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စာရင်းအင်းဥပဒေ
(၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊ ပပညဒ

ာငစုလွှတဒတာဥပဒေအမှတ ၁။)

၁၃၇၉ ခုနစ
ှ ၊ တပုတ
ွဲ ဆန်း ၆ ရက
ို့ လ
(၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊ ဇနနဝါရီ လ ၂၂ ရက)
ပပညဒ

ာငစုလွှတဒတာသည ဤဥပဒေကု ပပဋ္ဌာန်းလုကသည။

အခန်း(၁)
အမညနှင ို့ အဓပပါယဒ ာပပချကမျာ်း
၁။ ဤဥပဒေကု စာရင်းအင်းဥပဒေ ဟု ဒ ေါ်တွငဒစရမည။
၂။ ဤဥပဒေတွင ပါရဒသာ ဒအာကပါစကာ်းရပမ ာ်းသည ဒ ာပပပါအတုင်း အဓပပါယသကဒရာကဒစရ မည(က) အမျ ်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ ဆုသညမာ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်းကု ပပြုစုရာတွင စာရင်းအင်း
ဆုငရာဒကာကယူစုဒဆာင်း

ာ်းသည့် အ ကအလကမ ာ်း၊ အုပ ြုပမှုဆုငရာမတတမ်းမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ

အပ ာ်းစာရင်းအင်းဆုငရာ ပပြုစု

ာ်းရမှုမ ာ်းမ မူလစာရင်းအင်းအ ကအလကမ ာ်းကု ရညညွှန်းကု်းကာ်း ၍

အစု်းရဌာန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းနင ့် ပုဂ္ဂလကကဏ္ဍတု ပူ
့် ်းဒပါင်းပါဝငဒဆာငရွ ကကကဒသာစနစကု ဆုသည။
( ) အမျ ်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတငပါဝငပတသက သူ ဆုသညမာ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ
အဒကာငအ

ညဒ ာရာတွင ပါဝငဒဆာငရွ ကသည့် ပုဂ္ဂြုလ၊ အမဒ

ာငစု၊ ပညာရင၊ အသင်းအ ွွဲ့၊ ကစပလုပငန်း၊

ဒကာပုဒရ်းရင်း၊ ကုမပဏ၊ီ ပုဂ္ဂလကစီ်းပွာ်းဒရ်းအ ွွဲ့အစည်း၊ အစု်းရမဟုတဒသာ အ ွွဲ့အစည်းနငအ
့် စု်းရဌာန၊
အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းကု ဆုသည။
(ဂ္) စာရင်းအင်းဆုသညမာ အ ကအလကမ ာ်းအာ်း ဒကာကယူစုစည်းပပြုစုပ င်း၊ ပွ မ်းစတပ ာ ဆန်းစစသ်းု သပပ င်း
စသညအ
့်
ကအလကမ ာ်းဆုငရာ သပပပညာရပကု အသ်းု ပပြု၍ ပပြုစု

ာ်းဒသာ ကန်းဂ္ဏန်းအ ကအလကမ ာ်းကု

ဆုသည။
(ဃ) အစု်းရအ ွဲ ွဲ့ ဆုသညမာ ပပညဒ

ာငစုသမမတပမနမာနင
ု ငဒတာ ပပညဒ

(င) ဝနကကီ်းဌာန ဆုသညမာ ပပညဒ

ာငစုအစု်းရ စီမကန်းနငဘ
့် ဏ္ဍာဒရ်းဝနကကီ်းဌာနကု ဆုသည။

ာငစုအစု်းရအ ွွဲ့ကု ဆုသည။

(စ) အစု်းရဌာန၊ အစ်းု ရအ ွဲ ွဲ့အစည်းမျာ်း ဆုသညမာ နင
ု ငဒတာ၏ ဗဟုအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်း၊ ဝနကကီ်း ဌာနမ ာ်း၊
စညပငသာယာဒရ်းအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းနင ့် ဥပဒေအရ ွွဲ့စည်းသည့် ပပညဒ

ာငစုအဆင ့် အ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းကု ဆုသည။

(ဆ) ဗဟဒ
ု ကာမတီ ဆုသညမာ ဤဥပဒေအရ ွွဲ့စည်းဒသာ စာရင်းအင်းအ ကအလကမနကနဒရ်းနင ့်
အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ဒရ်းဗဟုဒကာမတီကု ဆုသည။
(ဇ) ဗဟစ
ု ာရင်းအင်းအ ွဲ ွဲ့ ဆုသညမာ ဗဟုဒကာမတီ၏ရု ်းလုပငန်းမ ာ်းကု တာဝနယူဒဆာငရွ ကရသည့်
အတွင်းဒရ်းမ်းရု ်းကု ဆုသည။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့သည အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းအာဏာပုငအ ွွဲ့လည်း ပ စသည။
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(ဈ) စာရင်းအင်းဆင
ု ရာအကကီ်းအမ်း ဆုသညမာ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းဆုငရာ ညနှုင်းဒရ်းမ်းပ စပပီ်း
ဗဟုဒကာမတီ၏လုပငန်းတာဝနမ ာ်းကု တာဝန ဒဆာငရွ ကသည့် ဗဟုဒကာမတီ၏အတွင်းဒရ်းမ်းကု ဆုသည။
(ည) တရာ်းဝငစာရင်းအင်းဆုသညမာ အုပ ြုပမှုဆုငရာ မတတမ်းမ ာ်း၊ ဝနကကီ်းဌာနမ ာ်းမ မတတမ်း မ ာ်းနင ့်
စာရင်းအင်းမ ာ်း၊ သန်းဒ ါငစာရင်းမ ာ်း၊ စစတမ်းမ ာ်း၊ စာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလက စုဒဆာင်းမှု
လုပငန်းစဉ်မ ာ်းမ ပပြုစုရရဒသာ ကန်းဂ္ဏန်းအ ကအလကမ ာ်းကု ဆုသည။
(ဋ) အုပချ ပမှုဆင
ု ရာမှတတမ်းဆုသညမာ စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်အတွက ရညရွ ယ
မဟုတဒသာလည်း အုပ ြုပမှုဆုငရာကစစရပမ ာ်းအတွက ဒကာကယူစုစည်း

ာ်းပ င်း

န်းသမ်း

ာ်းဒသာ

(ဌ) သန်းဒခါငစာရင်းဆုသညမာ ဦ်းဒရဆုငရာလကခဏာရပမ ာ်းကု အပပညအ
့် ဝဒကာကယူ

ာ်းသည့်

အ ကအလကမတတမ်းကု ဆုသည။

စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမ ာ်းကု အဒပ

၍ တရာ်းဝင

ုတပပန

ာ်းသည့် စာရင်းကု ဆုသည။

(ဍ) စစတမ်းဆုသညမာ ဦ်းဒရဆုငရာလကခဏာရပမ ာ်းကု နမ့် န်းသရနင
ု ဒရ်းအတွက အ နကာလ တစ အ
ု တွင်း
ဦ်းဒရဆုငရာ စာရင်းအင်းအ ကအလကမ ာ်းကု နမူနာစာရင်းဒကာကယူပ င်းပ င ့် စုဒဆာင်းရယူ

ာ်းဒသာ

စာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလကကု ဆုသည။
(ဎ) မူလစာရင်းအင်းအချကအလကဆုသညမာ သန်းဒ ါငစာရင်း၊ စစတမ်းနင ့် အပ ာ်းစာရင်းအင်း ဆုငရာ
အ ကအလကဒကာကယူစုဒဆာင်းမှုလုပငန်းစဉ်မ ာ်းမ တက
ု ရု ကဒကာကယူစုဒဆာင်းရရဒသာ
တရာ်းဝငစာရင်းအင်းအတွက အသ်းု ပပြုရန ရညညွှန်းကု်းကာ်းမညအ
့်
ကအလကကု ဆုသည။
(ဏ) လ ွဲ့ ဝှက
လက ရရ

န်းသမ်း

ာ်းရမညို့ အချကအလက ဆုသညမာ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်းကု ပပြုစု ရာတွင

