
ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှုဥြကေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ဥြကေအြှတ်   ၂ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်ကတာ်လပြည့်ကြွေျော်   ၁၀   ရြွေ် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ   ၅   ရြွေ် ) 

ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည် ဤဥြကေြုိွေ ပြဋ္ဌာန်းလိုြ်ွေသည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချေြ်ွေ 

၁။  ဤဥြကေြုိွေ ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှုဥြကေဟု ကခါ်တွင်ကစရြည်။ 

၂။  ဤဥြကေတွင်ြါရိှကသာ ကအာြ်ွေြါစြွေားရြ်ြျေားသည် ကဖာ်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သြ်ွေကရာြ်ွေ 

ကစရြည် - 

(ြွေ)  နိုင်ငံကတာ် ဆိုသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ်ြုိွေ ဆိုသည်။ 

( ခ )  အစုိးရအဖဲွ ့ ဆုိသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနုိင်ငံကတာ် ပြည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွြုိ့ွေ 

ဆိုသည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကြီွေး ဆိုသည်ြှာ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကြီွေးဌာန ပြည်ကောင်စုဝန်ကြီွေးြွေို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကြီွေးဌာနဆုိသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုအစုိးရ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကြီွေးဌာနြုိွေ ဆုိသည်။ 

( င )  ပြည်ကောင်စုဝန်ကြီွေးဌာန ဆုိသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနုိင်ငံကတာ် ပြည်ကောင်စု 

ဝန်ကြီွေးဌာနတစ်ခုခုြုိွေ ဆိုသည်။ 

( စ ) ဗဟုိအဖဲွအ့စည်း ဆုိသည်ြှာ နုိင်ငံကတာ်သြ္မတ၊ ပြည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွ၊့ ပြည်ကောင်စု 

လွှတ်ကတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ကတာ်၊ အြျိုေ းသားလွှတ်ကတာ်၊ ပြည်ကောင်စုတရားလွှတ်ကတာ်ချေ ြ်၊ 

နိုင်ငံကတာ်ဖွဲ စ့ည်းြုံအကပခခံဥြကေဆိုင်ရာခုံရံုး၊ ပြည်ကောင်စုကရွးကြွောြ်ွေြဲွကြွော်ြရှင်၊ 

ပြည်ကောင်စုကရှ က့နချေုြ်ရံုး၊ ပြည်ကောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ရံုးနှင့် ပြည်ကောင်စုရာေူးဝန် 

အဖွဲ တ့ိုြိ့ွေု ဆိုသည်။ 

(ဆ)  ဗဟိုဘဏ် ဆိုသည်ြှာ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ဗဟိဘုဏ်ြိွေု ဆိုသည်။ 

( ဇ )   ဘဏ္ဍာကရးနှစ် ဆိုသည်ြှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ ဧမြီလ ၁ ရြွေတ်ွင် စ၍ ကနာြ်ွေနှစ် ြတ်လ 

၃၁ ရြွေတ်ွင် မြီးဆုံးကသာ ြွောလအြိုင်းအပခားြုိွေ ဆိုသည်။ 

( ဈ ) တစ်ခုတည်းကသာ ကငွတုိြ်ွေစာရင်း ဆုိသည်ြှာ ပြန်ြာနုိင်ငံကတာ်ဗဟုိဘဏ်ြွေ ေိန်းသိြ်း 

ေားရိှကသာ ပြည်ကောင်စုအစုိးရ အြ်ကငွစာရင်းနှင့်တစ်ခုတည်းကသာ ကငွတုိြ်ွေစာရင်း 

နှင့်ဆြ်ွေစြ်ကသာ အပခားကငွစာရင်းြျေားြါဝင်သည့် ပြည်ကောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုကငွစာရင်းြုိွေ 

ဆိုသည်။  
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(ည) အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေားဆုိသည်ြှာ အစုိးရကငွတုိြ်ွေလြ်ွေြှတ်၊ အစုိးရ 

ကငွတုိြ်ွေစာချေြ်၊ ပြည်ြသုိေု့တ်ကဝကရာင်းချေသည့် ကငွတုိြ်ွေစာချေြ်နှင့် ကငွကြးြွေတိစာချေြ်တုိြုိ့ွေ 

ဆိုသည်။ 

( ဋ )  အစုိးရက ြွေးမြီ ဆုိသည်ြှာ ဗဟုိအဖဲွအ့စည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြီွေးဌာနြျေားနှင့်၎င်းတုိ၏့ 

လြ်ွေကအာြ်ွေခံအဖဲွ အ့စည်းြျေားြွေ ကငွကချေးယူြှုက ြွောင့်ကသာ်လည်းကြွောင်း သုိြ့ဟုတ် 

ကငွကြးရန် ြွေတိပြုချေြွေ်အရကသာ်လည်းကြွောင်း သိုြ့ဟုတ် နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံ 

ေားသည့် က ြွေးမြီက ြွောင့်ကသာ်လည်းကြွောင်း ပဖစ်ကြါ်လာသည့် ကငွကရးက ြွေးကရးဆုိင်ရာ 

ကြးရန်တာဝန်ြျေားအားလံုးြုိွေ ဆုိသည်။ အဆုိြါကငွကရးက ြွေးကရးဆုိင်ရာ ကြးရန်တာဝန် 

ြျေားတွင် ဤဥြကေ ြုေ်ြ ၂၄၊ ြုေ်ြခဲွ (ြွေ) တွင် ကဖာ်ပြြါရိှသည့် နုိင်ငံကတာ်ြုိင်စီးြွားကရး 

အဖဲွ အ့စည်းြျေားြွေ နုိင်ငံကတာ်ကငွကရးက ြွေးကရးအဖဲွအ့စည်းြျေားဥြကေအရ တည်ကောင် 

ေားကသာ နိုင်ငံကတာ်ြိုင် ဘဏ်ြျေားေံြှ ကငွကချေးယူပခင်းြျေားြြါဝင်။  

( ဌ )  ပြည်သူက့ ြွေးမြီ ဆိုသည်ြှာ အစိုးရက ြွေးမြီအရ ကြးရန်တာဝန်ြျေားနှင့် နုိင်ငံကတာ်ြွေ 

အာြခံေားသည့် က ြွေးမြီ၊ တိုင်းကေသကြွေီး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေား၊ 

စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်  နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားြွေ 

ကငွကချေးယူပခင်းက ြွောင့်ပဖစ်ကြါ်လာကသာ ကငွကရးက ြွေးကရးဆုိင်ရာ ကြးရန်တာဝန်ြျေားြုိွေ 

ဆိုသည်။ 

( ဍ )  နိုင်ငံကတာ်၏အာြခံချေြွေ်ရှိသည့်က ြွေးမြီ ဆိုသည်ြှာ ြည်သည့်ြုဂ္ဂိုလ် သိုြ့ဟတု် 

အဖဲွ အ့စည်း သုိြ့ဟုတ် စီြံြိွေန်းြုိွေြဆုိ နုိင်ငံကတာ်ြွေကချေးကငွအတွြ်ွေ အာြခံချေြ်ွေြျေား 

နှင့် အပခားကသာအာြခံသကဘာသြ်ွေကရာြ်ွေကသာ အပခားြံုစံြျေား ေုတ်ကြးပခင်းက ြွောင့် 

ပဖစ်ကြါ်လာကသာ ကငွကရးက ြွေးကရးဆုိင်ရာ ကြးရန်တာဝန်ြျေားအားလံုးြုိွေ ဆုိသည်။ 

( ဎ ) ပြည်သူက့ ြွေးမြီ စီြံခန်ခဲွ့ြှု ဆုိသည်ြှာ ဤဥြကေတွင် ကဖာ်ပြြါရိှသည့်  ပြည်သူက့ ြွေးမြီ 

နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စီြံခန်ခ့ွဲြှုြုိွေ ဆိုသည်။ 

(ဏ) ကငွကချေးယူပခင်း ဆိုသည်ြှာ ဗဟိအုဖွဲ အ့စည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြီွေးဌာနြျေား နှင့် 

၎င်းတို၏့ လြွေ်ကအာြွေ်ခံအဖွဲ အ့စည်းြျေား၊ တိုင်းကေသကြွေီး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရး 

အဖဲွအ့စည်းြျေားြွေ ကချေးကငွစာချေ ြ် ချေ ြ်ဆုိ၍ပဖစ်ကစ၊ အစုိးရကငွကချေး သြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား 

ေုတ်ကဝကရာင်းချေ၍ပဖစ်ကစ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် အစိုးရအာြခံချေြွေ်အရ ကြါ်ကြါြ်ွေ 

လာသည့် ကြးရန်တာဝန်ြျေားြုိွေ ဆိုသည်။ 
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(တ) ြုိွေယ်စားလှယ် ဆုိသည်ြှာ ဤဥြကေအရပဖစ်ကစ၊ ြုိွေယ်စားလှယ်လွှဲအြ်ပခင်းဆုိင်ရာ 

