
 

 

 

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွေ 

အရအသုးံဆိုင်ရာဥြထေ 

 



 

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥြထေ 

             (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၂၀ ။) 

၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ထ ျော်    ၆   ရ ် 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ  ၉  ရ ်) 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ုိ ပြ န်းလို ်သည်။ 

 

အြိုင်း ၁ 

 

အမည်နှင့်စတင်အ ျေိုးသ ်ထရာ ်သည့်ထနရ့ ် 

 

၁။ ( ) ဤဥြထေ ို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာထငွေအရအသုံး ဆိုင်ရာဥြထေဟု 

ထခါ်တွေင်ထစရမည်။ 

(ခ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ  ၁  ရ ်ထနမှ့ 

စတင် အ ျေိုးသ ်ထရာ ်ထစရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂ 

 

အြိုင်း ၂ 

 

နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ 

ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ 

နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ စ့ည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ 

ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ 

ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား 

 

အခန်း(၁) 

 

ရထငွေမျေားနှင့်သုံးထငွေမျေား 

 

၂။ နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ စ့ည်းြုံအထပခခံ 

ဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် 

ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေ အစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေား ို ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။ ေိုသို  ့

ထဆာင်ရွေ ်၍ရထသာ ရထငွေမျေား ို ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေသို  ့ထြးသွေင်း၍ ေုတ်ထြးရန် 

ရှိထသာ သုးံထငွေမျေား ုိ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ ေုတ်ယူသုးံစွေဲရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃ 
 

၃။ ( ) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ 

ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ 

နိုင်ငံထတာ်ဖွေ ဲ စ့ည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရု ံး၊  ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေ ဲ 

ထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေ ြ်၊ ပြည်ထောင်စု 

ရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၏ ရထငွေနှင့်သုံးထငွေ 

အတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး သည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် 

(၄) တုိတ့ွေင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတို ့ို စီမံက ီးက ြ် ထ ာ ်ခံပခင်း 

နှင့် သုးံထငွေတို ုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းပြုရမည်။ 

(ခ) ြုေ်မခွေဲ( ) ြါတာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ထ်အာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

(ဂ) ရထငွေမျေား ုိစီမံက ီးက ြ် ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သံုးထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် 

လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း မျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

 (ဃ) ဇယား(၁) နှင့် (၃) တိုတ့ွေင် ထဖာပ်ြလျောေားထသာ ရထငွေမျေားအန ် ပြည်ြအ ူအညီ 

ရထငွေ၊ ထချေးယူရထငွေတိုသ့ည် လျောေားသည်ေ ် ြိုမိုရရှိလျှင် ယင်းသို ့ ြိုမိုရရှိထသာ 

ထငွေမျေားပဖင့် ဆ ်နွေယ်ေားသည့် လုြ်ငန်း အသုးံစရိတ်မျေားထက ာင့် ဇယား(၂) နှင့် 

(၄)တိုတ့ွေင် ထဖာပ်ြခွေင့်ပြုေားထသာ သုးံထငွေမျေားေ ် ြိုမိုသုးံစွေရဲန် လိုအြ်ြါ  

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ  ့ စိစစ်သုးံသြ်၍  ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏  အတည် 

ပြုချေ ်ပဖင့် ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ သိုရ့ာတွေင် ယင်းသို ့ထချေးယူသုံးစွေဲသည့်ထငွေသည် ြုေ်မ ၁၂ 

တွေင် သတမ်ှတ်ေားသည့်ထငွေေ ် မြိုထစရ။ ေိုသို ့ ပြည်ြမှအ ူအညီရထငွေ၊ ထချေးယူ 

ရထငွေမျေားထက ာင့် နိုင်ငံထတာ်၏ဘဏ္ဍာမှ  ျေြ်ထငွေပဖင့် ျေခံသုံးစွေဲရမည့် အသုံးစရိတ် 

မျေားအတွေ ် ပြုပြင်ပြီး ခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်း တင်ပြချေိန်ေ ် ထ ျော်လွေန်ြါ  ြုေ်မ 

၂၄ ြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ သီးသန ့်ရန်ြံုထငွေမှ  ျေခံသုးံစွေနဲိုင်သည်။ 

 

 

 

 

 



၄ 
 

 

၄။ ( ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေ ဲ စ့ည်းြုံ 

အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရု ံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင် 

ဤဥြထေအရ လျောေားထသာ ရထငွေတိုေ့ ် တိုး၍ပဖစ်ထစ၊ ထလျော၍့ပဖစ်ထစ ရထသာရထငွေ 

မျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို  ့တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် 

အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီး 

ခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာ ်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား 

 ုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 
 

(ခ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေ ဲ စ့ည်းြုံ 

အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရု ံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ ထ့နချေုြ်၊  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် သုးံထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် ဤဥြထေအရ 

ခွေင့်ပြုေားထသာ သုံးထငွေမျေားအတွေင်း ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် လွှဲထပြာင်းသုံးစွေဲသည့် 

အသုံးစရိတ်မျေားနှင့ ် စြ်လျေဉ်း၍ လည်းထ ာင်း၊ ြုေ်မ ၃ ြုေ်မခွေဲ (ဃ) အရ 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ ခွေင့ ်ပြုချေ ်ပဖင့် သုံးစွေ ဲသည့် အသုံးစရိတ် မျေားနှင့် 

စြ်လျေဉ်း၍ လည်းထ ာင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို  ့တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ခုနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန် ထနာ ်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲ 

ပခင်းမျေား ုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်း ထဖာပ်ြရမည်။ 
 

 (ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၃ ြုေ်မခွေဲ (ဃ) အရြိုမိုသုံးစွေရဲန် 

ခွေင့်ပြုသည့်  ိစ္စရြ်မျေား ုိ  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျိေုးအထက ာင်း ထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့် 

အတူ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို  ့တင်ပြ အတည်ပြုချေ ် ရယူရမည်။ 

 

 

 

 



၅ 
 

၅။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲသ့ည် လူမှုဖူလံုထရးအဖွေဲ ့ လူမှုဖူလံုထရးရန်ြုံထငွေနှင့်အလုြ်တွေင် ေိခို ်မှု 

အ ျေိုးခံစားခွေင့် ရန်ြုံထငွေတို ပ့ဖင့် ရြ်တည်ပြီး ယင်းရန်ြုံထငွေမှ အ ျေိုးခံစားခွေင့ ်မျေားထြးရာတွေင် 

လုံထလာ ်မှုမရှိ၍ ထတာင်းခံလာြါ  ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှေည့်၀င်ပခင်း၊ ထော ်ြံ့ 

ပခင်းနှင့ ် လိုအြ်သည့် ထချေးထငွေမျေား ေုတ်ထချေးပခင်း၊ လူမှုဖူလု ံထရးအိမ်ရာစီမံ ိန်းအတွေ ် 

ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ လိုအြ်သလို ထော ်ြံ့ထြးပခင်းတို ုိ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် ခွေင့်ပြုနိငု်သည်။ 
 

၆။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ဘဏ္ဍာထရးထ ာ်မရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းရရှိသည့် တိုင်းထေသက ီး 

သိုမ့ဟတု် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ မ့ျေား၏ အရအသုံးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားအရ လိုအြ်သည့်ထငွေ ုိ 

ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေမှ သင့်တင့်ထလျော ်ြတ်စွော ပဖည့်ဆည်းထြးပခင်း၊ အေူး ိစ္စတစ်ရြ် 

အထနပဖင့် ထော ်ြံ့ပခင်း၊လိုအြ်သည့် ထချေးထငွေမျေား ေုတ်ထချေးပခင်းတို ုိ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေ ်ပဖင့်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 
 

အခန်း(၂) 

ထငွေထချေးယူပခင်း 

၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေားအတွေ ်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စု၏ 

ရသုံးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းြါ အသုံးစရိတ်မျေားအတွေ ်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စု  တာဝန်ယူရထသာ 

ထချေးထငွေစာချေုြ်မျေား သိုမ့ဟုတ် အာမခံစာချေုြ်မျေား ေုတ်ထြးပခင်းပဖင့်လည်းထ ာင်း၊ အပခား 

နည်းလမ်းမျေားပဖင့် လည်းထ ာင်း၊ ပြည်တွေင်းမှပဖစ်ထစ၊ ပြည်ြမှပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေ ်ရယူပြီးမှသာ ထငွေထချေးယူနုိင်သည်။ ေုိသုိထ့ချေးထငွေရယူသည့်အခါ  သင့်သည် ေင်ပမင်သည့် 

အတိုးနှုန်းမျေားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြန်ဆြ်ရန်၊ ပြန်ထရွေးရန် သိုမ့ဟုတ် အပခားနည်းစီမံရန် 

စည်း မ်းချေ ်မျေား ုိလည်း ပြုလုြ်နုိင်သည်။ သုိရ့ာတွေင် ပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ဗဟုိဘဏ်မှ ထငွေထချေးယူပခင်း 

အတွေ ် အတိုးနှုန်းနှင့် လိုအြ်ထသာစည်း မ်းချေ ်မျေား ုိ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး 

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

၈။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ ့ ယခင်ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း လုိအြ်ထငွေမျေားပဖည့်တင်းရန် အာမခံ 

စာချေုြ်မျေား ထရာင်းချေပခင်းပဖင့် ရယူခဲ့သည့် ထချေးထငွေမျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ အချေိန် ျေထရာ ်ထသာအခါ 

