ြြည်ထောင်စုြြန်ြာနိုင်ငံထော်
ြြန်ြာနိုင်ငံစာရင်းထောင်စီ
ညွှန်ကေားချေ် ၁/၉၆
(၁၉၉၆ ခုနှစ် ၊ ဩဂုေ်လ ၁၄ ရေ်)
နိဒါန်ဵ
ြြန်ြာနိုင်ငဳစာရင်ဵေောင်စီဥပေဒပုဒ်ြ ၃ တွင် ဥပေဒ၏ရည်ရွယ်ချေ်ြျာဵေို ေဖာ်ြပထာဵ
ရာ ပုဒ်ြခွဲ (ေ)တွင် “နိုင်ငဳေတာ်၏ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတေ်ြှုအတွေ် အေထာေ်အေူြပုြညဴ်
အရည်အချင်ဵြပည်ြီေသာ စာရင်ဵပညာရှင်ြျာဵ တိုဵပွာဵလာေစရန်” ဟူ၍လည်ဵေောင်ဵ၊ ပုဒ်ြခွဲ
(ဃ)တွင်

“စာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင်၊

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူတိအ
ု့ ာဵ

လေ်ြှတ်ရြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်နှငဴ်

ေျငဴ်ဝတ်သေ
ိ ္ခာေို

ေစာငဴ်ထိန်ဵေစရန်”

ေိုယ်ပိုင််စာရင်ဵေိုင်
ဟူ၍လည်ဵေောင်ဵ

အသီဵသီဵပါရှိပါသည်။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချေ်ြျာဵြပည်ေြြာေ်ေစေရဵနှငဴ် ဥပေဒအခန်ဵ (၇) ပါ
“ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵ လုပ်ေိုင်နိုင်ရန် ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ” လုပ်ငန်ဵြျာဵ ပိုြိုတွင်ေျယ်ေစ
ေရဵအတွေ် ဤညွှန်ကောဵချေ်ေို ထုတြ် ပန်ပါသည်။
စာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင်ြျာဵ လေ်ခဳသင်ကောဵေပဵရန်ေိစ္စ
၁။

ြြန်ြာနိုင်ငဳစာရင်ဵေောင်စီ ဥပေဒပုဒ်ြ ၁၆ နှငဴ် ၁၇ တို့အရ ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵ
လုပ်ေိုင်သူအြဖစ် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵဖပီဵ၊ ယင်ဵလုပ်ငန်ဵေို ၃ နှစ်တစ်ဆေ်တည်ဵ လုပ်ေိုင်
ခဲဴ၍ လီြိတေ်ေုြ္ပဏီ ၅ ခုထေ်ြနည်ဵ နှစ်စဉ်တာဝန်ယူစစ်ေဆဵခဲဴသညဴ် ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵ
ေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူေို အလုပ်သင်ကောဵေပဵနိုင်သညဴ် စာရင်ဵေိုင်အြဖစ် ေောင်စီေ
သတ်ြှတ်သည်။ အလုပ်သင်ကောဵေပဵနိုင်သညဴ် စာရင်ဵေိုင်တစ်ဦဵသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ြှ
စတင်၍ စာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင် (အနည်ဵဆုဳဵ) နှစ်ဦဵေို နှစ်စဉ်လေ်ခဳသင်ကောဵေပဵ
ရြည်။

အလုပ်သင်ကောဵေပဵနိုင်သညဴ်

လေ်ေထာေ်အြဖစ်ေဆာင်ရွေ်ဖပီဵ၊
ြှတ်ပုဳတင်ထာဵသူတစ်ဦဵသည်
စာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင်

စာရင်ဵေိုင်ထတ
ဳ ွင်

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူအြဖစ်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သညဴလ
် ုပ်သေ်နှငဴ်

(အနည်ဵဆုဳဵ)

အခေကေဵေငွယူ၍

နှစ်ဦဵေို

ြြပညဴေ
် စောြူ

နှစ်စဉ်လေ်ခဳသင်ကောဵေပဵရပါြည်။

ထိစ
ု ာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင်ြျာဵအာဵ ေောင်စီေသတ်ြှတ်သညဴ် လစဉ်ေထာေ်ပဳဴေကေဵေို
ေပဵရပါြည်။