ာ်းသညအ
့်
ကအလကသည ပုဂ္ဂြုလ၊ အမဒ

အသင်းအ ွွဲ့တစရပရပနငသ
့် ာ သကဆုငသည့်

ာငစု၊ ဌာန၊ အ ွွဲ့အစည်း၊ လုပငန်း သမဟု
ု ့် တ

ုတဒ ာဒပပာဆု င
ွ မ
့် ရဒသာ စာရင်းအင်း အ ကအလကကု

ဆုသည။
(တ) စာရင်းအင်းဆင
ု ရာကစစရပဆုသညမာ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်းကု အသ်းု ပပြုဒရ်းအတွက
ပပြုစုဒဆာငရွ ကသညလ
့် ုပငန်းရပမ ာ်း၊ ဒပါင်းစပညနှုင်းရသညလ
့် ုပငန်းရပမ ာ်းကု ဆုသည။
(

) စာရင်းအင်းဆင
ု ရာအချကအလက ဆုသညမာ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းပပြုစု
စုဒဆာင်းရရ

ုတပပနရန ဒကာကယူ

ာ်းသည့် ကန်းဂ္ဏန်းအ ကအလကကု ဆုသည။

(ေ) အရညအဒသ်းပပညို့ဝသညို့ စာရင်းအင်းဆုသညမာ ဓမမဓဋ္ဌာနက မှု၊ တက ပပညစ
့် ုမနကနမှု၊ စပဆုငမှု၊
အ နနငတ
့် စဒပပ်းညီ

ုတပပနနင
ု မှုရသညစ
့် ာရင်းအင်းကု ဆသ
ု ည။

(ဓ) စာရင်းအင်းဆင
ု ရာလုပငန်းစဉ် ဆုသညမာ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်း

ုတပပနရန အုပ ြုပမှု ဆုငရာမတတမ်းမ ာ်း၊

သန်းဒ ါငစာရင်းနင ့် စစတမ်းမ ာ်းမ စာရင်းအင်းအ ကအလကမ ာ်းကု ဒကာကယူစုဒဆာင်းပ င်း၊ ပပြုစုပ င်း၊
ညွှန်းကန်းမ ာ်း တွက ကတုင်းတာပ င်း၊ အမ ြု်းအစာ်း ပွ ာ်းပ င်း၊ သ်းု သပပ င်း၊ ပုနပ
သမ်းဆည်းပ င်းတန
ု ့် ငသ
့် ကဆုငသည ့် တာဝနယူ ဒဆာငရွ ကမှုမ ာ်းကု ဆုသည။
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့်

စာရင်းအင်းဥပဒေ

(န) ဒမ်းခန်းဒပ ကကာ်းသူဆုသညမာ သန်းဒ ါငစာရင်း၊ စစတမ်းနင ့် အပ ာ်းစာရင်းအင်းဆုငရာ အ က အလကမ ာ်းကု
ဒပ ကကာ်းဒဆာငရွ ကဒသာ ပုဂ္ဂြုလကုဒသာလည်းဒကာင်း၊ ပုဂ္ဂြုလ၊ အမဒ

ာငစု၊ ဌာန၊ အ ွွဲ့အစည်း၊ လုပငန်း

သမဟု
ု ့် တ အသင်းအ ွွဲ့တစရပရပကု ကုယစာ်းပပြုဒပ ကကာ်းဒဆာငရွ ကသူကု ဒသာလည်းဒကာင်း ဆုသည။
(ပ) စာရင်းအင်းအချကအလကပပ စု

တ
ု ပပနသူဆုသညမာ မူလစာရင်းအင်းအ ကအလကကုပ စဒစ၊

တစဆင ့် စာရင်းအင်းအ ကအလကကုပ စဒစ၊ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းကုပ စဒစ

ုတပပနသညအ
့် စု်းရ ဌာန၊

အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းကု ဆုသည။
( ) စာရင်းအင်းအချကအလက

တ
ု ပပနပခင်းဆုသညမာ စာရင်းအင်းဆုငရာ လ ြုွဲ့ ဝက

န်းသမ်း

ာ်းရမည့်

အ ကအလကနင ့် သကဆုငပ င်းမရဒသာ မူလစာရင်းအင်းအ ကအလကကုပ စဒစ၊
တစဆင ့် စာရင်းအင်းအ ကအလကကုပ စဒစ၊ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းကုပ စဒစ သ်းု စွသူမ ာ်းသု ရယူ
့်
အသ်းု ပပြု ွငဒ
့် ပ်းပ င်းကု ဆုသည။

အခန်း (၂)
ရညရယချက
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရညရွ ယ ကမ ာ်းမာ ဒအာကပါအတုင်းပ စသည(က) တက မနကန၍ အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ပပီ်း ယုကကညစတ ရဒသာ စာရင်းအင်းမ ာ်းကု အ နနင ့် တစဒပပ်းညီ
ပပြုစုပ့်ပု်းနင
ု သည ့် ပမနမာနင
ု ငအမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ ဒပေါ်ဒပါကဒစရန၊
( ) ပမနမာနင
ု င အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ ွွဲ့ ပ ြု်းတု်းတကဒစရန၊
(ဂ္) တက မနကန၍ အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် သည့် စာရင်းအင်းမ ာ်းရရပ င်းပ င ့် မူဝါေနင ့် စီမကန်းမ ာ်း
ဒရ်းဆွရာတွငလည်းဒကာင်း၊ လုပငန်းမ ာ်းကု ဒစာငက့် ကပကကညရ
့် ှု အကပ တရာတွငလည်းဒကာင်း၊ သယဇာတမ ာ်း
ဒဝအသ
ွ
်းု ပပြုရာတွငလည်းဒကာင်း၊ သုဒတသနနင ့် ွွဲ့ ပ ြု်းဒရ်းလုပငန်းမ ာ်း ဒဆာငရွ က ရာတွငလည်းဒကာင်း
အဒ

ာကအကူပပြုဒစရန၊

(ဃ) စာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ ဌာန၊ အ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းအကကာ်း

ဒရာကပမနဆနစွာ ပူ်းဒပါင်း

ညနှုင်းဒဆာငရွ ကမှုမ ာ်း ပမ
ု ုအာ်းဒကာင်းဒစရနနင ့် လွယကူဒ ာဒမွွဲ့ဒစရန၊
(င) အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ပပီ်း တက မနကနသည့် စာရင်းအင်းမ ာ်းကု ရရအသ်းု ပပြုနင
ု ပ င်းအာ်းပ င ့်
အစု်းရနငပ့် ပညသူတအကကာ်း၊
ု ့်
နင
ု ငတကာအသင
ု ်းအဝုင်းမ ာ်းအကကာ်း ယုကကညမှုတု်းပမငဒ
့် စရန။

အခန်း (၃)
ဗဟဒ
ု ကာမတီ ွဲ ွဲ့စည်းပခင်း
၄။ အစု်းရအ ွွဲ့သည-
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(က) စာရင်းအင်းအ ကအလကမနကနဒရ်းနင ့် အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ဒရ်းဗဟုဒကာမတီကု ဒအာကပါအတုင်း
ွွဲ့စည်းရမည-

(၁)

ေုတယသမမတ

(၂)

ပပညဒ

ာငစုဝနကကီ်း စီမကန်းနငဘ
့် ဏ္ဍာဒရ်းဝနကကီ်းဌာန

ပပညဒ

ာငစုဝနကကီ်း

(၃)

ဥကကဋ္ဌ

သမဟု
ု ့် တ

ပပညဒ

ာငစုဝနကကီ်းအဆငရ
့် သူ၊

ေုတယဥကကဋ္ဌ
ေုတယဝနကကီ်း

သမဟု
ု ့် တ

ေုတယဝနကကီ်းအဆငရ
ု ဒသာ ဝနကကီ်းဌာနမ ာ်း
့် သူ စာရင်းအင်းအ ကအလကနငသ
့် ကဆင

အ ွဲ့ဝ
ွ ငမ ာ်း

(၄)

စီမကန်းနငဘ
ု ့် တ ပပညနယအစ်းု ရအ ွဲ့ွ
့် ဏ္ဍာဒရ်းဝနကကီ်း တုင်းဒေသကကီ်း သမဟု

အ ွဲ့ဝ
ွ ငမ ာ်း

(၅)

စာရင်းအင်းအ ကအလကဆင
ု ရာ ကျွမ်းက ငသူပညာရငနစဦ်း

အ ွဲ့ဝ
ွ ငမ ာ်း

(၆)