ထြးဆြ်ပခင်း ို အာမခံစာချေုြ် အသစ်မျေားပဖင့် လဲလှယ်နိုင်သည်။  

 

 

 

 



၆ 
 
 

၉။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ  ့ိ ုယ်စား ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွေင်း လိုအြ် 

ထငွေမျေားပဖည့်တင်းရန်အစိုးရထငွေထချေးသ ်ထသခံလ ်မှတ်မျေား ဝယ်ယူပခင်းနှင့်ထရာင်းချေပခင်း ို 

ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ ့တာဝန်ထြးအြ်နုိင်သည်။  

၁၀။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် လုြ်ငန်း 

စီမံချေ ်တစ်ရြ်ရြ်အတွေ ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာန တစ်ခုခု ို ပြည်ြမှ ထငွေထချေးယူခွေင့်ပြု 

နိုင်သည်။ ပြည်ြမှရရှိထသာထချေးထငွေမျေား ုိ နိုင်ငံထတာ်နှင့်အ ျေိုးတူ ထဆာင်ရွေ ်ထနထသာ လုြ်ငန်း 

မျေားသို ့သင့်ထလျော်ထသာ စည်း မ်းချေ ်မျေား သတ်မှတ၍် ပြန်လည်ေုတ်ထချေးခွေင့် ပြုနိုင်သည်။ 

၁၁။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည်   ဤအခန်းြါ  ိစ္စရြ်မျေား အားလုံး ို ပဖစ်ထစ၊ 

အချေို  ုိ့ပဖစ်ထစ ထဆာင်ရွေ ်နိုင်ရန် ဘဏ္ဍာထရး၀န်က ီးဌာန ပြည်ထောင်စ၀ုန်က ီးအား 

လုြ်ြုိင်ခွေင့်အြ်နှင်းနုိင်သည်။ 

 (ခ) ဘဏ္ဍာထရး၀န်က ီးဌာန ပြည်ထောင်စု၀န်က ီးသည် ဤအခန်းအရ ထငွေထချေးယူထသာ 

 ိစ္စမျေားအတွေ ် နိုင်ငံထတာ် ုိယ်စား အာမခံချေ ် ထြးနိုင်သည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရ ထ်နမ့ှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  မတ်လ ၃၁ ရ ထ်နတ့ွေင်  ုန်ဆုံးသည့် 

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း ဤအခန်းအရ ထငွေထချေးစာချေုြ်မျေား ချေုြ်ဆိုပြီးထနာ ် အမှန်တ ယ်  ထချေးယူ 

ရရှိသည့်ထငွေစုစုထြါင်းသည်  ျေြ်သန်းထြါင်း  သုံးဆယ့် ိုးသိန်းေ ် မြိုထစရ။ ဤ ိစ္စရြ်တွေင် 

ပြည်တွေင်း/ပြည်ြထချေးယူပခင်းနှစ်ရြ်လုံးအ ျေုံးဝင်သည်။ 

 

အခန်း(၃) 

 

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေစာရင်းပြင်ြမှထဆာင်ရွေ ်ထသာ  

ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား 

 

၁၃။ လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ သ့ည် မိမိတို၏့ လူမှုဖူလုံထရးရန်ြုံထငွေနှင့် အလုြ်တွေင် ေိခို ်မှုအ ျေိုး 

ခံစားခွေင့ ်ရန်ြု ံထငွေတိုအ့ထြါ် ရြ်တည်၍  လုြ်ငန်းမျေား ို မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် 

ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။ 
 

၁၄။    ( ) လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ ၏့ ရထငွေနှင့်သုံးထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား(၅)  နှင့် (၆) တိုတ့ွေင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတို ုိ့ 

စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခင်းနှင့် သုးံထငွေတို ုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းပြုရမည်။ 

 

 



၇ 
 
 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ( ) ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ထ်အာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

(ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သုးံထငွေမျေား ို စီမံခန ့်ခွေဲ 

ရာတွေင်လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊  

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

၁၅။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ ၏့ ဇယား (၅)နှင့ ်(၆) တိုတ့ွေင် 

ထဖာ်ပြေားထသာထငွေမျေား ို လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ 

ေိုသိုထ့ငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်အတွေ ် ပြ ပုြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင်လည်းထ ာင်း၊ ပြ ပုြင်ပြီး 

ခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာ ်ြိုင်းမှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်း 

မျေား ုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်လည်းထ ာင်း  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျေိုးအထက ာင်း 

ထဖာပ်ြချေ ်မျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ အ့ား လုြ်ငန်းလုြ် ိုင်ရန် 

ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှ ံရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း  လိုအြ်သည့်ထငွေ ိ ု 

ထော ်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည် 

ပြုချေ ်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 
 

အြိုင်း ၃ 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား 

အခန်း(၁) 

ရထငွေမျေားနှင့်သုံးထငွေမျေား 
 

၁၆။ ( ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် စီးြွေားထရးဆန်ဆန် ထဆာင်ရွေ ်နုိင်ထရး 

နှင့် မိမိတုိ၏့ထငွေထက းအင်အားအထြါ် မိမိတိုရ့ြ်တည်နိုင်ထရးမူနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ် 

က ရာတွေင် အဖွေဲ အ့စည်းမျေားအလို ်  ုန်ြစ္စည်းေုတ်လုြ်မှု၊ ထဆာင်ရွေ ်မှုနှင့ ်  

 ုန်သွေယ်မှုလုြ်ငန်းမျေားအတွေ ်လိုအြ်သည့်  သာမန်အသုံးစရိတ်ထအာ ်ရှ ိ 

 ုန်က မ်းြစ္စည်းမျေားဝယ်ယူပခင်းအသံုးစရိတ်၊ ဝင်ထငွေခွေန်၊  နုိင်ငံထတာ်သုိေ့ည့်ဝင်ထငွေ နှင့်  

 ုန်သွေယ်လုြ်ငန်းခွေန်တုိ ုိ့ ဘဏ္ဍာထရး၀န်က ီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ လုြ်ငန်းသံုး 

ရင်းနှီးထငွေအပဖစ် မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။  
 

 



၈ 

 

လုြ်ငန်းသံုးရင်းနီှးထငွေ ုိ မိမိတုိ၏့ ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေပဖင့်ထဆာင်ရွေ ်ရန်မလံုထလာ ်ြါ  

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ထငွေထရးထက းထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားဥြထေအရ တည်ထောင်ေားထသာ 

နိုင်ငံြိုင်ဘဏ်မျေားမှ သတ်မှတခ်ျေ ်နှင့်အညီ ထငွေထချေးယူသုံးစွေနဲိုင်သည်။ 

 (ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည်  ြုေ်မ ၁၆ ( ) တွေင် ြါရှ ိသည့် 

သာမန်အသုံးစရိတ်မျေားမှအြ အပခားသာမန်အသံုးစရိတ်၊ ပြည်ြသုိ ့ ထ  းပမီပြန်လည် 

ထြးဆြ်ရန်အသုံးစရိတ်နှင့် ထငွေလုံးထငွေရင်းအသုံးစရိတ်မျေား ို ပြည်ထောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေ အစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။  
 

၁၇။ နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ထငွေအ၀င်နှင့်အေွေ ် ုိ စာရင်းပြုစုရန် 

အလုိငှ့ာ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေစာရင်းတွေင် ထဖာ်ပြရမည်။ 
 

၁၈။ ( ) ဇယား(၇)နှင့်(၈)တုိတ့ွေင် ထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေမျေားနှင့် သံုးထငွေမျေားသည်  နုိင်ငံထတာ်ြုိင် 

စီးြွေားထရးအဖွေ ဲ အ့စည်းမျေား  စီမံ ိန်းရည်မ ှန ်းချေ ်မျေားအရ  ေထပမာ ် 

ထအာင်ပမင်စွော အထ ာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ရန်ရည်မှန်းေားထသာထငွေမျေား ပဖစ်သည်။ 
 

 (ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ရထငွေနှင့် သုးံထငွေအတွေ ် တာ၀န်ထြးအြ် 

ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂ ိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၇) နှင့ ် (၈) တို တ့ွေင် မိမိနှင့ ် 

ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတို ့ို စီမံက ီးက ြ် ထ ာ ်ခံပခင်းနှင့် သုံးထငွေတို ့ို 

စီမံခန ့်ခွေဲပခင်း ပြုရမည်။ 
 

  (ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သံုးထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် 

လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်က ား 

ချေ ်မျေား၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီထဆာင်ရွေ ်ရမည်။  
 

အခန်း(၂) 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားနှင့် ြတ်သ ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား 

 

၁၉။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် စီးြွေားထရးဆန်ဆန် ထဆာင်ရွေ ်ရမည့် နိုင်ငံထတာ်ြိုင် 

စီးြွေားထရး အဖွေဲအ့စည်းမျေားအား သတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

 

 



၉ 
 

 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ သ့ည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေား၏ လုြ်ငန်း 

လုိအြ်ချေ ်အရ ဤဥြထေ၏ ဇယား(၇)တွေင် ထဖာ်ပြေားထသာ ရထငွေမျေားတိုးပခင်း၊ 

ထလျော့ပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ဤဥြထေ၏ ဇယား(၈)အရ ခွေင့်ပြု 

