္
ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ Aဖြဲ႕တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း ဆုိသည္။

(င)

တိုင္းေဒသၾကီး

သို႕မဟုတ္

ျပည္နယ္Aဆင့္Aဖဲ႕ြ Aစည္းဆုိသည္မွာ

ဖြဲ႕စည္းပုံ

AေျခခံUပေဒAရ ဖြဲ႕စည္းေသာ တုိင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္AစိုးရAဖြဲ႕၊
တုိင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္
ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က
ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မတီနွင့္Aဖြဲ႕တုိ႕ကိုဆုိသည္။

-၃Aခန္း(၂)
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးနွင့္ စာရင္းစစ္ရုံး
Aဆင့္ဆင့္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
၃။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးနွင့္

စာရင္းစစ္ရုံး

Aဆင့္ဆင့္တုိ႕ကို

ေAာက္ပါ

Aတိုင္း ဖြဲ႕စည္းသည္ (က)

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊

(ခ)

တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးမ်ားနွင့္ ယင္းတုိ႕၏
ၾကီးၾကပ္မႈေAာက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္
Aတြင္း(၁)

ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု မရွိလွ်င္(ကက)ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
( ခခ ) ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။

(၂)

ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ရွိလွ်င္(ကက) ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ရတုိင္း၌
- ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းစာရင္းစစ္ရုံး၊
- ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
- ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။
(ခခ)

ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ၌
- ကိုယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသစာရင္းစစ္ရုံး၊
- ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။

(ဂဂ)

က်န္ေဒသမ်ား၌
- ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
- ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။

(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၌(၁) ခရုိင္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၊
(၂) ျမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား။

-၄Aခန္း(၃)
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ခန္႕Aပ္ တာ၀န္ေပးျခင္း
၄။

ျပည္ေထာင္စု၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဟု ေခၚေ၀ၚရမည္။

၅။

နုိင္ငံေတာ္၏ AရAသုံးစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႕ တင္ျပ

နုိင္ရန္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ

ျဖစ္ေစ ဖဲြ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၂၊ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ဤUပေဒပုဒ္မ ၉ တုိ႕ပါ Aရည္Aခ်င္း
မ်ားနွင့္ျပည့္စုံေသာ

ပုဂၢဳိလ္တစ္UီးUီးAား

နုိုင္ငံေတာ္သမၼတက

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aျဖစ္ ခန္႕Aပ္တာ၀န္ေပးရမည္။
၆။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aား Aေထာက္Aကူျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ

ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒပုဒ္မ ၂၄၄၊
ပုဒ္မခြဲ (က)နွင့္ ဤUပေဒပုဒ္မ ၁၀ တို႕ပါ Aရည္Aခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္UီးUီးAား
နုိုင္ငံေတာ္သမၼတက မိမိသေဘာဆႏၵAေလ်ာက္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aျဖစ္ ခန္႕Aပ္တာ၀န္
ေပးရမည္။
၇။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ တစ္UီးUီးသည္(က)

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေသာ္
လည္းေကာင္း၊

နုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏

Aဖြဲ႕၀င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ျဖစ္ပါက

ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံ Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ(င)၊ (စ)၊ (ဆ)နွင့္ ပုဒ္မ ၂၄၄၊ ပုဒ္မ
ခြဲ(ဂ)တို႕ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(က)Aရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နုိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ Aဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လွ်င္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သူျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား
ခန္႕Aပ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည့္

နိုင္ငံသားတစ္Uီးျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

Aဆုိပါပုဂၢဳိလ္သည္ ေနာင္လာမည့္ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္ရပ္ရပ္တြင္
ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္သူျဖစ္ပါက နုုိင္ငံသားတစ္UီးAား ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံ Uပေဒ
ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)Aရ ေပးAပ္ထားေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္
မဆုံးရႈံးေစရန္Aလို႕ငွာ

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္က ေၾကညာသည့္ေန႕မွစ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံ Uပေဒပုဒ္မ ၁၂၀ နွင့္ ၁၂၁
တုိ႕ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ပါတီစည္းရုံးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

နယ္ေျမစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း

-၅၈။

(က)

