မြန်ြာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပကေေို မပင်ဆင်သည့်ဥပကေ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်သိုလပြည့်ထ
(၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ
၁။

ဤဥြထေ

၂။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
(

)

ို ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ို ပြဋ္ဌာန်းလို

ာင်စီဥြထေ

၁၀

၃၀ ရ

ရ

။)

်

်)

်သည်။

ို ပြင်ဆင်သည့်ဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၂ တွင်-

ြုေ်မခွဲ (ဃ)၊ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ) နှင့် (တ) တို့
“(ဃ)

ျော်

၅

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-

စာရင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည်မှာ စာရင်းပညာဖြင့် အသက်မမွေးမှုလုပ်ငန်း
နယ်ပယ်များဖြစ်သည့် အမျေားပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် လုြ်ငန်း
နယ်ြယ်၊ စီးြွားထရးနှင့် အပခားအဖွဲ့ အစည်းမျေားတွင် တစ်ဦးချေင်းအထနပဖင့်
စာရင်းဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် လုြ်ငန်းနယ်ြယ်၊ အစိုးရကဏ္ဍစာရင်းလုပ်ငန်း
နယ်ပယ်နှင့် စာရင်းပညာသင်ကကားမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့ကို ဆိုသည်။

(ဌ)

စာရင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဆိုသည်မှာ လက်မှတ်ရဖပည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဖပည့်မီ)
အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပပီးမနာက် စာရင်းလုပ်ငန်းကို မိမိ၏ အဓိက အသက်မမွေး
ဝမ်းမကျာင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် ထ

ာင်စီတွင် မှတ်ြုံတင်ေားသည့်

အမျေားပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် စာရင်းြညာရှင် သို့မဟုတ်
စီးြွားထရးနှင့် အပခားအဖွဲ့ အစည်းမျေားတွင် တစ်ဦးချေင်းအထနပဖင့် စာရင်း
ဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် စာရင်းြညာရှင်ကို ဆိုသည်။
(ဍ)

အြျားမပည်သူသို့ စာရင်းဝန်ကဆာင်ြှုကပးသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည်မှာ
လုြ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမျေားတွင် ဝန်ေမ်းအပဖစ်မဟုတ်ဘဲ စာရင်းလုြ်ငန်းလုြ် ိုင်သူ
အပဖစ် ထဆာင်ရွ

်သည့် ထအာ

်ြါလုြ်ငန်းမျေား

ို ဆိုသည်-

(၁) လ ်ထအာ ်ခံ ုမ္ပဏီအား စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းအြါအဝင် ဥြထေပြဋ္ဌာန်းချေ ်
အရ စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းလုြ်ငန်း၊
(၂) ဘဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာ (မှုခင်းအြါအဝင်) စုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်းလုြ်ငန်း၊
(၃) ဘဏ္ဍာထရးအထပခအထန သုံးသြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊
(၄) စာရင်း ရှ င်း တမ်း သို့ မ ဟုတ ် စာရင် းတင်ပ ြချေ
ထဖာ်ပြချေ

် သို့ မ ဟုတ ် စာရင်း

်အထြါ် ခိုင်လုံမှု စိစစ်သံးု သြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊

(၅) လွတ်လြ်သည့် ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းအြါအဝင် သထဘာ
တူညီေားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း စစ်ထဆးပခင်းလုြ်ငန်း၊
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(၆) စာရင်းထဖာ်ပြချေ

်၊ ထ

ညာချေ

ရှင်းတမ်း၊ အစီရင်ခံစာ၊ လ
အပဖစ် ထော
(ဎ)

်ခံလ

်၊ လုြ်ငန်းအလားအလာ ညွှန်းတမ်း၊

်မှတ် သို့မဟုတ် ြုံစံတွင် ပြင်ြစာရင်းစစ်

်မှတ်ထရးေိုးပခင်းလုြ်ငန်း။

စီးပွားကရးနှင့် အမြားအဖွဲ့ အစည်းြျားတွင် တစ်ဦးြျင်းအကနမဖင့် စာရင်း
ဝန်ကဆာင်ြှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည်မှာ ြုဂ္ဂလိ

ဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းမျေားတွင်

အချေန်ိ ြိုင်းပဖစ်ထစ၊ အချေန်ိ ပြည့်ပဖစ်ထစ စာရင်း ိုင်၊ စာရင်းစစ်အပဖစ် ထဆာင်ရွ ်ပခင်း၊
လုြ်ငန်းရြ်အလို