ေားထသာ အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု၏ သာမန်သုးံထငွေနှင့် ထ  းပမီသုးံထငွေမျေားတွေင် ထငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲသံုးစွေဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေတွေင် 

လုြ်ငန်းစီမံ ိန်းမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုဘဲ မူလလုြ်ငန်းစီမံ ိန်း တစ်ခုစီအတွေင်း 

ထငွေမျေားထပြာင်းလဲသုံးစွေဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း စိစစ်သုံးသြ်၍  

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေုိသုိ ့ ရထငွေမျေား နှင့် သံုးထငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွေ ် ပြ ပုြင်ပြီးခန်မှ့န်းထပခ 

ထငွေစာရင်းမျေားတွေင်လည်းထ ာင်း၊  ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန် 

ထနာ ်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်လာထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် 

လည်းထ ာင်း  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျိေုးအထက ာင်းထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်း 

ထဖာပ်ြရမည်။ 

 (ဂ) သာမန်သုးံထငွေ၊ထငွေလုံးထငွေရင်းသုးံထငွေနှင့် ထ  းပမီသုးံထငွေမျေား ုိ အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုမှ 

အပခားအဖွေဲအ့စည်းတစ်ခုသုိ ့ ထပြာင်းလဲသံုးစွေဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ 

ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေတွေင် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုအတွေင်း  လုြ်ငန်းစီမံ ိန်းတစ်ခုမှ  

အပခားလုြ်ငန်းစီမံ ိန်း တစ်ခုသို  ့ ထပြာင်းလဲသုံးစွေ ဲပခင်းနှင် ့ စြ်လျေဉ်း၍ထသာ် 

လည်းထ ာင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည်  ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏   

အတည်ပြုချေ ်ပဖင် ့ထပြာင်းလဲထြးနုိင်သည်။ ေုိသုိ ့ ရထငွေမျေား နှင့် သံုးထငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ခုနှစ် အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာ ်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်လာထသာ ထငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲပခင်း ုိ  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျေိုးအထက ာင်း ထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း အနီးစြ်ဆုံး  ျေင်းြသည့် ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သို ့တင်ပြ၍ခွေင့်ပြုချေ ်ရယူပြီး ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။  

 

 

 



၁၀ 

 

 (ဃ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ သ့ည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားအား လုြ်ငန်း 

လုြ် ိုင်ရန် လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းသုးံရင်းနှးီထငွေ ုိလည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု 

လုြ်ငန်းမျေားအတွေ ်လိုအြ်သည့်ထငွေ ိုလည်းထ ာင်း၊  ထော ်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ 

ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေ ် 

ပခင်း ပြုနိုင်သည်။ 

 (င) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲသ့ည်  နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေား   နုိင်ငံထတာ်သုိ ့  

ေည့်၀င်ရမည့်ထငွေ ုိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် သတမ်ှတ် 

ထြးရမည်။ 

 (စ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲသ့ည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား  လုြ်ငန်း 

လုြ် ိုင်ရန် လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းသံုးရင်းနီှးထငွေ ုိလည်းထ ာင်း ၊ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု 

လုြ်ငန်းမျေားအတွေ ် လိုအြ်သည့်ထငွေ ိ ုလည်းထ ာင်း၊  ပမန်မာနိ ုင ်ငံထတာ် 

ထငွေထရးထက းထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားဥြထေအရ တည်ထောင်ေားထသာ နိုင်ငံြိုင်ဘဏ် 

မျေားမှ ထချေးယူနိုင်ရန် ထငွေြမာဏ ုိ သတမ်ှတ်ထြးနိုင်သည်။ 

 (ဆ) ြုေ်မခွေဲ (စ) ြါ  နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းဆိုသည့်  စ ားရြ်တွေင် 

ပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ထငွေထရးထက းထရး အဖွေဲ အ့စည်းမျေား ဥြထေအရ တည်ထောင်ေားထသာ 

နုိင်ငံြုိင်ဘဏ်မျေားနှင့် ထငွေထရးထက းထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေား မြါ၀င်ထစရ။ 

 (ဇ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ြုေ်မခွေဲ (စ)ြါ  လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို ဘဏ္ဍာထရး၀န်က ီး 

ဌာန ပြည်ထောင်စု၀န်က ီးအား အြ်နှင်းနိုင်သည်။ 

 

အခန်း(၃) 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ 

ဘဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာလုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား 

 

၂၀။ ( ) နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည်  ဇယား (၇) နှင့ ် (၈) တိုတ့ွေင် 

ထဖာပ်ြေားထသာ သ ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံြုဂ္ဂိုလ်၏ က ီးက ြ် ွေြ် ဲမှုပဖင့် မိမိတို၏့  

လုြ်ငန်းမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရမည်။  

 

 



၁၁ 
 

 (ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ လုြ်ငန်းလိုအြ်ချေ ်အရ ဇယား(၇)တွေင် 

ထဖာ်ပြေားထသာ ရထငွေမျေားတုိးပခင်း၊ ထလျော့ပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ဇယား 

(၈)အရ ခွေင့်ပြုေားထသာ  အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု၏ သာမန်သံုးထငွေနှင့် ထ  းပမီသံုးထငွေမျေားတွေင် 

ထငွေမျေားထပြာင်းလဲသုံးစွေ ဲပခင်းနှင် ့ စြ်လျေဉ်း၍ ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ထငွေလံုးထငွေရင်း 

သုံးထငွေတွေင် လုြ်ငန်းစီမံ ိန်းမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုဘဲ မူလလုြ်ငန်းစီမံ ိန်း  

တစ်ခုစီအတွေင်း ထငွေမျေားထပြာင်းလဲ သုံးစွေ ဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထ ာင်း 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ို ့တင်ပြ၍ ခွေင့်ပြုချေ ်ရယူပြီး ထပြာင်းလဲနိုင်သည်။ 

 (ဂ) သာမန်သုံးထငွေ၊ ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေနှင် ့ ထ  းပမီသုံးထငွေမျေား ို အစိုးရဌာန 

အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုခုမှ အပခားဌာနအဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုခုသို ့ ထပြာင်းလဲသုံးစွေဲပခင်းနှင့် 

စြ်လျေဉ်း၍ ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေတွေင် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု  

အတွေင်း လုြ်ငန်းစမီံ ိန်းတစ်ခုမှ အပခားလုြ်ငန်းစီမံ ိန်းတစ်ခုသို ့ ထပြာင်းလဲသုးံစွေဲ 

ပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ိ ု  ့ တင်ပြပြီး 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့်  ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။  

 (ဃ) နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားသည် ြုေ်မ ၁၉ ြုေ်မခွေဲ(စ)အရ ထငွေထချေးယူလိုလျှင် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ  ့ သတ်မှတ်ထြးသည့်ထငွေေ ် မထ ျော်လွေန်ဘဲ ထချေးယူ 

နိုင်သည်။ 

 
 

အခန်း(၄) 
 

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေစာရင်းပြင်ြမှ ထဆာင်ရွေ ်ထသာ 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား 

 

၂၁။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေစာရင်း ပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေ ်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားအား သတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

ေိုသို ့ သတမ်ှတ်ထြးပခင်း ုိ အနီး ြ်ဆုံး ျေင်းြသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သုိ ့

အ ျေိုးအထက ာင်း ထဖာပ်ြချေ န်ှင့်အတူ အစီရင်ခံရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေစာရင်း ပြင်ြမှထဆာင်ရွေ ်သည့် နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် စီးြွေားထရးဆန်ဆန် ထဆာင်ရွေ ်နိုင်ထရးနှင့်မိမိတို၏့ ထငွေထက း 

အင်အားအထြါ်  မိမိတိုရ့ြ်တည် ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။ 

 

 

 



၁၂ 
 

 

 (ဂ) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေစာရင်း ပြင်ြမှထဆာင်ရွေ ်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ထငွေအဝင်နှင့်အေွေ ် ို စာရင်းပြုစုရန်အလိုင့ှာ နိုင်ငံထတာ်၏ 

ရသုံးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းတွေင်ထဖာ်ပြရမည်။  

၂၂။ ( ) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေစာရင်းပြင်ြမှထဆာင်ရွေ ်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ရထငွေနှင့် သုးံထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား(၉) နှင့် (၁၀) တိုတ့ွေင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတုိ ုိ့ 

စီမံက ီးက ြ် ထ ာ ်ခံပခင်းနှင့် သံုးထငွေတုိ ုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်း ပြုရမည်။  

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ( )ြါ  တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိ ုင်ခွေင့ ်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရှ ိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂ ိုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သုးံထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲ 

ရာတွေင်လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆုိင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

 (ဃ) ပြည်ထောင်စုအစိ ုးရအဖွေ ဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေစာရင်းပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေ ်ထသာ နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေား  နုိင်ငံထတာ်သုိေ့ည့်ဝင်ရမည့် 

ထငွေ ုိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် သတမ်ှတ်ထြးရမည်။   

၂၃။ ( ) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေစာရင်းပြင်ြမှထဆာင်ရွေ ်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် ဇယား(၉) နှင့် (၁၀) တိုတ့ွေင် ထဖာ်ပြေားထသာ  ရထငွေမျေားနှင့်  

သံုးထငွေမျေား ုိ လုြ်ငန်းအရလုိအြ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၏့ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် 