ညွှနကကာ်းဒရ်းမ်း ြုပ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွဲ့ွ

အတွင်းဒရ်းမ်း

( ) ပုေမ (က)
ွ
အရ ွွဲ့စည်းဒသာ ဗဟုဒကာမတီကု လုအပပါက ပပငဆင ွွဲ့စည်းနင
ု သည။

အခန်း (၄)
ဗဟဒ
ု ကာမတီ၏ တာဝနနှင ို့ လုပပုငခငမ
ို့ ျာ်း
၅။ ဗဟုဒကာမတီ၏တာဝနမ ာ်းမာ ဒအာကပါအတုင်းပ စသည(က) စာရင်းအင်းဆုငရာမူဝါေနင ့် အဒပ

စည်းမ ဉ််းမ ာ်း မတပ င်း၊

( ) စာရင်းအင်းဆုငရာ ွွဲ့ ပ ြု်းမှု အမ ြု်းသာ်းအဆငမ
့် ဟာဗ ျူဟာ မတပ င်း၊ အဒကာငအ

ညဒ ာ ဒစပ င်းနင ့်

လုပငန်းလမ်းညွှနမှုမ ာ်းဒပ်းပ င်း၊
(ဂ္) အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ၍ ယုကကညစတ ရဒသာ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ တညဒ

ာငပ င်း၊

(ဃ) စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမနကနဒရ်းနင ့် အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ဒရ်း ဒကာမတီအဆငဆ
့် င ့် အာ်း
လမ်းညွှနမှုဒပ်းပ င်းနင ့် ဒစာငက့် ကပကကညရ
့် ှု ပ င်း၊
(င) လူမှုစ်းီ ပွာ်း ွွဲ့ ပ ြု်းတု်းတကဒရ်းအတွက သန်းဒ ါငစာရင်း၊ စစတမ်းနင ့် အပ ာ်းစာရင်းအင်းဆုငရာ ကစစရပမ ာ်း
ဒဆာငရွ ကမှုကုကကီ်းကကပပ င်း၊ လမ်းညွှနပ င်းနင ့် ဒပါင်းစပညနှုင်းပ င်း၊
(စ) စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမနကနဒရ်းနင ့် အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ဒရ်းအတွက သကဆုငရာ ဝနကကီ်းဌာနမ ာ်း၏
ကုယစာ်းလယမ ာ်းပါဝငဒသာ စာရင်းအင်းလုပငန်းအ ွွဲ့မ ာ်း စ
ွွဲ့ ည်းဒဆာငရွ က ပ င်း၊
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(ဆ) နင
ု ငတကာစာရင်းအင်းစနစမ ာ်းနင ့် လုကဒလ ာညီဒ

ွရဒစရန အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ အဒပေါ်

အကပ တသ်းု သပပ င်း၊ ကဏ္ဍအလုက လုအပ ကမ ာ်းကု ပပငဆငမှုမ ာ်းပပြုလုပနင
ု ရန အစု်းရအ ွွဲ့သု ့်
အစီရင တငပပပ င်း၊
(ဇ) နင
ု ငဒတာမ နစစဉ်၊ နစလတ၊ နစရညစီမကန်းမ ာ်း ဒရ်းဆွအဒကာငအ

ညဒ ာဒဆာငရွ က နင
ု ရနအတွက

လုအပဒသာ စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမ ာ်းကု အ နမီဒပ်းပရန
ု ့် သကဆုငရာသု ညွှ
့် နကကာ်းပ င်း၊
(ဈ) ဗဟုဒကာမတီ၏ လုပငန်းဒဆာငရွ က ကမ ာ်းကု နင
ု ငဒတာသမမတနငအ
့် စု်းရအ ွွဲ့သု အ
့် ါ အာ်းဒလ ာစွာ
တငပပအစီရင ပ င်း၊
(ည) ဗဟုဒကာမတီ၏ လုပငန်းဒဆာငရွ ကပပီ်းစီ်းမှုနင ့် တု်းတကမှုအဒပ အဒနမ ာ်းကု အစု်းရအ ွွဲ့ မ တစဆင ့်
ပပညဒ

ာငစုလွှတဒတာသု န့် စစဉ်အစီရင တငပပပ င်း၊

(ဋ) အစု်းရအ ွွဲ့က အ ါအာ်းဒလ ာစွာ ဒပ်းအပဒသာတာဝနမ ာ်းကု

မ်းဒဆာငပ င်း။

၆။ ဗဟုဒကာမတီ၏လုပပုင င
ွ မ
့် ာ်းမာ ဒအာကပါအတုင်းပ စသည(က) အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ၏ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ စာရင်းအင်းဆုငရာမူဝါေ မ ာ်းနငအ
့် ညီ
လုပငန်းလမ်းညွှန ကမ ာ်း မတပ င်း၊
( ) တုင်းဒေသကကီ်း သမဟု
ု ့် တ ပပညနယ၊ ပပညဒ

ာငစုနယဒပမ၊ ကုယပုငအုပ ြုပ င
ွ ရ
ွ ရ
့် တုင်း၊ ကုယပုင အုပ ြုပ င
့်

ဒေသ၊ ရု င၊ ပမြုွဲ့နယစာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမနကနဒရ်းနင ့် အရညအဒသွ်း
ပပညဝ
့် ဒရ်းဒကာမတီအဆငဆ
ု ့် လုပငန်းတာဝနနင ့် လုပပုင င
ွ မ
့် ငက
့် ု လုအပသလု ွွဲ့စည်းပ င်းနင ့် ယင်းတ၏
့် ာ်းကု
သတမတဒပ်းပ င်း၊
(ဂ္) တရာ်းဝငစာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ နစစဉ်လုပငန်းအစီအစဉ်နငက
့် ာလတု၊ ကာလလတ၊ ကာလရည
စာရင်းအင်းစီမကန်းမ ာ်း ဒရ်းဆွအဒကာငအ

ညဒ ာရာတွင လမ်းညွှနမှုဒပ်းပ င်း၊

(ဃ) စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်မ ာ်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ အဒပ

စည်းမ ဉ််းမ ာ်းနငအ
့် ညီ စာရင်းအင်း

ဆုငရာစနှုန်းမ ာ်းကု သတမတပ င်း၊
(င) မူလစာရင်းအင်းအ ကအလကနင ့် လူမှုစ်းီ ပွာ်းဆုငရာစစတမ်းမ ာ်း ဒကာကယူရာတွင အမ ြု်းသာ်း
စာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူတအာ်း
ု ့်
တာဝနဒပ်းအပပ င်း။
၇။ ဗဟဒ
ု ကာမတီအစည်းအဒဝ်းကု အနည်းဆု်း သ်းု လတစကကမ က င်းပရမည။
၈။ ဗဟုဒကာမတီသည အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူ

မ ယင်းတကကီ
ု ့် ်းကကပ ဒဆာငရွ ကသည့်

သန်းဒ ါငစာရင်း၊ စစတမ်းနင ့် အပ ာ်းစာရင်းအင်းဆုငရာ အဒသ်းစတအ ကအလက မ ာ်းကု
ဒတာင်း ရယူပုင င
ွ ရ
့် သည။
၉။ ဗဟုဒကာမတီသည ဤဥပဒေပါ ရညရွ ယ ကမ ာ်းကု

ဒရာကစွာ အဒကာငအ

ညဒ ာ ဒဆာငရွ ကနင
ု ဒရ်းအတွက

မမ၏တာဝနနငလ
ွ မ
ု ပသလု လွှအပတာဝနဒပ်းနင
ု သည။
့် ုပပုင င
့် ာ်းကု ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့သု လ
့် အ
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၁ဝ။ အစု်းရအ ွွဲ့၏စာရင်းအင်းဆုငရာ လကရဒဆာငရွ ကမှုမ ာ်းမ လုအပဒသာ အ ကအလကမ ာ်းကု ရရနင
ု ပ င်းမရပါက
သကဆုငရာဒေသအဆငဆ
ု ဒကကာင်း တုင်းဒေသကကီ်း သမဟု
ု ့် တ
့် ငမ
့် စာရင်းအင်းမ ာ်းကုရယူ၍ လုပငန်းမ ာ်းဒဆာငရွ က နင
ပပညနယ၊ ပပညဒ