သကဘာတူစာချေုြ်အရပဖစ်ကစ သတ်ြှတ်ေားကသာ လုြ်ငန်းြျေားြွေို ဝန်ကြွေီးဌာန 

ြုိွေယ်စားတာဝန်ယူကဆာင်ရွြ်ွေသည့် ပြန်ြာနုိင်ငံကတာ်ဗဟုိဘဏ်၊ ပြည်တွင်း သုိြ့ဟုတ် 

ပြည်ြြှ ကငွကရးက ြွေးကရးအဖဲွအ့စည်းနှင့် ပြည်တွင်း သုိြ့ဟုတ် ပြည်ြကငွကချေးသြ်ွေကသခံ 

လြွေြ်ှတ်ြျေား လဲလှယ်ကရာင်းဝယ်ကရးြုွေြ္ပဏီတစ်ရြ်ရြ်ြုိွေ ဆိုသည်။ 

(ေ)  ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေား ဆိုသည်ြှာ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ကငွကရးက ြွေးကရး 

အဖဲွ အ့စည်းြျေားဥြကေအရ ဖဲွ စ့ည်းတည်ကောင်၍ ကငွကရးက ြွေးကရးအဖဲွ အ့စည်းြျေားဟု 

သတြ်ှတ်ကဖာ်ပြသည့် အဖွဲ အ့စည်းြျေားြိွေု ဆိုသည်။ 

( ေ ) တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ခံပဖန်ခ့ျိေကရာင်းချေသူြျေား ဆုိသည်ြှာ ကငွကရးက ြွေးကရး ကဈးြွွေြ်ွေ 

ြျေားတွင် အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝပခင်းနှင့်ကရာင်းချေပခင်းတုိအ့ား 

စီြံကဆာင်ရွြ်ွေသည့် ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားနှင့်အစိုးရကငွကချေး သြွေ်ကသခံ 

လြွေြ်ှတ်ြျေား ကရာင်းဝယ်ကရး ြုွေြ္ပဏီြျေားြုိွေ ဆိုသည်။ 

( ဓ ) က ြွေးမြီကြးဆြ်ပခင်း ဆိုသည်ြှာ က ြွေးမြီအကြါ်ကြးကချေရန် ကစ့ကရာြွေ်သည့်အတိုးနှင့် 

အရင်းအြါအဝင် က ြွေးမြီဆုိင်ရာ စည်းြွေြ်းချေြ်ွေြျေားအရ ြွေျေခံရြည့် စရိတ်ြျေားအတွြ်ွေ 

ကြးကချေြှုြျေား ကဆာင်ရွြ်ွေပခင်းြုိွေ ဆိုသည်။ 

( န ) နုိင်ငံကတာ်ြုိင်စီးြွားကရးအဖဲွအ့စည်းြျေား ဆုိသည်ြှာ နုိင်ငံကတာ်ြုိင်စီးြွားကရးလုြ်ငန်းြျေား 

ဥြကေအရ  ဖွဲ စ့ည်းတည်ကောင်ေားကသာ စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားြုိွေ ဆိုသည်။ 

( ြ ) စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ  ့ဆိုသည်ြှာ စည်ြင်သာယာကရးလုြ်ငန်းြျေား ကဆာင်ရွြွေ်ရန် 

နယ်နိြိတ်ြိုင်းပခားသတ်ြှတ်၍ ဖွဲ စ့ည်းကသာ ကြွော်ြတီ သိုြ့ဟတု် အဖွဲ ြိ့ွေု ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ကငွကချေးယူပခင်းအတွြွေ် အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းပခင်းနှင့် ကငွကချေးယူပခင်း  

၃။ အစိုးရအဖွဲ သ့ည် နိုင်ငံကတာ်ြွေိုယ်စား ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြွေ်ပဖင့် 

ကအာြ်ွေြါြိွေစ္စရြ်ြျေားအတွြ်ွေ ပြည်တွင်း သိုြ့ဟုတ် ပြည်ြြှ ကငွကချေးယူနိုင်သည်- 

(ြွေ) နိုင်ငံကတာ်၏ ရသုံးခန်ြ့ှန်းကပခကငွစာရင်းလိကုငွြွေို ပဖည့်ဆည်းရန်၊ 

( ခ ) စီြံြိွေန်းနှင့် ရင်းနှီးပြှုြ်နှံြှုြျေားအတွြ်ွေ ရန်ြုံကငွပဖည့်ဆည်းရန်၊ 

( ဂ ) တစ်ခုတည်းကသာ ကငွတိုြ်ွေစာရင်းရှိ မြီရှင်လြ်ွေြွေျေန်ြြာဏ (Credit Balance) ြုိွေ 

ဝန်ကြီွေးြွေ သတြ်ှတ်ေားကသာ ြြာဏအတွင်း ေိန်းသိြ်းေားရှိရန်၊ 

(ဃ) က ြွေးမြီြျေားြွေို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖွဲ စ့ည်းရန် သိုြ့ဟုတ် ကြးကချေရြည့်ရြွေ် ြတိုင်ြီ 

ကြိွေုတင်ကြးဆြ်ရန်၊ 

( င ) ဗဟုိဘဏ်ြွေ ေိန်းသိြ်းေားရိှကသာ နုိင်ငံပခားသံုးသီးသန်ရ့န်ြံုကငွြုိွေ လုိအြ်သည့်အခါ 

ပဖည့်တင်းရန်၊ 
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( စ )  အစုိးရ၏အာြခံေားရိှြှုကအာြ်ွေြှ ြွေျေန်ရိှသည့် ကြးရန်တာဝန်ြျေားြုိွေကြးကချေရန်၊ 

(ဆ) တိုင်းကေသကြွေီး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ြ့ျေား၊ 

နုိင်ငံကတာ်ြုိင်စီးြွားကရးအဖဲွအ့စည်းြျေားနှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုသည့် 

အပခားအဖဲွအ့စည်း တစ်ရြ်ရြ်သုိ ့အစုိးရကချေးကငွ သုိြ့ဟုတ် အက ြွေးအပဖစ် ေုတ်ကချေးရန်၊  

( ဇ )    သဘာဝကဘး သုိြ့ဟုတ် ြတ်ဝန်းြွေျေင်ဆုိင်ရာ ကဘးအန္တရာယ် သုိြ့ဟုတ် နုိင်ငံကတာ်၏ 

အကရးကြါ်အကပခအကနတစ်ရြ်ရြ်က ြွောင့် ကြါ်ကြါြ်ွေလာသည့် အြွေျိေုးသြ်ွေကရာြ်ွေြှု 

ြျေားြုိွေ ကဆာလျေင်စွာအြွောအြွွေယ်ကြးကရး၊ ကလျှော့ချေကရး သုိြ့ဟုတ် တုိြ်ွေဖျေြ်ွေကရးတုိြုိ့ွေ 

ကဆာင်ရွြ်ွေနိုင်ရန်၊ 

( ဈ ) ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုသည့် ပြည်ကောင်စု၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံး 

ဆိုင်ရာဥြကေတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အပခားြွေိစ္စတစ်ရြ်ရြ်အတွြွေ် ဘဏ္ဍာကငွ 

ပဖည့်ဆည်းရန်။ 

၄။ ဤအခန်းြါ ြိွေစ္စရြ်ြျေားအတွြ်ွေ ကချေးယူခဲ့သည့် ကငွြျေားြုိွေ ဤဥြကေနှင့်အညီ အစိုးရအဖွဲ ြ့ွေ 

အတည်ပြုေားသည့် ကငွကချေးယူသည့် ြိွေစ္စရြ်ြျေားအတွြ်ွေသာ ြွေျေခံသုးံစွဲရြည်။ 

၅။ ဝန်ကြီွေးသည် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံဆိုင်ရာဥြကေ၏ ကငွကချေးယူပခင်းအခန်းြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေားနှင့်အညီ ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆိုပခင်း၊ အစိုးရကချေးကငွ သြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား 

ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း သိုြ့ဟုတ် အပခားကသာကချေးကငွဆိုင်ရာ သကဘာတူညီချေြွေ်ြျေားတွင် ြါဝင် 

ကဆာင်ရွြ်ွေပခင်းနှင့် အစိုးရအာြခံစာချေုြ်ြျေား ေုတ်ကြးပခင်းပဖင့် ပြည်တွင်းြှပဖစ်ကစ၊ ပြည်ြြှပဖစ်ကစ 

ပြည်တွင်းကငွက ြွေးပဖင့်ကသာ်လည်းကြွောင်း၊ နုိင်ငံပခားကငွက ြွေးပဖင့်ကသာ်လည်ကြွောင်း ကငွကချေးယူပခင်းြုိွေ 

ကဆာင်ရွြ်ွေနုိင်သည်။ ေိုသိုက့ချေးယူပခင်းသည် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေြါ 

ရည်ရွယ်ချေြ်ွေြျေားနှင့်ြွေန်သ့တ်ချေြ်ွေြျေားနှင့်အညီ ပဖစ်ရြည်။ 

၆။ အစုိးရအဖဲွသ့ည် ဤအခန်းြါြိွေစ္စရြ်ြျေားအားလံုးြုိွေပဖစ်ကစ၊ အချိေုြုိ့ွေပဖစ်ကစ ကဆာင်ရွြ်ွေနုိင်ရန် 