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေစာရင်း ပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေ ်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားအား လုြ်ငန်းလုြ် ုိင်ရန်ထသာ် 

လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှ ံရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း လိုအြ်သည့်ထငွေမျေား ို 

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ထငွေထရးထက းထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားဥြထေအရ  တည်ထောင် 

ေားထသာဘဏ်မျေားမှ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီထချေးယူနိုင်ရန် ထငွေြမာဏ ို 

သတမ်ှတ်ထြးနိုင်သည်။ 

 

 

 

 

 



၁၃ 
 

အြိုင်း ၄ 
ျ 

သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေ 
 
 

၂၄။  ( ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ စ့ည်းြုံ 

အထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ 

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာန 

မျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၊ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားနှင့် တုိင်းထေသက ီး 

သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအဖွေဲ မ့ျေားသည် ဇယား(၄) စာတုိင်(၄) တွေင် ထဖာ်ပြေားထသာ 

သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသုးံစွေဲပခင်း ို ထအာ ်ြါစည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့်အညီသာလျှင် 

ထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ရှိသည် - 

(၁) က ိုတင်မထမျှာ်မှန်းနိ ုင်ထသာ သဘာဝထဘးအန္တရာယ်မျေားအတွေ ်  အသုံး 

စရိတ်ပဖစ်ပခင်း၊ 

(၂) ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း မသုံးစွေဲလျှင်မပဖစ်သည့် အေူး ိစ္စရြ်ပဖစ်ပခင်း၊ 

(၃) တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေားအရ 

ထခါင်းစဉ်လွှဲထပြာင်း ျေခံရန် မပဖစ်နိုင်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ထခါင်းစဉ်လွှဲထပြာင်း 

 ျေခံရန်အတွေ ် ရန်ြုံထငွေမရှိပခင်း။ 

(ခ) သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသုးံစွေဲပခင်း ို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ ဆုံးပဖတ်ချေ ် 

အရသာ ခွေင့်ပြုရမည်။ 

(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသုံးစွေဲသည့်  ိစ္စရြ်မျေား ို 

 ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း  ျေိုးထက ာင်းထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ အနီး ြ်ဆုံး  ျေင်းြထသာ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်အစည်းအထဝးသုိ ့တင်ပြရမည်။ 

 

အြိုင်း  ၅ 

တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေား 
 

၂၅။ တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေားသည် မိမိတို၏့ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန်း 

မျေား ုိ မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။ 

 

 

 

 

 



၁၄ 
 

၂၆။ ( ) တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေား၏ ရထငွေနှင့်သုးံထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း 

ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၁) နှင့် (၁၂) တိုတ့ွေင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွေဲ 

ထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတုိ ုိ့ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခင်း နှင့် သုးံထငွေတို ုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်း 

ပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ( )ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ထ်အာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သုးံထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာ 

တွေင်လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆုိင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ 

စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

၂၇။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေား၏ ဇယား (၁၁) 

နှင့်(၁၂)တိုတ့ွေင် ထဖာပ်ြေားထသာထငွေမျေား ုိ လုြ်ငန်းအရ လိုအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲ 

ထြးနုိင်သည်။ ေုိသုိထ့ငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သုိ ့

တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် 

လည်းထ ာင်း၊ ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတင်ပြချိေန် ထနာ ်ြုိင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ 

ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်လည်းထ ာင်း၊  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း 

အ ျေိုးအထက ာင်း ထဖာပ်ြချေ မ်ျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေားအား လုြ်ငန်း 

လုြ် ိုင်ရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း လိုအြ်သည့် 

ထငွေ ို ထော ်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေ ်ခွေင့် ပြုနိုင်သည်။ 

၂၈။ တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေားသည် မိမိတိုန့ှင့်သ ်ဆိုင်ထသာ တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေားအရ 

ခွေင့်ပြုေားထသာ အခွေန်အထ ာ ်အမျိုေ းအစားမျေား ုိသာ ထ ာ ်ခံနိုင်သည်။ 
 

အြိုင်း  ၆ 

ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီ 
 

၂၉။ ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီသည် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေား ုိ 

ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ ေိုသိုထ့ဆာင်ရွေ ်၍ရထသာရထငွေမျေား ို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေသို  ့

ထြးသွေင်း၍ ေုတ်ထြးရန်ရှ ိထသာသုံးထငွေမျေား ို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ ေုတ်ယူ 

သုးံစွေရဲမည်။ 

 



၁၅ 

 

၃၀။ ( ) ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီ၏ ရထငွေနှင့ ်သုံးထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း ခံရသည့် 

ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၃) နှင့် (၁၄)တိုတ့ွေင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် 

ရထငွေတို ုိ့ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခင်းနှင့် သုးံထငွေတို ုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ  တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သုးံထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာ 

တွေင်လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 
 
 

၃၁။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီ၏ ဇယား (၁၃) နှင့် (၁၄) တိုတ့ွေင် 

ထဖာ်ပြေားထသာထငွေမျေား ို လုြ်ငန်းအရ လိုအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသိုထ့ငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သိုတ့င်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွေ ် 

ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား 

တင်ပြချေိန် ထနာ ်ြိုင်းမှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်း 

ထဖာပ်ြရမည်။ 
 

အြိုင်း  ၇ 

ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီ 
 
 

၃၂။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီသည်  မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍  

လုြ်ငန်းမျေား ို မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့်ထဆာင်ရွေ ်ရာတွေင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေ ်ရယူရမည်။ 

 

၃၃။ ( ) ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီ၏ ရထငွေနှင့် သုးံထငွေအတွေ ်  တာဝန်ထြး 

အြ်ပခင်းခံရသည့်   ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၅) နှင့် (၁၆) တိုတ့ွေင်  မိမိနှင့် 

ယှဉ်တွေ ဲထဖာ် ပြေားသည့်ရထငွေတိ ု  ့ ိ ု    စီမံ က ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခင်းနှင ့ ်သု ံးထငွေ  

တို  ့ိ ု   စီမံခန ့်ခ ွေ ဲ ပခင်း ပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အြ်နှင်းေားထသာ    

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို   မိမိလ ်ထအာ ်ရှိလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

 

 



၁၆ 
 

 (ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သံုးထငွေမျေား ုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် 

လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆုိင်ရာ ဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 
 

၃၄။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီ၏  

ဇယား (၁၅) နှင့် (၁၆) တိုတ့ွေင် ထဖာပ်ြေားထသာ ထငွေမျေား ုိ လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျှင် 

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသိုထ့ငွေမျေားထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်း 

မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန် 

ထနာ ်ြိုင်းမှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်  ိစ္စ 

တစ်ရြ်ချေင်း အ ျိေုးအထက ာင်းထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီအား 

လုြ်ငန်းလုြ် ိုင်ရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း 

လိုအြ်သည့်ထငွေ ို ထော ်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 

၃၅။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီသည် မိမိနှင့်သ ်ဆိုင်ထသာ တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန ့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ် 

မျေားအရ ခွေင့ ်ပြုေားထသာ အခွေန်အထ ာ ် အမျေိုးအစားမျေား ိုသာ ထ ာ ်ခံနိုင်သည်။ 
 

အြိုင်း ၈ 

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ် 
 

၃၆။ ( ) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍ မိမိ၏ 

ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေား ုိထဆာင်ရွေ ်ရာတွေင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေ ်ရယူရမည်။ 

 (ခ) ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ထငွေအဝင်နှင့်အေွေ ် ုိ စာရင်းပြုစုရန်အလုိငှ့ာ နုိင်ငံထတာ်၏ 

ရသုံးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းတွေင်ထဖာ်ပြရမည်။ 

၃၇။ ( ) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ရထငွေနှင့်သုးံထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း ခံရသည့် 

ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၇) နှင့် (၁၈) တိုတ့ွေင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွေဲထဖာပ်ြေား 

သည့်ရထငွေတို ုိ့ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခင်းနှင့် သုးံထငွေတို ုိ့ စီမံခန်ခ့ွေဲပခင်း ပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ထ်အာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

 



၁၇ 
 

 (ဂ) ရထငွေမျေား ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သံုးထငွေမျေား ုိ စီမံခန်ခ့ွေဲရာတွေင် 

လည်းထ ာင်း၊ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန် ထ့က ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန်မ့ျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

၃၈။ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဇယား  (၁၇) နှင့် (၁၈) တိုတ့ွေင် ထဖာပ်ြေားထသာရထငွေမျေားနှင့် 

သုံးထငွေမျေား ို လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် 

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို ့ရထငွေမျေားနှင့် သုးံထငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် 

လည်းထ ာင်း၊ ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာ ်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်လာထသာ 

ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား ုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်လည်းထ ာင်း  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျေိုးအထက ာင်း 

ထဖာပ်ြချေ ်မျေားနှင့် အတူေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

၃၉။ ( ) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ုန်ဆုံးသည့်အခါ အသားတင် 

အပမတ်ထငွေ၏ ထလးဆယ်ရာခိငု်နှုန်းနှင့် ညီမျှထသာ ထငွေြမာဏ ုိ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