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတAား တာ၀န္ခံရမည္။

(ခ)

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aား

လည္းေကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ

တစ္ဆင့္

လည္းေကာင္း

နုိင္ငံေတာ္သမၼတAား

တာ၀န္ခံရမည္။
Aရည္Aခ်င္းမ်ား
၉။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ေAာက္ပါAရည္Aခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံရမည္ (က)

Aသက္ ၄၅ နွစ္ ျပည့္ျပီးသူ၊

(ခ)

Aသက္ကန္႕သတ္ခ်က္မွAပ ဖဲြ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပ
ေသာ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားAတြက္

သတ္မတ
ွ ္ထားသည့္

Aရည္Aခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူ၊
(ဂ)

ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားAျဖစ္

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခင
ြ ့္မရွိေစေသာ

ျပ႒ာန္း

ခ်က္မ်ားနွင့္လည္း ျငိစြန္းျခင္းမရွိသူ၊
(ဃ)

(၁)

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္Aဆင့္ထက္ မနိမ့္ေသာ စာရင္းစစ္
Aရာရွိရာထူးတြင္ Aနည္းဆုံး ၁၀ နွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
သို႕မဟုတ္

(၂)

မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္

သို့မဟုတ္

လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္Aျဖစ္

Aနည္းဆံုး ၂၀နွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
သို႕မဟုတ္
(၃)

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ စာရင္းပညာရွင္ သို့မဟုတ္
စာရင္းAင္းပညာရွင္

သို့မဟုတ္

စီးပြားေရးပညာရွင္Aျဖစ္

နိုင္ငံေတာ္

သမၼတက ယူဆသူ၊
(င)
၁၀၊၊

နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားAေပၚ သစၥာရွိသူ၊၊

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ေAာက္ပါAရည္Aခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုရမည္၊၊
(က)

Aသက္၄၀နွစ္ျပည့္ျပီးသူ၊

(ခ)

Aသက္ကန့္သတ္ခ်က္မွAပ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထား
ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္Aရည္
Aခ်င္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုသူ၊

(ဂ)

ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိေစေသာ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ားနွင့္ လည္းျငိစြန္းျခင္းမရွိသူ၊

(ဃ)

(၁)

တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္Aဆင့္ထက္မနိမ့္ေသာ စာရင္းစစ္
Aရာရွိရာထူးတြင္Aနည္းဆံုး၁၀ နွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
သို့မဟုတ္

-၆(၂)

မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္

သို့မဟုတ္

လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္Aျဖစ္

Aနည္းဆံုး ၁၅နွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
သို့မဟုတ္
(၃)

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ စာရင္းပညာရွင္ သို့မဟုတ္
စာရင္းAင္းပညာရွင္

သို့မဟုတ္

စီးပြားေရးပညာရွင္Aျဖစ္

နိုင္ငံေတာ္

သမၼတက ယူဆသူ၊
(င)

နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားAေပၚ သစၥာရွိသူ၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏တာ၀န္နွင့္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား
၁၁၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည္၊၊
(က)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္Aစည္းAေ၀းတြငျ္ ဖစ္ေစ ၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္
Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္Aစည္းAေ၀းတြင္ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္၏AရAသံုးစာရင္းမ်ား
စစ္ေဆးျခင္းနွင႔္စပ္လ်U္း၍ ထူးျခားေသာAေျခAေနကို AခါAားေလ်ာ္စြာတင္ျပ
ျခင္း၊

(ခ)

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြAရAသံုးဆိုင္ရာ Uပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရ(၁)

နိုင္ငံေတာ္၏ AရAသံုးစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊

(၂)

AရAသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းပါရေငြမ်ားကိုျပည့္၀စြာရရွိေစရန္ေဆာင္
ရြက္ထားျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊

(၃)

AရAသံုးခန့္မွန္းေျခေငြစာရင္းပါသံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို
ထိေရာက္စြာAသံုးျပဳ မျပဳစစ္ေဆးျခင္း၊၊