ဝန်ကြီွေးအား လုြ်ြုိင်ခွင့်အာဏာအြ်နှင်းနုိင်သည်။ ဝန်ကြီွေးသည် ဤအခန်းြါြိွေစ္စရြ်ြျေား အားလုံးြုိွေ 

ပဖစ်ကစ၊ အချေို ြုိ့ွေပဖစ်ကစ ကဆာင်ရွြ်ွေရာတွင် နိုင်ငံကတာ်ြုိွေယ်စား အာြခံချေြ်ွေကြးနိုင်သည်။  

၇။ ဝန်ကြီွေးသည် ဤဥြကေြါ တာဝန်ဝတ္တ ရားအချိေုြုိ့ွေ ကဆာင်ရွြ်ွေရန် သတ်ြှတ်ချေြ်ွေြျေားနှင့်အညီ 

နှစ်ဘြ်ွေသကဘာတူစာချေုြ်အရ ြုိွေယ်စားလှယ်ခန်အ့ြ်ကဆာင်ရွြ်ွေြိုင်ခွင့်ရှိသည်။   

၈။ ဤဥြကေြါကငွကချေးယူပခင်းအတွြ်ွေ ကြးရန်တာဝန်ြွေျေကရာြ်ွေလာြှုြုိွေ အစုိးရအဖဲွ၊့ တုိင်းကေသကြီွေး 

သုိြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအဖဲွြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖဲွြ့ျေားနှင့် နုိင်ငံကတာ်ြုိင် စီးြွားကရးအဖဲွအ့စည်း 

ြျေားသည် သြွေ်ဆိုင်ရာရသုံးခန်ြ့ှန်းကပခကငွစာရင်းတွင် ဦးစားကြး ကြးရန်တာဝန်အပဖစ် ခွဲကဝ 

လျောေားရြည်။ အဆုိြါကငွကတာင်းခံြှုြျေားြုိွေ ချေုြ်ဆုိမြီးစာချေုြ်ြျေား၊ ြူးတဲွဘဏ္ဍာကငွ ပဖည့်ဆည်းပခင်း 
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ဆိုင်ရာ ြွေတိြွေဝတ်ြျေား၊ ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား၊ အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝ 

ကရာင်းချေပခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်ချေြွေ်ြျေားနှင့်နိုင်ငံတြွော ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားတွင် 

နုိင်ငံကတာ်ြွေ အဖဲွဝ့င်ေားပခင်းအတွြ်ွေ လုိြ်ွေနာရြည့် တာဝန်ြျေားအကြါ် အကပခခံ၍ ဆံုးပဖတ်ရြည်။  

အခန်း (၃) 

ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု ရည်ရွယ်ချေြ်ွေ  

၉။ ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှု၏ ရည်ရွယ်ချေြ်ွေြျေားြှာ အစုိးရ၏ ဘဏ္ဍာကငွပဖည့်ဆည်းရန် လုိအြ်ချေြ်ွေ 

ြျေားနှင့် ၎င်း၏ ကရတိုကရရှည် ကငွကြးကချေရန် တာဝန်ြျေားြွေို ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခနှင့်အတူ ြုွေန်ြွေျေစရိတ် 

အနည်းဆံုးပဖစ်ရန်နှင့် အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ ပြည်တွင်းကဈးြွွေြ်ွေ 

ဖွံ ့မဖိုးကရးြုိွေ အားကြးပြှင့်တင်ကြးရန်တို ့ပဖစ်သည်။  

၁၀။ ပြည်သူက့ ြွေးမြီ စီြံခန်ခ့ွဲြှုတွင် အစိုးရက ြွေးမြီြျေားအတွြွေ် ြွောလလတ် က ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု 

ြဟာဗျေူဟာချေြှတ်ပခင်းနှင့် ပြည်သူက့ ြွေးမြီတစ်ရြ်လံုးအတွြ်ွေ စာရင်းြှတ်တြ်းြျေား ကြွောင်းြွန်စွာ 

ေိန်းသိြ်းေားရှိပခင်းတို ့ြါဝင်သည်။  

အခန်း (၄) 

အစိုးရက ြွေးမြီ စီြံခန်ခ့ွဲြှု ြဟာဗျေူဟာ ချေြှတ်ပခင်း  

၁၁။ အစိုးရက ြွေးမြီအတွြွေ် ြွောလလတ်က ြွေးမြီစီြ ံခန် ခ့ ွ ဲြ ှု  ြဟာဗျေူဟာြွေိ ု အနည်းဆု ံး 

ကနာြ်ွေဘဏ္ဍာကရးနှစ် သံုးနှစ်ြွောလအတွြ်ွေ ဝန်ကြီွေးဌာနြွေ နှစ်စဉ်ြံုြှန်ကရးဆဲွ၍ အစုိးရအဖဲွ၏့ ခွင့်ပြုချေြ်ွေ 

နှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြ်ွေ ရယူရြည်။   

၁၂။ အစုိးရက ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှုြဟာဗျေ ဟာြုိွေ ချေြှတ်ကဆာင်ရွြ်ွေရာတွင် ြုေ်ြ ၃ တွင် ကဖာ်ပြေားကသာ 

ြိွေစ္စရြ်ြျေားအကြါ်အကပခခံရြည်ပဖစ်မြီး ကအာြ်ွေြါြိွေစ္စရြ်ြျေားြုိွေ ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်- 

(ြွေ) ြြွေခ်ရုိ စီးြွားကရးြူကဘာင်၊ 

( ခ ) အစိုးရ၏ အနာဂတ်ကငွကချေးယူြှု လိုအြ်ချေြ်ွေ၊ 

( ဂ ) ကဈးြွွေြွေ် အကပခအကနြျေား၊ 

(ဃ) ြဟာဗျေူဟာ ကဖာေ်ုတ်ကရးနှင့်ဆြ်ွေစြ်သည့် အပခားြိွေစ္စရြ်ြျေား။ 

၁၃။ အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု ြဟာဗျေူဟာတွင် ကအာြ်ွေြါတိုြ့ါဝင်ရြည်- 

(ြွေ) က ြွေးမြီအရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အန္တရာယ်ြွေျေကရာြ်ွေနုိင်ြှုသည် သင့်တင့်ကလျောြ်ွေြတ်သည့် 

အတုိင်းအတာတွင်ရိှက ြွောင်း ကသချောြှုရိှကစရန် အစုိးရက ြွေးမြီအရြ်ရြ်၏ အချိေုးအစား 

နှင့် က ြွေးမြီသစ်ြျေားရယူပခင်းတိုအ့တွြွေ် လြ်းညွှန်ြှု တင်ပြချေြ်ွေနှင့် ရည်ရွယ်ချေြ်ွေ 

သတြ်ှတ်ပခင်းြျေား၊ 
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( ခ )  အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား၏ ပြည်တွင်းကဈးြွေွြွေ်ဖွံ မ့ဖိုးြှုြွေို ပြှင့်တင် 

ကြးရန် အစီအြံြျေား၊   

( ဂ ) ကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ ေြ်ဆင့်ကငွေုတ်ကချေးပခင်းနှင့် ကချေးကငွအာြခံချေြ်ွေြျေား ေုတ်ကြးပခင်း 

တိုအ့တွြွေ် ြူဝါေြျေားနှင့် လြ်းညွှန်ချေြ်ွေြျေား။  

၁၄။ ဝန်ကြီွေးြွေ အဆိုပြုတင်သွင်းမြီး အစိုးရအဖွဲ ြ့ွေ အတည်ပြုကသာ အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွ ဲြှု 

ြဟာဗျေူဟာသည်-  

(ြွေ) လာြည့်ဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွြ်ွေ ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေ 

နှင့် လိုြ်ွေကလျောညီကေွ ရှိရြည်။ 

( ခ ) သြ်ွေဆုိင်ရာဘဏ္ဍာကရးနှစ်အစေြ်ွေ ကနာြ်ွေြြွေျေကစဘဲ ေုတ်ပြန်က ြွေညာမြီး ပဖစ်ရြည်။  

( ဂ ) အတည်ပြုမြီးချိေန်ြှစ၍ အစုိးရကငွကချေးယူြှုနှင့် အပခားက ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှု လုြ်ကဆာင်ချေြ်ွေ 

ြျေားြုိွေ ယင်းြဟာဗျေူဟာနှင့်အညီ ကဆာင်ရွြ်ွေရြည်။ 

အခန်း (၅) 

အစိုးရအဖွဲ ြ့ှ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု 

၁၅။ အစုိးရအဖဲွြှ့ ကငွကချေးယူပခင်းတွင် ပြည်တွင်းကဈးြွွေြ်ွေ၌ အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား 

ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း၊ ပြည်ြတွင် အစိုးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း 

နှင့် ပြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း၌ ပဖစ်ကစ၊ ပြည်ြ၌ပဖစ်ကစ ကငွကချေးစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆို၍ ကငွကချေးယူပခင်းတို ့

ြါဝင်သည်။ အစိုးရအဖွဲ ြ့ွေ ကငွကချေးယူပခင်းသည် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုေားသည့် 

ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြကေနှင့် ပြည်ကောင်စု၏ ကနာြ်ွေေြ်ဘဏ္ဍာကငွ 

ခွဲကဝသုံးစွကဲရးဥြကေတွင် သတြ်ှတ်ကဖာ်ပြသည့် ြြာဏအတွင်း ပဖစ်ရြည်။   

၁၆။ ပြည်တွင်းကဈးြွွေြ်ွေတွင် အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေ၍ ကငွကချေး 

ယူပခင်းြုိွေ ကအာြ်ွေြါအတိုင်း ကဆာင်ရွြ်ွေရြည် - 

(ြွေ) ဝန်ကြီွေးြှ ကြိွေုတင်ဆုံးပဖတ်ချေြွေ် ချေြှတ်မြီးကနာြွေ် နိုင်ငံကတာ်၏ြွေိုယ်စား ဝန်ကြွေီး 

ဌာနသည် အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား၏ အြျိေုးအစားနှင့် အဂဂါရြ်ြျေားြွေို 

ဆုံးပဖတ်မြီး အစိုးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေားြုိွေ ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း၊  

( ခ ) အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား ကလလံတင်ကရာင်းချေပခင်း၊ အစိုးရကငွကချေး 

သြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ဝယ်ယူရန် ဖဲွစ့ည်းေားသည့် စုကြါင်းအဖဲွအ့စည်းသုိ ့ ကရာင်းချေပခင်း 

သိုြ့ဟုတ် ဝန်ကြွေီးြွေအတည်ပြုေားကသာ အပခားနည်းလြ်းပဖင့် ကရာင်းချေပခင်းတိုြ့ွေို 

သတ်ြှတ်ေားသည့် စာရင်းြှတ်တြ်းသွင်းသည့် ြံုစံပဖင့်သာ ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း၊ 

( ဂ ) အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားြွေို ကလလံတင်ကရာင်းချေရာတွင် ဝန်ကြွေီးြွေ 

အတည်ပြုေားသည့် အချေိန်ဇယားနှင့်အညီ ပြုလုြ်ပခင်း၊ 
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(ဃ) ဝန်ကြွေီးြွေ အတည်ပြုေားသည့် အချေိန်ဇယားြွေို ကြိွေုတင်ေုတ်ပြန်ရြည်ပဖစ်မြီး 

ယင်းသို ့ ေုတ်ပြန်ရာတွင်  ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့် ကနရ့ြွေ၊် အစိုးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံ 

လြ်ွေြှတ်အြျိေုးအစားနှင့်သြ်ွေတြ်း၊ ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့်အြျေားဆံုး ြြာဏတုိြုိ့ွေ 

ေည့်သွင်း ကဖာပ်ြပခင်း၊ 

( င ) ဝန်ကြီွေးဌာနသည် ဝန်ကြီွေးြွေ အတည်ပြုေားသည့် အစုိးရကငွကချေး သြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ် 

ြျေားြုိွေ ကလလံတင်ရန်နှင့် ကလလံတင်သွင်းလာကသာ ြွေြ်းလှြ်းြှုြျေားြွေို အစိုးရ 

ြုိွေယ်စားလြ်ွေခံရန် ကဆာင်ရွြ်ွေြုိင်ခွင့်ရိှသည့် တစ်ခုတည်းကသာ အဖဲွအ့စည်းပဖစ်ပခင်း၊ 

( စ ) အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေားြုိွေ ကလလံတင်ပခင်းြဟုတ်ကသာ အပခားနည်းပဖင့် 

ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည်ဆုိြါြွေ ကရာင်းချေြည့်နည်းလြ်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် စည်းြွေြ်းချေြ်ွေြျေား 

အတွြ်ွေဝန်ကြီွေး၏ အတည်ပြုချေြ်ွေြုိွေကြိွေုတင်ရယူပခင်း။ 

၁၇။ အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေားအား ပြည်ြတွင်ေုတ်ကဝကရာင်းချေ၍ ကငွကချေးယူပခင်းြုိွေ 

ကအာြ်ွေြါအတိုင်း ကဆာင်ရွြ်ွေရြည် -  

(ြွေ) အစိုးရအဖွဲ သ့ည် ပြည်ြတွင် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝ 

ကရာင်းချေပခင်းပဖင့် ကငွကချေးယူပခင်းြွေိစ္စြွေို ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သို  ့ တင်ပြ၍ 

အတည်ပြုချေြ်ွေရရှိမြီးြှ ကဆာင်ရွြ်ွေပခင်း၊ 

( ခ ) ဝန်ကြီွေးသည် ေုတ်ကဝြည့် အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်အြျိုေ းအစား၊ သြ်ွေတြ်း၊ 

ြြာဏ၊ ြုွေန်ြွေျေနုိင်သည့်စရိတ်၊ တာဝန်ခံ၍တစ်ဆင့်ပဖန်ခ့ျိေ ကရာင်းချေသူြျေားခန်အ့ြ်ပခင်း 

နှင့် ကဈးြွွေြ်ွေအကပခအကနြျေား အြါအဝင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေြှု၏ အကပခအကနအရြ်ရြ်ြုိွေ 

အတည်ပြုပခင်း၊  

( ဂ ) ဝန်ကြီွေးသည် အစိုးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်းအတွြ်ွေ 

လုိအြ်ကသာ ဘဏ္ဍာကရးနှင့်ကငွကြးကချေကရးြုိွေယ်စားလှယ်ြျေား၊ ဥြကေဆုိင်ရာြုိွေယ်စားလှယ် 

ြျေားနှင့် အပခားြုိွေယ်စားလှယ်အဖွဲ ြ့ျေား ခန်အ့ြ်ပခင်းြိွေု အတည်ပြုပခင်း၊  

(ဃ) ဝန်ကြွေီးသည် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်းနှင် ့ 

စြ်လျေဉ်းကသာ စာချေ ြ်ြျေားြုိွေ ြုိွေယ်တုိင်လြ်ွေြှတ်ကရးေုိးပခင်း သုိြ့ဟုတ် ၎င်း၏ြုိွေယ်စား 

ြုိွေယ်စားလှယ်ခန်အ့ြ်၍ လြွေြ်ှတ်ကရးေိုးကစပခင်းတိုြုိ့ွေ ကဆာင်ရွြ်ွေပခင်း။ 

၁၈။ (ြွေ)  ပြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း၌ပဖစ်ကစ၊ ပြည်ြ၌ပဖစ်ကစ ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆို၍ ကငွကချေး 

ယူပခင်းြုိွေ ကအာြ်ွေြါအတိုင်း ကဆာင်ရွြ်ွေရြည်-  

(၁) အစိုးရအဖွဲ သ့ည် ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေားချေုြ်ဆို၍ ကငွကချေးယူပခင်းြုိွေ ပြည်ကောင်စု 

လွှတ်ကတာ်သုိတ့င်ပြ၍ ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြ်ွေရယူပခင်း၊  
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(၂) ဝန်ကြွေီးသည် အစိုးရအဖွဲ ြ့ွေိ ုယ်စား ကချေးကငွစာချေုြ် ကဆွးကနွးညှိနှိုင်းပခင်းနှင့် 

အမြီးသတ်သကဘာတူပခင်းတိုြ့ွေို သြွေ်ဆိုင်ရာပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာနနှင် ့ 

၎င်း၏ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်ြျေားသို ့တာဝန်ကြးအြ်ပခင်း၊  

(၃)  ဝန်ကြီွေးသည် အစိုးရနှင့် ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ အ့စည်းတစ်ခုခု သိုြ့ဟုတ် ပြည်ြ 

အစုိးရ သုိြ့ဟုတ် အပခားမြီရှင်တုိအ့ ြွေား ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆုိရန် စီစဉ် 

ကဆာင်ရွြ်ွေရာတွင် ၎င်းကချေးကငွ စာချေုြ်၏ စည်းြွေြ်းနှင့် သတြ်ှတ်ချေြ်ွေြျေားြုိွေ 

အစိုးရအဖွဲ ြ့ွေ အတည်ပြုမြီးြှသာ ကချေးကငွစာချေုြ် ချေုြ်ဆိုပခင်း၊ 

(၄) ဝန်ကြီွေးသည် ကချေးကငွစာချေ ြ်ြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ စာရွြ်ွေစာတြ်းြျေားြုိွေ လြ်ွေြှတ် 

ကရးေုိးပခင်း သုိြ့ဟုတ် ၎င်း၏ြုိွေယ်စား ြုိွေယ်စားလှယ်ခန်အ့ြ်၍ လြ်ွေြှတ်ကရးေုိး 

ကစပခင်း။ 

( ခ ) ဝန်ကြီွေးသည် ကချေးကငွြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ကငွကချေးကြးသူ၏ သကဘာတူညီချေြ်ွေနှင့်အညီ 

ကချေးကငွဆုိင်ရာ စည်းြွေြ်းနှင့်သတ်ြှတ်ချေြ်ွေြျေားအကြါ် သကဘာတူညီခ့ဲြါြွေ ကအာြ်ွေြါအတုိင်း 

ကဆာင်ရွြ်ွေနိုင်သည်- 

(၁) ကချေးကငွြုိွေကြးဆြ်ရြည့် ရြွေြ်တိုင်ြီ ကြိွေုတင်ကြးဆြ်ပခင်း၊ 

(၂) ကချေးကငွစည်းြွေြ်းချေြ်ွေြျေားြုိွေ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးပခင်း၊ 

(၃)  ကချေးယူကငွြျေားအား ကချေးကငွြုံစံတစ်ြျေိုးြှ အပခားတစ်ြျေိုးသို  ့ ကပြာင်းလဲပခင်း 

သိုြ့ဟုတ် ကချေးကငွနှစ်ခု သိုြ့ဟုတ် နှစ်ခုေြွေ်ြိုကသာ ကချေးကငွြျေားြုိွေ ကချေးကငွ 

တစ်ခုတည်းအပဖစ် ကြါင်းစည်းပခင်း။  

၁၉။ ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ခ့ွ ဲြှု ရည်ရွယ်ချေြွေ်နှင့် အတည်ပြုေားကသာ ြဟာဗျေူဟာနှင့်အညီ 

ဝန်ကြီွေးသည် ကချေးကငွဖဲွစ့ည်းြှု စီြံခန်ခဲွ့ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ် ကဆာင်ရွြ်ွေနုိင်သည်။ အဆုိြါလုြ်ငန်းစဉ်သည် 

စည်းြျေဉ်းစည်းြွေြ်းြျေားအရ ဝန်ကြီွေးြွေ အတည်ပြုေားသည့် လုြ်ငန်းပဖစ်ရြည်။  

အခန်း (၆) 

တိုင်းကေသကြီွေးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေားြွေ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု 

၂၀။ တိုင်းကေသကြီွေး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေားသည် ြုေ်ြ ၁၈ နှင့် ပြည်ကောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံဆိုင်ရာဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေား၊ တိုင်းကေသကြီွေး သိုြ့ဟတု် ပြည်နယ်ြျေားနှင့် 

သြ်ွေဆိုင်သည့် ဥြကေြါပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေားနှင့်အညီ ကငွကချေးယူနိုင်သည်။ တိုင်းကေသကြီွေး သိုြ့ဟတု် 

ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေား၏ ကငွကချေးယူြှုြျေားအတွြွေ် အစိုးရအဖွဲ ၏့ ခွင့်ပြုချေြွေ်နှင့် ပြည်ကောင်စု 

လွှတ်ကတာ်၏အတည်ပြုချေြ်ွေတိုြုိ့ွေ ကြိွေုတင်ရယူရြည်။  
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၂၁။ တိုင်းကေသကြွေီး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေားသည် ၎င်းတို၏့က ြွေးမြီလြွေ်ြွေျေန် 

အကပခအကန၊ ကချေးကငွအသစ်ရယူြှုအကပခအကနြျေားြုိွေ ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သံုးလြတ်တစ်ကြိွေြ် ြုွေန်ဆံုးမြီးကနာြ်ွေ 

တစ်လအတွင်း ဝန်ကြီွေးဌာနသုိ ့တင်ပြရြည်။ ဝန်ကြီွေးဌာနသည် တုိင်းကေသကြီွေး သုိြ့ဟုတ် ပြည်နယ်ြျေား၏ 

ြည်သည့်က ြွေးမြီဆိုင်ရာ သတင်းအချေြွေ်အလြွေ်ြျေားြွေိုြဆို ဝန်ကြွေီးြွေိုယ်စား စာပဖင့် ကရးသား 

ကတာင်းခံနိုင်သည်။ 

အခန်း (၇) 

စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ြ့ျေားြွေ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု 

၂၂။ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ြ့ျေားသည် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖဲွ ဆုိ့င်ရာ အပခားဥြကေြျေား၊ နည်းဥြကေြျေားြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေ 

ြျေားနှင့်အညီ ကငွကချေးယူနိ ုင်သည်။ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ြ့ျေား၏  ကငွကချေးယူြှု အားလုံးသည် 

အစုိးရအဖဲွ၏့ခွင့်ပြုချေြ်ွေနှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြ်ွေတုိြုိ့ွေ ကြိွေုတင်ရယူရြည်။  

၂၃။ စည်ြင်သာယာကရးအဖဲွ ြ့ျေားသည် ၎င်းတုိ၏့ က ြွေးမြီလြ်ွေြွေျေန်အကပခအကနနှင့် ကချေးကငွအသစ် 

ရယူြှုအကပခအကနြျေားြုိွေ ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သုံးလြတ်တစ်ကြွေိြ် ြွေုန်ဆုံးမြီးကနာြွေ် တစ်လအတွင်း 

ဝန်ကြီွေးဌာနသုိတ့င်ပြရြည်။ ဝန်ကြီွေးဌာနသည် စည်ြင်သာယာကရးအဖဲွြ့ျေား၏ ြည်သည့်က ြွေးမြီဆုိင်ရာ 

သတင်းအချေြ်ွေအလြ်ွေြျေားြုိွေြဆို ဝန်ကြီွေးြုိွေယ်စား စာပဖင့် ကရးသားကတာင်းခံနိုင်သည်။ 

အခန်း (၈) 

နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားြွေ နိုင်ငံကတာ်ြိုင်ဘဏ်ြျေားေံြှ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် 

က ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှု 

၂၄။   (ြွေ) နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားသည် ၎င်းတို၏့ လုြ်ငန်းြျေားြုိွေ ြုိွေယ်ြိုင် 

ရန်ြုံကငွပဖင့် ကဆာင်ရွြွေ်ရန် ြလုံကလာြွေ်ြါြွေ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ကငွကရးက ြွေးကရး 

အဖဲွအ့စည်းြျေားဥြကေအရ ဖဲွစ့ည်းတည်ကောင်ေားကသာ နုိင်ငံကတာ်ြုိင် ဘဏ်ြျေားေံြှ 

ကငွကချေးယူနိုင်သည်။ 

( ခ )  ြုေ်ြခဲွ (ြွေ) အရ ကငွကချေးယူသည့်ြိွေစ္စြုိွေ နှစ်စဉ်ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသံုး 

ဆိုင်ရာ ဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေားနှင့်အညီ ကဆာင်ရွြ်ွေရြည်။ 

( ဂ )  ယင်းသိုက့ချေးယူလျှေင် အစိုးရအဖွဲ ၏့ ခွင့်ပြုချေြွေ်နှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ 

အတည်ပြုချေြ်ွေတိုြုိ့ွေ ကြိွေုတင်ရယူရြည်။  
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၂၅။ နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားသည် နိုင်ငံြိုင်ဘဏ်ြျေားေံြှ ကချေးယူေားသည့် 

က ြွေးမြီလြွေ်ြွေျေန်အကပခအကနနှင့် ကချေးကငွအသစ်ရယူြှုအကပခအကနြျေားြုိွေ ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သုးံလြတ် 

တစ်ကြိွေြ် ြုွေန်ဆံုးမြီးကနာြ်ွေ တစ်လအတွင်း ဝန်ကြီွေးဌာနသုိ ့တင်ပြရြည်။ ဝန်ကြီွေးဌာနသည်  နုိင်ငံကတာ်ြုိင် 

စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေား၏ နိုင်ငံြိ ုင်ဘဏ်ြျေားေံြှကချေးယူသည့်  ြည်သည့်က ြွေးမြီဆိုင်ရာ 

သတင်းအချေြ်ွေအလြ်ွေြျေားြုိွေြဆို ဝန်ကြီွေးြုိွေယ်စား စာပဖင့် ကရးသားကတာင်းခံနိုင်သည်။ 

အခန်း (၉) 

ကငွေုတ်ကချေးပခင်းနှင့် ေြ်ဆင့်ကငွေုတ်ကချေးပခင်း 

၂၆။ ဝန်ကြီွေးသည် ဘဏ္ဍာကရးကြွော်ြရှင်ြွေ ခွင့်ပြုေားကသာ ကချေးကငွြုိွေ  ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွ 

အရအသံုးဆုိင်ရာ ဥြကေနှင့်အညီ တုိင်းကေသကြီွေး သုိြ့ဟုတ် ပြည်နယ် အစုိးရအဖဲွြ့ျေားသုိ ့ ေုတ်ကချေးပခင်း 

နှင့် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေနှင့်အညီ  စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ြ့ျေား၊ 

နုိင်ငံကတာ်ြုိင်စီးြွားကရးအဖဲွ အ့စည်းြျေားအား ကငွေုတ်ကချေးပခင်းတုိြုိ့ွေ နုိင်ငံကတာ်ြုိွေယ်စား ကဆာင်ရွြ်ွေ 

နိုင်သည်။  

၂၇။ ြုေ်ြ ၂၆ အရ ေုတ်ကချေးရာတငွ် -  

(ြွေ) ဝန်ကြီွေးသည် ြိြိြွေိုယ်တိုင်ပဖစ်ကစ၊ ြွေိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအားပဖစ်ကစ ကချေးကငွနှင့် 