ဗဟိဘုဏ်၏ အထေွေထေွေသီးသန်ထ့ငွေစာရင်းသို ့ ထြးသွေင်းပြီး၊ အသားတင်အပမတ်ထငွေမှ 

 ျေန်ရှိထငွေ ုိ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ  ုိင်ထဆာင်ေားထသာ အစိုးရထငွေထချေး 

သ ်ထသခံလ ်မှတ်မျေား ုိ ထရွေးယူရန် အသုးံပြုပြီးထနာ ်  ျေန်ရှိထသာ အသားတင် 

အပမတ် လ  ်ျေန်ထငွေ ုိ နိုင်ငံထတာ်သို ့ေည့်ဝင်ရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်  နိုင်ငံထတာ်သို ့ ေည့်ဝင် 

ရမည့်ထငွေ ုိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် သတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

 (ဂ) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ုန်ဆုံး၍ အရှုံးထြါ်ထြါ ်ြါ  

အဆိုြါအရှုံး ို ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အထေွေထေွေသီးသန်ထ့ငွေစာရင်းမှ 

ခုနှိမ်ရမည်။ 

 (ဃ) လိုအြ်ြါ  ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ ခွေင့်ပြုချေ ်ပဖင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ို ့

ထချေးထငွေေုတ်ထချေးနိုင်သည်။ 
 

 

   
(ြုံ) သိန်းစိန် 

နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွေဲ စ့ည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ  ျွန်ုြ်လ မ်ှတ်ထရးေိုးသည်။ 

 



ဇယား(၁)

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ နိင်င တာ်သမ္မတ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၂ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 78.540 0.150 78.690

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၃ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယကသိမ့ဟတ် 3.000 297.432 446.148 746.580

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက 

ကတာဝန် ပးသူ

၄ ြပညသ်ူလ့တ် တာ် ြပညသ်ူလ့တ် တာ်ဥက္က ဌသိမ့ဟတ်  ြပည်သူ ့ 0.200 0.200

လတ် တာ်ဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

၅ အမျိုးသားလတ် တာ် အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ဌသိမ့ဟတ်  0.300 0.300

အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

၆ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ် ြပည် ထာင်စတရားသူကးီချုပ် သိမ့ဟတ် 210.300 210.300

ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ်က

တာဝန် ပးသူ

၇ နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒဆငိ်ရာ နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒဆငိ်ရာခရး 0.050 0.050

ခရး ဥက္က ဌသိမ့ဟတ် နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ညး်ပအ ြခခ

ဥပ ဒဆငိ်ရာခရး ဥက္က ဌကတာဝန် ပးသူ

၈ ြပည် ထာင်စ ရးွ ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ဥက္က ဌ 228.550 228.550

သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

 ကာ်မရငှ်ဥက္က ဌကတာဝန် ပးသူ

၉ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ် ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ် သိမ့ဟတ် 12.000 12.000

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်က တာဝန် ပးသူ

၁၀ ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ် ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ် သိမ့ဟတ် 78.468 0.030 612.000 918.000 1,608.498

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ကတာဝန် ပးသူ

၁၁ ြပည် ထာင်စရာထးူဝန်အဖွဲ ့ ြပည် ထာင်စရာထးူဝန်အဖွဲဥ့က္က ဌ သိမ့ဟတ် 31.580 31.580

ြပည် ထာင်စရာထးူဝန်အဖွဲ  ့ဥက္က ဌက 

တာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 642.988 0.180 909.432 1,364.148 2,916.748

 ချးယူရ ငွ
အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

အ ကာင်းအရာ စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ

စစ ပါင်း

နငိင် တာသ်မ္မတ၊ ြပည် ထာငစ်အစးိရအဖွဲ ၊့ ြပည် ထာငစ်လတ် တာ၊်  ြပညသ်ူလ့တ် တာ၊်အမျို းသားလတ် တာ၊်ြပည် ထာငစ်တရားလတ် တာခ်ျုပ၊်နငိင် တာဖ်ွဲ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒဆငိရ်ာခရး၊ြပည် ထာငစ် ရးွ ကာကပ်ွဲ ကာမ်ရငှ၊် 

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

ရ ငွများ

 ြပည် ထာငစ် ရှ ့ နချုပ၊်ြပည် ထာငစ်စာရငး်စစခ်ျုပန်ငှ့် ြပည် ထာငစ်ရာထးူဝနအ်ဖွဲ ့

အြခားသာမန်ရ ငွအခွန်အ ကာက် အတိးရ ငွ

 ကး မီ
တာဝန်ခသူ

၁၈

၁

ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

အ 
မှတ် 
စဉ်
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ဇယား(၂)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ နိင်င တာ်သမ္မတ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 10,058.196 2,082.646 6.000 12,146.842

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၂ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ ့ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 1,841.813 99.291 1,941.104

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၃ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယကသိမ့ဟတ ် 1,184.973 3.347 803.580 1,991.900

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက ကတာဝန် ပးသူ

၄ ြပည်သူလ့တ် တာ် ြပညသ်ူလ့တ် တာ်ဥက္က ဌသိမ့ဟတ ် ြပညသ်ူ ့ 7,195.803 506.425 7,702.228
လတ် တာ်ဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

၅ အမျိုးသားလတ် တာ် အမျိုးသားလတ် တာ်ဥက္က ဌသိမ့ဟတ ် 5,438.476 277.500 5,715.976
အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

၆ ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာခ်ျုပ် ြပည် ထာင်စတရားသူ ကီးချုပ် သိမ့ဟတ် 14,407.209 7,097.055 21,504.264
ြပည် ထာင်စတရားသူကီးချုပ်က
တာဝန် ပးသူ

၇ နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာ နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 770.608 4.400 775.008
ခရး ဥက္က ဌသိမ့ဟတ် နိင်င တာဖ်ွဲစ့ညး်ပအ ြခခ

ဥပ ဒဆိင်ရာခရး ဥက္က ဌကတာဝန် ပးသူ

၈ ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရငှ်ဥက္က ဌ 49,555.295 1,729.900 51,285.195

သိမ့ဟတ် ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ

 ကာမ်ရှင်ဥက္က ဌကတာဝန် ပးသူ

၉ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ် ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ် သိမ့ဟတ် 2,032.120 178.520 2,210.640

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်က တာဝန် ပးသူ

၁၀ ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ် ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ် သိမ့ဟတ် 3,107.915 14.535 1,567.729 4,690.179

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ကတာဝန် ပးသူ

၁၁ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲဥ့က္က ဌ သိမ့ဟတ် 7,448.337 319.550 7,767.887

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့ဥက္က ဌက 
တာ၀န် ပးသူ

 ပါငး် 103,040.745 17.882 2,082.646 12,589.950 117,731.223

 ြပည် ထာငစ် ရှ ့ နချုပ၊်ြပည် ထာငစ်စာရငး်စစခ်ျုပန်ငှ့် ြပည် ထာငစ်ရာထးူဝနအ်ဖွဲ ့

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

၁၉

နငိင် တာသ်မ္မတ၊ ြပည် ထာငစ်အစးိရအဖွဲ ၊့ ြပည် ထာငစ်လတ် တာ၊်  ြပညသ်ူလ့တ် တာ၊်အမျို းသားလတ် တာ၊်ြပည် ထာငစ်တရားလတ် တာခ်ျုပ၊်နငိင် တာဖ်ွဲ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒဆငိရ်ာခရး၊ြပည် ထာငစ် ရးွ ကာကပ်ွဲ ကာမ်ရငှ၊် 

သာမန်သး ငွ

အ
မှတ်
စဉ်

သး ငွများ

၁၉

စ ဆာင်း ငွ
ထတ် ချး ငွ

အတိး ပး ငွ
အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 

ရင်းနှီး ငွ

 ကး မီ

စစ ပါင်း
အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ

 ငွလး ငွရင်းသး ငွ ထာက်ပ့ ငွ

\\192.168.2.222\d\M-6(105)\2015-2016 Main Law (1-4-2015)\2015 Law Union(Myan-3) No SecretT-2,8,10



ဇယား(၃)

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ြပညတ်ွင်းထကွ်ကန်နှင့်ြပညသ်ြူပညသ်ားများ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 2,579,993.149 2,579,993.149

သးစွဲမအ ပ တွင် ကာက်ခသည့် သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

အခွန်အ ကာက်

၁ ယစ်မျိုးခွန် 917.794 917.794

၂ ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် 2,324,565.355 2,324,565.355

၃ သငွ်းကန်အတွက်လငိ်စင်ခများ 6,500.000 6,500.000

၄ အာင်ဘာ လထဆီအခွန်ရ ငွ 30,000.000 30,000.000

၅ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအခွန် 185,300.000 185,300.000

၆ တဆပိ် ခါင်း ရာင်းရ ငွများ 32,710.000 32,710.000

၂ ဝင် ငွနှင့်ပိင်ဆငိ်မအ ပ တွင် ၎င်း 2,135,434.645 2,135,434.645

 ကာက်ခသည့်အခွန်အ ကာက်

၁ ဝင် ငွခွန် 2,135,434.645 2,135,434.645

၃ အ ကာက်ခွန် ၎င်း 375,000.000 375,000.000

၁ အ ကာက်ခွန် 375,000.000 375,000.000

၄ နိင်ငပိင်ပစ္စညး်များအသးြပုသည့်အ ပ ၎င်း 857,846.335 857,846.335

 ကာက်ခသည့်အခွန်အ ကာက်

၁  ြမယာ ပ တွင် ကာက်ခသည့်အခွန် 0.873 0.873

၂  ရခွန်နှင့်တာတမခွန် 0.025 0.025

၃ သစ် တာများမှ ပစ္စညး်များထတ်ယူသည့် 1,272.937 1,272.937

အတွက် ကာက်ခသည့်အခွန်

၄ ဓါတ်သတ္တ ုပစ္စညး်များ ထတ်ယူသည့် 5.150 5.150

အတွက် ကာက်ခသည့်အခွန်

၅ အင်းအိင်ခွန် 1,103.800 1,103.800

၆ ကက် ပါင် စးအ ပ တွင် ကာက်ခသည့် 0.500 0.500

အခွန်

၇  ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွထ့တ်ယူသည့် 306,311.050 306,311.050

