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သမတအမ်ိတတ ်၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့။ 

၁၉၄၈ ခုနစှ၊် အလုပ်အကိုငဆ်ိငုရ်  စ ရင််းစစတ်မ််းယူခခင််း အက်ဥပတေ။ 

[၁၉၄၈ ခုနစှ၊် အက်ဥပတေအမှတ် ၅၄။ ] 

၁၃၁၀ ခု၊ တန်တဆ ငမု်န််းလဆန််း ၃ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခု၊ နိဝုင်္ဘ လ ၃ ရက်။) 

ဖ  ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပံုအဒခခခံဥပဒေအရ၊ ဒအာက်ဒဖေါ် ခပပါ အကဥ်ပဒေက ုထုတ်ခပနဒ်က ညာ သည်။ 

အလုပ်သမာ်းမ ာ်းနငှ့်် ပတ်သက်၍ အခ  ျု ွဲ့စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူရန ်လ ယ်ကူစ မ့််ဒသာငါှ၊ ဒအာကပ်ါအတ ုင််း 

အက်ဥပဒေအခဖစခ်ဖင့််၊ ခပဋ္ဌာန််းလ ုက်သည်။ 

 

အမည်တ ု၊ တည်ရာနယ်အဝှမ််းနငှ့်် စတည်ရနဒ်န ့်ရက်။ 

၁။ ။ (၁) ဤအက်ဥပဒေက ု အလုပ်အကိုငဆ်ိငုရ်  စ ရင််းစစတ်မ််းယခူခင််းအက်ဥပတေဟူ၍ ဒခေါ် ရမည်။ 

(၂) ဤအက်ဥပဒေသည် ခပည်ဒထာငစ်ု ခမနမ်ာန ငုင် ံတဝမှ််းလံု်းနငှ့်် သက်ဆ ုငရ်မည်။ 

(၃) ဤအက်ဥပဒေ စ၍ အာဏာတည်ရနအ်လ ု ့်ငါှ၊ န ငုင်ဒံတာ်သမတက အခါကာလအာ်းဒလ ာ်စ ာ အမ န် ့်ဒ ကာ် ခငာစာ 

ထုတ်ခပနဒ် ကာ်ခငာ၍ သတ်မှတ်သည့်် နယ်မ ာ်းနငှ့််ဒန ့်ရက်တ ငအ်ာဏာတည်ဒစရမည။် 

အဓ ပပါယ်ဒဖေါ် ခပခ က်။ 

၂။ ။ ဤအက်ဥပဒေတ င ်“ခပဋ္ဌ န််းသည်” ဆ ုသည်မှာ၊ ဤအကဥ်ပဒေအရ ခပျုလုပ်သည့်် နည််းဥပဒေမ ာ်း တ ငခ်ဖစဒ်စ၊ 

ထ ုနည််းဥပဒေမ ာ်းအရ ခပဋ္ဌာန််းသည့်် ပံစုတံခခုတု ငခ်ဖစဒ်စ၊ ခပဋ္ဌာန််းသည်က ု ဆ ုလ ုသည်။ 

စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူခခင််း။ 

၃။  ။ န ငုင်ဒံတာ်သမတသည်၊ အမ န် ့်ဒ ကာ်ခငာစာထုတ်ခပနဒ် ကာ်ခငာ၍၊ ထ ုအမ န် ့်ဒ ကာ်ခငာစာတ င ်သ ်းခခာ်းဒဖေါ် ခပသည့်် 

ဒနရာမ ာ်းတ င၊် အလုပ်သမာ်းမ ာ်း အက  ျု်းတ ု်းပ ါ်းဒရ်းမှစ၍၊ အလုပ်သမာ်းမ ာ်း၏ အလုပ်အက ုင ်