် အဖိုးအခ ရယူသည်ပဖစ်ထစ၊ အဖိုးအခမဲ့ပဖစ်ထစ စာရင်း

ပြုစုထြးပခင်း၊ စာရင်းထရးဆွဲထြးပခင်း၊ စာရင်းစစ်ထဆးထြးပခင်းတို့
(ဏ)

ို ဆိုသည်။”

အစိ ု း ရေဏ္ဍ စာရင် း လု ပ ် င န် း နယ် ပ ယ် ဆိ ု သ ည် မ ှ ာ အစိ ု း ရဌာန၊ အစိ ု း ရ
အဖွဲ့အစည်းတွင် စာရင်း ိုင်၊ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်၊ အစိုးရစာရင်းစစ် စသည်ပဖင့်
စာရင်းြညာပဖင့် တာဝန်ေမ်းထဆာင်ပခင်း

(တ)

စာရင်းပညာသင်ကေားြှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချေ
နှင့်အညီ ထ

ာင်စီ

ဖွင့်လှစ်လုြ်

နှင့်ဆ ်စြ်သည့် ြညာရြ်မျေား သင်
(ခ)

ြုေမ
် ခွဲ (ြ) ၏ ထနာ
“( ဗ )

ို ဆိုသည်။
်

ိုင်ခွင့်ပြုသည့် စာရင်းြညာ၊ စာရင်းြညာ
ားသည့် သင်တန်းထ

်တွင် ြုေမ
် ခွဲ (ဗ) အပဖစ် ထအာ

ျောင်း

်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွ

ို ဆိုသည်။”
်ရမည်-

မပည်ကောင်စုအဆင့်အဖွဲ့ အစည်း ဆိုသည်မှာ ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ
ဖွဲ့စည်းထသာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ အမျေုးသား
ိ

ာ

ွယ်ထရးနှင့် လုံခခုံထရး

ထ ာင်စီ၊ ဘဏ္ဍာထရးထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်
ဖွဲ့ စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထ

ာ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်နှင့် ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ့တို့
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်

်ြွဲထ

ာ်မရှင်၊

ိုလည်းထ ာင်း၊

ဥြထေပြဋ္ဌာန်း၍ အဆိုြါဥြထေတွင် ပြည်ထောင်စု

အဆင့်အဖွဲ့အစည်းအပဖစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံထတာ်အဆင့် သို့မဟုတ်
ဗဟို အဆင့် အဖွဲ့ အစည် းမျေား

ို လ ည်းထ

ာင်း၊

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊

ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်နှင့် အမျေုးသားလွှ
ိ
တ်ထတာ်တို့
ထ
၃။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ာ်မရှင်နှင့် အဖွဲ့တို့

ုိလည်းထ

ဖွဲ့စည်းသည့် ထ

ာ်မတီ၊

ာင်း ဆိုသည်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၁၈၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ)၊ (င) နှင့် (စ) တို့

ို ထအာ ်ြါအတိုင်း

အစားေိုးရမည် “( ဂ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ေားချေ ်အရ အတည်ပြုချေ ်မလိုဘဲ ထဆာင်ရွ ်ခွင့်
ရှိထသာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းြညာအဖွဲ့အစည်းမျေားနှင့် အပြန်အလှန်အသိအမှတ်
ပြုထရးနှ င ် ့ ြူ း ထြါင် း ထဆာင် ရ ွ
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( င ) စာရင်းလုြ်ငန်း လုြ်
စံမျေား၊ လ

ိုင်သူမျေား လ

်ခံ

ျေင့်သုံးရမည့် လုြ်ငန်းစဉ်၊ လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်၊

်စွဲ၊ စာရင်းလုြ်ငန်း အရည်အထသွး ေိန်းသိမ်းထရးအစီအစဉ်နှင့် လုြ်ငန်း

ဆိုင်ရာ

ျေင့်ဝတ်စည်း

မ်းမျေား

လု ြ် ငန်း အမျေ ိုးအစားအလိ ု
ျေင့်ဝတ်သိ

ို စာရင်းလုြ်ငန်း နယ်ြ ယ် သို ့မ ဟုတ ် စာရင်း

် ချေမှတ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်နှင့် အသင်းသားမျေား လို

္ခာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချေ

်မျေား

ို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ထ

်နာရမည့်

ာင်စီသို့ ထော

်ခံ

တင်ပြပခင်း၊
( စ ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တိုင်းထေသက ီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရ
အဖွဲ့ နှင့် ထနပြည်ထတာ်ထ
အက
၄။