ာငစုနယဒပမ စာရင်းအင်းဆုငရာအ က အလကမနကနဒရ်းနင ့်

အရညအဒသွ်းပပညဝ
့် ဒရ်းဒကာမတီမ ာ်းကု ဗဟုဒကာမတီက င
ွ ပ့် ပြုနင
ု သည။

အခန်း (၅)
စာရင်းအင်းဆင
ု ရာအကကီ်းအမ်း၏ လုပငန်းတာဝနမျာ်း
၁၁။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်း၏ လုပငန်းတာဝနမ ာ်းမာ ဒအာကပါအတုင်းပ စသည(က) တရာ်းဝငစာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ နစစဉ်လုပငန်းအစီအစဉ်နင ့် ကာလတု၊ ကာလလတ၊ ကာလရည
စာရင်းအင်းဆုငရာစီမ ကမ ာ်း ဒရ်းဆွအဒကာငအ

ညဒ ာနင
ု ရန စာရင်းအင်းဆုငရာ ကစစရပတွင

ပါဝငပတသကသူအာ်းလု်းနင ့် ဦ်းဒဆာငညနှုင်းဒဆာငရွ ကပ င်း၊
( ) စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်မ ာ်းနင ့် သတမတ

ာ်းဒသာစနှုန်းမ ာ်း ကုကညီဒစဒရ်းအတွက

အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူမ ာ်းနင ့် ပူ်းဒပါင်းဒဆာငရွ ကပ င်း၊ ကကီ်းကကပပ င်း၊
(ဂ္) စာရင်းအင်းဆုငရာ လုပငန်းအစီအစဉ်မ ာ်းကု ဗဟုဒကာမတီ၏ အတညပပြု ကရရဒရ်းအတွက တငပပပ င်း၊
(ဃ) လူမှုစ်းီ ပွာ်းအဒပ အဒနကု

ငဟပဒ ာပပသည့် စာရင်းအင်းမ ာ်း၊ စစတမ်းမ ာ်း၊ သန်းဒ ါင စာရင်းမ ာ်း၊

ညွှန်းကန်းမ ာ်း ဒကာကယူပပြုစုဒရ်းအတွက ပပငဆငဒဆာငရွ ကနင
ု ရန အမ ြု်းသာ်း စာရင်းအင်းစနစတွင
ပါဝငပတသကသူတန
ု ့် င ့် ပူ်းဒပါင်းကကီ်းကကပဒဆာငရွ ကပ င်း၊
(င) တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်း ဒကာကယူဒရ်းအတွကပ စဒစ၊ အုပ ြုပဒရ်းအတွကပ စဒစ၊ အပ ာ်း
ကစစရပမ ာ်းအတွကပ စဒစ ဒဆာငရွ ကသည့် တရာ်းဝငစာရင်းအင်းနင ့် စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ် မ ာ်းကု
နစစဉ်ပပနလညစစစပ င်းနင ့် အကကဉာဏဒပ်းပ င်း၊
(စ) အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငဒသာ အ ကအလကမ ာ်းအာ်း နည်းလမ်းတက ပွ မ်းစတပ ာ၍
ွွဲ့ ပ ြု်းတု်းတကဒရ်းဆုငရာ သုဒတသနမ ာ်းဒဆာငရွ ကရနနင ့် မူဝါေဆုငရာအ က အလကမ ာ်း
ပပြုစုတငပပဒဆာငရွ ကပ င်း၊ စာရင်းအင်း

ုတပပနမှုအရညအဒသွ်းကု အကပ တပ င်း၊ ဒလ့်လာစစစပ င်းနင ့်

ပပနလညသ်းု သပပ င်း၊
(ဆ) အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ၏ တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ စာရင်းအင်းဆုငရာ
အ ကအလကမ ာ်းကု
အဒကာငအ

ုတပပနပ င်း၊ စီမ ကမ ာ်းနငအ
့် စီအစဉ်မ ာ်း ွွဲ့ ပ ြု်းတု်းတကဒစပ င်းနင ့်

ညဒ ာဒဆာငရွ ကပ င်းတက
ု ့် ု ဒလ့်လာစစစ၍ ဗဟုဒကာမတီသု တင
ပပပ င်း၊
့်

(ဇ) တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ လုပငန်းဒဆာငရွ က ကမ ာ်းကု ဗဟုဒကာမတီသု အ
့် ါအာ်းဒလ ာစွာ
တငပပအစီရင ပ င်း၊
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(ဈ) လ ြုွဲ့ ဝက

န်းသမ်း

သတင်းကဏ္ဍမ ာ်းမ

ာ်းရမည့် အ ကအလကမ ာ်းမအပ

ုတပပနသငသ
့် ည ့် တရာ်းဝငစာရင်းအင်း မ ာ်းကု

ုတပပနနင
ု ရနအတွက သကဆုငရာအစ်းု ရဌာန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည်း၊

အပ ာ်းအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းနငပ
့် ူ်းဒပါင်းဒဆာငရွ ကပ င်း၊
(ည) ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ နင ့် တုင်းဒေသကကီ်း၊ ပပညနယ၊ ပပညဒ

ာငစုနယဒပမ၊ ကုယပုငအုပ ြုပ င
ွ ရ
့် တုင်း၊

ကုယပုငအုပ ြုပ င
ွ ရ
ွ ာ်းအကကာ်း
့် ဒေသ၊ ရု င၊ ပမြုွဲ့နယမ ာ်းရ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ ရု ်း မ
ကွနရက တဆကဒဆာငရွ ကပ င်း၊ စာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလကဒပ်းပုပ ့် င်းနင ့် စုစည်း

န်းသမ်း

ာ်းရပ င်း၊

(ဋ) စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမ ာ်းကု ပုမုလ ငပမနစွာ ဒကာကယူစုဒဆာင်းနင
ု ဒရ်းအတွက
အီလက

ဒရာနစအသ်းု အ ကအလကစနစ

ူဒ

ာငပ င်း၊

(ဌ) အစု်းရဌာနနင ့် အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းအကကာ်း စာရင်းအင်းဒကာကယူသညစ
့် နစနင ့် စာရင်း
အင်းပပြုစုပ င်းဆုငရာနည်းစနစမ ာ်း တစဒပပ်းညီပ စဒစဒရ်း ဒပါင်းစပညနှုင်းပ င်း၊ သငတန်းဒပ်းပ င်း၊
(ဍ) စာရင်းအင်းမ ာ်းပပြုစုရာတွင စာရင်းအင်းဆုငရာကျွမ်းက ငမှုနင ့် အရညအဒသွ်းကု ပမငတ
့် ငရန
သငရု ်းညွှန်းတမ်းဒရ်းဆွဒဆာငရွ ကပ င်းနင ့် စာရင်းအင်းနည်းပညာ ွွဲ့ ပ ြု်းဒရ်းသငတန်းမ ာ်း ွငလ
့် စ ပ င်း၊
(ဎ) တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်းနငသ
့် ကဆုငသည ့် စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်မ ာ်းကု အစု်းရဌာန၊
အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်း၊ ပပညဒ

ာငစုနယဒပမအပါအဝင တင
ု ်းဒေသကကီ်း၊ ပပညနယမ ာ်း၊ ကုယပုင

အုပ ြုပ င
ွ ရ
့် တုင်း၊ ကုယပုငအုပ ြုပ ွငရ
့် ဒေသရ စာရင်းအင်းဆုငရာ တာဝနရပုဂ္ဂြုလမ ာ်း၊ ပါဝင
ပတသကသူမ ာ်းနင ့် ပူ်းဒပါင်းဒဆာငရွ ကပ င်း၊
(ဏ) စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်မ ာ်းအတွက လုအပသညန
့် ည်းပညာဆုငရာ အကူအညီနင ့် စပလ ဉ််း၍
သကဆုငရာစာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကပပြုစု

ုတပပနသူမ ာ်း၊ စာရင်းအင်းဆုငရာ

အ ကအလကသ်းု စွသူမ ာ်း၊ နင
ု ငတကာအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းနငလ
့် ုအပသလု ညနှုင်းပူ်းဒပါင်းဒဆာငရွ က ပ င်း၊
(တ) အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစဆုငရာကစစရပမ ာ်းနငစ
ု ငကုယစာ်းပပြုဒဆာငရွ ကပ င်း၊
့် ပလ ဉ််း၍ နင
(