အဒခခအဒနမ ာ်းနငှ့််ဆ ုငသ်မျှ က စစမ ာ်းက ု စာရင််းဒကာက် ယူရနဆ်င့််ဆ ုန ငုသ်ည်။ 

ထ ုက စစမ ာ်းတ င၊် အထူ်းသခဖင့်် ဒအာက်ပါတ ု ့်လည််းပါဝငသ်ည။် 

(၁) အသံ်ုးအဒဆာငပ်စစည််းဒစ ်းနှုန််းမ ာ်း၊ 

(၂) အလုပ်ဆင််းသ၊ူ မဆင််းသ၊ူ 

(၃) ဒနဒရ်း၊ ထ ုငဒ်ရ်းအဒခခအဒနမ ာ်း၊ ဤအခ က်တ ငဒ်နအ မ်စ မံဒပ်းဒရ်း၊ ဒရဒပ်း ဒရ်းမှစ၍ သန် ့်ရှင််းစင ်

 ကယ်ဒရ်းလည််းပါဝငသ်ည်။ 

(၄) ဒ က်းမမ တငရ်ှ ခခင််း၊ 

(၅) ဒနအ မ်ငါှ်းရမ််းခမ ာ်း၊ 

(၆) လုပ်ခမ ာ်းနငှ့်် အခခာ်းဝငဒ်င မ ာ်း၊ 
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(၇) အ ုနာစာရံပံုဒင နငှ့်် အခခာ်းရံပံုဒင မ ာ်း၊ 

(၈) အက  ျု်းခစံာ်းခ င့််မ ာ်းနငှ့်် အခခာ်းသက်သာခ င့််မ ာ်း၊ 

(၉) အလုပ်ခ  နန်ာရ မ ာ်း၊ 

(၁၀) အလုပ်လက်ရှ နငှ့််အလုပ်လက်မ ့်၊ 

(၁၁) လုပ်က ုငဒ်ရ်းခငင််းခနုမ်ှုမ ာ်း၊ ဤအခ က်တ ငအ်လုပ်ရပ်စ ခခင််းဒ ကာင့်် ခဖစဒ်စ၊ အလုပ်ရံုပ တ်ထာ်း ခခင််းဒ ကာင့်် 

ခဖစဒ်စ၊ ထ ခ ကု်နစန်ာသည့်် အလုပ်သမာ်းဦ်းဒရနငှ့််၊ အလုပ်မလုပ်ရ၍ ဆံု်းရှု ံ်းရသည့််ဒန ့်ရက် မ ာ်းပါဝငသ်ည်။ 

(၁၂) ဖ ာ်းနာခခင််း၊ 

(၁၃) အလုပ်သမာ်းဦ်းဒရနငှ့်် လုပ်သာ်းအမ  ျု်းအစာ်း၊ 

(၁၄) အာ်းလပ်ခ င့််နငှ့်် အလုပ်ပ တ်ရက်မ ာ်း၊ 

(၁၅) ကုနထ် က်စ မ််းရည်၊ 

ထ ု ့်ဒ ကာင့်် ဤအက်ဥပဒေပါ ခပဋ္ဌာန််းခ က်မ ာ်းသည်၊ ဤက ့်သ ု ့် ဒကာက်ယူဒသာ စာရင််းစစတ်မ််းမ ာ်းနငှ့်် 

လည််းသက်ဆ ုငရ်မည်။ 

စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူဒရ်းအာဏာပ ုငခ်န် ့်ခခင််း။ 

၄။ ။ န ငုင်ဒံတာ်သမတသည်၊ ဤအက်ဥပဒေအရ စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူရနက် စစအလ ု ့်ငါှ၊ အရာရှ  တဦ်းက ု 

စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူဒရ်းအာဏာပ ုငအ်ခဖစခ်န် ့်ထာ်းန ငုသ်ည်။ 

စာရင််းခ ျုပ်မ ာ်းနငှ့်် အဒ ကာင််းအရာမ ာ်း ဒတာင််းယူရန ်စာရင််းဒကာက်ယူဒရ်း အာဏာပ ုင၏် အာဏာ။ 

၅။ ။ (၁) စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူဒရ်းအာဏာပ ုငသ်ည်၊ ခပဋ္ဌာန််းသည့်် အခ  နက်ာလအပ ုင််းအခခာ်းတ င၊် ခပဋ္ဌာန််းသည့်် ပံုစခံဖင့်် 