အတွက် ကာက်ခသည့်အခွန်

၈ ဓာတ်သတ္တ ုခွန်နှင့်ရတနာခွန် 9,390.000 9,390.000

၉ ဆက်သွယ် ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းလပ်ကိင် 529,880.000 529,880.000

ြခင်း ကာင့် ကာကခ်သည်အ့ခွန်အ ကာက်

၁၀ လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်ယူသည့်အတွက် 9,882.000 9,882.000

 ကာက်ခသည့်အခွန်အ ကာက်

၅ ြပည် ထာင်စ၏စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး် ၎င်း 528,621.410 528,621.410

များမှရ ငွ

၆ ြပည် ထာင်စဘ ာရန်ပ ငွစာရင်းြပင်ပမှ ၎င်း 8,386.721 8,386.721

 ဆာင်ရွက် သာ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှရ ငွ

၇ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် ၎င်း 161,043.000 161,043.000

၁

အတိးရ ငွ

ြပည် ထာငစ်ဝန်ကးီဌာနများနငှ့်ဦးစးီဌာနများ

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

အ 
မှတ် 
စဉ်

စစ ပါင်း

၂၀

အခွန်အ ကာက်
ြပည်ပအကူအညီ

ရ ငွ

 ကး မီ
အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ

အြခားသာမန်ရ ငွ

ရ ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ

 ချးယူရ ငွ
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နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး
အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ
၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၈ ြပညထ်ဲ ရး နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 16,032.110 16,032.110

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၉ ကာကွယ် ရး ၎င်း 159,297.587 159,297.587

၁၀ နယ်စပ် ရးရာ ၎င်း 98.677 2,550.000 2,648.677

၁၁ နိင်ငြခား ရး ၎င်း 1,498.000 2,131.800 3,629.800

၁၂ ြပန်ကား ရး ၎င်း 8,503.400 814.980 9,318.380

၁၃ သမ္မတရး ၎င်း

၁၄ သာသနာ ရး ၎င်း 62.870 62.870

၁၅ သမဝါယမ ၎င်း 139.758 20,835.185 21,675.000 306,000.000 348,649.943

၁၆ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့်ဆည် ြမာင်း ၎င်း 29,666.901 378.000 18,093.598 189,389.769 237,528.268

၁၇  မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသ ၎င်း 2,926.175 85,037.415 21,761.378 109,724.968

ဖွ ဖ့ိုး ရး

၁၈ ဆကသ်ွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက် ၎င်း 8,874.000 8,874.000

နညး်ပညာ

၁၉ ပိ ့ ဆာင် ရး ၎င်း 82,442.000 9,712.764 10,200.000 102,354.764

၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်း ရးနှင့် ၎င်း 1,320.043 1,919.815 22.500 3,262.358

သစ် တာ ရးရာ

၂၁ လပ်စစ်စွမ်းအား ၎င်း 60.092 3,088.776 3,534.300 49,650.188 1,434.232 57,767.588

၂၂ လဝူင်မ ကီးကပ် ရးနှင့်ြပညသ်ူအ့င်အား ၎င်း 20,348.000 20,348.000

၂၃ စွမ်းအင် ၎င်း 0.060 0.060

၂၄ စက်မ ၎င်း 1,428.565 758.547 2,187.112

၂၅ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ၎င်း 8,081.384 3,191.156 306.000 641.236 12,219.776

၂၆ အားကစား ၎င်း 250.050 250.050

၂၇ ပညာ ရး ၎င်း 7,832.305 35,012.429 23,460.000 66,304.734

၂၈ ကျန်းမာ ရး ၎င်း 9,313.526 3.000 24,122.900 26,547.050 59,986.476

၂၉ သတ္တ ုတွင်း ၎င်း 1,857.500 68.600 1,926.100

၃၀ ယဉ် ကျးမ ၎င်း 6,607.553 6,607.553

၃၁ ဘ ာ ရး ၎င်း 25,247.028 53,044.421 1,448.604 5,773.918 1,728.696 87,242.667

၃၂ အမျိုးသားစီမကိန်းနှင်စ့ီးပွား ရးဖွ ဖိုး ၎င်း 9,511.420 1.450 832.180 667.712 11,012.762

တိးတက်မ

၃၃  ဆာက်လပ် ရး ၎င်း 39,501.561 200,000.000 27,908.417 331,851.000 599,260.978

၃၄ အလပ်သမား၊ အလပ်အကိင်နှင့် ၎င်း 58.257 58.257

လမူဖူလ ရး

၃၅ ရထားပိ ့ ဆာင် ရး ၎င်း 20,705.202 20,705.202

၃၆ လမူဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် ၎င်း 47.000 845.366 892.366

 နရာချထား ရး

၃၇ သိပ္ပနှင့်နညး်ပညာ ၎င်း 2,220.890 5.000 2,108.768 4,334.658

၃၈ ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း ၎င်း 40,226.314 40,226.314

၃၉ ပင်စင်လစာ ငွများနှင့်ဆ ငွများ ၎င်း 88.863 88.863

၄၀ ဆ ငွများနှင့်တစ်လးတညး်ပင်စင် ငွများ ၎င်း

 ပါငး် 5,948,274.129 698,051.131 495,373.091 76,968.382 203,578.606 213,672.183 30,983.218 970,129.793 2,097.968 8,639,128.501

၁

ရ ငွများ

အတိးရ ငွ

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွ

၂၁

ြပည် ထာငစ်ဝန်ကးီဌာနများနငှ့်ဦးစးီဌာနများ

စစ ပါင်း

အ 
မှတ် 
စဉ်

တာဝန်ခသူ
အခွန်အ ကာက်

အ ကာင်းအရာ
အြခားသာမန်ရ ငွ

ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

 ကး မီ
အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ

ဇယား(၃)။      ။ အဆး
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ဇယား(၄)
(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂
၁ ြပည်ထဲ ရး နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 241,047.591 1.245 61.357 39,430.637 32.803 280,573.633

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ
၂ ကာကွယ် ရး ၎ငး် 1,486,337.109 27.941 1,264,028.380 209.507 2,750,602.937

၃ နယ်စပ် ရးရာ ၎ငး် 20,496.292 7.496 12,492.795 97,220.246 198.239 130,415.068

၄ နိင်ငြခား ရး ၎င်း 38,415.039 4,390.120 28,037.106 70,842.265

၅ ြပန်ကား ရး ၎င်း 27,622.429 8,153.486 35,775.915

၆ သမ္မတရး ၎င်း
၇ သာသနာ ရး ၎င်း 8,567.716 4,178.345 1,565.496 14,311.557

၈ သမဝါယမ ၎င်း 4,928.458 20,835.185 3,600.470 306,000.000 21,675.000 357,039.113

၉ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့်ဆည် ြမာင်း ၎င်း 228,565.684 3,252.283 135.338 451,943.994 6,023.023 689,920.322

၁၀  မွးြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသ ၎င်း 29,828.291 22.109 177,810.661 305,645.784 574.020 513,880.865

ဖွ ဖ့ို း ရး
၁၁ ဆက်သွယ် ရးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ၎င်း 1,729.994 63.945 113.220 9,063.350 10,970.509

နည်းပညာ
၁၂ ပိ ့ ဆာင် ရး ၎ငး် 17,128.963 12,540.118 167.205 44,009.677 732.264 74,578.227

၁၃ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့် ၎င်း 14,177.584 293.020 5,248.718 25.000 19,744.322

သစ် တာ ရးရာ
၁၄ လပစ်စစ်မွး်အား ၎ငး် 17,198.784 4,796.054 126,704.044 6,242.493 154,941.375

၁၅ လဝူင်မကီးကပ် ရးနှင့်ြပည်သူအ့င်အား ၎င်း 19,325.461 735.930 20,061.391

၁၆ စမွး်အင် ၎ငး် 637.221 11.100 648.321

၁၇ စက်မ ၎င်း 9,036.229 2,327.129 11,363.358

၁၈ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ၎င်း 13,400.816 2.884 87.000 688.625 2,138.936 16,318.261

၁၉ အားကစား ၎ငး် 18,004.277 466.700 5,185.842 23,656.819

၂၀ ပညာ ရး ၎ငး် 1,131,447.135 175.950 84.045 267,306.204 1,399,013.334

၂၁ ကျနး်မာ ရး ၎ငး် 400,704.525 199.102 2,177.450 349,920.301 753,001.378

၂၂ သတ္တ ုတွင်း ၎င်း 3,119.253 5.100 68.500 3,192.853

၂၃ ယဉ် ကျးမ ၎ငး် 7,999.869 1.300 13,272.218 21,273.387

၂၄ ဘ ာ ရး ၎ငး် 30,024.914 890,783.094 71,282.080 5,215.635 57,220.250 44,690.354 1,099,216.327