ာင်စီတ ို့မှ ထတာင်းခံလာထသာစာရင်းနှင့် စြ်လျေဉ်းသည့်

ံဉာဏ်မျေားထြးပခင်း၊”

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ာင်စီဥြထေ အခန်း (၈) ၏ အခန်း ထခါင်းစဉ်

ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး်

အစားေိုးရမည်“အြန်း (၈)
ကောင်စီေ ဖွင့်လှစ်ြွင့မ် ပုသည့် သင်တန်းြျား”
၅။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
“၂၃။

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၂၃

ေီြလိုမာစာရင်း

ိုင်သင်တန်း၊ လ

ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိးု ရမည်-

်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်း ိုင်သင်တန်းနှင့် ထ ာင်စီ

အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့် စာရင်းသင်တန်းမျေား
ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းထ
ထ

ာင်စီ

တာဝန်ထြးအြ်သည့် ထ

သင်တန်းထ
၆။

ျောင်း သို့မဟုတ ် ဤဥြထေ ြုေ်မ ၂၉ အရ ထ

ျောင်းမျေားတွင် သင်

၇။

ာင်စီ သို့မဟုတ်
ိုယ်ြိုင်စာရင်း

ိုင်

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၂၆ ၏ ထပခဆင်း၊ ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မ ၃၀၊ ြုေ်မ ၃၄၊ ြုေ်မ ၃၅ ၏

ာင်စီ

တာဝန်ထြးအြ်သည့် ထ

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
“၂၈။

ာင်စီ” ဆိုသည့်စ

ာ်မတီ” ဆိုသည့်စ

ားရြ်

ို “ထ

ာင်စီ သို့မဟုတ်

ားရြ်ပဖင့် အသီးသီးအစားေိးု ရမည်။

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၂၈ ၏ ထပခဆင်း

ို ထအာ

်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-

ြုေ်မ ၂၇ နှင့်အညီ အသိအမှတ်ပြုေားသည့် ေီြလိုမာစာရင်း ိုင်နှင့် လ

စာရင်း
၈။

ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့်

ာင်စီ

ားြို့ချေရမည်။”

ထပခဆင်း နှင့် ြုေ်မ ၃၆ တို့တွင်ြါရှိထသာ “ထ
ထ

ာ်မတီ

ို ထ

ိုင်သည်-”

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
“၂၉။ (

်မှတ်ရ ပြည်သူ့

)

ာင်စီ ဥြထေ ြုေ်မ ၂၉

ိုယ်ြိုင်စာရင်း
ထလျှော

ိုင် သင်တန်းထ

်ေားနိုင်သည်။
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ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိးု ရမည်-

ျောင်း ဖွင့်လှစ်လုြ်

ိုင်ခွင့်

ို နိုင်ငံသားမျေားသာ

4
(ခ)

ထ

ာင်စီ သို့မဟုတ် ထ

စာရင်း

ာင်စီ

ိုင်သင်တန်း၊ လ

တာဝန်ထြးအြ်သည့် ထ

်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်း

ာ်မတီသည် ေီြလိုမာ

ိုင် သင်တန်းနှင့်ထ

ာင်စီ

အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့် စာရင်း ိုငသ
် င်တန်းမျေားအတွ
ိုယ်ြိုင်စာရင်း
သတ်မှတ်ချေ
၉။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
“၃၂။

ိုင် သင်တန်းထ

ိုင်ခွင့်ထလျှော

်ေားပခင်း ို

်မျေားနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၃၂

ိုယ်ြိုင်စာရင်း

ျောင်း ဖွင့်လှစ်လုြ်

်

ိုင် သင်တန်းထ

ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိးု ရမည်-

ျောင်းတွင်ပဖစ်ထစ၊ တစ်ဦးချေင်း

ဆရာအထနပဖင့်ပဖစ်ထစ သင်တ န်းဆရာအပဖစ် လုြ်

ိုင် လိုသူသည် ထ

ိုယ်တိုင် သင်တန်း

ာင်စီတ ွင် မှတ်ြုံတင်

ရမည်။”
၁၀။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
“၄၅။ ထ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၄၅

ာင် စ ီ သ ည် အစိ ု း ရ

ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိးု ရမည်-

ဏ္ဍ စာရင် း လု ြ ် င န် း နယ် ြ ယ် န ှ င ် ့ စီ း ြွ ာ းထရးနှ င ် ့ အပခား

အဖွဲ့အစည်းမျေားတွင် တစ်ဦးချေင်းအထနပဖင့် လုြ် ိုင်သည့် စာရင်းဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း နယ်ြယ်တွင်
လု ြ ်