ခပဋ္ဌာန််းသည့်် အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းပါဝငဒ်သာ၊ စာရင််းဒကာကယ်ူမည့်် က စစတစံုတ ရာနငှ့်် ပတ်သက်ဒသာ 

အဒ ကာင််းအရာ၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် စာရင််းခ ျုပ်က ု ခပဋ္ဌာန််းသည့််နည််းလမ််းခဖင့််၊ ခပဋ္ဌာန််းသည့််အခ  နမ် ာ်း၌၊ ခပဋ္ဌာန််းသည့်် 

အာဏာပ ုငထ်ံ၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် ခပဋ္ဌာန််းဒသာ သထူံတငသ် င််း ရန၊် တဦ်းတဒယာက်ဒသာသသူ ု ့် န ု ့်တစစ်ာခ အပ်၊ 

သ ု ့်တည််းမဟုတ် ခ အပ်ဒစန ငုသ်ည်။ 

(၂) ပုေမ်ခ   (၁) တ ငရ်ည်ညွှန််းထာ်းသည့််န ု ့်တစစ်ာက ု စာတ ုက်မ ှခ အပ်န ငုသ်ည်။ 

မှတ်တမ််း၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် စာခ ျုပ်စာတမ််းက  ုဝငဒ်ရာက် ကည့််ရှုန ငုသ်ည့််အခ င့််အဒရ်း။ 

၆။ ။ စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူဒရ်းအာဏာပ ုငက်ခဖစဒ်စ၊ ထ အုာဏာပ ုငက်  ကည့််ရှုရနက် စစအလ ု ့်ငါှ စာ 

ခဖင့််အာဏာလွှ အပ်ထာ်းသတူဦ်းတဒယာက်ကခဖစဒ်စ၊ ဤအက်ဥပဒေအရ စာရင််းစစတ်မ််းမ ာ်း ဒကာက် 

ယူရနက် စစမ ာ်းအလ ု ့်ငါှ၊ ဤအက်ဥပဒေအရ အဒ ကာင််းအရာ၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် စာရင််းခ ျုပ်တစံု တရာတငသ် င််းရနဆ်င့််ဆ  ု

ထာ်းသ၏ူ လက်ရှ သက်ဆ ုငရ်ာမှတ်တမ််း၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ ်စာခ ျုပ်စာတမ််း တခခုကု ု ဝငဒ်ရာက် ကည့််ရှုန ငုသ်ည်။ ထ ုခပင ်

ဤသ ု ့်ဒသာ မှတ်တမ််း၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ်စာခ ျုပ်စာတမ််းရှ  မညဟ်ုမ မ ယံု ကည်ဒသာ အဒဆာက်အအံုမ ာ်းသ ု ့် 

သင့််ဒတာ်သည့််အခ  န၌် ဝငဒ်ရာက်န ငုသ်ည့််ခပင၊် ဤအက်ဥပဒေအရ 
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တငသ် င််းရနဆ်င့််ဆ ုထာ်းသည့််အဒ ကာင််းအရာတခခု ုရရှ န ငုရ်နအ်လ ု ့်ငါှ ဒမ်းခမန််းလ ု သည့်် က စစမ ာ်းက ု လည််း 

ဒမ်းခမန််းစံုစမ််းန ငုသ်ည်။ 

စာရင််းခ ျုပ်မ ာ်းနငှ့်် အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းက ုထုတ်ခပနဒ် ကာ်ခငာခခင််းနငှ့်် ပတ်သက်သည့််ကန် ့်သတ်ခ က်။ 

၇။ ။ (၁) ဤအက်ဥပဒေပါက စစမ ာ်းအလ ု ့်ငါှ တငသ် င််းထာ်းသည့်် စာရင််းခ ျုပ်တခကု ု၎င််း၊ ထ ုစာရင််း၏ အ စ တ်အပ ုင််းက ု၎င််း၊ 