) နင
ု ငဒတာ၏စီ်းပွာ်းဒရ်းအတွက လုအပဒသာ စာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလကမ ာ်းကု ဒ
စီ်းပွာ်းဒရ်းနငလ
့် ူမှုဒရ်းဆုငရာစစတမ်းမ ာ်းဒကာကယူဒရ်းကု စနစတက ဒရ်းဆွ

ာကရှု ၍

ာ်းဒသာ အဒပ

မူအရပ စဒစ၊

လုအပ ကအဒပေါ်မူတည၍ပ စဒစ စီစဉ်ဒဆာငရွ ကလုပကုငပ င်း၊
(ေ) ဗဟုဒကာမတီက ဒပ်းအပသည့် အပ ာ်းလုပငန်းတာဝနမ ာ်းကု

မ်းဒဆာငပ င်း။

၁၂။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်းသည(က) ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့၏ အရအသ်းု နမ့် န်းဒပ ဒငွစာရင်းတွင လ ာ
အဒကကာင်းကစစရပမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ လုပငန်းမ ာ်းကု လ ငပမန

ာ်း က

ကမပုဒစဘ အဒရ်းဒပေါ်ဒဆာငရွ ကရန

ဒရာကစွာ ဒဆာငရွ ကနင
ု ဒစရန

စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလက ဒကာကယူစုဒဆာင်းပ င်း အစီအစဉ်ကု လည်းဒကာင်း၊ လုပငန်းနယပယနင ့်
ပမာဏကုလည်းဒကာင်း ဒပပာင်းလပ င်း သမဟု
ု ့် တ ပပငဆငပ င်း ပပြုနင
ု ရန ဗဟုဒကာမတီသု တင
ပပပ င်းပပြုနင
ု သည။
့်
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( ) အရအသ်းု နမ့် န်းဒပ ဒငွစာရင်းတွင င
ွ ပ့် ပြုရနပုဒငွ လုဒလာကမှုမရပါက ဝနကကီ်းဌာနမတစဆင ့်
ဘဏ္ဍာဒရ်းစည်းမ ဉ််းနငအ
ု သည။
့် ညီ တငပပဒတာင်း နင

အခန်း(၆)
ကဏ္ဍအလုက စာရင်းအင်းမျာ်း
၁၃။ စာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာအစု်းရဌာန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းသည အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်း
စနစအဒကာငအ

ညဒ ာဒဆာငရာတွင အဓကပါဝငပတသကသူမ ာ်းအပ စ ဒဆာငရွ ကရမည။

၁၄။ ဗဟုဒကာမတီက မတ

ာ်းဒသာစာရင်းအင်းဆုငရာမူဝါေမ ာ်းကု အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ တွင

ပါဝငပတသကသူတက
ု ့် အဒကာငအ

ညဒ ာဒဆာငရွ ကရမည။

၁၅။ စာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ အစု်းရဌာန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းသည သကဆုငရာကဏ္ဍ အလုက စာရင်းအင်းမ ာ်းကု
ပပြုစုရမညအ
့် ပပင တညဆဥပဒေမ ာ်း၌ သတမတဒ ာပပ
စစတမ်းမ ာ်း၊ အုပ ြုပမှုဆုငရာမတတမ်းမ ာ်း

ာ်းဒသာ သီ်းပ ာ်း ညွှနကကာ်း ကမ ာ်းအရ သန်းဒ ါငစာရင်းမ ာ်း၊

ာ်းရမှုစနစမ ာ်းမ ကဏ္ဍအလုက အ ကအလကမ ာ်းကု

ဒကာကယူစုဒဆာင်းရမည။ တရာ်းဝင စာရင်းအင်းမ ာ်းကု အဆုပါအ ကအလကဇာစပမစမ ာ်းမ

ုတနုတရမည။

၁၆။ စာရင်းအင်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ အစု်းရဌာန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းသည ဗဟုဒကာမတီက အတညပပြု

ာ်းဒသာ

စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်နငအ
့် သညစ
့် ာရင်းအင်း မ ာ်းကု ဒကာကယူပပြုစုပ င်းနင ့်
့် ညီ အရညအဒသွ်းပပညဝ
ုတပပနပ င်းတတွ
ု ့် င ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ နငအ
့် တူ ပူ်းဒပါင်း ဒဆာငရွ ကရမည။
၁၇။ စာရင်းအင်းအ ကအလက ပပြုစု

ုတပပနသူသည စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ်မ ာ်း ဒဆာငရွ က ရာတွင

အ နကာလ၊ စည်းကမ်းသတမတ က၊ အဓပပာယဒ ာပပ က၊ စာရင်းအင်းဆုငရာနည်းလမ်း၊
အ ကအလကဒကာကယူမညန
့် မူနာပုစ၊ လုပငန်းအ နဇယာ်း စသညသ
့် တမတ ကမ ာ်းပါဝငဒသာ
စီမ ကနငစ
့် ပလ ဉ််း၍ ကကြုတင ွငပ့် ပြု ကရရရန ဗဟုဒကာမတီ
၁၈။ ဗဟုဒကာမတီသည စာရင်းအင်းအ ကအလက ပပြုစု

တငပပရမည။

ုတပပနသူက ပုေမ ၁၇ အရ

ုတဒပ်းဒသာ

ကကြုတင င
ွ ပ့် ပြု ကနငအ
ွ ပ့် ပြု ကကု ပပနလည ရုပသမ်းနင
ု သည။
့် ညီ ဒဆာငရွ ကပ င်းမရဒကကာင်းဒတွွဲ့ ရရလ င ယင်း င

အခန်း(၇)
စာရင်းအင်းဆင
ု ရာအချကအလကမျာ်း ဒကာကယူစုဒဆာင်းပခင်း
၁၉။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်းသည သန်းဒ ါငစာရင်း၊ စစတမ်း သမဟု
ု ့် တ အပ ာ်းစာရင်းအင်း
ဆုငရာအ ကအလကမ ာ်း ဒကာကယူစုဒဆာင်းရာတွင သငဒ
့် ုဂ္ဂြုလကုပ စဒစ၊ အ ွွဲ့ကုပ စဒစ
့် လ ာသညပ
ပါဝငဒဆာငရွ ကရန သကဆုငရာဌာန၊ အ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းနငည
ု သည။
့် နှုင်း၍ စီမဒဆာငရွ ကနင
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၂ဝ။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်း သမဟု
ု ့် တ ယင်းကတာဝနဒပ်းအပပ င်း ရသူသည စာရင်းအင်း
ဒကာကယူစုဒဆာင်းမညဆပ
ု ါက သကဆုငရာအမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူမ ာ်း
ကကြုတငအဒကကာင်းကကာ်းရမည။
၂၁။ ဗဟုဒကာမတီ သမဟု
ု ့် တ ယင်းကတာဝနဒပ်းအပ

ာ်းသူသည ဤဥပဒေအရ တရာ်းဝင စာရင်းအင်းမ ာ်း

ဒကာကယူရနကစစအလင
ု ့် ာ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူမ ာ်း

မ မတတမ်းမ ာ်း၊

စာရွ ကစာတမ်းမ ာ်းကု ဒမ်းပမန်းကကညရ
့် ှု ရယူ င
ွ ရ
့် သည။
၂၂။ ဗဟုဒကာမတီ သမဟု
ု ့် တ ယင်းကတာဝနဒပ်းအပ

ာ်းသူသည ဤဥပဒေပါ စာရင်းအင်းဆုငရာ လုပငန်းစဉ်မ ာ်း

ဒဆာငရွ ကနင
ု ရန အုပ ြုပမှုဆုငရာမတတမ်းမ ာ်းအနကမ ရယူလုဒသာ စာရင်းအင်း ဆုငရာအ ကအလကမ ာ်းကု
ဒတာင်းဆုဒသာအ ါ သကဆုငရာအစု်းရဌာန၊ အစု်းရအ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းက
၂၃။ ဗဟုဒကာမတီ သမဟု
ု ့် တ ယင်းကတာဝနဒပ်းအပ