၂၅ အမျိုးသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖိုး ၎င်း 14,820.977 5.007 83.782 12,821.858 27,731.624

တိးတက်မ
၂၆  ဆာက်လပ် ရး ၎ငး် 103,191.609 1,897.413 554,756.450 2,374.534 5,000.000 667,220.006

၂၇ အလပ်သမား၊ အလပ်အကိင်နှင့် ၎ငး် 9,648.000 52.985 1,137.808 10,838.793

လူမဖူလ ရး
၂၈ ရထားပိ ့ ဆာင် ရး ၎င်း 11,340.665 403.492 11,744.157

၂၉ လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် ၎င်း 9,322.244 2,940.406 3,106.510 15,369.160

 နရာချထား ရး
၃၀ သိပ္ပနှင့်နညး်ပညာ ၎င်း 59,549.472 113.649 70,007.125 129,670.246

၃၁ ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်း ၎င်း 3,721.102 268.574 162.000 4,151.676

၃၂ ပင်စင်လစာ ငွများနှင့်ဆ ငွများ ၎င်း 628,096.067 628,096.067

၃၃ ဆ ငွများနှင့်တစ်လးတည်းပင်စင် ငွများ ၎င်း 53,800.500 53,800.500

 ကးမီ
အဖွဲ အ့စည်းများတွင် 

ရင်းနှီး ငွ
စ ဆာင်း ငွ စစ ပါင်း

ထတ် ချး ငွ

၂၂

ြပည် ထာငစ်ဝန်ကးီဌာနများနငှ့်ဦးစးီဌာနများ

အ
မှတ်
စဉ်

သး ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ  ငလွး ငရွင်းသး ငွ
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ဇယား(၄)။      ။ အဆး

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွအတွက်
 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၃၄ သီးသန်ရ့န်ပ ငွ ဤရန်ပ ငွမ ှထတ်ယူသးစွဲခွင့်ရရှိ သာ 100,000.000 100,000.000

ဇယား(၁)၊ (၂) ၊ (၃) နှင့်(၇)တိတ့ွင်

 ဖာြ်ပထား သာ တာဝန်ခ သိမ့ဟတ်

အဆိပါ ပဂ္ဂိုလ်ကတာဝန် ပးသူ

၃၅ ကချင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 150,443.289 150,443.289

 ချး ငွ သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၃၆ ကယားြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ ၎ငး် 49,987.526 49,987.526

 ချး ငွ

၃၇ ကရင်ြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ ၎ငး် 72,032.415 72,032.415

 ချး ငွ

၃၈ ချင်းြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ ၎ငး် 125,342.532 125,342.532

 ချး ငွ

၃၉ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ၎ငး် 175,780.848 175,780.848

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၀ တနသာရီတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲသ့ိ ့ ၎ငး် 145,302.731 145,302.731

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၁ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ၎ငး် 126,218.572 126,218.572

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၂ မ ကွးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ၎ငး် 141,615.380 141,615.380

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၃ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ၎ငး် 121,641.901 121,641.901

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၄ မွန်ြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ ၎ငး် 70,661.409 70,661.409

 ချး ငွ

၄၅ ရခိင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ ၎ငး် 137,629.340 137,629.340

 ချး ငွ

၄၆ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ၎ငး် 143,624.013 143,624.013

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၇ ရှမ်းြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ပ့ ငွ/ ၎ငး် 213,572.403 213,572.403

 ချး ငွ

၄၈ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ သ့ိ ့ ၎ငး် 115,643.548 115,643.548

 ထာက်ပ့ င/ွ ချး ငွ

၄၉ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဆိင်ရာဖွ ဖ့ို း ရး ၎င်း 32,200.000 32,200.000

ရန်ပ ငွအတွက်တိင်း ဒသကီး/ြပညန်ယ်

များသိ ့ ထာက်ပ့ ငွ

 ပါငး် 4,763,234.270 934,609.826 2,098,901.039 3,671,778.115 306,000.000 95,282.133 51,854.290 11,921,659.673

စ ဆာင်း ငွ စစ ပါင်း
ထတ် ချး ငွ

ြပည် ထာငစ်ဝန်ကးီဌာနများနငှ့်ဦးစးီဌာနများ

အ
မှတ်
စဉ်

သး ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ  ငလွး ငရွင်းသး ငွ

 ကးမီ
အဖွဲ အ့စည်းများတွင် 

ရင်းနှီး ငွ

၂၃
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ဇယား(၅)

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ အလပ်သမား၊အလပ်အကိင်နှင့် လမူဖူလ ရး နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 43,477.000 43,477.000

ဝန်ကးီဌာနလက် အာကရ်ှ ိလမူဖူလ ရး သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

အဖွဲ ့

 ပါငး် 43,477.000 43,477.000

ရ ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ

စစ ပါင်း
 ချးယူရ ငွ

ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

၁

အခွန်အ ကာက် အြခားသာမန်ရ ငွ အတိးရ ငွ

အ 
မှတ် 
စဉ်

 ကး မီ

၂၄

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

ြပည် ထာငစ်ဘ ာရနပ် ငစွာရငး်ြပငပ်မ ှ ဆာငရ်ကွ် သာ ဝန်ကးီဌာနများနငှ့်ဦးစးီဌာနများ
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ဇယား(၆)

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ အလပ်သမား၊အလပ်အကိင်နှင့်လူမဖူလ ရး နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 14,118.000 7,076.050 21,194.050

ဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ လူမဖူလ ရး သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

အဖွဲ ့

 ပါငး် 14,118.000 7,076.050 21,194.050

 ကး မီ
အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 

ရင်းနှီး ငွ
စ ဆာင်း ငွ စစ ပါင်း

၂၅

ြပည် ထာငစ်ဘ ာရနပ် ငစွာရငး်ြပငပ်မ ှ ဆာငရ်ကွ် သာ ဝန်ကးီဌာနများနငှ့်ဦးစးီဌာနများ

အ
မှတ်
စဉ်

တာဝန်ခသူ
သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ

အ ကာင်းအရာ
 ငွလး ငွရင်းသး ငွ

သး ငွများ

ထတ် ချး ငွ
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ဇယား(၇)

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 31,705.103 31,705.103

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

၂ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့်ဆည် ြမာင်း ၎င်း 39,000.000 39,000.000

ဝန်ကးီဌာနလက် အာကရ်ှ ိနိင်င တာ်ပိင်

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၃ ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက် ၎င်း 392,200.000 18,358.728 38,304.254 448,862.982

နညး်ပညာဝန်ကးီဌာနလက် အာကရ်ှိ

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၄ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသမိ်း ရးနှင့်သစ် တာ ၎င်း 251,212.959 64.260 251,277.219

 ရးရာဝန်ကးီဌာနလက် အာကရ်ှိ

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၅ လ ပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကးီဌာန ၎င်း 1,871,876.271 28,504.205 171,903.907 2,072,284.383

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များ

၆ စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ ၎င်း 3,635,188.483 3,635,188.483

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၇ စကမ်ဝန်ကးီဌာန လက် အာက်ရှိ ၎င်း 203,196.391 1,736.195 233.172 7,528.149 212,693.907

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၈ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ ၎င်း 320,340.889 320,340.889

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၉ ဘ ာ ရးဝန်ကးီဌာန ၎င်း 380,701.063 878.424 1,317.636 382,897.123

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များ

၁၀ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကးီဌာန ၎င်း 80,072.123 25,092.000 74,405.702 179,569.825

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များ

 ပါငး် 7,205,493.282 1,736.195 73,130.789 293,459.648 7,573,819.914

၂၆

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

နငိင် တာပ်ငိစ်းီပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

အြခားသာမန်ရ ငွ
စ ဆာင်း ငွမှ

ရ ငွ
အခွန်အ ကာက်

အ ကာင်းအရာ ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

 ကး မီ

အတိးရ ငွ
 ချးယူရ ငွ

၁

စစ ပါင်း

အ 
မှတ် 
စဉ်

ရ ငွများ

တာဝန်ခသူ
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ဇယား(၈)
(ကျပ်သန်း ပါင်း)

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄(၁၂+၁၃)
၁ ြပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 12,255.150 2,882.594 15,137.744 19,820.835 34,958.579

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ သမ္မတက တာဝန် ပးသူ
၂ လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးနှင့်ဆည် ြမာင်း ၎င်း 36,634.045 60.000 36,694.045 36,694.045

ဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်
စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ

၃ ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက် ၎င်း 53,758.648 116,810.529 15,532.687 186,101.864 216,704.539 402,806.403

နည်းပညာဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ
နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ

၄ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ၎င်း 161,444.638 122.026 654.000 112.500 162,333.164 174,934.835 337,267.999

 ရးရာဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ
နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ

၅ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန ၎င်း 136,955.704 471,798.077 26,407.439 635,161.220 1,669,975.150 2,305,136.370

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး
အဖွဲ အ့စည်းများ

၆ စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ ၎ငး် 304,286.330 61,105.141 125,181.054 490,572.525 2,768,786.220 3,259,358.745

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ
၇ စက်မဝန်ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ ၎ငး် 167,279.589 255,947.861 47,181.433 470,408.883 103,331.554 573,740.437

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ
၈ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန လက် အာက်ရှိ ၎ငး် 23,537.911 151.057 23,688.968 137,117.607 160,806.575

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ
၉ ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန ၎င်း 378,010.349 23,176.588 401,186.937 401,186.937