သ ်းခခာ်းခဖစဒ်သာလုပ်ငန််းတခုခနုငှ့််စပ်လ ဉ်းသည့်် အဒ ကာင််းအရာက ု၎င််း၊ အခါကာ လအာ်းဒလ ာ်စ ာ ထ စုာရင််းခ ျုပ်၊ 

သ ု ့်တည််းမဟုတ် အဒ ကာင််းအရာနငှ့််ဆ ုငဒ်သာလုပ်ငန််း ပ ုငဆ် ုငသ်ကူ ခဖစဒ်စ၊ ပ ုငဆ် ုငသ်၏ူ 

အာဏာရက ုယ်စာ်းလှယ်ကခဖစဒ်စ၊ သဒ ာတူဒ ကာင််းစာက ု ကက ျုတငမ်ရရှ   ၊ အဒ ကာင််းတခုခတုည််းသ ်းခခာ်းခဖစဒ်သာ 

လုပ်ငန််းတခကု ု ရည်ညွှန််းသည်ဟု ညွှနခ်ပယဆူသ ရှ န ငုရ်န ်ဒဖေါ် ခပသည့်် နည််းလမ််းမ  ျု်းခဖင့်် ထုတ်ခပနဒ် ကာ်ခငာခခင််းမခပျုရ။ 

(၂) ဤအက်ဥပဒေအရခဖစဒ်စ၊ ရာဇသတ်ကက ်းဥပဒေအရခဖစဒ်စ၊ တရာ်းစ  ဆ ုရနက် စစမ ာ်းမှတပါ်း၊ ဤ အက်ဥပဒေအရ 

စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူခခင််းနငှ့််ပတ်သက်၍ လုပ်က ုငသ် ူမဟုတ်သ ူမည်သကူ ုမျှ ပုေမ် ခ   (၁) 

တ ငရ်ည်ညွှန််းထာ်းသည့်် စာရင််းခ ျုပ်၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် အဒ ကာင််းအရာတစံုတရာက ု  ကည့််ရှုခ င့်် မခပျုရ။ 

ခပစေ်ဏ။် 

၈။ ။ တဦ်းတဒယာက်ဒသာသအူာ်း၊ အဒ ကာင််းအရာတခုခ၊ု သ ု ့်တည််းမဟုတ် စာရင််းခ ျုပ်တခခုကု ု တင ်သ င််းရန ်

ဆင့််ဆ ုဒသာအခါ၊ ထ ုသကူ- 

(က) ဤအက်ဥပဒေအရ လ ုအပ်သည့််အဒ ကာင််းအရာ၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ်စာရင််းခ ျုပ်က ုတငသ် င််းရန ်တ 

မငသ်က်သက်ခငင််းဆ ု၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် တရာ်းဒသာ အဒ ကာင််းခပခ က် မရှ    ပ က်က က်လျှင ်ဒသာ်၎င််း၊ 

(ခ) မမှနဟ်ု မ မ သ ဒသာ အဒ ကာင််းအရာ၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် စာရင််းခ ျုပ်တစံုတရာက ု တမငသ်က်သက် တငသ် င််း၊ 

သ ု ့်တည််းမဟုတ် တငသ် င််းဒစလျှငဒ်သာ်၎င််း၊ 

(ဂ) ဤအက်ဥပဒေအရ တငသ် င််းရနလ် ုအပ်သည့်် အဒ ကာင််းအရာတခခု ုရရှ ရနလ် ုအပ်သည့်် ဒမ်းခ န််း တခခုကု ု 

ဒခဖဆ ုရနခ်ငင််းပယ်၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် တမငသ်က်သက် မမှနဒ်သာ အဒခဖက ုဒပ်းလျှင ်ဒသာ်၎င််း၊ 

တဦ်းတဒယာက်ဒသာသကူ၊ ပုေမ် ၆ အရဒပ်းအပ်ထာ်းဒသာ သက်ဆ ုငရ်ာ မှတ်တမ််းမ ာ်းနငှ့်် စာခ ျုပ်စာ တမ််းမ ာ်းက ု 