သြ်ွေဆုိင်ကသာ စာချေုြ်ြုိွေ နုိင်ငံကတာ်ြုိွေယ်စား လြ်ွေြှတ်ကရးေုိးပခင်းပြုနုိင်သည်။  

( ခ ) ဝန်ကြီွေးသည် အစုိးရအဖွဲ ၏့သကဘာတူညီချေြ်ွေပဖင့် ကချေးကငွဆုိင်ရာစည်းြွေြ်းချေြ်ွေြျေား 

သတြ်ှတ်နိုင်သည်။  

၂၈။  ပြည်ကောင်စု၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေားအရ -  

(ြွေ) ဝန်ကြီွေးဌာနသည် ြုေ်ြ ၁၈ အရ နိုင်ငံကတာ်ြုိွေယ်စား ပြည်ြြှ ကချေးယူရရှိသည့်ကငွြုိွေ 

တိုင်းကေသကြွေီး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရး အဖွဲ ြ့ျေား၊ 

နုိင်ငံကတာ်ြုိင် စီးြွားကရးအဖဲွအ့စည်းြျေားနှင့် နုိင်ငံကတာ်နှင့်အြွေျိုေ းတူ ကဆာင်ရွြ်ွေကနကသာ 

လုြ်ငန်းြျေားသို ့ေြ်ဆင့်ေုတ်ကချေးနိုင်သည်။   

( ခ )  ယင်းေြ်ဆင့်ကချေးကငွဆုိင်ရာ စည်းြွေြ်းနှင့် သတ်ြှတ်ချေြ်ွေြျေားြုိွေ ဝန်ကြီွေးြွေ သတ်ြှတ်မြီး 

အစိုးရအဖွဲ ၏့ သကဘာတူညီချေြ်ွေ ရယူရြည်။  

( ဂ )  ြုေ်ြ ၂၇၊ ြုေ်ြခွဲ (ြွေ) အရ ဝန်ကြီွေးသည် ေြ်ဆင့်ေုတ်ကချေးပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ 

စာချေြ်ြျေား၊ စာရွြ်ွေစာတြ်းြျေားြုိွေ ြုိွေယ်တုိင်လြ်ွေြှတ်ကရးေုိးပခင်း သုိြ့ဟုတ် ြုိွေယ်စားလှယ် 

ခန်အ့ြ်၍ လြွေြ်ှတ်ကရးေိုးကစပခင်းတိုြုိ့ွေ ကဆာင်ရွြ်ွေနိုင်သည်။  

၂၉။ ဤအခန်းြါ ကချေးကငွ သိုြ့ဟုတ် ေြ်ဆင့်ကချေးကငွတစ်ရြ်ရြ်ြွေို သြွေ်တြ်းတိုးပြှင့်ကြးပခင်း 

ြပြုြီ ဤသိုက့ချေးကငွသြွေ်တြ်းတိုးပြှင့်ကြးပခင်းက ြွောင့် ကြါ်ကြါြွေ်ြည့် ကချေးကငွလြ်ွေြွေျေန်အကြါ် 

ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခြွေို ဝန်ကြီွေးဌာနြွေ ဆန်းစစ ်သုးံသြ်ရြည်။  
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အခန်း (၁၀) 

နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ြျေား 

၃၀။   ဝန်ကြီွေးသည် - 

(ြွေ) ြည်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်၊ အဖဲွ အ့စည်း သုိြ့ဟုတ် စီြံြိွေန်းြုိွေြဆုိ ကချေးကငွအတွြ်ွေ အာြခံချေြ်ွေ 

သို ြ့ဟုတ် အာြခံသကဘာသြွေ်ကရာြွေ်ကသာ အပခားြု ံစံြျေားြွေို အစိုးရအဖွဲ န့ှင် ့ 

ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုသည့် စည်းြွေြ်းသတ်ြှတ်ချေြ်ွေြျေားနှင့်အညီ 

ေုတ်ကြးနိုင်သည်။  

( ခ ) နုိင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြ်ွေနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် သကဘာတူညီချေြ်ွေြုိွေ ြုိွေယ်တုိင်လြ်ွေြှတ် 

ကရးေိုးပခင်း သိုြ့ဟုတ် ြွေိုယ်စားလှယ်ခန် အ့ြ်၍ လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးကစပခင်းတိုြုိ့ွေ 

ကဆာင်ရွြ်ွေနိုင်သည်။  

၃၁။  ဤအခန်းအရ နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ြွေို ေုတ်ကြးပခင်းြပြုြီနှင့် အာြခံသြွေ်တြ်း 

တစ်ကလျှောြ်ွေ ေုိအာြခံချေြ်ွေေုတ်ကြးပခင်းက ြွောင့် အစုိးရ၏ ဆံုးရှုံးနုိင်ကပခြုိွေ ဝန်ကြီွေးဌာနြွေ သံုးသြ် 

ရြည်။ နိုင်ငံပခားကငွပဖင့် အာြခံချေြွေ်ေုတ်ကြးရန် ြွေိစ္စရြ်ြျေားတွင် လိုအြ်ြါြွေ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် 

ဗဟိဘုဏန်ှင့် ညှိနှိုင်းြှုပြုနိုင်သည်။  

၃၂။  နိုင်ငံကတာ်၏အာြခံချေြွေ်ပဖင့် ကငွကချေးယူသူသည် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ သီးပခား 

သတ်ြှတ်ချေြ်ွေြရိှလျှေင် အဆုိြါအာြခံအတွြ်ွေ ဝန်ကြီွေးြွေ သတ်ြှတ်ကသာ အာြခံက ြွေးြုိွေ အစိုးရေံ 

ကြးသွင်းရြည်။ 

၃၃။ ဝန်ကြီွေးသည် ကအာြ်ွေြါြိွေစ္စရြ်အတွြ်ွေ စုိြ်ွေေုတ်ြုွေန်ြွေျေကငွြုိွေ နုိင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြ်ွေပဖင့် 

ကငွကချေးယူသူေံြှ ပြန်လည်ပဖည့်တင်းကစပခင်း သိုြ့ဟတု် ေုတ်ကြးကစပခင်းပြုရန် ကတာင်းခံနိုင်ခွင့် 

ရှိသည်- 

(ြွေ) အာြခံချေြ်ွေြုိွေ ပဖည့်ဆည်းကြးနုိင်ရန် အစုိးရြွေေုတ်ကြးရသည့် ကငွက ြွေးအားလံုး၊ 

( ခ ) အာြခံချေြ်ွေနှင့် ဆြ်ွေစြ်၍ အစိုးရြွေ ြွေျေခံခဲ့ကသာ အသုးံစရိတ်ြျေားအားလုံး၊ 

( ဂ )  အာြခံချေြ်ွေြုိွေ ပဖည့်ဆည်းကြးရန် အစုိးရြွေ ေုတ်ကြးရသည့် ကငွက ြွေးအားလံုးအကြါ် 

အတိုး။ 

အခန်း (၁၁) 

စာရင်းပြုစုပခင်း၊ ရသုံးခန်ြ့ှန်းကပခကငွစာရင်းကရးဆွဲပခင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း 

၃၄။  ဝန်ကြီွေးဌာနသည်- 

(ြွေ) ပြည်သူက့ ြွေးမြီြျေား၊ ကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ ေြ်ဆင့်ကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ အာြခံချေြ်ွေြျေား 

နှင့် ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှုနှင့်သြ်ွေဆုိင်ကသာ ကငွကရးက ြွေးကရး ကဆာင်ရွြ်ွေချေြ်ွေြျေား 
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အားလံုးြုိွေ ရသံုးခန်ြှ့န်းကပခကငွစာရင်းကခါင်းစဉ် အြျိုေ းအစားြျေား၊ စာရင်းအြျိုေ းအစားြျေား 

နှင့်အညီ ြှတ်တြ်းတင်ေားရိှရြည်။ ပြည်သူက့ ြွေးမြီနှင့် သြ်ွေဆုိင်ကသာ ကငွကရးက ြွေးကရး 

ကဆာင်ရွြ်ွေချေြ်ွေအားလံုးအတွြ်ွေ စာရင်းြှတ်တြ်းြျေားအား ဝန်ကြွေီးဌာနြွေ ေုတ်ပြန် 

ေားကသာ စည်းြျေဉ်းစည်းြွေြ်း၊ နည်းဥြကေြျေားနှင့်အညီ ေားရှိရြည်။ 

( ခ ) ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ခ့ွ ဲြှုအတွြွေ် ကငွစာရင်းြျေားေိန်းသိြ်းရာတွင် ပြန်ြာနိုင်ငံ 

ကငွကရးက ြွေးကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံတင်ပြြှု စံသတ်ြှတ်ချေြ်ွေြျေားြုိွေ 

လိုြ်ွေနာြွေျေင့်သုးံရြည်။ 

၃၅။ ဗဟုိအဖဲွအ့စည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြီွေးဌာနြျေားနှင့် ၎င်းတုိ၏့ လြ်ွေကအာြ်ွေခံအဖဲွအ့စည်းြျေား၊ 

တိုင်းကေသကြီွေး သိုြ့ဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ြ့ျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင် 

စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားသည် နှစ်စဉ်ရသုးံခန်ြ့ှန်းကပခကငွစာရင်းြျေား ကရးဆဲွပြုစုရာတွင် ၎င်းတုိ၏့ 

ကချေးကငွေုတ်ယူသံုးစဲွပခင်းနှင့် က ြွေးမြီကြးဆြ်ပခင်းြျေား နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ နှစ်စဉ် ရသံုးခန်ြှ့န်းကပခကငွစာရင်း 

ကရးဆွဲကရးအတွြွေ် ေုတ်ပြန်သည့် ညွှန် ြွေားချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ ခန်ြ့ှန်းတွြွေ်ချေြွေ်မြီး ၎င်းတို၏့ 

ရသုံးြှန်းကပခကငွစာရင်းြျေားတွင် ေည့်သွင်းလျောေားြွော သြွေ်ဆိုင်ရာ လွှတ်ကတာ်သို  ့ တင်ပြ၍ 

အတည်ပြုချေြ်ွေရယူရြည်။  

၃၆။ ဝန်ကြီွေးဌာနသည် အစိုးရက ြွေးမြီကြးဆြ်ြှု အသုးံစရိတ် ခန်ြ့ှန်းကပခြျေားြုိွေ သြ်ွေဆိုင်သည့် 

ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြကေ သုိြ့ဟုတ် တုိင်းကေသကြီွေး သုိြ့ဟုတ် ပြည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာကငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြကေြျေားတွင် ေည့်သွင်းလျောေားြှုြပြုနုိင်ခ့ဲပခင်း သုိြ့ဟုတ် လျောေားချေြ်ွေ 

လံုကလာြ်ွေြှုြရိှပခင်းစသည့် ြိွေစ္စရြ်ြျေားတွင် ယင်းကချေးယူကငွြျေားအကြါ် အရင်း၊ အတုိးနှင့်ကငွကချေးယူြှု 

နှင့်အပခားြုွေန်ြွေျေစရိတ်ြျေားြုိွေ အပြည့်အဝအချိေန်ြီကြးဆြ်နုိင်ကရးအတွြ်ွေ တည်ဆဲဘဏ္ဍာကရးစည်းြျေဉ်းြျေား 

နှင့်အညီ ကနှာင့်ကနှးြှုြရှိကစဘဲ ကဆာင်ရွြွေ်ရြည်။ 

၃၇။ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်ြုွေန်ဆံုးမြီးကနာြ်ွေ ကပခာြ်ွေလေြ်ွေ ကနာြ်ွေြြွေျေသည့် ြွောလအတွင်း ဝန်ကြီွေးသည် 

အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှုကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်ြျေား၊ အစိုးရ၏ အာြခံချေြွေ်ြျေားနှင့် အစိုးရြှ ကငွေုတ် 

ကချေးပခင်းြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာြွေို ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သို  ့ တင်ပြ 

ရြည်။ ဝန်ကြီွေး၏ နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ကအာြ်ွေြါတုိြုိ့ွေ  ေည့်သွင်းကဖာ်ပြရြည်-  

(ြွေ) က ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှုြဟာဗျေူဟာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချေြ်ွေနှင့် အကပခခံသကဘာတရားြျေား၊ 

( ခ )  က ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှု ြဟာဗျေ ဟာဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချေြ်ွေြျေား ကအာင်ပြင်ကစရန် အကောြ်ွေအြူွေ 

ပြုခ့ဲသည့် က ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှုြဟာဗျေူဟာ သတင်းအချေြ်ွေအလြ်ွေြျေားနှင့် ယင်းသတင်း 

အချေြွေ်အလြွေ်ြျေားြွေို အသုံးပြု၍ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွင်း က ြွေးမြီစီြံကဆာင်ရွြွေ်ြှု 

အကပခအကနြျေား၊  

( ဂ )  သြ်ွေဆုိင်ရာဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွင်း ချေုြ်ဆုိသည့်ကငွကချေးစာချေုြ်အသစ်ြျေား၏ စည်းြွေြ်း 

သတြ်ှတ်ချေြ်ွေြျေား၊ 
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(ဃ)  ဗဟိုအဖွဲ အ့စည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာနြျေားနှင့် ၎င်း၏ လြွေ်ကအာြွေ်ခံ 

အဖဲွအ့စည်းြျေား၊ တုိင်းကေသကြီွေး သုိြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအဖဲွြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရး 

အဖွဲ ြ့ျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားြွေ ကချေးယူေားကသာ က ြွေးမြီ 

လြွေ်ြွေျေန်စုစုကြါင်း၊ 

( င ) ကြးကချေရန် ြျေြ်ွေြွွေြ်ွေနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အကပခအကနြျေားြုိွေ ကချေးကငွအြျေိုးအစားအလိုြွေ် 

သတ်ြှတ်ကဖာ်ပြြှုြါဝင်သည့်  ေုတ်ကချေးကငွနှင့် ေြ်ဆင့်ကချေးကငွြျေား အားလံုး၏ စာရင်း၊ 

( စ ) နိုင်ငံကတာ်ြွေ အာြခကံြးေားကသာ အာြခံချေြ်ွေြျေားအားလုံး၏စာရင်း။ 

၃၈။ ပြည်ကောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ရံုးသည်-  

(ြွေ) ပြည်ကောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ဥြကေနှင့်အညီ အစိုးရ၏ က ြွေးမြီနှင့် စြ်လျေဉ်းကသာ 

ကဆာင်ရွြ်ွေချေြ်ွေြျေားြုိွေ ေိကရာြ်ွေစွာ ကဆာင်ရွြ်ွေြှု ရိှ ြရိှနှင့်  ြွေြ်ြတ်ြွွေြ်ြဲွေြှု ရိှ ြရိှြုိွေ 

နှစ်စဉ်စစ်ကဆး ကဆာင်ရွြ်ွေရြည်။  

( ခ ) စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်ကဆးကတွ ရ့ှိချေြွေ်ြျေားြွေို နိုင်ငံကတာ်သြ္မတနှင့် 

ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သို ့တစ်မြိုင်တည်း အစီရင်ခံတင်ပြရြည်။  

အခန်း (၁၂) 

ဝန်ကြီွေးဌာန၏တာဝန်ြျေား 

၃၉။ ဝန်ကြီွေးဌာနသည် ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန်ခ့ွဲြှုအတွြ်ွေ က ြွေးမြီစာရင်း ြှတ်တြ်းတင်ပခင်းနှင့် 

အစီရင်ခံပခင်းတိုြုိ့ွေ ကဆာင်ရွြ်ွေရန် တာဝန်ရှိသည်။  

၄၀။ ဝန်ကြီွေးဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားြှာ ကအာြ်ွေြါအတိုင်းပဖစ်သည်- 

(ြွေ) ြွောလလတ်က ြွေးမြီ စီြံခန်ခ့ွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့်ကငွကချေးယူကရး အစီအစဉ်တိုြုိ့ွေ ပြုစု၍ 

ဝန်ကြီွေးဌာန အင်တာနြ်ွေစာြျေြ်ွေနှာတွင် ကဖာပ်ြရန်၊ 

( ခ )  အစိုးရက ြွေးမြီနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ စီြံခန်ခ့ွ ဲြှုကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်ြျေား၊ အာြခံချေြ်ွေြျေား၊ 

ေုတ်ကချေးကငွြျေားနှင့်သြွေ်ဆိုင်သည့် နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာြွေို ဝန်ကြွေီးဌာန၏ 

အင်တာနြ်ွေစာြျေြ်ွေနှာတွင် ကဖာပ်ြရန်၊ 

( ဂ ) နုိင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြ်ွေရိှသည့် က ြွေးမြီဆုိင်ရာ သတင်းအချေြ်ွေအလြ်ွေြျေား၊ စာအုြ် 

စာတြ်းစာကစာင်ြျေား ေုတ်ကဝပဖန်ခ့ျေိရန်၊ 

(ဃ) ဤဥြကေနှင့်အစုိးရက ြွေးမြီအတွြ်ွေ ြွောလလတ်က ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှု ြဟာဗျေူဟာတုိနှ့င့် 

အညီ က ြွေးမြီြုိွေ စီြံခန်ခ့ွဲရန်၊ 

( င ) ပြန်ြာနုိင်ငံတွင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့် အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေားအတွြ်ွေ 

ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့် အချေိန်ဇယားြုိွေ ကရးဆွဲပြင်ဆင်ရန်၊ 

( စ ) ကလလံရလေ်ြျေား အတည်ပြုပခင်းအြါအဝင် အစိုးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား 

ေုတ်ကဝ ကရာင်းချေပခင်းြုိွေ စီြံခန်ခ့ွဲရန်၊ 
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(ဆ)  မြီရှင်ြျေားနှင့်ညိှနှိုင်းကဆွးကနွးြှုြျေားတွင် ြါဝင်ကဆာင်ရွြ်ွေရန်နှင့် အစုိးရကငွကချေးယူြှုြျေား 

အားလုံးအတွြ်ွေ  ဝန်ကြီွေးအား အ ြံွေပြုရန်၊  

( ဇ )  နုိင်ငံကတာ်၏အာြခံချေြ်ွေြျေား ေုတ်ကြးရာတွင် ပဖစ်ကြါ်လာနုိင်သည့် ဆံုးရှုံးနုိင်ကပခြျေားြုိွေ 

ဆန်းစစ်၍ ဝန်ကြီွေးေံသို ့အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြရန်၊ 

( ဈ )  နုိင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြ်ွေြျေားြုိွေ ပဖည့်ဆည်းရန် အစုိးရြွေ ြွေျေခံသံုးစဲွခ့ဲကသာ အတုိးကငွ 

နှင့် အပခားအသံုးစရိတ်ြျေားအြါအဝင် ကငွကြးကချေြှုြျေား အားလံုးြုိွေ အရကြွောြ်ွေခံရန်၊  

(ည) ေုတ်ကချေးကငွြျေားအတွြွေ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခြွေို ဆန်းစစ်၍ ဝန်ကြီွေးေံသို ့ အစီရင်ခံစာ 

တင်ပြရန်၊ 

( ဋ )  တုိင်းကေသကြီွေး သုိြ့ဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအဖဲွြ့ျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖဲွအ့စည်းြျေား 

နှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေား၏ က ြွေးမြီဆိုင်ရာ အကပခအကနြျေားြုိွေ 

အစီရင်ခံတင်ပြရန်နှင့် က ြွေးမြီအကပခအကနြုိွေ ကစာင့် ြွေြ် ြွေည့်ရှုရန်၊ 

( ဌ )  အစုိးရက ြွေးမြီလြ်ွေြွေျေန်ြျေား၊ နုိင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြ်ွေြျေားနှင့်အစုိးရ၏ ေုတ်ကချေး 

ကငွြျေားြုိွေ ကလျော်ြွေန်ကသာက ြွေးမြီြှတ်တြ်းနှင့် စီြံခန်ခဲွ့ြှုစနစ်တစ်ရြ်ပဖင့် ပြည့်စံုမြီး 

ြှန်ြွေန်သည့် ြှတ်တြ်းြျေားြုိွေ အချိေန်အခါအလုိြ်ွေေားရိှရန်၊ 

( ဍ ) အစိုးရက ြွေးမြီကြးဆြ်ရန် တာဝန်ြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အ ြံွေပြုရန်၊  

( ဎ )   သြ်ွေဆိုင်သည့် ဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွြ်ွေ ပြည်ကောင်စု၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံဆိုင်ရာ 

ဥြကေ သိုြ့ဟတု် တိုင်းကေသကြီွေး သိုြ့ဟတု် ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံဆိုင်ရာ 

ဥြကေြျေားတွင် သြ်ွေဆိုင်သည့် က ြွေးမြီကြးဆြ်ြှုနှင့် ကချေးကငွ ေုတ်ယူသုးံစွြဲှုြျေားြိွေု 

လျောေားြှုပြုစုရန်၊ 

(ဏ) ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေားနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန်ခဲွ့ြှုြှတ်တြ်းြျေားြုိွေ လံုပခုံ စိတ်ချေကသာကနရာတွင် 

စနစ်တြွေျေ သိြ်းဆည်းေားရှိရန်၊ 

(တ) အစုိးရအဖဲွြ့ွေ စာချေုြ်ချေုြ်ဆုိ ကချေးယူေားကသာ ကချေးကငွြျေားြုိွေ ြှတ်တြ်းတင်ေားရိှရန်၊ 

(ေ)  နိုင်ငံတြွော ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ အ့စည်းြျေားေံ ေည့်ဝင်ရြည့် အစုရှယ်ယာအတွြ်ွေ 

ကြးကချေပခင်းနှင့် စုစုကြါင်းေည့်ဝင်မြီး ကငွြျေားြိွေု ြှတ်တြ်းေားရှိရန်၊  

( ေ ) အစိုးရအဖွဲ ၏့ ကချေးကငွရယူသုံးစွဲြှုြျေားြွေို နှစ်ဘြွေ်သကဘာတူေားကသာ ကချေးကငွ 

ရယူသုံးစွဲကရး အချေိန်ဇယားနှင့်အညီ ကြီွေး ြွေြ်ြွွေြ်ြဲွေရန်၊ 

( ဓ )  က ြွေးမြီြျေြ်ွေြွွေြ်ွေြှုြျေားနှင့် အပခားကြးရန်တာဝန်ြျေားြုိွေ ကငွကရးက ြွေးကရး ြုိင်ဆုိင်ခွင့်ြျေား 

အစားေုိးေုတ်ကြးပခင်းပဖင့် ရှင်းလင်းကဆာင်ရွြ်ွေသည့်ြိွေစ္စရြ်ြျေားတွင် ကလျော်ြွေန်သည်ဟု 

ယူဆသည့် ကငွကရးက ြွေးကရးြိုင်ဆိုင်ခွင့်ြျေား ေုတ်ကြးရန်အတွြ်ွေ ပြင်ဆင်ရန်၊  

( န ) ဝန်ကြီွေးြွေ ဆံုးပဖတ်သည့် ပြည်သူက့ ြွေးမြီ စီြံခန်ခဲွ့ြှုဆုိင်ရာ အပခားလုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားြုိွေ 

ကဆာင်ရွြ်ွေရန်။ 
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အခန်း (၁၃) 

တားပြစ်ချေြ်ွေြျေား 

၄၁။ ြည်သူြျှေ ကအာြ်ွေြါတိုြုိ့ွေ ြပြုလုြ်ရ- 

(ြွေ)  ဝန်ကြီွေး၏ ခွင့်ပြုချေြ်ွေြရရှိဘဲ ကငွကချေးယူပခင်း၊ ကငွကချေးယူရန်အလိုင့ှာ ညှိနှိုင်းပခင်း၊ 

( ခ )  ြုေ်ြ ၃ တွင် ကဖာ်ပြေားကသာ ြိွေစ္စတစ်ရြ်ရြ်ြှအြ အပခားြိွေစ္စရြ်အတွြ်ွေ ကငွကချေးယူပခင်း၊  

( ဂ )  ဤဥြကေနှင့်အညီ ကငွကချေးယူပခင်းအတွြ်ွေ ပြန်လည်ကြးဆြ်ရန် ြျေြ်ွေြွွေြ်ွေပခင်း၊ 

(ဃ) ြုေ်ြ ၂၁၊ ြုေ်ြ ၂၃ နှင့် ြုေ်ြ ၂၅ တိုန့ှင် ့အညီ ဝန်ကြွေီးဌာနသို  ့ကြးြိုရ့ြည့် သတင်း 

အချေြ်ွေအလြ်ွေြျေားတင်ပြရန် ြျေြွေ်ြွွေြ်ွေပခင်း။ 

၄၂။ ြုေ်ြ ၄၁ ြါတားပြစ်ချေြ်ွေတစ်ရြ်ရြ်ြုိွေ ကဖာြ်ွေဖျေြ်ွေြွေျေူးလွန်သူ ြည်သူြဆုိ  နုိင်ငံကတာ်၏ 

တည်ဆဲဥြကေတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ အကရးယူပခင်းခံရြည်။ 

အခန်း (၁၄) 

အကေွကေွ 

၄၃။ ြုေ်ြ ၁၆ နှင့်အညီ ပြန်ြာနုိင်ငံတွင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေကသာ အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား 

အားလံုးအကြါ် တည်ဆဲဥြကေ၊ နည်းဥြကေြျေားနှင့် စည်းြျေဉ်း၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြ်ွေြျေား 

အတိုင်း အခွန်ြွေျေသင့်ကစရြည်။ 

၄၄။ ဤဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေားြုိွေ အကြွောင်အေည်ကဖာ်ကဆာင်ရွြ်ွေရာတွင်- 

(ြွေ) ဝန်ကြီွေးဌာနသည် ပြည်ကောင်စုအစုိးရအဖဲွ ၏့ သကဘာတူညီချေြ်ွေပဖင့် နည်းဥြကေြျေား၊ 

စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်းြွေြ်းြျေားြုိွေ ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကြီွေးဌာနြွေ လုိအြ်ကသာအြိန်က့ ြွော်ပငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန် ြွေားချေြ်ွေနှင့်လုြ်ေံုးလုြ်နည်း 

ြျေားြုိွေ ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

၄၅။ အစုိးရကငွကချေးသြ်ွေကသခံလြ်ွေြှတ်ြျေား အားလံုးြုိွေ အီလြ်ွေေကရာနစ်နည်းြညာြုိွေ အသံုးပြု၍ 

ြှတ်တြ်းတင်ပခင်း (Scripless) ပဖင့် ေုတ်ကဝကရာင်းချေသည့်အခါ The Government Securities Act 

(INDIA ACT X, 1920, Vol III) ြွေို ဤဥြကေပဖင့် ရုြ်သိြ်းလိုြ်ွေသည်။ 

 

ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနုိင်ငံကတာ် ဖဲွစ့ည်းြံုအကပခခံဥြကေအရ ြွေျွနု်ြ်လြ်ွေြှတ်ကရးေုိးသည်။ 

 (ြုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံကတာ်သြ္မတ 

 ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် 