ုတဒပ်းရမည။

ာ်းသူသည ဝငဒငွ န
ွ ၊ ကုနသွယလုပငန်း န
ွ

ဆုငရာသကဒသ လကမတမ ာ်း၊ တငပပ ကမ ာ်း၊ နစစဉ်အစီရင စာမ ာ်းနငမ
့် တတမ်းမ ာ်းကု စာရင်းအင်းဆုငရာ
ကစစရပမ ာ်းအတွက ဝနကကီ်းဌာန

မ ဒတာင်း ရယူပုင င
ွ ရ
့် သည။

၂၄။ ဗဟုဒကာမတီ သမဟု
ု ့် တ ယင်းက တာဝနဒပ်းအပ

ာ်းသူသည စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ် အတွက

အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူမ ာ်း

မ ယင်းတကန
ု ့် သတ
့်

ာ်းဒသာ စာရင်းအင်းနင ့်

သတင်းအ ကအလကမ ာ်းကု ဒတာင်း ရယူပုင င
ွ ရ
့် သည။

အခန်း (၈)
ဒမ်းခန်းဒပ ကကာ်းသူ၏ တာဝနနှငအ
ို့ ခငအ
ို့ ဒရ်း
၂၅။ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူ သမဟု
ု ့် တ ယင်း၏ကုယစာ်းလယသည
စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းစဉ် တစရပရပအတွကဒသာလည်းဒကာင်း၊ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစ အတွင်းမ
အ ကအလကဆုငရာ အပ ာ်းလုပ

ု်းလုပနည်းမ ာ်းအတွကဒသာလည်းဒကာင်း ပပညစ
့် ု မနကနဒသာစာရင်းအင်းဆုငရာ

အ ကအလကမ ာ်းဒတာင်း လ င ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့သု အ
နမီ အ မ့်ဒပ်းအပရန တာဝနရသည။
့်
၂၆။ စာရင်းအင်းဒကာကယူရာတွင ဒမ်း န
ွ ်းဒပ ကကာ်းသူသည သကဆုငရာအစု်းရဌာန၊ အစု်းရ အ ွွဲ့အစည်းမ ာ်းသု ့်
အ နကာလနငလ
့် ုဒသာစာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလကမ ာ်းကုဒပ်းအပရမည။
့် ုကဒလ ာညီသည ့် တက ပပညစ
၂၇။ ဒမ်း န
ွ ်းဒပ ကကာ်းသူသည မမ
လ ြုွဲ့ ဝက

န်းသမ်း

ုတဒ ာဒပပာဆု

ာ်းဒသာ သကဆုငရာစာရင်းအင်း ဒကာကယူသညဌ
့် ာနမ

ာ်းရမညအ
့်
ကအလကကု ယင်းဌာနသု ပပန
ွ ရ
့် လညဒတာင်း ပုင င
့် သည။

၂၈။ တရာ်းဝငစာရင်းအင်း ဒကာကယူစုဒဆာင်းပ င်းလုပငန်းစဉ်နငစ
ွ ်းဒပ ကကာ်းသူ သည ဒအာကပါတက
ု ့် ု
့် ပလ ဉ််း၍ ဒမ်း န
သပုင င
ွ ရ
့် သည(က) စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကဒကာကယူစုဒဆာင်းပ င်း၏ ရညရွ ယ က၊ ဒကာကယူသညအ
့်
က
အလကမ ာ်းအာ်း အသ်းု ပပြုပ င်းနင ့် ဒပ ဆုရမညဒ
့် မ်း န
ွ ်းမ ာ်း၊
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( ) ဒကာကယူစုဒဆာင်းရရဒသာ အ ကအလကမ ာ်းကု လ ြုွဲ့ ဝကအဆငပ့် င ့်
မတတမ်းတင

ာ်းမည့် လုပ

န်းသမ်း

ု်းလုပနည်းမ ာ်းနင ့် ပပြုစုမညစ
့် ာရင်းအင်းမ ာ်းကု

ာ်းပ င်း အပါအဝင

ုတပပနမည့် အ နဇယာ်း။

၂၉။ လူဦ်းဒရနငသ
ွ ်းဒပ ကကာ်းသူ ၏
့် န်းဒ ါငစာရင်းမအပ ပုဂ္ဂြုလဒရ်းဆုငရာအ ကအလကမ ာ်းသည ဒမ်း န
လူမှုအက ြု်းစီ်းပွာ်းကု

က
ု ဒစနင
ု ဒသာ ဒမ်း န
ွ ်းပ စသညဟု ဒမ်း န
ွ ်းဒပ ကကာ်းသူကတငပပလ င

စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်း သမဟု
ု ့် တ ယင်းကတာဝနဒပ်းအပပ င်း ရသူက မတတမ်းတငပပီ်း ဒမ်း န
ွ ်းဒပ ကကာ်းသူကု
ဒပ ဆုပ င်းမ ကင်းလွတ င
ွ ပ့် ပြုနင
ု သည။

အခန်း (၉)
တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမျာ်း
၃ဝ။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ နင ့် စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု
ကကြုတင

ုတဒဝ

တ
ု ပပနပခင်း

ုတပပနသူသည တရာ်းဝင စာရင်းအင်းမ ာ်းကု

ာ်းသည့် လုပငန်းအ နဇယာ်းအတုင်း ဒနာငဒ
မရဒစဘ
့် န်းကကနကကာမှု
့်

၃၁။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ နင ့် စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု

ုတပပနရမည။

ုတပပနသူသည သန်းဒ ါငစာရင်း စစတမ်းနင ့်

အပ ာ်းစာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမ ာ်းမ သတင်းအ ကအလကမ ာ်းကု စာရင်းအင်း ဆုငရာအက ဉ််း ြုပမ ာ်း
သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်းဆုငရာဇယာ်းမ ာ်းအပ စ

ုတပပနရမည။

၃၂။ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစရ စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု
ုတပပနရာတွင သငဒ
့် ည်းလမ်းပ င ့်
့် လ ာသညန

ုတပပနနင
ု သည။

၃၃။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ နင ့် စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု
သ်းု စွလုသက
ူ ဒပ်းသွင်းလ င လ ြုွဲ့ ဝက

ုတပပနသူက တရာ်းဝငစာရင်း အင်းမ ာ်း

န်းသမ်း

ုတပပနသူမ ာ်းသည မမတသတ
ု ့်
မတ

ာ်းသညအ
့်
ကု

ာ်းရမညအ
့်
ကအလကမအပ အပ ာ်း

သရလုသညစ
့် ာရင်းအင်းအ ကအလကမ ာ်းကု သ်းု စွ င
ွ ပ့် ပြုနင
ု သည။

အခန်း (၁ဝ)
တာ်းပမစချကမျာ်း
၃၄။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်း၊ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ မ ဝန
ပပြုစု

ုတပပနသူ မညသူမ လ ြုွဲ့ ဝက

န်းသမ်း

မ်းမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်း အ ကအလက

ာ်းရမည့် အ ကအလကကု လ ြုွဲ့ ဝက

န်းသမ်း

ာ်းရရန

ပ ကကွကပ င်းမရဒစရ။
၃၅။ စာရင်းအင်းအ ကအလက ပပြုစု

ုတပပနသူ မညသူမ ပုဂ္ဂြုလ၊ အမဒ

ာငစု သမဟု
ု ့် တ အ ွွဲ့အစည်းနငသ
့် ကဆုငဒသာ

ပပညသူဒရ်းရာမ
တပုတငပ င်းဆုငရာအ ကအလက သမဟု
ု ့် တ ဒမွ်း ွာ်းမှုနင ့် ဒသဆု်းမှုမတပုတငပ င်းဆုငရာ
့်
အ ကအလကမ ာ်းကု သကဆုငရာပုဂ္ဂြုလ၊ အမဒ

ာငစု သမဟု
ု ့် တ အ ွွဲ့အစည်း၏ သဒဘာတူညီဒကကာင်းစာပ င ့်

ကကြုတင င
ွ ပ့် ပြု ကမရရဘ စာရွ ကစာတမ်းပ င ့် ပ စဒစ၊ အီလက
အပ ာ်းနည်းပ ငပ့် စဒစ

ုတဒ ာဒပပာဆုပ င်း မပပြုရ။
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၃၆။ စာရင်းအင်းအ ကအလက ပပြုစု
၎င်း၏အစတအပုင်းကုပ စဒစ

ုတပပနသူ မညသူမ ဒကာကယူ သ
့် ည ့် တရာ်းဝငစာရင်းအင်းကု ပ စဒစ၊

ုတပပနရာ၌ သကဆုငရာအမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူက

သဒဘာတူဒကကာင်း စာပ င ့် ကကြုတင င
ွ ပ့် ပြု ကမရရဘ အဒကကာင်းအ ကတစ ု ု သည ၎င်းကုရညညွှန်းသညဟု
သရနင
ု ရန ဒ ာပပသညန
့် ည်းလမ်းမ ြု်းပ င ့်

ုတပပနဒကကညာပ င်းမပပြုရ။

၃၇။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု
တရာ်းဝငစာရင်းအင်းမ ာ်း

ုတပပနသူ မညသူမ ပုေမ ၃၂ အရ

ုတပပနရာတွင အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူ တ၏
ု ့် အမညမ ာ်းကု

ဒ ာပပပ င်းမပပြုရ။
၃၈။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု

ုတပပနသူ မညသူမ သုဒတသန

လုပငန်းအတွကပ စဒစ၊ စစတမ်းအတွကပ စဒစ ဒမ်းပမန်းရရသည့် အဒသ်းစတအ ကအလကမ ာ်းကု
ဒသာလည်းဒကာင်း၊ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်းစနစတွင ပါဝငပတသကသူတ၏
ု ့် ပုဂ္ဂြုလဒရ်းဆုငရာအ က
အလကမ ာ်းကုဒသာလည်းဒကာင်း

ုတဒ ာဒပပာဆုပ င်းမပပြုရ။

၃၉။ တညဆဥပဒေတစရပရပအရ တရာ်းစွဆုဒဆာငရွ ကသညက
့် စစရပမအပ အမ ြု်းသာ်းစာရင်းအင်း စနစတွင
ပါဝငပတသကသူတန
ု ့် ငသ
့် ကဆုငဒသာ သတင်းအ ကအလကတစစုတစရာကု စာရင်းအင်း ဆုငရာလုပငန်းစဉ်တွင
ပါဝငပတသကပ င်းမရသည့် မညသူက
့် ှု ရယူလွှဒပပာင်းသ်းု စွ င
ွ မ
့် ုမ ကကညရ
့် ပပြုရ။
၄ဝ။ မညသူမ (က) ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်း ကမ ာ်းနငအ
့် ညီ ဒကာကယူစုဒဆာင်းသည့် စာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလကမ ာ်းကု
င
ု လုဒသာအဒကကာင်းပပ ကမရဘ ဒပ်းအပရနပငင်းဆုပ င်း သမဟု
ု ့် တ ပ ကကွကပ င်းမပပြုရ။
( ) မနကနပ င်းမရသညကုသလ ကနငဒ
့် သာလည်းဒကာင်း၊ ယုကကညရနအဒကကာင်းရလ ကနင ့် ဒသာလည်းဒကာင်း
မမနကနဒသာအဒကကာင်းအရာ သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်းအ ကအလကမ ာ်းကု ဒပ်းအပပ င်းမပပြုရ။
(ဂ္) ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်း ကမ ာ်းနငအ
့် ညီ စာရင်းအင်းဆုငရာအ ကအလကမ ာ်း ဒကာကယူစုဒဆာင်း ပ င်းကု
ဒနာငယ
ု ့် တ ဟနတာ်းပ
င်းမပပြုရ။
့် ကပ င်း သမဟု
့်
၄၁။ မညသူမဆု မူလစာရင်းအင်းအ ကအလကကုပ စဒစ၊ စာရင်းအင်းဆုငရာ အ ကအလကမ ာ်းကု ပ စဒစ
မရု ်းမဒပ ာငဒ
ု ့် တ ပ ညစ
့် ွကပ င်းမပပြုရ။
့် သာ သဒဘာပ င ့် ပပငဆငပ င်း သမဟု

အခန်း (၁၁)
ပပစမှုနင
ှ ို့ ပပစေဏ
၄၂။ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်းအ ကအလကပပြုစု

ုတပပနသူ မညသူမဆု ပုေမ ၃၄၊ ပုေမ ၃၆ နင ့် ပုေမ ၃၇

တပါ
ု ့် တာ်းပမစ ကတစရပရပကု ဒ ာက ကက ျူ်းလွနဒကကာင်း ပပစမှု
ဒပ ာကလ

ကမပုဒသာ ဒ

ာငေဏပ စဒစ၊ က ပ ၁၀ သန်း

ငရာ်း စီရငပ င်း ရလ င

ုသက
ူ ု

ကမပုဒသာ ဒငွေဏပ စဒစ၊ ေဏနစရပလု်းပ စဒစ

မတနင
ု သည။
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၄၃။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်း၊ ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့ မ ဝန
အ ကအလကပပြုစု

ုတပပနသူ မညသူမဆု ပုေမ ၃၅၊ ပုေမ ၃၈ နင ့် ပုေ ၃၉ တပါ
ု ့် တာ်းပမစ က တစရပရပကု

ဒ ာက ကက ျူ်းလွနဒကကာင်း ပပစမှု
၁၅ သန်း

မ်းမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ စာရင်းအင်း

ငရာ်းစီရငပ င်း ရလ င

ုသက
ူ ု တစနစ

ကမပုဒသာ ဒ

ာငေဏပ စဒစ၊ က ပ

ကမပုဒသာ ဒငွေဏပ စဒစ၊ ေဏနစရပလု်းကုပ စဒစ မတရမည။

၄၄။ မညသူမဆု ပုေမ ၄ဝ နင ့် ပုေမ ၄၁ တပါ
ု ့် တာ်းပမစ ကတစရပရပကု ဒ ာက ကက ျူ်းလွနဒကကာင်း
ပပစမှု

ငရာ်းစီရငပ င်း ရလ င -

(က) ပုဂ္ဂြုလတစဦ်း င်း သမဟု
ု ့် တ အမဒ

ာငစုပ စပါက က ပ ၁၀ သန်း

ကမပုဒသာ ဒငွေဏ မတ ရမည။

( ) စီ်းပွာ်းဒရ်းလုပငန်း၊ ကုမပဏီ သမဟု
ု ့် တ ဒကာပုဒရ်းရင်းပ စပါက က ပသန်း ၁၀၀
၄၅။ မညသူမဆု ပုေမ ၄၄ အရ ပပစမှု

ငရာ်းစီရငပ င်း ရပပီ်းဒနာက ပုေမ ၄၀ နင ့် ပုေမ ၄၁ တပါ
ု ့် တာ်းပမစ ကတစရပရပကု

ဆကလကက ျူ်းလွနဒနဒကကာင်း ပပစမှု

ငရာ်းစီရငပ င်း ရလ င ပပစမှု က ျူ်းလွနသည့် ပ

ဆကလကက ျူ်းလွနသညဒ
့် နရက
ု ့် တ အမဒ
့် မ ာ်းအတွက ပုဂ္ဂြုလတစဦ်း င်း သမဟု
က ပငါ်းဒသာင်း

ကမပုဒသာ ဒငွေဏ မတရမည။

မဒနရက
့် မအပ

ာငစုပ စပါက တစရကလ င

ကမပုဒသာ ဒငွေဏကု လည်းဒကာင်း၊ စီ်းပွာ်းဒရ်းလုပငန်း၊ ကုမပဏီ သမဟု
ု ့် တ ဒကာပုဒရ်းရင်းပ စပါက

တစရကလ င က ပနစသန်း

ကမပုဒသာ ဒငွေဏကုလည်းဒကာင်း မတရမညအ
့် ပပင မမနဒသာအဒကကာင်းအ က

မ ာ်း သမဟု
ု ့် တ မမနဒသာစာရင်းမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ မမနဒသာအဒပ မ ာ်းနင ့် သကဆုငသညပ့် ပစမှုကု
မနဒသာအဒကကာင်းပပ က သမဟု
ု ့် တ မနဒသာစာရင်း သမဟု
ု ့် တ မနဒသာအဒပ ဒပ်းအပသညဒ
့် န တ
့် ုငဒအာင
ဆကလကက ျူ်းလွနဒနသညဟု မတယူရမည။
၄၆။ မညသူမဆု ပုေ ၃၅ မ ပုေမ ၄၁ အ

ပါ တာ်းပမစ ကတစရပရပကု ဒ ာက ကက ျူ်းလွနရာတွင အာ်းဒပ်းကူညီပ င်း

သမဟု
ု ့် တ ပူ်းဒပါင်းကကစညပ င်းပပြုဒကကာင်း ပပစမှု
သတမတ

ငရာ်းစီရငပ င်း ရလ င သကဆုငရာပပစမှုအတွက

ာ်းသညပ့် ပစေဏကု မတပ င်း ရမည။

၄၇။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်း ကမ ာ်းအရလည်းဒကာင်း၊ ဤဥပဒေအရပပြုသည့် နည်းဥပဒေမ ာ်းအရ လည်းဒကာင်း
သဒဘာရု ်းပ ငဒ
့် ဆာငရွ ကသည ့် စာရင်းအင်းဆုငရာလုပငန်းမ ာ်းနင ့် စပလ ဉ််း၍ မညသူ က
့် ုမ
တရာ်းမဒကကာင်းအရပ စဒစ၊ ရာဇဝတဒကကာင်းအရပ စဒစ မညသညတ
့် ရာ်းရု ်းတွငမ တရာ်းစွဆု ပ င်းမပပြုရ။

အခန်း (၁၂)
အဒ

ဒ

၄၈။ ဤဥပဒေ စတငအာဏာသကဒရာကသညဒ
့် နမ့် စ၍ တစနစအ

အ နကာလကု ပညာဒပ်းကာလ ဟု သတမတ၍

၎င်းကာလဒက ာလွနလ င တာ်းပမစ ကမ ာ်း ဒ ာက ကက ျူ်းလွနပါက ဤဥပဒေပါ ပပစမှုပပစေဏမ ာ်း မတရမည။
၄၉။ ဤဥပဒေအရ စာရင်းအင်းဆုငရာကစစရပမ ာ်းအတွက အ ကအလကမ ာ်း ပ့်ပု်းဒပ်းအပရနကစစနင ့် စပလ ဉ််း၍(က) အသင်းအ ွွဲ့ သမဟု
ု ့် တ အ ွွဲ့အစည်းပ စလ င ယင်းအသင်းအ ွွဲ့ သမဟု
ု ့် တ အ ွွဲ့အစည်း၏ ဦ်းဒဆာငအ ွွဲ့
အကကီ်းအမ်းတွင တာဝနရသညဟု မတယူရမည။
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( ) စီ်းပွာ်းဒရ်းလုပငန်းပ စလ င ယင်းစီ်းပွာ်းဒရ်းလုပငန်းရငတွင တာဝနရသညဟု မတယူရမည။
(ဂ္) ကုမပဏပီ စလ င ယင်းကုမပဏက
ီ ု ဦ်းဒဆာငသညေ
့် ါရု တတာတွင တာဝနရသညဟု မတယူရမည။
(ဃ) အသင်းအ ွွဲ့၊ အ ွွဲ့အစည်း၊ စီ်းပွာ်းဒရ်းလုပငန်း သမဟု
ု ့် တ ကုမပဏတ
ီ ွင ဤဥပဒေပါ စာရင်းအင်း
ဆုငရာကစစရပမ ာ်းအတွက ဒဆာငရွ ကရနတာဝနကု ၎င်းတု၏က
ုယစာ်း တစဦ်းတစဒယာကအာ်း
့်
လွှအပ

ာ်းဒကကာင်း စာရင်းအင်းဆုငရာ အကကီ်းအမ်း

သတမတ ကနငအ
့် ညီ အမညစာရင်း တငသွင်း

ဒပ်းပု ့် ာ်းရမည။ အမညစာရင်းဒပပာင်းလလုပါက စာရင်းအင်းဆုငရာ အကကီ်းအမ်း
၅၀။ မညသူမဆု စာရင်းအင်းဆုငရာကစစရပမ ာ်းနငစ
့် ပလ ဉ််းသည ့် ဒ
အကကီ်းအမ်း

သု စာပ
ငဒ
ု ့်
။
့်
့် ပ်းပရမည

ာကပပအကကပပြု ကမ ာ်းကု စာရင်းအင်းဆုငရာ

သု ဒပ်းပ
ု ့် င
န
ု သည။ စာရင်းအင်းဆုငရာအကကီ်းအမ်းသည လုအပပါ က ဗဟုဒကာမတီသု တင
ပပရမည။
့်
့်

၅၁။ စာရင်းအင်းဆုငရာကစစရပမ ာ်းနငစ
ု ့် ပါရ ဒစကာမူ
့် ပလ ဉ််း၍ အပ ာ်းတညဆဥပဒေတစရပရပတွင မညသပင
ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်း ကတစရပရပနင ့် သကဆုငသညက
့် စစရပမ ာ်းကု ဤဥပဒေနငအ
့် ညီသာ ဒဆာငရွ ကရမည။
၅၂။ ပုေမ ၃၉ ပါ တာ်းပမစ ကကု ဒ ာက ကက ျူ်းလွနဒကကာင်း ပုေမ ၄၃ အရ တရာ်းစွဆုရာတွင ဗဟုဒကာမတီ၏
ကကြုတင င
ွ ပ့် ပြုမန ရယူ
ရမည။
့်
၅၃။ ဤဥပဒေပါပပဋ္ဌာန်း ကမ ာ်းနငအ
့် ညီ စာရင်းအင်းဆုငရာ လုပငန်းစဉ်မ ာ်းတွင တာဝန
တာဝန

မ်းဒဆာငသညက
့် ာလအတွင်း ရာဇသတကကီ်းပုေမ ၂၁ အရ ပပညသူဝန
့်

မ်းဒဆာင သူမ ာ်းသည

မ်းမ ာ်း ပ စသညဟု မတယူရမည။

၅၄။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်း ကမ ာ်းကု ဒဆာငရွ ကနင
ု ဒစရန ဝနကကီ်းဌာနနင ့် ဗဟုစာရင်းအင်းအ ွွဲ့သည(က) ဗဟုဒကာမတီ၏ရု ်းလုပငန်းမ ာ်းကု တာဝနယူဒဆာငရွ ကရမည။
( ) နင
ု ငဝ
့် န

မ်းမဟုတသည ့် ဗဟုဒကာမတီဝငမ ာ်း၏ ီ်းပမငဒ
့် ငွမ ာ်း၊ စရတမ ာ်းအပါအဝင ဗဟု ဒကာမတီ၏

ကုနက စရတမ ာ်းကု ဘဏ္ဍာဒရ်းစည်းမ ဉ််းမ ာ်းနငအ
့် ညီ က ရမည။
၅၅။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာန်း ကမ ာ်းကု အဒကာငအ

ညဒ ာဒဆာငရာတွင-

(က) ဝနကကီ်းဌာနသည နည်းဥပဒေ၊ စည်းမ ဉ််းနငစ
့် ည်းကမ်းမ ာ်းကု ပပညဒ

ာငစုအစု်းရအ ွွဲ့၏ သဒဘာတူညီ ကပ င ့်

ုတပပနနင
ု သည။
( ) ဗဟုဒကာမတီသည အမနဒကကာ
ပငာစာ၊ အမန၊ ့် ညွှနကကာ်း ကနင ့် လုပ
့်

ု်းလုပနည်းမ ာ်းကု

ုတပပနနင
ု သည။

၅၆။ ၁၉၅၂ န
ု စ၊ ဗဟုစာရင်းစစတမ်းဒကာကယူဒရ်း အာဏာပုငအကဥပဒေ (အကဥပဒေအမတ ၃၄/၁၉၅၂)ကု
ဤဥပဒေပ င ့် ရုပသမ်းလုကသည။
ပပညဒ

ာငစုသမမတပမနမာနင
ု ငဒတာ ွွဲ့စည်းပုအဒပ

ဥပဒေအရ ကျွနပ
ု လကမတဒရ်း

ု်းသည။

(ပ)ု

ငဒက ာ

နင
ု ငဒတာသမမတ
ပပညဒ
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ာငစုသမမပမနမာနင
ု ငဒတာ