ိ ု င ် ထ ဆာင် ရ ွ

အထပခအထနနှင့် အချေ
ြုဂ္ဂလိ
၁၁။

ျွမ်း

်အ လ

် အစိုးရနှင့်လည်းထ

အတိုငး် ပဖည့်စွ
။

ာင်း၊

်ရမည်။”

်တွင် ြုေ်မ ၄၅-

အပဖစ် ထအာ

်ြါ

ြုေ်မ ၅၁ အရ မှတ ်ြုံတ င်ေားသည့် အမျေားပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ထဆာင်မှု
ိ ု င် သူ မ ျေားသည် ပြည် ထောင်စ ုစ ာရင်းစစ် ခ ျေုြ် ၏ ခွင့်ပြုချေ

်ဆိုင်ရာဥြထေပြဋ္ဌာန်းချေ

ိုင်၊ လ

ိုင် (ပြည့်မီ) လ

်မျေားအရ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား

ို ထအာ

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိးု ရမည်-

်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်း

်မှတ်ရသူနှင့် ထ

ိုယ်ြိုင်စာရင်း

်ပဖင့်

ို စစ်ထဆးနိုင်သည်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၄၆

“၄၆။ ေီြလိုမာစာရင်း
ပြည့်စုံသူသည်

်နှင့် လိုအြ်ချေ

လုြ်ငန်းနှင့် စာရင်းမျေား

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
စာရင်း

ာင်း နှစ်စဉ် ညှိနှိုငး် ထဆာင်ရွ

ျေင်သူမျေား၏ အင်အား

်ရမည်-

ညှိနှိုင်းလာြါ
၁၂။

ို စာရင်းပြုစုနိုင်ထရးအတွ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၄၅ ၏ ထနာ

ထြးသည့် လု ြ် င န်း လု ြ ်
သ

်တို့

ဌာန အဖွဲ့အစည်းနှင့လ
် ည်းထ

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ
“၄၅-

် ထ နသည် ့ စာရင် း ြညာရှ င ် န ှ င ် ့ စာရင်း

ာင်စီ

ိုင်သင်တန်းထ

ျောင်း

ိုင် (ထအာင်)၊ လ

်မှတ်ရ ပြည်သူ့

သတ်မှတ်ေားထသာ အရည်အချေငး် နှင့်
ို လုြ် ိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ိုယ်ြိုင်စာရင်း

ိုင်သင်တန်းထ ျောင်း လုြ် ိုင်ခွင့်မှတ်ြုံတင်ရန် သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းလုြ် ိုင်ခွင့် မှတ်ြုံတ င်အား
သ
၁၃။

်တမ်းတိုးရန် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းမျေားနှင့်အညီ ထ

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

စာရင်းလုြ်ငန်း ” ဆိုသည့်စ
နယ်ြယ်”ဆိုသည့် စ

ာင်စီသို့ ထလျှော

်ေားရမည်။”

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၄၇ နှင့် ြုေ်မ ၅၀ တို့တွင် ြါရှိထသာ “အမျေားနှင့်ဆိုင်ထသာ
ားရြ်

ို “အမျေားပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့် လုြ်ငန်း

ားရြ်ပဖင့် အသီးသီးအစားေိုးရမည်။
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5
၁၄။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၆၈ ၏ ထပခဆင်းနှင့် ြုေ်မ ၈၂ တို့တွင်ြါရှိထသာ

“ပမန်မာနိုင်ငစ
ံ ာရင်းစစ် စံပြဋ္ဌာန်းချေ
၁၅။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ထအာ

်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွ

်မျေားြါ” ဆိုသည့်စ

ားရြ်

ို ြယ်ဖျေ

်ရမည်။

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၆၈၊ ြုေ်မခွဲ (ဋ) ၏ ထနာ

်တွင် ြုေ်မခွဲ (ဌ) အပဖစ်

်ရမည်-

“( ဌ ) နိုင်ငံသားမျေားသာ လုြ်ခ ွင့်ရှိသည့် အမျေားပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ထဆာင်မှုထြးသည့်
လုြ်ငန်းအမည်
တို

်ရို

လည်းထ
၁၆။

ို နိ ုင ် ငံ ပခားအဖွ ဲ့ အစည်း ၏ အမည် သိ ု့ မဟုတ ် အမှတ်တံဆိြ်ပဖင့်

်ထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ သွယ်ဝို

်၍ထသာ်လည်းထ

ာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသထသာ်လည်းထ

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၈၃

ို ထအာ

ာင်း၊ ဆင်တူရိုးမှားထသာ်

ာင်း အသုံးပြုပခင်း။”

