
လျှို ဝ့ှက် 

၅၂ 

 

 

 

 

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လျှို ဝ့ှက် 

 

ဥြထေကကမး် 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွေ 

အရအသုးံဆိုင်ရာဥြထေ 

 

ထနာက်ဆက်တွေဲ(က) 



လျှို ဝ့ှက် 

၁ 
 

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥြထေ 

             (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၂၁ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ထကျော်  ၁  ရက် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ   ၂၅    ရက်) 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကုိ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

 

အြိုင်း ၁ 

 

အမည်နှင့်စတင်အကျေိုးသက်ထရာက်သည့်ထနရ့က် 

 

၁။ (က) ဤဥြထေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာထငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥြထေဟု 

ထခါ်တွေင်ထစရမည်။ 

(ခ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ  ၁  ရက်ထနမှ့ 

စတင် အကျေိုးသက်ထရာက်ထစရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လျှို ဝ့ှက် 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၂ 

 

အြိုင်း ၂ 

 

နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ 

ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ 

နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ စ့ည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထကာက်ြွေဲထကာ်မရှင်၊ 

ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား 

 

အခန်း(၁) 

 

ရထငွေမျေားနှင့်သုံးထငွေမျေား 

 

၂။ နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ စ့ည်းြုံအထပခခံ 

ဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထကာက်ြွေဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စု 

စာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် 

ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေ အစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေားကို ထဆာင်ရွေက်ကကရမည်။ ေိုသို  ့

ထဆာင်ရွေက်၍ရထသာ ရထငွေမျေားကို ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေသို  ့ထြးသွေင်း၍ ေုတ်ထြးရန် 

ရှိထသာ သုးံထငွေမျေားကုိ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ ေုတ်ယူသုးံစွေဲရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

လျှို ဝ့ှက် 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၃ 

၃။ (က) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ 

ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ 

နိုင်ငံထတာ်ဖွေ ဲ စ့ည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရု ံး၊  ပြည်ထောင်စုထရွေးထကာက်ြွေ ဲ 

ထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေ ြ်၊ ပြည်ထောင်စု 

ရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၏ ရထငွေနှင့်သုံးထငွေ 

အတွေက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် 

(၄) တုိတ့ွေင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတိုက့ို စီမံကကီးကကြ် ထကာက်ခံပခင်း 

နှင့် သုးံထငွေတိုကုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းပြုရမည်။ 

(ခ) ြုေ်မခွေဲ (က) ြါ  တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို မိမိလကထ်အာက်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

(ဂ) ရထငွေမျေားကုိစီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သံုးထငွေမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် 

လည်းထကာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်း မျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။  

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

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေ ဲ စ့ည်းြုံ 

အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရု ံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထကာက်ြွေဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ ထ့နချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်ကကီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင် 

ဤဥြထေအရ လျောေားထသာ ရထငွေတိုေ့က် တိုး၍ပဖစ်ထစ၊ ထလျော၍့ပဖစ်ထစ ရထသာရထငွေ 

မျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို  ့တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် 

အတွေက် ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီး 

ခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာက်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား 

ကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၄ 

 

(ခ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေ ဲ စ့ည်းြုံ 

အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရု ံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထကာက်ြွေဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ ထ့နချေုြ်၊  ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်ကကီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် သုးံထငွေမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် ဤဥြထေအရ 

ခွေင့်ပြုေားထသာ သုံးထငွေမျေားအတွေင်း ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် လွှဲထပြာင်းသုံးစွေဲသည့် 

အသုံးစရိတ်မျေားနှင့ ် စြ်လျေဉ်း၍ လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၁၂ အရ ပြည်ထောင်စု 

အစိုးရအဖွေဲ ၏့ ခွေင့်ပြုချေက်ပဖင့် သုံးစွေ ဲသည့် အသုံးစရိတ်မျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ 

လည်းထကာင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သုိ ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွေက် 

ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီး 

ခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာက်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား 

ကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်း ထဖာပ်ြရမည်။ 

 (ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၂ အရြိုမိုသုးံစွေဲရန် ခွေင့်ပြုသည့် 

ကိစ္စရြ်မျေားကို ကိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အကျေိုးအထကကာင်း ထဖာ်ပြချေက်မျေားနှင့ ် အတူ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို  ့တင်ပြ အတည်ပြုချေက် ရယူရမည်။ 

 

၅။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲသ့ည် လူမှုဖူလံုထရးအဖွေဲက့ လူမှုဖူလံုထရးရန်ြုံထငွေနှင့်အလုြ်တွေင် ေိခိုက်မှု 

အကျေိုးခံစားခွေင့် ရန်ြုံထငွေတို ပ့ဖင့် ရြ်တည်ပြီး ယင်းရန်ြုံထငွေမှ အကျေိုးခံစားခွေင့ ်မျေားထြးရာတွေင် 

လုံထလာက်မှုမရှိ၍ ထတာင်းခံလာြါက ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှေည့်၀င်ပခင်း၊ ထောက်ြံ့ 

ပခင်းနှင့ ် လိုအြ်သည့် ထချေးထငွေမျေား ေုတ်ထချေးပခင်း၊ လူမှုဖူလု ံထရးအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွေက် 

ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေမှ ထောက်ြ့ံထြးပခင်းတုိကုိ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေက် 

ပဖင့် ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 

 

လျှို ဝ့ှက် 
 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၅ 

၆။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ဘဏ္ဍာထရးထကာ်မရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းရရှိသည့် တိုင်းထေသကကီး 

သိုမ့ဟတု် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ မ့ျေား၏ အရအသုံးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားအရ လိုအြ်သည့်ထငွေကုိ 

ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေမှ သင့်တင့်ထလျောက်ြတ်စွော ပဖည့်ဆည်းထြးပခင်း၊ အေူးကိစ္စအပဖစ်  

ထောက်ြံ့ပခင်း၊လိုအြ်သည့် ထချေးထငွေမျေား ေုတ်ထချေးပခင်းတိုက့ို ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေက်ပဖင့်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ထငွေထချေးယူပခင်း 

 

၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လုြ်ငန်းစီမံချေက်မျေားအတွေက်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စု၏ 

အရအသံုးခန်မှ့န်းထပခထငွေစာရင်းြါ အသံုးစရိတ်မျေားအတွေက်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုက တာဝန်ယူရထသာ 

ထချေးထငွေစာချေုြ်မျေား သိုမ့ဟုတ် အာမခံစာချေုြ်မျေား ေုတ်ထြးပခင်းပဖင့်လည်းထကာင်း၊ အပခား 

နည်းလမ်းမျေားပဖင့် လည်းထကာင်း၊ ပြည်တွေင်းမှပဖစ်ထစ၊ ပြည်ြမှပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေက်ပဖင့် ထငွေထချေးယူနိုင်သည်။ ေိုသိုထ့ချေးထငွေရယူသည့်အခါ  သင့်သည်ေင်ပမင်သည့် 

အတိုးနှုန်းမျေားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြန်ဆြ်ရန်၊ ပြန်ထရွေးရန် သိုမ့ဟုတ် အပခားနည်းစီမံရန် 

စည်းကမ်းချေက်မျေားကုိလည်း ပြုလုြ်နုိင်သည်။ သုိရ့ာတွေင် ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ထငွေထချေးယူပခင်း 

အတွေက် အတုိးနှုန်းနှင့် လုိအြ်ထသာစည်းကမ်းချေက်မျေားကုိ ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်နှင့် ညိှနှိုင်းပြီးမှ  

သတမ်ှတ်နိုင်သည်။ 

၈။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲက့ ယခင်ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း လုိအြ်ထငွေမျေားပဖည့်တင်းရန် အာမခံ 

စာချေုြ်မျေား ထရာင်းချေပခင်းပဖင့်ရယူခဲ့သည့် ထချေးထငွေမျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ အချေိန်ကျေထရာက်ထသာအခါ 