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး
အဖွဲ အ့စည်းများ

၁၀ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန ၎င်း 95,734.567 172,720.096 17,946.220 286,400.883 54,595.568 340,996.451

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး
အဖွဲ အ့စည်းများ

 ပါငး် 1,369,896.931 1,104,773.969 232,902.833 112.500 2,707,686.233 5,145,266.308 7,852,952.541

၂၇

နငိင် တာပ်ငိစ်းီပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

အ
မှတ်
စဉ်

ြပည် ထာင်စဘ ာရန်ပ ငွမ ှသး ငွများ
မိမိဘ ာရန်ပ ငွအစီအစဉ်ြဖင့် 

ဆာင်ရွက်မည့် 
လပ်ငန်းသးရင်းနှီး ငွ

စစ ပါင်းအ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
သာမန်သး ငွ သး ငွ ပါင်း

အဖွဲ အ့စည်းများတွင် 
ရင်းနှီး ငွ

စ ဆာင်း ငွ
ထတ် ချး ငွ

 ချးယူရ ငွအတွက်
ပးဆပ် ငွ

အတိး ပး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ  ငလွး ငရွင်းသး ငွ

 ကးမီ

\\192.168.2.222\d\M-6(105)\2015-2016 Main Law (1-4-2015)\2015 Law Union(Myan-3) No SecretPage 22 (Column 12)SEEs



ဇယား(၉)

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 169,234.000 18,360.000 113,456.640 301,050.640

လက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင် သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်များ

 ပါငး် 169,234.000 18,360.000 113,456.640 301,050.640

တာဝန်ခသူ
အခွန်အ ကာက် အြခားသာမန်ရ ငွ အတိးရ ငွ

ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

၂၈

ြပည် ထာငစ်ဘ ာရနပ် ငစွာရငး်ြပငပ်မ ှ ဆာငရ်ကွ် သာ နငိင် တာပ်ငိစ်းီပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

 ကး မီ
အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ

စစ ပါင်း
 ချးယူရ ငွ

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

အ 
မှတ် 
စဉ်

ရ ငွများ

အ ကာင်းအရာ

၁
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ဇယား(၁၀)

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာန နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 145,305.520 141,461.724 6,254.980 293,022.224

လက် အာက်ရှ ိနိင်င တာပ်ိင် သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

 ပါငး် 145,305.520 141,461.724 6,254.980 293,022.224

စစ ပါင်း
ထတ် ချး ငွ

သာမန်သး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ

အ
မှတ်
စဉ်

အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 
ရင်းနှီး ငွ

တာဝန်ခသူ
 ငွလး ငွရင်းသး ငွ

 ကး မီ

ြပည် ထာငစ်ဘ ာရနပ် ငစွာရငး်ြပငပ်မ ှ ဆာငရ်ကွ် သာ နငိင် တာပ်ငိစ်းီပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

အ ကာင်းအရာ
စ ဆာင်း ငွ

သး ငွများ

၂၉

အတိး ပး ငွ
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နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 3.051 913.931 916.982

တပ် မိုစ့ညပ်င်သာယာ ရးအဖွဲမ့ျား သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 3.051 913.931 916.982

 ချးယူရ ငွ

၁

အြခားသာမန်ရ ငွ

 ကး မီ
စ ဆာင်း ငွမှ

ရ ငွ
အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စစ ပါင်း

ဇယား(၁၁)

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

ရ ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
အခွန်အ ကာက် အတိးရ ငွ

အ 
မှတ် 
စဉ်

၃၀

တပ် မို စ့ညပ်ငသ်ာယာ ရးအဖွဲ မ့ျား
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ဇယား(၁၂)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ ကာကွယ် ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 1,060.526 40.700 1,101.226

တပ် မို စ့ညပ်င်သာယာ ရးအဖွဲမ့ျား သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 1,060.526 40.700 1,101.226

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

စ ဆာင်း ငွသာမန်သး ငွ
တာဝန်ခသူ

စစ ပါင်း

 ကး မီ
အ ကာင်းအရာ

ထတ် ချး ငွ
 ငွလး ငွရင်းသး ငွ

သး ငွများ

အတိး ပး ငွ

အ
မှတ်
စဉ်

အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 
ရင်းနှီး ငွ

 ထာက်ပ့ ငွ

၃၁

တပ် မို စ့ညပ်ငသ်ာယာ ရးအဖွဲ မ့ျား
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နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁  နြပည် တာ် ကာင်စီ  နြပည် တာ် ကာင်စီဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် 101.023 0.200 101.223

 နြပည် တာ် ကာင်စီဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 101.023 0.200 101.223

အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ ချးယူရ ငွ

၁

အြခားသာမန်ရ ငွ အတိးရ ငွ
ြပည်ပအကူအညီ

ရ ငွ

 ကး မီ

၃၂

နြပည် တာ် ကာငစ်ီ

ဇယား(၁၃)

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

အ 
မှတ် 
စဉ်

ရ ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
အခွန်အ ကာက် စစ ပါင်း
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ဇယား(၁၄)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁  နြပည် တာ် ကာင်စီ  နြပည် တာ် ကာင်စီဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် 543.778 1,380.000 69,946.300 71,870.078

 နြပည် တာ် ကာင်စီဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

 

 ပါငး် 543.778 1,380.000 69,946.300 71,870.078

 နြပည် တာ် ကာငစ်ီ

 ထာက်ပ့ ငွ စ ဆာင်း ငွသာမန်သး ငွ  ငွလး ငွရင်းသး ငွ

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

ထတ် ချး ငွ

တာဝန်ခသူ
စစ ပါင်းအတိး ပး ငွ

၃၃

အ
မှတ်
စဉ်

 ကး မီ
အ ကာင်းအရာ အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 

ရင်းနှီး ငွ

သး ငွများ
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နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁  နြပည် တာ်စညပ်င်သာယာ ရး ကာမ်တီ  နြပည် တာစ်ညပ်င်သာယာ ရး ကာမ်တီ 329.607 32,989.311 16,430.000 38.000 49,786.918

ဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် နြပည် တာစ်ညပ်င်

သာယာ ရး ကာ်မတီ ဥက္က ဌကတာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 329.607 32,989.311 16,430.000 38.000 49,786.918

အတိးရ ငွ

ရ ငွများ

စစ ပါင်း

၃၄

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ

၁

 နြပည် တာစ်ညပ်ငသ်ာယာ ရး ကာမ်တီ

တာဝန်ခသူ
အခွန်အ ကာက်

အ ကာင်းအရာ
အြခားသာမန်ရ ငွ

အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

အ 
မှတ် 
စဉ်

ဇယား(၁၅)

 ချးယူရ ငွ

ြပည်ပအကူအညီ
ရ ငွ

 ကး မီ
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ဇယား(၁၆)

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁  နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ  နြပည် တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ 25,005.032 16,430.000 8,368.752 49,803.784

ဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် နြပည် တာ်စည်ပင်

သာယာ ရး ကာမ်တဦက္က ဌကတာဝန် ပးသူ

 

 ပါငး် 25,005.032 16,430.000 8,368.752 49,803.784

စစ ပါင်း

 နြပည် တာစ်ညပ်ငသ်ာယာ ရး ကာမ်တီ

သး ငွများ

အတိး ပး ငွ
အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 

ရင်းနှီး ငွ
သာမန်သး ငွ

ထတ် ချး ငွ

အ
မှတ်
စဉ်

 ကး မီ
အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ

စ ဆာင်း ငွ ငွလး ငွရင်းသး ငွ

၃၅

 ထာက်ပ့ ငွ
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ဇယား(၁၇)

နိင်င တာ်ပိင်စီးပွား ရး

အဖွဲအ့စညး်များမှ  ထာက်ပ့ ငွရ ငွ  ငွလး ငွရင်းရ ငွ ထတ် ချး ငွ

ရ ငွ အတွကြ်ပန်ရ ငွ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 350,000.000 38,852.614 388,852.614

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 350,000.000 38,852.614 388,852.614

၃၆

ြမနမ်ာနငိင် တာဗ်ဟဘိဏ်

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

အ 
မှတ် 
စဉ်

ရ ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
အခွန်အ ကာက် အြခားသာမန်ရ ငွ စစ ပါင်း

၁

အတိးရ ငွ
ြပည်ပအကူအညီ

ရ ငွ

 ကး မီ
အဖွဲအ့စညး်များတွင်
ရင်းနှီး ငွမှရ ငွ

စ ဆာင်း ငွမှ
ရ ငွ ချးယူရ ငွ
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ဇယား(၁၈)

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

 ချးယူရ ငွအတွက်

 ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ ြမန်မာနိင်င တာဗ်ဟိဘဏ် နိင်င တာသ်မ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ် 241,054.326 43,361.209 284,415.535

သမ္မတက တာဝန် ပးသူ

 ပါငး် 241,054.326 43,361.209 284,415.535

အတိး ပး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ  ငွလး ငွရင်းသး ငွ

 ကး မီ
အဖွဲအ့စညး်များတငွ် 

ရင်းနှီး ငွ

၃၇

စ ဆာင်း ငွ စစ ပါင်း
ထတ် ချး ငွ

ြမနမ်ာနငိင် တာဗ်ဟဘိဏ်

အ
မှတ်
စဉ်

သး ငွများ

အ ကာင်းအရာ တာဝန်ခသူ
သာမန်သး ငွ
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