(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုAဆင့္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ Aစိုးရဌာန
မ်ား၊AစိုးရAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားနွင့္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔ Aတြက္စာရင္းAင္းထား
သိုပံုနည္းစနစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းနွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာစနစ္နွင္႔ Aညီက်င့္သံုး
ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊

(ဃ)

ျပည္ေထာင္စုAဆင့္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ Aစိုးရဌာန
မ်ား၊ AစိုးရAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔၏ လုပ္ငန္းAေကာင္
Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း၊

(င)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္Uကၠ႒

သို႔မဟုတ္ Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္Uကၠ႒ကျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုAဆင့္Aဖြဲ႔Aစည္း
တစ္ခုခု၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ျဖစ္
ေစ ယင္း၏လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္Aား စစ္ေဆးေပးရန္ ညိွႏႈိင္းလာပါက လိုAပ္သလို
စစ္ေဆးျပီးေနာက္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသ္ို႔ ေပးပို႔ျခင္း၊
(စ)

ျမန္မာနိုငင
္ ံစာရင္းေကာင္စီနွင့္

ျမန္မာနိုင္ငံ

လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ား

Aသင္းတို့Aားၾကီးၾကပ္ျခင္းနွင့္ လိုAပ္ေသာလမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္း၊

-၇(ဆ)

လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတို႔၏
တာ၀န္၊ က်င့္၀တ္သိကၡာ၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနွင္႔စပ္လ်U္း၍ Uပေဒနွင့္Aညီသတ္မွတ္ျခင္း
နွင္႔ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဇ)

လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္နွင့္ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတို႔ကစစ္
ေဆးထားသည့္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၏စာရင္းမ်ားတြင္နိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးေဆာင္ရ
မည့္Aခြန္Aခမ်ားနွင့္စပ္လ်U္း၍ထပ္မံစစ္ေဆးရန္လိုAပ္ပါကစစ္ေဆးျခင္း၊

(စ်)

စာရင္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင္႔ စပ္လ်U္းေသာ လိုAပ္သည့္ Uပေဒၾကမ္းကို
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သင
ြ ္းျခင္း၊

(ည)

မိမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
Aစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊

(ဋ)

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက Uပေဒနွင့္Aညီ ေပးAပ္သည့္ Aျခားတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္
ျခင္း၊

(ဌ)
၁၂၊၊

တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရ သတ္မွတ္ေသာ Aျခားတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ျခင္း၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္း ျဖစ္သည္(က)

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္နွင္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ခ)

သက္ဆိုင္ရာAစိုးရဌာနမ်ား ၊ AစိုးရAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားနွင့္ပစၥည္း
စာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊

(ဂ)

တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
Aားလမ္းညႊန္ျခင္း၊ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းနွင့္AခါAားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးျခင္း၊၊

၁၃၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၁၁ နွင့္ ၁၂ တို႔Aရ မိမိAားAပ္နွင္းထားေသာ

တာ၀န္ နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္
ခ်ဳပ္နွင့္ စာရင္းစစ္ရံုးAဆင့္ဆင့္ရွိစာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ားAားလႊဲAပ္ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္၊၊
ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္နွင္႔လုပ္ပိုင္ခင
ြ ္႔မ်ား
၁၄၊၊

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကေပးAပ္သည့္တာ၀န္နွင္႔လုပ္

ပိုင္ခြင္႔ မ်ားကိုက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရမည္၊၊
ရာထူးသက္တမ္း
၁၅၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔၏ရာထူးသက္တမ္းသည္နိုင္ငံ

ေတာ္သမၼတ၏ရာထူးသက္တမ္းAတိုင္းျဖစ္သည္၊၊
ရာထူးမွ နုတ္ထက
ြ ္ျခင္း
၁၆၊၊

(က) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ရာထူးသက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ Aေၾကာင္းတစ္ခုခု
ေၾကာင့္ မိမိ၏သေဘာဆႏၵAေလ်ာက္ရာထူးမွ နုတ္ထြက္လိုလ်ွင္ ထိုသို႔နုတ္ထြက္ လုိ