ြ
် ါအတိုငး် အစားေိးု ရမည်-

“၈၃။ မည်သူမျှေ ဤဥြထေအရ မှတ်ြုံတင်ပခင်းမရှိဘဲ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခွဲ (ဍ) ြါလုြ်ငန်းမျေားနှင့်
စာရင်းလုြ်ငန်းမျေား
၁၇။

ိုငပ် ခင်း မပြုရ။”

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၈၇ ၏ ထနာ ်တွင် ြုေ်မ ၈၇-

ပဖည့်စွ

အပဖစ် ထအာ ်ြါအတိုင်း

်ရမည်“၈၇-

။

မည်သူမျှေ ြုေ်မ ၃၂ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်အတိုင်း မှတ်ြုံတင်ပခင်းမရှိဘဲ သင်တန်းဆရာအပဖစ်

ထဆာင်ရွ
၁၈။

ို လုြ်

်ပခင်းမပြုရ။”

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

တိအ
ု့ ပဖစ် ထအာ
“၈၈-

ာင်စီ ဥြထေ ြုေ်မ ၈၈ ၏ ထနာ

်ြါအတိုင်းပဖည့်စွ
။

်တွင် ြုေ်မ ၈၈-

နှင့် ြုေ်မ ၈၈-ခ

်ရမည်-

စာရင်းလုြ်ငန်းလုြ်

ိုင်သူ မည်သူမျှေ မမှန်

န်သည့် ဘွဲ့ သို့မဟုတ် လ

်မှတ်

ို

မိမိ၏ အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ သုံးစွဲပခင်း မပြုရ။
၈၈-ခ။

မည်သူမျှေ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၏ ခွင့်ပြုချေ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမျေား၏ လုြ်ငန်းနှင့် စာရင်းမျေား
၁၉။

ို စစ်ထဆးပခင်းမပြုရ။”

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၉၄ ၏ ထနာ ်တွင် ြုေ်မ ၉၄-

ပဖည့်စွ

အပဖစ် ထအာ ်ြါအတိုင်း

်ရမည်“၉၄-

။ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈၇-

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ
ေ
၂၀။

်ရယူပခင်းမရှိဘဲ အစိုးရဌာန၊

ို သုံးလေ

်

ို ထဖာ

်ဖျေ

်

ျေူးလွန်ထ

် မြိုထသာ ထောင်ေဏ် ပဖစ်ထစ၊

ာင်း ပြစ်မှု
ျေြ် ၁၀ သိန်း

်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။”

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ဆိုသည့် စ
ပြဋ္ဌာန်းချေ

ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ားရြ်
်

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၉၅ ြါ “မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈၈ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ို “စာရင်းလုြ်ငန်းလုြ်

ို” ဆိုသည့် စ

ိုင်သူ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈၈ သို့မဟုတ် ြုေ်မ ၈၈-

ားရြ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။
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်

ို”
ြါ

6
၂၁။
ပဖည့်စွ

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၉၅ ၏ထနာ

်တွင် ြုေ်မ ၉၅-

အပဖစ် ထအာ

်ြါအတိုင်း

ျေူးလွန်ထ

ာင်း ပြစ်မှု

်ရမည်“၉၅-

။ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈၈-ခ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ

ေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှေင် ေိုသူ
ေ

ို တစ်နှစ်ေ

်

ို ထဖာ

်ဖျေ

်

် မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊

ျေြ် ၁၀ သိန်း

မ
် ြိုထသာ ထငွေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။”

၂၂။

ပမန်မာနိုင်ငံစာရင်းထ

ထအာ

်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွ
“( ဂ )

ထ

ာင်စီဥြထေ ြုေ်မ ၉၆၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) ၏ ထနာ

်တွင် ြုေမ
် ခွဲ (ဂ) အပဖစ်

်ရမည်-

ာင်စီသည် ပြည်တွင်းပြည်ြရှိ အဖွဲ့အစည်းနှင့်အလှူရှင်မျေားေံမှ လှူေါန်းသည့်

ထငွထ

းြစ္စည်းမျေား၊ နည်းြညာဆိုင်ရာနှင့် အပခားအ ူအညီမျေား

နှင့်အညီ လ ်ခံ၍ သတ်မှတ်ချေ

ို တည်ဆဲဥြထေမျေား

်မျေားအရ စီမံထဆာင်ရွ ်သည်။”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ

ျွန်ုြ်လ ်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုင်ငထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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