ထြးဆြ်ပခင်းကို အာမခံစာချေုြ် အသစ်မျေားပဖင့် လဲလှယ်နိုင်သည်။  

၉။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ က့ိ ုယ်စား ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနက ဘဏ္ဍာနှစ်အတွေင်း လိုအြ် 

ထငွေမျေားပဖည့်တင်းရန်အစိုးရထငွေထချေးသက်ထသခံလက်မှတ်မျေား ဝယ်ယူပခင်းနှင့်ထရာင်းချေပခင်းကို 

ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်သုိ ့တာဝန်ထြးအြ်နုိင်သည်။  

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၆ 
 

၁၀။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေက်ပဖင့် လုြ်ငန်း 

စီမံချေက်တစ်ရြ်ရြ်အတွေက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာနအဖွေဲ အ့စည်းအတွေက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ 

တိုင်းထေသကကီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနအဖွေဲ အ့စည်းအတွေက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ပြည်ြမှ ထငွေထချေးယူ 

နိုင်သည်။ ပြည်ြမှရရှိထသာ ထချေးထငွေမျေားကို နိုင်ငံထတာ်နှင့ ်အကျေိုးတူ ထဆာင်ရွေက်ထနထသာ 

လုြ်ငန်းမျေားသုိ ့သင့်ထလျော်ထသာ စည်းကမ်းချေက်မျေား သတ်မှတ်၍ ပြန်လည်ေုတ်ထချေးခွေင့် ပြုနုိင်သည်။ 

၁၁။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည်   ဤအခန်းြါ ကိစ္စရြ်မျေား အားလုံးကို ပဖစ်ထစ၊ 

အချေို ကုိ့ပဖစ်ထစ ထဆာင်ရွေက်နိုင်ရန် ဘဏ္ဍာထရး၀န်ကကီးဌာန ပြည်ထောင်စု၀န်ကကီးအား 

လုြ်ြုိင်ခွေင့်အြ်နှင်းနုိင်သည်။ 

 (ခ) ဘဏ္ဍာထရး၀န်ကကီးဌာန ပြည်ထောင်စု၀န်ကကီးသည် ဤအခန်းအရ ထငွေထချေးယူထသာ 

ကိစ္စမျေားအတွေက် နိုင်ငံထတာ်ကုိယ်စား အာမခံချေက် ထြးနိုင်သည်။ 

၁၂။ ဇယား(၁)၊(၃)နှင့်(၇) တုိတ့ွေင် ထဖာ်ပြလျောေားထသာ ရထငွေမျေားအနက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်က 

အတည်ပြုပြီးထသာ ထချေးထငွေစာချေုြ် ချေုြ်ဆိုပြီးသည့် ပြည်ြထချေးယူရထငွေသည် လျောေားသည်ေက် 

ြိုမိုရရှိလျှင် ယင်းသို ့ ြိုမိုရရှိထသာထငွေမျေားပဖင့် ဆက်နွေယ်ေားသည့် လုြ်ငန်းအသုံးစရိတ်မျေားထကကာင့် 

ဇယား(၂)၊ (၄)နှင့် (၈) တိုတ့ွေင် ထဖာ်ပြခွေင့်ပြုေားထသာ သုးံထငွေ မျေားေက် ြိုမိုသံုးစွေရဲန် လိုအြ်ြါက 

ထနာက်ေြ် ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသုံးစွေဲထရးဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီပဖစ်လျှင်  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ က့ စိစစ် 

သုးံသြ်၍ ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် လွှဲထပြာင်းသုံးစွေဲပခင်းပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၂၇ ြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေက် မျေားနှင့် 

အညီ သီးသန်ရ့န်ြုံထငွေမှ ပဖစ်ထစ၊ အေူးကိစ္စရြ်အပဖစ် လွှတ်ထတာ်အတည်ပြုချေက်ပဖင့် ကကိုတင် သုးံစွေဲ 

ခွေင့်ပြုသည့်နည်းလမ်းပဖင့်ပဖစ်ထစ ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသိုခ့ွေင့်ပြုမှုမျေားကို ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခ 

ထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်း ထဖာပ်ြရမည်။ ထနာက်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသုးံစွေဲထရးဥြထေပြဋ္ဌာန်းပြီး 

ထနာက်ြိုင်းမှ ရရှိြါက ြုေ်မ ၂၇ ြါ  ပြဋ္ဌာန်းချေက် နှင့်အညီ သီးသန်ရ့န်ြုံထငွေမှ ကျေခံသုံးစွေနဲိုင်သည်။ 

ယင်းသိုသ့ုးံစွေဲခဲ့သည့် အသုးံစရိတ်မျေားကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

၁၃။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရကထ်နမ့ှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊  မတ်လ ၃၁ ရကထ်နတ့ွေင် ကုန်ဆုံးသည့် 

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း ဤအခန်းအရ ထငွေထချေးစာချေုြ်မျေား ချေုြ်ဆိုပြီးထနာက် အမှန်တကယ်  ထချေးယူ 

ရရှိသည့်ထငွေစုစုထြါင်းသည် ကျေြ်သန်းထြါင်း  ထလးဆယ့်ငါးသိန်းေက် မြိုထစရ။  

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၇ 
 

အခန်း(၃) 

 

ပြည်ြအကူအညီရယူပခင်း 
 

၁၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လုြ်ငန်းစီမံချေက်တစရ်ြ်ရြ်အတွေက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန 

အဖွေဲအ့စည်းအတွေက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ တုိင်းထေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနအဖွေဲအ့စည်း 

အတွေက်ထသာ်လည်းထကာင်း ပြည်ြအကူအညီကုိ ထငွေသား၊ ြစ္စည်း၊ ထဆာင်ရွေက်ထြးမှုတုိပ့ဖင့် ရယူခွေင့်ပြု 

နိုင်သည်။ 

၁၅။ ဇယား(၁)၊ (၃) နှင့် (၇) တိုတ့ွေင် ထဖာ်ပြလျောေားထသာ ရထငွေမျေားအနက် ပြည်ြအကူအညီ 

ရထငွေသည် လျောေားသည်ေက ် ြိုမိုရရှိလျှင် ယင်းသိုြ့ိုမိုရရှိထသာ ထငွေမျေားပဖင့် ဆက်နွေယ်ေားသည့် 

လုြ်ငန်းအသုံးစရိတ်မျေားထကကာင့် ဇယား(၂) ၊ (၄) နှင် ့ (၈) တိုတ့ွေင် ထဖာ်ပြခွေင့်ပြုထသာ သုံးထငွေ 

မျေားေက် ြိုမိုသုံးစွေရဲန် လိုအြ်ြါက ထအာက်ြါအတိုင်း ထဆာင်ရွေက်ရမည်- 

(က) ထနာက်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသုးံစွေဲထရး ဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီပဖစ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ 

အဖွေဲ က့ စိစစ်သုံးသြ်၍ ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် လွှဲထပြာင်းသုးံစွေဲပခင်း နည်းလမ်း၊  ြုေ်မ ၂၇ 

ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ သီးသန်ရ့န်ြုံထငွေမှ ခွေင့်ပြုသည့် နည်းလမ်း၊ အေူးကိစ္စ 

အပဖစ် ကကိုတင်သုးံစွေဲခွေင့်ပြုသည့် နည်းလမ်းတိုပ့ဖင့်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသိုခ့ွေင့်ပြု 

သည့် သုးံထငွေမျေားကုိ ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

(ခ) ထနာက်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသံုးစွေဲထရး ဥြထေပြဋ္ဌာန်းပြီးထနာက်ြုိင်းပဖစ်လျှင် ြုေ်မ ၂၇ ြါ  

ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေားနှင့်အညီ သီးသန်ရ့န်ြံုထငွေ ခွေင့်ပြုသည့် နည်းလမ်း၊ ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် 

လွှဲထပြာင်းသုးံစွေဲပခင်းနည်းလမ်းတိုပ့ဖင့် ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ ယင်းသို ့ ခွေင့်ပြုသည့် သုံးထငွေ 

မျေားကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။  

 

အခန်း(၄) 