-၈ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာျဖင္႔တင္ျပျပီး ရာထူးမွ နုတ္ထက
ြ ္နိုင္သည္၊၊
(ခ) ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မခြဲ(က)ပါAတိုင္း ရာထူးမွ နုတ္ထြက္လိုလ်ွင္ ထိုသို႔
နုတ္ထြက္လိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ တဆင႔္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ
စာျဖင့္ တင္ျပ ျပီး ရာထူးမွနုတ္ထြက္နိုင္သည္၊၊
တာ၀န္မွရပ္စျဲ ခင္း
၁၇၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

သို႔မဟုတ္

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္

ေပးAပ္သည့္

တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္နိုင္ပါက ယင္းAားရာထူးမွ နုတ္ထြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက
ညႊန္ၾကားနိုင္သည္၊၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလိုက္နာျခင္းမျပဳလ်ွင္ တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္း
ခံရမည္၊၊
လစ္လပ္ရာထူးေနရာတြင္ျဖည့္စြက္ခန့္ထားျခင္း
၁၈၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ရာထူးမွနုတ္ထြက္ျခင္း

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

တာ၀န္မွရပ္စဲခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ကြယ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

Aျခား

Aေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစယင္းပုဂၢိဳလ္၏ရာထူးေနရာလစ္လပ္လ်ွင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္
ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒပါျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဴပ္

သို့မဟုတ္

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ခန္႔ထား

ျခင္းနွင့္စပ္လ်U္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ Aသစ္
သို့မဟုတ္

ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aသစ္Aား

ခန့္Aပ္တာ၀န္ေပးနိုင္သည္၊၊

ထိုသ႔ိုခန့္Aပ္

တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သို့မဟုတ္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ရာထူး
သက္တမ္းသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ က်န္ရွိသည့္ ရာထူးသက္တမ္း Aတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္၊၊
စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္း
၁၉၊၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aား

ခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊၊

စြပ္စြဲျပစ္တင္လိုပါက

ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒပါျပဌာန္း

-၉Aခန္း(၄)
တိုင္းေဒသၾကီးသို့မဟုတ္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ခန့္Aပ္တာ၀န္ေပးျခင္း
၂၀၊၊

တိုင္းေဒသၾကီး

သို့မဟုတ္

ျပည္နယ္၏စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို

တိုင္းေဒသၾကီး

သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဟု ေခၚေ၀ၚရမည္၊၊
၂၁၊၊

တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္AရAသံုးေငြစာရင္းမ်ားကိုစစ္ေဆး၍ သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ျပနိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားထဲ
မွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၂၇၁၊
ပုဒ္မခြဲ(က)နွင့္ ဤUပေဒပုဒ္မ၂၄တို႕ပါ Aရည္Aခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္UီးUီးAား
တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသၾကီး သို ့မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္
ခ်ဳပ္Aျဖစ္ခန္႔ Aပ္တာ၀န္ေပးနိုင္ေရးAတြက္ တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္တင္ျပသည့္Aခါ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ယင္းပုဂၢိဳလ္Aား သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းေဒသၾကီး သို ့မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aျဖစ္ ခန္႕Aပ္တာ၀န္ေပးရမည္၊၊
၂၂၊၊

တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္(က)

နိုင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါကဖြဲ ့စည္းပံုAေျခခံUပေဒပုဒ္မ၂၆၂၊ပုဒ္မခြဲ(ဎ)၊ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)ပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္Aတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊၊

(ခ)

ေနာင္လာမည္႔ Aေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္သူ
ျဖစ္္ပါက နိုင္ငံသားတစ္UီးAား ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒပုဒ္မ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)Aရေပး
Aပ္ထားေသာေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္မဆံုးရွံုးေစရန္Aလို႔ငွာေရြးေကာက္
ပြဲက်င္းပရန္

ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေၾကညာသည့္ေန့မွစ၍

ဖြဲ႔

စည္းပံုAေျခခံ Uပေဒပုဒ္မ၁၂၀ နွင့္၁၂၁တို့ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ေရြး
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

