
          

၄၁ 

 

          
၀ 

                                 

 

 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆                  

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ( ) 

          



          

၂ 

 

၂၀၁၅ -၂ ၁၆                 

                                               

( ၂ ၁၅                                       ၆၅ ။) 

၁၃၇၇                         ၄      

(၂၀၁၅                    ၁၅     ) 

                                                ။ 

      ( ၁ ) 

                                

၁။ ( )           ၂၀၁၅ -၂ ၁၆                                            

                                   ။ 

( )           ၂ ၁၅-၂ ၁၆                                            ။ 

      ( ၂ ) 

                                                                        

၂။ ( )                                                                       

                                                                              

                                                                                       

                                                                                 

                                                                     

                             (၁)  (၂)  (၃)  (၄)  (၅)  (၆)       (၇)          

                                                                           

                                                                     ။ 

 ( )         ( )                                                  ၂ ၁၅         

                                                                   

                                                          ။ 

 



          

၂ 

 

၂ 

၃။ ( )       ၂                                                             

                                                                            

                                    ။ 

( )                                                       ၂ ၁၅                      

                                                                 

                                                                              

                                                            ။ 

 

                                                                                 ။ 

 

 

 

    (         ) 

                

                                 

 

 

 

 

 



ဇယား(၁)

၂၀၁၅ ခနှစ်၊
ြပည် ထာငစ်၏ဘ ာ ငွ
အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ  ချးယူရ ငအွတကွ်

အမှတ်စဉ် ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁ ၁ နိင်င တာ်သမ္မတ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်သမ္မတက 1,155.507 1,155.507

တာဝန် ပးသူ

၂ ၃ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက သိမ့ဟတ် 109.631 109.631

ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နာယက ကတာဝန် ပးသူ

၃ ၅ အမျို းသားလတ် တာ် အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် 59.896 59.896

အမျို းသားလတ် တာ်ဥက္က ဌက  တာဝန် ပးသူ

၄ ၉ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ် ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ ်သိမ့ဟတ် 4.000 4.000

ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်က တာဝန် ပးသူ

၅ ၁၀  ြပည ် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ် ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ ်သိမ့ဟတ် 27.276 13.089 40.365

ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်က တာဝန် ပးသူ

၆ ၁၁ ြပည ် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ဥ့က္က ဌ သိမ့ဟတ် 237.987 237.987

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ဥ့က္က ဌက တာဝန် ပးသူ

ပါငး် 1,590.297 17.089 1,607.386

ငွလး ငွရင်း
သး ငွ

ကး မီ
စ ဆာငး် ငွ

အဖွဲ အ့စည်းများတွင်
ရငး်နှီး ငွ

၃

နငိင် တာသ်မ္မတ၊ြပည် ထာငစ်လတ် တာ၊် အမျို းသားလတ် တာ၊် 

အ 
မှတ ်
စဉ်

အ ကာငး်အရာ

ြပည် ထာငစ် ရှ ့ နချုပ၊် ြပည် ထာငစ်စာရငး်စစခ်ျုပန်ငှ့် ြပည် ထာငစ်ရာထးူဝနအ်ဖွဲ ့

(ကျပသ်နး် ပါငး်)

တာ၀န်ခသူ

နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ

သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ စစ ပါင်း
 ထတ် ချး ငွ

ထာက်ပ့ ငွ
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၂၀၁၅ ခနှစ်၊
ြပည် ထာငစ်၏ဘ ာ ငွ
အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ  ချးယူရ ငအွတကွ်

အမှတ်စဉ် ပးဆပ် ငွ
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁ ၁ ြပညထ်ဲ ရး နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်သမ္မတက 19,683.795 1,131.927 15.940 53,682.285 5.854 74,519.801