 ကည့််ရှုန ငုသ်ည့််အခ င့််အဒရ်း၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် အဒဆာက်အအံုတခခုသု ု ့် ဝငဒ်ရာက်န ငုသ်ည့်် အခ င့််အဒရ်းက ု 

တာ်းခမစပ် တ်ပငလ်ျှငဒ်သာ်၎င််း၊ ထ ုသကူ ု ခပစမ်ှုအသ ်းသ ်းအတ က် တမှုက ု ငါ်းရာထ ဒင  

ေဏစ် ရငခ်ခင််းခထံ ုက်ဒစရမည်။ ထ ု ့်ခပင ်ဆက်လက်က  ်းလ နသ်ည့်် ခပစမ်ှုတစံုတရာ ခဖစသ်ည့်် အခ က် တ င၊် ပဌမ 

ခပစမ်ှုက  ်းလ နမ်ပ ်းဒနာက်၊ ဒနာက်ထပ် ဆက်လက်က  ်းလ နဒ်သာ ခပစမ်ှု၏ကာလအပ ုင််းအ 

ခခာ်းအတ က်တဒန ့်လျှငန်စှရ်ာထ  ဒင ေဏစ် ရငခ်ခင််းခထံ ုက်ဒစရမည်။ ထ ု ့်ခပင ်မမှနဒ်သာအဒ ကာင််းအရာ၊ မမှနဒ်သာ 

စာရင််းခ ျုပ်မ ာ်း၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် မမှနဒ်သာ အဒခဖမ ာ်းနငှ့််စပ်လ ဉ်း၍၊ ခပစမ်ှုက ု မှနဒ်သာအ ဒ ကာင််းအရာ၊ 

သ ု ့်တည််းမဟုတ် မှနဒ်သာစာရင််းခ ျုပ်၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် မှနဒ်သာအဒခဖမ ာ်းက ုရရှ သည် တ ုငဒ်အာင ်

ဆက်လက်က  ်းလ နဒ်နသည်ဟူ၍ မှတ်ယူရမည။် 
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အဒ ကာင််းအရာ၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် စာရင််းခ ျုပ်မ ာ်းက ုနည််းလမ််းတက  မဟုတ်  ၊ ဒပါက် ကာ်း ဒအာငခ်ပျုလုပ် 

ထုတ်ဒဖေါ်ဒခပာဆ ုသည့််အတ က်ခပစေ်ဏ။် 

၉။ ။ ဤအက်ဥပဒေအရ စာရင််းဒကာက်ယူခခင််းနငှ့်် ပတ်သတ်၍၊ လုပ်က ုငသ်တူဦ်းတဒယာက်က၊ ဤ အက်ဥပဒေအရ 

အလုပ်ဝတ်တရာ်းမ ာ်းက ုဒဆာငရ် က်ရနက် စစမ ာ်းမှတပါ်း၊ သ ု ့်တည််းမဟုတ် ဤအက်ဥပ ဒေအရ ခဖစဒ်စ၊ ရာဇသတ်ကက ်း 

ဥပဒေအရခဖစဒ်စ၊ ခပစမ်ှုတစံုတရာအတ က် တရာ်းစ  ဆ ုရန ်က စစမ ာ်းမှတ ပါ်း၊ ဤအက်ဥပဒေအရ ဒပ်းသည့်် 

အဒ ကာင််းအရာတခခုကု ုခဖစဒ်စ၊ တငသ် င််းသည့််စာရင််းခ ျုပ်ပါ အဒ ကာင််းအရာမ ာ်းက ုခဖစဒ်စ၊ အစ ု်းရက စာရင််းက ု 

ထုတ်ခပနဒ် ကာ်ခငာခခင််းမခပျုမှ  နည််းလမ််းမက    တမငသ်က်သက် ဒပါက် ကာ်းဒအာငခ်ပျုလုပ်ထုတ်ဒဖေါ်ဒခပာဆ ုလျှင၊် 

ထ ုသသူည် ဒခခာက်လထ  ဒထာငေ်ဏ ်ခဖစဒ်စ၊ တဒထာငထ် ဒင ေဏ ်ခဖစဒ်စ၊ ဒထာငေ်ဏန်ငှ့်် ဒင ေဏ ်နစှရ်ပ်လံု်းခဖစဒ်စ 

စ ရငခ်ခင််းခရံမည်။ 

ခပစမ်ှုမ ာ်းက ုအဒရ်းယူခခင််း။ 

၁၀။ ။ စာရင််းစစတ်မ််းဒကာက်ယူဒရ်းအာဏာပ ုငက်ခဖစဒ်စ၊ ထ ုအာဏာပ ုင၏်အခ င့််အမ န် ့်နငှ့််ခဖစဒ်စ၊ စ   ဆ ုသညမ်ဟုတ်လျှင၊် 

ပုေမ် ၈ အရ၊ မည်သည့််တရာ်းစ  ဆ ုမှုက ုမျှ မခပျုမလုပ်ရ။ ထ ု ့်ခပင ်အစ ု်းရကခဖစဒ်စ၊ အစ ု်းရအခ င့််အမ န် ့်နငှ့််ခဖစဒ်စ၊ 

စ  ဆ ုသည်မဟုတ်လျှင၊် ပုေမ် ၉ အရ၊ မည်သည့််တရာ်းစ  ဆ ုမှုက မုျှမခပျုလုပ် ရ။ 

နည််းဥပဒေမ ာ်းခပျုလုပ်ရန ်န ငုင်ဒံတာ်သမတ၏ အာဏာ။ 

၁၁။ ။ (၁) န ငုင်ဒံတာ်သမတခပျုလုပ်မည့်် နည််းဥပဒေမ ာ်းက ု အမ န် ့်ဒ ကာ်ခငာစာတ င ်ကက ျုတငထ်ုတ်ခပန ်ဒ ကာ်ခငာရမည်ဆ ုဒသာ 

စည််းကမ််းခ က်က ု မဆန် ့်က င ် ၊ ဤအက်ဥပဒေပါ က စစမ ာ်းက ု ဒဆာငရ် က်ရန ်အလ ု ့်ငါှ နည််းဥပဒေမ ာ်းက ု 

ခပျုလုပ်န ငုသ်ည်။ 

(၂) အထက်ဆ ုခ ့်သည့်် အာဏာမ ာ်း၏ ဒယ ယု သဒ ာက ု မထ ခ ကု်ဒစ   ပုေမ်၆ အရ၊ အပ်နငှ််း 

ထာ်းဒသာစာခ ျုပ်စာတမ််းမ ာ်း  ကည့််ရှုန ငုသ်ည့််အခ င့််အဒရ်းနငှ့်် အဒဆာက်အအံုသ ု ့် ဝငဒ်ရာက်န ငုသ်ည့်် 

အခ င့််အဒရ်းက ုဒဆာငရ် က်ခခင််းနငှ့်် စပ်လ ဉ်း၍ စည််းမ ဉ်းသတ်မှတ်ရနန်ည််းဥပဒေမ ာ်းက ု ဤပုေမ်အရ 

ခပျုလုပ်န ငုသ်ည်။ 

ဖ  ွဲ့စည််းအုပ်ခ ျုပ်ပံု အဒခခခဥံပဒေအရ၊ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ဒရ်းထ ု်းသည်။ 

 

စဝ်ဒရွှသ ကု်၊ 

န ငုင်ဒံတာ်ယာယ သမတ၊ 

ခပည်ဒထာငစ်ုခမနမ်ာန ငုင်ဒံတာ်။ 

 

ရနက်ုနမ်မ ျု ွဲ့၊ ၁၃၁၀ ခ၊ု တနဒ်ဆာငမ်ုန််းလဆန််း ၃ ရက်။ 

(၁၉၄၈ ခ၊ုန ဝု ဘာလ ၃ ရက်။) 
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အမ န် ့်အရ၊ 

ဒရွှဒ ာ်၊ 

န ငုင်ဒံတာ်သမတအတ င််းဝန။် 

[အမှတ် ၂၁၄] 