နယ္ေျမစည္းရံုး

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ သည္၊၊
၂၃၊၊

တိုင္းေဒသၾကီး သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဴပ္သည္(က)

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aား

လည္းေကာင္း၊

သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္Aားလည္းေကာင္းတာ၀န္ခံရမည္၊၊
(ခ)

သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္္ နိုင္ငံေတာ္
သမၼတAား တာ၀န္ခံရမည္။

Aရည္Aခ်င္းမ်ား
၂၄။

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ေAာက္ပါAရည္Aခ်င္းမ်ားႏွင့္

ျပည့္စံုရမည္-

-၁၀(က)

Aသက္၄၀နွစ္ျပည့္ျပီးသူ၊

(ခ)

Aသက္ကန္႕သတ္ခ်က္မွAပဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထား
ေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားAတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ Aရည္
Aခ်င္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုသူ၊

(ဂ)

ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႕လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားAျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္မရွိေစေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
နွင့္လည္းျငိစြန္းျခင္းမရွိသူ၊

(ဃ)

(၁) တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္Aဆင့္ထက္မနိမ့္ေသာ စာရင္းစစ္Aရာ
ရွိ ရာထူးတြင္Aနည္းဆံုးငါးနွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ သို႕မဟုတ္ ခရိုင္Aဆင့္ထက္
မနိမ့္ေသာစာရင္းစစ္Aရာရွိရာထူးတြင္ Aနည္းဆံုး ၁၀နွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
သို႕မဟုတ္
(၂) မွတ္ပံုတင္စာရင္းကိုင္ သို႕မဟုတ္ လက္မွတ္ရျပည္သူ႕ စာရင္းကိုင္ Aျဖစ္
Aနည္းဆံုး ၁၅နွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ။

(င) နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားAေပၚသစၥာရွိသူ။
တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ နွင္ ့လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား
၂၅။

တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏တာ၀န္မ်ားမွာေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္

သည္(က) သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး
တိုင္းေဒသၾကီး

သို႕မဟုတ္

သို႕မဟုတ္

ျပည္နယ္လႊြတ္ေတာ္Aစည္းAေ၀းတြင္

ျပည္နယ္၏

AရAသံုးစာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းနွင့္

စပ္လ်U္း၍ထူးျခားေသာAေျခAေနကိုAခါAားေလ်ာ္စြာတင္ျပျခင္း၊
(ခ) သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြAရAသံုးဆိုင္ရာ
Uပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားAရ
(၁)

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၏AရAသံုးစာရင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊

(၂)

AရAသံုးခန္႕မွန္းေျခ ေငြစာရင္းပါရေငြမ်ားျပည့္၀စြာရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္
ထားျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း၊

(၃)

AရAသံုးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းပါ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားကိုထိ
ေရာက္စြာAသံုးျပဳမျပဳစစ္ေဆးျခင္း၊

(ဂ) တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္Aဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား ၊ တိုင္းေဒသၾကီး
သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ Aစုိးရဌာန၊ AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း၊
(ဃ) မိမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ တစ္
ဆင့္တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႕Aစီရင္္ခံတင္ျပျခင္း၊

-၁၁(င) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္
နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကျဖစ္ေစ Uပေဒနွင္႕Aညီ ေပးAပ္သည့္ Aျခားတာ၀န္မ်ားထမ္း
ေဆာင္ျခင္း၊
(စ) တည္ဆဲUပေဒတစ္ရပ္ရပ္Aရ သတ္မွတ္ထားေသာ Aျခားတာ၀န္္မ်ားထမ္းေဆာင္
ျခင္း၊
၂၆။

တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္း

ျဖစ္သည္(က)

သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္Aတြင္းရွိAစိုးရဌာနမ်ား၊ Aစုိးရ
Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ ေငြစာရင္းနွင့္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊

(ခ)

သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္Aတြင္းရွိစာရင္းစစ္ရံုးAဆင့္ဆင့္
၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလမ္းညႊန္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကျဲ ခင္းနွင့္ AခါAား
ေလ်ာ္စာြ စစ္ေဆးျခင္း။