တာဝန ် ပးသူ

၂ ၂ ကာကွယ် ရး ၄ငး် 105,505.914 6.565 311,722.689 47.673 417,282.841

၃ ၃ နယ်စပ် ရးရာ ၄င်း 1.300 25.500 26.800

၄ ၄ နိင်ငြခား ရး ၄င်း 5,965.485 5,965.485

၅ ၅ ြပန်ကား ရး ၄င်း 805.793 805.793

၆ ၈ သမဝါယမ ၄င်း 40.952 242.228 32,633.904 7,852.845 40,769.929

၇ ၉ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်း ၄င်း 8,237.524 481.233 34.638 91,475.194 1,565.116 101,793.705

၈ ၁၀  မးွြမူ ရး၊ ရလပ်ငန်းနှင့် ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ိုး ရး ၄င်း 4,923.215 3.020 1,070.484 13,920.328 73.233 19,990.280

၉ ၁၁ ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နညး်ပညာ ၄ငး် 64.116 29.415 93.531

၁၀ ၁၂ ပိ ့ ဆာင် ရး ၄ငး် 201.807 1,245.597 2.000 3,673.335 5,122.739

၁၁ ၁၃ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနငှ့်သစ် တာ ရးရာ ၄ငး် 1,270.567 34.598 3,328.630 4,633.795

၁၂ ၁၄ လပစ်စစ်မွး်အား ၄ငး် 102.975 201.656 8,238.459 1,361.493 9,904.583

၁၃ ၁၅ လူဝင်မ ကီးကပ် ရးနှင့်ြပညသ်ူအ့ငအ်ား ၄င်း 144.818 0.248 145.066

၁၄ ၁၇ စက်မ ၄ငး် 306.685 306.685

၁၅ ၂၀ ပညာ ရး ၄င်း 49,809.919 45.712 9.186 22,120.017 71,984.834

၁၆ ၂၁ ကျန်းမာ ရး ၄င်း 73,429.740 1,336.384 16,285.860 91,051.984

၁၇ ၂၃ ယဉ် ကျးမ ၄င်း 250.558 30.000 280.558

၁၈ ၂၄ ဘ ာ ရး ၄င်း 845.766 52,533.286 1567.457 3,258.759 58,205.268

၁၉ ၂၅ အမျို းသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မ ၄င်း 1,133.247 17.662 1,150.909

၂၀ ၂၆  ဆာက်လပ် ရး ၄ငး် 183.060 23.134 12,570.469 616.913 13,393.576

၂၁ ၂၇ အလပ်သမား၊ အလပ်အကိင်နှင့် လူမဖူလ ရး ၄င်း 941.095 941.095

၂၂ ၂၈ ရထားပိ ့ ဆာင် ရး ၄င်း 605.000 605.000

၂၃ ၂၉ လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာချထား ရး ၄င်း 709.333 14.050 723.383

၂၄ ၃၀ သိပ္ပနှင့်နညး်ပညာ ၄င်း 570.975 9.677 19,071.481 19,652.133

၂၅ တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ျားသိ ့ ၄ငး် 4,249.620 4,249.620

 လိ ငွြဖည့်ဆညး်ြခင်းအတွက် ထာက်ပ့ ငွ

 ပါငး် 274,619.861 3,382.372 59,356.940 558,798.930 35,892.663 11,548.627 943,599.393

သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ ထာက်ပ့ ငွ
ငွလး ငွရင်း
သး ငွ

ကး မီ
စ ဆာငး် ငွ

အဖွဲ အ့စည်းများတွင်
ရငး်နှီး ငွ

စစ ပါင်း
 ထတ် ချး ငွ

ဇယား(၂)

၄
ြပည် ထာငစ်ဝန်ကးီဌာနများနငှ့် ဦးစးီဌာနများ

အ 
မှတ ်
စဉ်

အ ကာငး်အရာ တာ၀နခ်သူ

နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ
(ကျပသ်နး် ပါငး်)
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ဇယား(၃)

အဖွဲအ့စည်း မိမိဘ ာရန်ပ ငွ

ချးယူရ ငွအတွက် များတွင် အစီအစဉ်ြဖင့် စစ ပါင်း

ပးဆပ် ငွ ရငး်နှးီ ငွ
ဆာင်ရွက်မည့် 

လပ်ငန်းသးရင်းနှီး ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅
၁ ၁ ြပန်ကား ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် 130.801 130.801 3,748.290 3,879.091

နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ နိင်င တာ်သမ္မတကတာဝန် ပးသူ

၂ ၂ လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန ၄င်း 9,170.729 9,170.729 9,170.729

လက် အာက်ရှိနိင်င တာ်ပိင ်စီးပာွး ရး

အဖွဲအ့စည်းများ

၃ ၃ ဆက်သွယ် ရးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နညး်ပညာ ၄င်း 16,364.565 4,042.358 20,406.923 83,354.369 103,761.292

ဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

၄ ၄ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာ ၄င်း 27,854.500 5.315 176.000 28,035.815 62,615.277 90,651.092

ဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင်

စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

၅ ၅ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄ငး် 7,231.332 50,797.505 4,931.538 62,960.375 318,169.579 381,129.954

နိင်င တာ်ပိင်စီးပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၆ ၆ စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄ငး် 3,418.390 7,633.912 16,380.510 27,432.812 109,344.073 136,776.885

နိင်င တာ်ပိင်စီးပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

၇ ၇ စက်မဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄ငး် 2,483.577 77,541.447 5,472.134 85,497.158 856.472 86,353.630

နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

၈ ၈ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄ငး် 1,471.033 15.464 1,486.497 9,887.798 11,374.295

နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

၉ ၉ ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄င်း 72,696.423 435.517 5,040.000 78,171.940 78,171.940

နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

၁၀ ၁၀ ရထားပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄င်း 639.342 4,624.226 4,243.222 9,506.790 9,506.790

နိင်င တာ်ပိင် စီးပွား ရးအဖွဲအ့စည်းများ

၁၁ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန် ကီးဌာန လက် အာက်ရှ ိ ၄ငး် 2,415.418 9.631 2,425.049 2,425.049

နိင်င တာ်ပိင်စီးပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

ပါငး် 127,380.744 157,533.288 35,270.857 5,040.000 325,224.889 587,975.858 913,200.747

နငိင် တာပ်ငိစ်းီပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ

သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ
 ငွလး ငွရင်း

သး ငွ

တာ၀န်ခသူ
အ
မှတ်
စဉ်

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

ထာက်ပ့ ငွ

၂၀၁၅ ခနှစ်၊
ြပည် ထာငစ်ဘ ာ ငအွရ
အသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ

အမှတ်စဉ်

ကး မီ

စ ဆာငး် ငွ
ထတ် ချး ငွထတ် ချး ငွ

သး ငွ ပါင်း
အ ကာငး်အရာ

၅



ဇယား(၄)

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁ ၁ ပိ ့ ဆာင် ရးဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်ပိင် နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ ် 8,551.343 20,517.754 3,068.752 32,137.849

စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းများ နိင်င တာ်သမ္မတကတာဝန ် ပးသူ

၂ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄ငး် 352,387.597 37,288.856 389,676.453

ရန်ကန်လပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရငှ်း

၃ လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ၄ငး် 115,065.965 9,880.343 124,946.308

မန္တ လးလပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်း

ပါင်း 476,004.905 67,686.953 3,068.752 546,760.610

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ 
ြပည် ထာင်စ၏ဘ ာ ငွ
 အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ

 အမှတ်စဉ်

အဖွဲ အ့စည်းများ
တွင ်ရင်းနှီး ငွ

စစ ပါင်းချးယူရ ငွအတွက်
ပးဆပ် ငွ

လ ို ဝ့ကှ်
၆

ြပည် ထာငစ်ဘ ာရနပ် ငစွာရငး်ြပငပ်မှ ဆာငရ်ကွ် သာ နငိင် တာပ်ငိစ်းီပာွး ရးအဖွဲအ့စညး်များ