၂။

လာြညဴန
် ှစ်တွင် အလုပ်သင်ကောဵေပဵနိုင်သညဴစ
် ာရင်ဵေိုင်အြဖစ် ေောင်စီေသတ်ြှတ်
ြညဴ်

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူြျာဵအြည်စာရင်ဵေို

ထုတြ် ပန်ေကေညာပါြည်။

ထိုအြည်စာရင်ဵပါ

ပုဂ္ဂိုလ်ြျာဵသည်

နှစ်စဉ်ကေိုတင်၍
ြြန်ြာနိုင်ငဳစာရင်ဵ

ေောင်စီရုဳဵနှငဴ် ဆေ်သွယ်၍ လာြညဴန
် ှစ်၌ ြိြိလေ်ခဳသင်ကောဵေပဵြညဴ် စာရင်ဵေိုင်
အလုပ်သင်ဦဵေရေို အတိအေျေဖာ်ြပဖပီဵ စာရင်ဵေပဵရပါြည်။
၃။

အလုပ်သင်ကောဵေပဵနိုင်သညဴစ
် ာရင်ဵေိုင်အြဖစ်

ေောင်စီေသတ်ြှတ်ြညဴ်

ေိုယ်ပိုင်

စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူသည် စာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင်ြျာဵ လေ်ခဳသင်ကောဵြခင်ဵ
ြြပုပါေ

ထိန
ု ှစ်အတွေ်

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵ

လုပ်ေိုင်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ေို

ထုတေ
် ပဵြည်ြဟုတ်ပါ။ ထုတ်ေပဵဖပီဵြဖစ်လျှင် ယင်ဵလေ်ြှတ်ေို ြပန်လည်ရုပ်သြ
ိ ်ဵ
ပါြည်။
၄။

ယခုနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် လေ်ြှတ်ရြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်သင်တန်ဵသာဵ ၁၀၀ ခန့်ေိုသာ
ေလဴေျငဴ်သင်ကောဵေပဵနိုင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလေ
ိ စီဵပွာဵေရဵေဏ္ဍဖွဳ့ဖဖိုဵလာသည်နှငဴ်အြျှ

လေ်ြှတ်ရြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်သင်တန်ဵသာဵဦဵေရေို
သင်ကောဵေပဵနိုင်ရန်

လိအ
ု ပ်လာပါသည်။

ယခုထေ်ပိုြို၍

ေလဴေျငဴ်

ထိ့ြု ပင်လပ
ု ်ငန်ဵေျွြ်ဵေျင်တတ်ေြြာေ်ရန်

သင်တန်ဵသာဵအာဵလုဵဳ သည် လေ်ေတွ့လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ရန်လည်ဵ လိအ
ု ပ်ပါသည်။
ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူြျာဵအေနြဖငဴ်
ြိြိတို့လပ
ု ်ငန်ဵြျာဵတွင်

စာရင်ဵေိုင်အလုပ်သင်ြျာဵအာဵ

လေ်ေတွ့သင်ကောဵ/တာဝန်ယူ

ေဆာင်ရွေ်ေစြခင်ဵအာဵြဖငဴ်

နှစ်ဦဵနှစ်ဖေ်အေျိုဵရှိေစြည်လည်ဵြဖစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ သင်တန်ဵသာဵဦဵေရ ပိုြိုလေ်ခဳ
နိုင်ေရဵနှငဴ် လေ်ေတွ့အလုပ်သင်ကောဵြှု ပိုြိုထေ
ိ ရာေ်ေစ ေရဵအတွေ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်
စတင်ဖပီဵ အပိုဒ် ၁၊၂၊ ၃ တွင်ေဖာ်ြပသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွေ်သွာဵပါြည်။
ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူြျာဵ ေစာင်ဵထိန်ဵရြညဴ် ေျငဴ်ဝတ်သေ
ိ ္ခာနှငဴ် စည်ဵေြ်ဵ
ြျာဵ
၅။

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူြျာဵ၏

တာဝန်ြျာဵေို

ြြန်ြာနိုင်ငဳစာရင်ဵ

ေောင်စီဥပေဒ ပုဒ်ြ ၁၈ တွင် ေအာေ်ပါအတိင
ု ်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည် (ေ) ြိြိတာဝန်ယူေဆာင်ရွေ်သညဴ် စာရင်ဵပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵြျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
အြှန်ေန်ဆုဳဵြဖစ်နိုင်ေရဵအတွေ် ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ခ)

ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒြျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵြျာဵ၊ အြိန့်နှငဴ်
ညွှန်ကောဵချေ်ြျာဵေို လိေ
ု ်နာေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ြိြိအာဵေောင်စီေ ေပဵအပ်သညဴစ
် ာရင်ဵပညာဆိုင်ရာ တာဝန်ြျာဵေို ေေျပွန်စွာ
ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ။

၆။

ထိ့ြု ပင်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵရြညဴ် ေျငဴ်ဝတ်သေ
ိ ္ခာြျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ပုဒ်ြ ၁၉ တွင် ေအာေ်ပါ
အတိင
ု ်ဵြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည် (ေ) (ြိြိ၏လုပ်ငန်ဵအေကောင်ဵအရာြျာဵေို) တိုေ်ရိုေ်ြဖစ်ေစ၊

သွယ်ဝိုေ်၍ြဖစ်ေစ

ေကော်ြငာြခင်ဵ၊ တစ်နည်ဵနည်ဵနှငဴ် စာရင်ဵပညာတိုင်ရာအလုပ်ေို ေတာင်ဵယူြခင်ဵ၊
ြိြိအာဵငှာဵရြ်ဵေစရန် ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

အြြတ်ရာခိုင်နှုန်ဵေပါ်တွင် အေြခတည်၍ လုပ်ခေငွေတာင်ဵယူြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေောင်စီေလိအ
ု ပ်၍ေတာင်ဵဆိုသညဴ်

စာရင်ဵြျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ်

အချေ်

အလေ်ြျာဵေို ေပဵရန်ပျေ်ေွေ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) ြိြိတစ်ဦဵတည်ဵသာသိရှိေစေသာအေကောင်ဵအချေ်ြျာဵေို
ချေ်ြရဘဲ

သို့ြဟုတ်

တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ

အလုပ်ရှင်၏ခွငဴ်ြပု

ြဟုတ်ဘဲ

ထုတေ
် ဖာ်

ေြပာဆိုြခင်ဵ၊
(င)

ြိြိအာဵေပဵအပ်သညဴ် စာရင်ဵပညာဆိုင်ရာအလုပ်ဝတ္တရာဵြျာဵေို ေဆာင်ရွေ်ရာ
တွင် ထိေ
ု ်သငဴ်ေသာသတိြထာဵရှိဘဲ ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(စ)

လေ်ြှတ်ရြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်ြဟုတ်သူြျာဵနှငဴ် စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵြျာဵ
တွင် အစုစပ်ပါဝင်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ယခင်စာရင်ဵစစ်အြဖစ်ေဆာင်ရွေ်ခဲဴသူနှငဴ်

ဆေ်သွယ်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵြြပုဘဲ

ထိစ
ု ာရင်ဵစစ်ရာထူဵေို လေ်ခဳြခင်ဵ၊
(ဇ)

စာရင်ဵစစ်ြျာဵခန့်ထာဵြခင်ဵေိစ္စနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြြန်ြာနိုင်ငဳေုြ္ပဏီြျာဵအေ်ဥပေဒ
ပါြပဋ္ဌာန်ဵချေ်ြျာဵေို ြလိေ
ု ်နာြခင်ဵ၊

(ဈ)

ေုြ္ပဏီညွှန်ဵတြ်ဵတွင်ေသာ်လည်ဵေောင်ဵ၊
လည်ဵေောင်ဵ

ပုဳနှိပ်ထုတ်ေငွရန်

အတည်ြပုေပဵြခင်ဵ

သို့ြဟုတ်

အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ်ေသာ်

အနာဂတ်အြြတ်ေငွေို

ခန့်ြှတ်တွေ်ချေ်

တစ်နှစ်စီအတွေ်

အရှုဳဵအြြတ်ြျာဵေို

သီဵြခာဵေဖာ်ြပြခင်ဵြြပုဘဲ တစ်နှစ်ထေ်ပိုေသာနှစ်ြျာဵအတွေ် ပျြ်ဵြျှအြြတ်ေငွ
ရှင်ဵတြ်ဵြျာဵေို ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝရန် အတည်ြပုေပဵြခင်ဵ၊
(ည)

လုပ်ငန်ဵရှင်ေ ယုဳြှတ်အပ်နှဳထာဵသညဴ် ေငွေကေဵြျာဵေို ေိုင်တွယ်ခန့်ခွဲရပါေ
ယင်ဵေငွေကေဵေို စနစ်တေျသုဳဵစွဲခန့်ခွဲေကောင်ဵ သိသာေပါ်လွင်ေစေရဵအတွေ်
လိအ
ု ပ်ေသာစာရင်ဵြှတ်တြ်ဵြျာဵ သီဵြခာဵဘဏ်စာရင်ဵြျာဵ ဖွငဴ်လှစ်ထန
ိ ်ဵသိြ်ဵရန်
ပျေ်ေွေ်ြခင်ဵ၊

၇။

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်သူြျာဵသည် ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ တာဝန်နှငဴ်ေျငဴ်ဝတ်
သိေ္ခာဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵချေ်ြျာဵနှငဴ်အညီ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်/ရပ်တည်နိုင်ေရဵအတွေ်

ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ စည်ဵေြ်ဵြျာဵေို လိေ
ု ်နာထိန်ဵသိြ်ဵရန်လုအ
ိ ပ်ပါသည် (ေ) ြိြိေိုယ်တိုင်ြစစ်ေဆဵခဲဴသညဴစ
် ာရင်ဵတစ်ရပ်တွင် စာရင်ဵစစ်အေနြဖငဴ် လေ်ြှတ်
ေရဵထိဵု ြခင်ဵ သို့ြဟုတ် အြခာဵစာရင်ဵစစ်တစ်ဦဵအာဵ ြိြိေိုယ်စာဵလေ်ြှတ်ေရဵ
ထိဵု ေစရန် စီြဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵြြပုရ၊
(ခ)

ြြှန်ေန်သညဴစ
် ာရင်ဵေဖာ်ြပချေ်တစ်ရပ်ေို ြပုစုေရဵဆွဲေပဵြခင်ဵ၊ ြြှန်ေန်သညဴ်
စာရင်ဵေဖာ်ြပချေ်တစ်ရပ်တွင် သို့ြဟုတ် ေဖာ်ြပချေ်တစ်ရပ်အတွေ် စာရင်ဵ
ေိုင်/စာရင်ဵစစ်အေနြဖငဴ် လေ်ြှတ်ေရဵထိဵု ြခင်ဵ သို့ြဟုတ် အြခာဵစာရင်ဵေိုင်/
စာရင်ဵစစ်တစ်ဦဵြှ စာရင်ဵြပုစုေရဵဆွဲေပဵြခင်ဵ၊ လေ်ြှတ်ေရဵထိဵု ေပဵြခင်ဵြဖစ်ေစ
ရန် စီြဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵြြပုရ၊

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳတွင်
သို့ြဟုတ်

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ

နိုင်ငဳြခာဵေုြ္ပဏီရုဳဵခွဲ

သို့ြဟုတ်

သို့ြဟုတ်

နိုင်ငဳြခာဵေုြ္ပဏီ

နိုင်ငဳြခာဵအေျိုဵစီဵပွာဵပါရှိသညဴ်

ေုြ္ပဏီ/လုပ်ငန်ဵြျာဵအေနြဖငဴ် လုပ်ေိုင်ခွငဴ်/လုပ်ပိုင်ခွငဴ် ြရှိသညဴ် စာရင်ဵပညာနှငဴ်
စပ်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ေို

ြိြိအြည်ခဳ၍

နိုင်ငဳြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵ/ပုဂ္ဂိုလ်

အတွေ် လုပ်ေိုင်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵြြပုရ သို့ြဟုတ် အြည်ခဳြခင်ဵြြပုရ။
ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်နိုင်ရန် ြှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵေိစ္စ
၈။

ေောင်စီဥပေဒ ပုဒ်ြ ၁၃ အရ လေ်ြှတ်ရြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်အြဖစ် ြှတ်ပုဳတင်ဖပီဵသူ
နိုင်ငဳသာဵသည်

ေအာေ်ပါသတ်ြှတ်ချေ်ြျာဵနှငဴ်ြပညဴ်စုဳလျှင်

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်

လုပ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ထုတ်ေပဵရန်

ြြန်ြာနိုင်ငဳစာရင်ဵေောင်စီ

ြှတ်ပုဳတင်

အရာရှိထဳ ေောင်စီေသတ်ြှတ်သညဴ် ပုဳစဳြဖငဴ်ေလျှာေ်ထာဵရြည် (ေ) သတ်ြှတ်သညဴ်အခေကေဵေငွေို ေပဵေဆာင်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေောင်စီဥပေဒပုဒ်ြ ၂၁ ပုဒ်ြခွဲ (ေ) နှငဴ် (ခ) အရ စုဳစြ်ဵစစ်ေဆဵေနဆဲောလ
ြဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ေောင်စီဥပေဒပုဒ်ြ ၂၁ ပုဒ်ြခွဲ (ဂ)(၂)၊ ပုဒ်ြခွဲ (ဂ)(၃) နှငဴ် ပုဒ်ြ ၂၂ တို့အရ
ြပစ်ဒဏ်ချြှတ်ခဳထာဵရသူ ြဟုတ်ြခင်ဵ။

၉။

အစိုဵရဌာနနှငဴ် လုပ်ငန်ဵ၊ သြဝါယြအဖွဲ့အစည်ဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်ြှရင်ဵနှီဵေငွ ထညဴ်ဝင်သညဴ်
ဖေ်စပ်လပ
ု ်ငန်ဵ

တစ်ခုခုတွင်

အချိန်ြပညဴတ
် ာဝန်ထြ်ဵေဆာင်ေနေသာ

ြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်အြဖစ်

ြှတ်ပုဳတင်ထာဵသူအတွေ်

လုပ်ေိုင်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ေို

ထုတေ
် ပဵြည်ြဟုတ်ပါ။

တာဝန်ထြ်ဵေဆာင်ေနသညဴ်
သညဴေ
် ိစ္စြဖစ်ပါေ
စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵ

ဌာန၊

ေိစ္စရပ်အလိေ
ု ်

အဖွဲ့အစည်ဵ၏
ေောင်စီ၏

လုပ်ေိုင်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ေို

ေိုယ်ပိုင်

လေ်ြှတ်ရ

စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵ

ထိလ
ု ေ်ြှတ်ရြပည်သူ့စာရင်ဵေိုင်
လိအ
ု ပ်ချေ်အရ

ေလျှာေ်ထာဵ

စိစစ်ဆုဳဵြဖတ်ချေ်အရ
ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။

ေိုယ်ပိုင်

ေောင်စီသည်

လိအ
ု ပ်လျှင် ယင်ဵလေ်ြှတ်ေို ြပန်လည် ရုပ်သိြ်ဵနိုင်သည်။
၁၀။

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ခွငဴ်သေ်တြ်ဵသည် ြပေ္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်ြဖစ် သည်။
ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ခွငဴ်လေ်ြှတ်ရရှိဖပီဵသူသည် နှစ်စဉ် ြပန်လည်ြှတ်ပုဳ
တင်ရြည်။

ထိသ
ု ို့ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ရန်

ပျေ်ေွေ်ပါေ

ပျေ်ေွေ်သညဴန
် ှစ်တွင်

ေအာေ်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵြျာဵေို လုပ်ေိုင်ေဆာင်ရွေ် ခွငဴ်ြရှိပါ (ေ) ြြန်ြာနိုင်ငဳေုြ္ပဏီြျာဵအေ်ဥပေဒအရ

တည်ေထာင်သညဴ်

အြျာဵပိုင်ေုြ္ပဏီ၊

အြျာဵပိုင်ေုြ္ပဏီ၏လေ်ေအာေ်ခဳြဖစ်သညဴ် လူနည်ဵစုပိုင်ေုြ္ပဏီ နှငဴ် ၁၉၅၀
ြပညဴန
် ှစ်

အထူဵေုြ္ပဏီြျာဵအေ်ဥပေဒအရ

တည်ေထာင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ်

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့အစည်ဵတို့တင
ွ ် စာရင်ဵစစ်အြဖစ်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

အပိုဒ်ခွဲ (ေ) လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်တွင် စုဳစြ်ဵစစ်ေဆဵသူ (Inspector) အြဖစ်
ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ။

ြှတ်ချေ်။ (၁) အထေ်အေိုဒ်ြျာဵပါ
စာရင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊

နှငဴ်

လုပ်ငန်ဵြှအပြဖစ်ေသာ

စာရင်ဵေိုင်ြခင်ဵ၊

စာရင်ဵပညာသင်ကောဵေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ

ြျာဵေို

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြှတ်ပုဳတင်ထာဵသူနိုင်ငဳသာဵစာရင်ဵပညာ
တတ်ေျွြ်ဵသူြျာဵလုပ်ေိုင်ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ရှိပါသည်၊
(၂)

နိုင်ငဳသာဵြဟုတ်သူသည်

စာရင်ဵပညာသင်ကောဵသညဴေ
် ေျာင်ဵ

ထူေထာင်ဖွငဴ်လှစ်ြခင်ဵအပါအဝင် ေောင်စီဥပေဒပုဒ်ြ ၉၊ ပုဒ်ြခွဲ (ခ) ပါစာရင်ဵ
ပညာရပ်အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ြပချေ်တွင်အေျုဳဵဝင်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵြျာဵေို

စာရင်ဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ

အသေ်ေြွဵဝြ်ဵေေျာင်ဵ

လုပ်ငန်ဵအြဖစ်

ြြန်ြာနိုင်ငဳတွင်လုပ်ေိုင်ေဆာင်ရွေ်ခွငဴ်ြရှိပါ၊
(၃)

နိုင်ငဳသာဵြဟုတ်သူသည် သေ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကေီဵဌာန၏ ခွငဴ်ြပုချေ် အရ

ြြန်ြာနိုင်ငဳတွင် အတိင
ု ်ပင်ခဳေဆာင်ရွေ်ြှုလုပ်ငန်ဵြျာဵ လုပ်ေိုင်ေဆာင်ရွေ်ရာ၌
စာရင်ဵေိုင်ြခင်ဵ၊ စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵ၊ စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ စာရင်ဵပညာသင်ကောဵ
ေပဵြခင်ဵ တို့နင
ှ ဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ေဆာင်ရွေ်ြှုြျာဵြပါဝင်ေစရဟူသညဴ် ချွင်ဵချေ်
ြဖငဴ်သာ ခွငဴ်ြပုပါသည်။
၁၁။

ေိုယ်ပိုင်စာရင်ဵေိုင်လပ
ု ်ငန်ဵလုပ်ေိုင်ခွငဴ် ြှတ်ပုဳတင်ထာဵသူသည် (ေ) ြပေ္ခဒိန်နှစ်အလိေ
ု ်

ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ရန်

ေောင်စီေသတ်ြှတ်ထာဵသညဴ်

ေလျှာေ်လာွှ ြဖငဴ် ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ြညဴ်နှစ်ြတိုင်ြီ နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရေ်ေန့
ေနာေ်ဆုဳဵထာဵ၍ ေလျာေ်ထာဵရြည်၊
(ခ)

ထိအ
ု တိင
ု ်ဵ အချိန်ြီြတင်နိုင်ပါေ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရေ်ေန့ြှ ဇန္နဝါရီလ (၃၁)
ရေ်ေန့အထိ ၂ လတွင် ေောင်စီေသတ်ြှတ်သညဴ် ေနာေ်ေျေကေဵေိုေပဵသွင်ဵ
ဖပီဵြှသာ ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ေလျှာေ်ထာဵရြည်၊

(ဂ)

နှစ်စဉ် ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရေ်အထိ ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ရန် ပျေ်ေွေ်သူြျာဵသည်
လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ယာယီရပ်ဆိုင်ဵထာဵြခင်ဵ (Temporary Suspension) ြပုလုပ်ခဳရြည်၊

(ဃ) လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ယာယီရပ်ဆိုင်ဵထာဵြခင်ဵြပုလုပ်ခဳရသူသည်
ဒဏ်ေကေဵေို

ရပ်ဆိုင်ဵောလအလိေ
ု ်

ေောင်စီေသတ်ြှတ်ထာဵသညဴအ
် တိင
ု ်ဵ

ေပဵသွင်ဵဖပီဵြှသာ

ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ေလျာေ်ထာဵရြည်၊
(င)

လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ယာယီရပ်ဆိုင်ဵထာဵသညဴ် ောလတွင် အပိုဒ် ၁၀၊ (ေ) နှငဴ် (ခ)
လုပ်ငန်ဵြျာဵေို လုပ်ေိုင်ခွငဴ်ြရှိ၊

(စ)

ယခုနှစ်တွင် ြှတ်ပုဳတင်ရန်ပျေ်ေွေ်ဖပီဵ ေနာင်နှစ်တွင်ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ပါေ
ေောင်စီေသတ်ြှတ်သညဴ် ဝင်ေကေဵ (Admission Fees) ေိုေပဵသွင်ဵဖပီဵြှသာ
ြပန်လည်ြှတ်ပုဳတင်ခွငဴ်ေလျာေ်ထာဵရြည်။

အြိန့်အရ တင်ရှိန်
အတွင်ဵေရဵြှူဵ