၂၇။

တိုင္းေဒသၾကီးသို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၂၅နွင့္ ၂၆တုိ႕AရAပ္နွင္း

ထားေသာတာ၀န္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မိမိတိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ျပည္နယ္Aတြင္းရွိစာရင္းစစ္
Aရာရွိမ်ားAား လႊဲAပ္ေဆာင္ရြက္ေစနုိင္သည္။
ရာထူးသက္တမ္း
၂၈။

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ရာထူးသက္တမ္းသည္ နိုင္ငံေတာ္

သမၼတ၏ ရာထူးသက္တမ္းAတိုင္း ျဖစ္သည္။
ြ ္ျခင္း
ရာထူးမွနုတ္ထက
၂၉။

တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တစ္UီးUီးသည္ ရာထူးသက္တမ္းမကုန္

ဆံုးမီAေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိမိ၏သေဘာဆႏၵAေလ်ာက္ရာထူးမွ နုတ္ထြက္လိုလွ်င္ ထိုသို႕
နုတ္ထြက္လိုေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ တစ္ဆင့္နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံစာျဖင့္ တင္ျပျပီး
ရာထူးမွနုတ္ထြက္နိုင္သည္။
တာ၀န္မွရပ္စျဲ ခင္း
၃၀။
ကို

တိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တစ္UီးUီးသည္ ေပးAပ္သည့္တာ၀န္
ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္နိုင္ပါက

ညႊန္ၾကားနိုင္သည္။
ရပ္စဲျခင္းခံရမည္။

ယင္းAားရာထူးမွနုတ္ထြက္ရန္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏

ညႊန္ၾကားခ်က္ကို

နိုင္ငံေတာ္သမၼတက

လိုက္နာျခင္းမျပဳလွ်င္တာ၀န္မွ

-၁၂လစ္လပ္ရာထူးေနရာတြင္ျဖည့္စြက္ခန္႕ထားျခင္း
၃၁။
ျဖစ္ေစ၊

တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ရာထူးမွနုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္
တာ၀န္မွရပ္စဲခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ကြယ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

AျခားAေၾကာင္း

တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းပုဂၢိဳလ္၏ ရာထူးေနရာလစ္လပ္လွ်င္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္္ ဖြဲ႕စည္းပံု
AေျခခံUပေဒပါ တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ခန္႕Aပ္တာ၀န္ေပးျခင္းနွင့္
စပ္လ်U္းသည့္ သက္ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ လစ္လပ္သည့္ရာထူးေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္
ခန္႕ထားနိုင္သည္။

ထိုသို႕

ျဖည့္စြက္ခန္႕ထားျခင္းခံရသည့္

ပုဂၢိဳလ္၏

ရာထူးသက္တမ္းသည္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ က်န္ရွိသည့္ ရာထူးသက္တမ္းAတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္္။
စြပ္စြျဲ ပစ္တင္ျခင္း
၃၂။

တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Aား စြပ္စြဲျပစ္တင္လိုပါက ဖြဲ႕စည္းပံု

AေျခခံUပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ Aညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

Aခန္း(၅)
ြ ့္မ်ား
စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား၏တာ၀န္နွင့္လုပ္ပိုင္ခင
ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးရွိ စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား
၃၃။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးရွိ စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က

လႊဲAပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ Aညီေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
စာရင္းစစ္ရံုး Aဆင့္ဆင့္ရွိစာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ား
၃၄။

စာရင္းစစ္ရံုးAဆင့္ဆင့္ရွိစာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ားသည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္AညီေAာက္ပါ

တာ၀န္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရမည္(က)

ျပည္ေထာင္စု၏

ဘ႑ာေငြAရAသံုးဆိုင္ရာ

Uပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

Aရ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာ
ေငြAရAသံုးဆိုင္ရာUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားAရေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိနွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ Aစုိးရဌာနမ်ား၊AစိုးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏(၁)

AရAသံုးစာရင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္း၊

(၂)

ရေငြမ်ားကိုျပည့္၀စြာရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊

(၃)

သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည့္ေငြေၾကးမ်ားကိုထိေရာက္စာြ Aသံုးျပဳမျပဳစစ္ေဆး
ျခင္း။

(ခ)

သက္ဆုင
ိ ္ရာ၀န္ထမ္းAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏
ရြက္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္း၊

လုပ္ငန္းAေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္

-၁၃(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကျဖစ္ေစ၊တိုင္းေဒသၾကီးသုိ႕မဟုတ္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္
ခ်ဳပ္ကျဖစ္ေစUပေဒနွင့္AညီေပးAပ္သည့္ Aျခားတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ျခင္း၊

(ဃ)

(၁) ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ ့မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသစာရင္းစစ္
Aရာရွိနွင့္

ခရိုင္စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ားျဖစ္ပါက

မိမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ

တုိင္းေဒသၾကီး သုိ ့မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သုိ ့Aစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊
(၂) ျမဳိ ့နယ္စာရင္းစစ္Aရာရွိျဖစ္ပါက မိမိ၏ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ
ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႕မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသစာရင္းစစ္
Aရာရွိ သုိ ့မဟုတ္ ခရုိင္စာရင္းစစ္Aရာရွိမွတစ္ဆင့္တုိင္းေဒသၾကီး သုိ ့မဟုတ္
ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သုိ ့ Aစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။
၃၅။

စာရင္းစစ္ရုံးAဆင့္ဆင့္ရွိ စာရင္းစစ္Aရာရွိမ်ားသည္ ေAာက္ပါလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားရွိသည္(က)

သက္ဆုိင္ရာAစုိးရဌာနမ်ား၊AစုိးရAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၏ေငြစာရင္းနွင့္ပစၥည္းစာရင္း
မ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္း၊

(ခ)

မိမိလက္ေAာက္ရွိစာရင္းစစ္ရုံးမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားAားလမ္းညႊန္

ျခင္း၊ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းနွင့္AခါAားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးျခင္း။

Aခန္း(၆)
Aေထြေထြ
၃၆။

ဤUပေဒAာဏာမတည္မီ နုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ႕့ျဖိဳးေရးေကာင္စီက ဤ

Uပေဒကုိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေရးAတြက္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ ဖဲြ႕
စည္းပုံ AေျခခံUပေဒAရေဆာင္ရြက္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၃၇။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ

(၁၉၈၈ခုနွစ္၊နုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးAဖဲြ႕Uပေဒ

Aမွတ္ ၅) Aရခန္ ့ထားေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ႕သည္ ဤUပေဒAရ
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တုိ ့ကုိခန္ ့Aပ္တာ၀န္ေပးသည့္ေန႕Aထိ မိမိတုိ႕
၏တာ၀န္နွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၈။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ

(၁၉၈၈ခုနွစ္၊နုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးAဖဲြ႕Uပေဒ

Aမွတ္ ၅) Aရ ထုတ္ျပန္္ထားေသာ နည္းUပေဒမ်ား၊ Aမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ၊ Aမိန္႕၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္နွင့္ လက္စဲြမ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒနွင့္ ဤUပေဒတုိ႕ပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ မဆန္႕က်င္သေရြ႕ဆက္လက္က်င့္သံုးနိုင္သည္။
၃၉။

ဤUပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။

-၁၄၄၀။

ဤUပေဒကို

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒနွင့္Aညီ

ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္က ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းျခင္း
ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က

ရုပ္သိမ္းျခင္း

မျပဳလုပ္သေရြ႕

ဤUပေဒသည္

Aတည္ျဖစ္သည္။
၄၁။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ဤUပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္(က)

လိုAပ္ေသာနည္းUပေဒမ်ားကို ျပည္္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။

(ခ)

လိုAပ္ေသာAမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ၊ Aမိန္႕၊ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ကို ထုတ္ျပန္နိုင္သည္။

၄၂။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္Uပေဒ (၁၉၈၈ ခုနွစ္၊ နုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕Uပေဒ

Aမွတ္၅) ကို ဤUပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

(ပံု) သန္းေရႊ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး
Uကၠဌ
နိုင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ