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

အ
မှတ်
စဉ်

အ ကာငး်အရာ တာ၀နခ်သူ

 နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ

သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ
         

ငွလး ငွရင်း
သး ငွ

ကး မီ
စ ဆာင်း ငွ

ထတ် ချး ငွ
 ထာက်ပ့ ငွ



ဇယား(၅)

၂၀၁၅ ခနှစ်၊

ြပည် ထာငစ်၏ဘ ာ ငွ

အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ  ချးယူရ ငအွတကွ်

အမှတ်စဉ် ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃
၁ ၁  ကာကွယ် ရး၀န် ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ် နိင်င တာ်သမ္မတက 75.060 75.060

 တပ် မို စ့ည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ မ့ျား တာဝန် ပးသူ

ပါငး် 75.060 75.060

၇
တပ် မို စ့ညပ်ငသ်ာယာ ရးအဖွဲ မ့ျား

အ 
မှတ ်
စဉ်

အ ကာငး်အရာ တာ၀နခ်သူ

နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ

(ကျပသ်နး် ပါငး်)

အတိး ပး ငွ စ ဆာငး် ငွ
ငွလး ငွရင်း
သး ငွ

ကး မီ

ထာက်ပ့ ငွ စစ ပါင်း
 ထတ် ချး ငွ

အဖွဲ အ့စည်းများတွင်
ရငး်နှီး ငွ

သာမန်သး ငွ

လ ို ဝ့ှက်

လ ို ဝ့ှက်

\\192.168.2.224\e\Data D\M-4 DATA\Law\2015-2016 SG Law\2013 Supple Law (Myanmar 3)-15-16



ဇယား(၆)

၂၀၁၅ ခနှစ်၊

ြပည် ထာငစ်၏ဘ ာ ငွ

အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ  ချးယူရ ငအွတကွ်

အမှတ်စဉ် ပးဆပ် ငွ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁ ၁ နြပည် တာ် ကာင်စီ နြပည် တာ် ကာင်စီဥက္က ဌ သိမ့ဟတ် 33.480 33.480

နြပည် တာ် ကာငစ်ီဥက္က ဌက တာဝန် ပးသူ

 

ပါငး် 33.480 33.480

အ ကာငး်အရာ တာ၀နခ်သူ

နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ

 ထတ် ချး ငွ

ကး မီ

၈

အ 
မှတ ်
စဉ် သာမန်သး ငွ စစ ပါင်းစ ဆာငး် ငွ

နြပည် တာင် ကာငစ်ီ

(ကျပသ်နး် ပါငး်)

အတိး ပး ငွ ထာက်ပ့ ငွ
အဖွဲ အ့စည်းများတွင်

ရငး်နှီး ငွ
ငွလး ငွရင်း
သး ငွ
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ဇယား(၇)

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃
၁ ၁ ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ် နိင်င တာ်သမ္မတ သိမ့ဟတ ် 59,053.390 59,053.390

နိင်င တာ်သမ္မတကတာဝန ် ပးသူ

ပါင်း 59,053.390 59,053.390

စစ ပါင်း
         

ငွလး ငွရင်း
သး ငွ

ကး မီ
စ ဆာင်း ငွ

ထတ် ချး ငွ

၂၀၁၅ ခနှစ်၊ 
ြပည် ထာင်စ၏ဘ ာ ငွ
 အရအသးဆိင်ရာဥပ ဒပါ

 အမှတ်စဉ်
ချးယူရ ငွအတွက်

ပးဆပ် ငွ

အဖွဲ အ့စည်းများ
တွင ်ရင်းနှီး ငွ

၉
ြမနမ်ာနငိင် တာဗ်ဟဘိဏ်

(ကျပ်သန်း ပါင်း)

အ
မှတ်
စဉ်

အ ကာငး်အရာ တာ၀နခ်သူ

 နာက်ထပ်ခွင့်ြပုသည့်သး ငွ

သာမန်သး ငွ အတိး ပး ငွ  ထာက်ပ့ ငွ


	2015-2016 Union Supple Law(Myan-3).pdf