 

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပြင်ြမှထဆာင်ရွေက်ထသာ  

ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား 

 

၁၆။ လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ သ့ည် မိမိတို၏့ လူမှုဖူလုံထရးရန်ြုံထငွေနှင့် အလုြ်တွေင် ေိခိုက်မှုအကျေိုး 

ခံစားခွေင့်ရန်ြံုထငွေတုိအ့ထြါ်ရြ်တည်၍  လုြ်ငန်းမျေားကုိ မိမိ၏ ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၈ 
 

၁၇။    (က) လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ ၏့ ရထငွေနှင့်သုံးထငွေအတွေက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

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

စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သုးံထငွေတိုကုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ(က) ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို မိမိလကထ်အာက်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

(ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သုးံထငွေမျေားကို စီမံခန ့်ခွေဲ 

ရာတွေင်လည်းထကာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊  

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 

၁၈။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ ၏့ ဇယား (၅)နှင့်(၆) တိုတ့ွေင် 

ထဖာပ်ြေားထသာ ထငွေမျေားကုိ လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို ့

ထငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွေက်  ပြုပြင်ပြီး ခန ့်မှန်းထပခ ထငွေစာရင်းမျေားတွေင်လည်းထကာင်း၊ 

ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချိေန် ထနာက်ြုိင်းမှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်း 

မျေားကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်လည်းထကာင်း ကိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အကျေိုးအထကကာင်း 

ထဖာပ်ြချေက်မျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်း ထဖာပ်ြရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ အ့ား လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရန် 

ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှ ံရန်ထသာ်လည်းထကာင်း  လိုအြ်သည့်ထငွေကိ ု 

ထောက်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည် 

ပြုချေက်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေက်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 
 

အြိုင်း ၃ 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား 

အခန်း(၁) 

ရထငွေမျေားနှင့်သုံးထငွေမျေား 
 

၁၉။ (က) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် စီးြွေားထရးဆန်ဆန် ထဆာင်ရွေက်နုိင်ထရး 

နှင့် မိမိတုိ၏့ထငွေထကကးအင်အားအထြါ် မိမိတိုရ့ြ်တည်နိုင်ထရးမူနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက် 

ကကရာတွေင် နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ကိုယ်ြိုင်ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေ  

လျှို ဝ့ှက် 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၉ 
 

  လက်ကျေန် အထပခအထနအရ ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချေက်နှင် ့အညီ 

သာမန်အသံုးစရိတ်ထအာက်ရိှ ကုန်ကကမ်းြစ္စည်းဝယ်ယူပခင်းအသံုးစရိတ်၊ ဝင်ထငွေခွေန်၊  

နိုင်ငံထတာ်သိုေ့ည့်ဝင်ထငွေ၊  ကုန်သွေယ်လုြ်ငန်းခွေန်နှင့် ကုန်ေုတ်လုြ်မှုစရိတ်/လုြ်ငန်း 

ထဆာင်ရွေက်မှုစရိတ်မျေားကုိ လုြ်ငန်းသုံးရင်းနှီးထငွေအပဖစ် မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေ 

အစီအစဉ်ပဖင့်လည်းထကာင်း၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ထအာက်ရှိ ပြည်ြထချေးထငွေအထြါ် 

အတိုးထြးထငွေမှလွေဲ၍ ကျေန်သာမန်အသုံးစရိတ်အားလုံးကို လုြ်ငန်းသုံးရင်းနှီးထငွေ 

အပဖစ် မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေ အစီအစဉ်ပဖင့်လည်းထကာင်း ထဆာင်ရွေက်ကကရမည်။ 

လုြ်ငန်းသုးံရင်းနှီးထငွေကို မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေပဖင့် ထဆာင်ရွေက်ရန် မလုံထလာက် 

ြါ က ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ထငွေထရးထကကးထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား ဥြထေအရ တည်ထောင် 

ေားထသာ နိုင်ငံြိုင်ဘဏ်မျေားမှ သတမ်ှတ်ချေက်နှင့်အညီ ထငွေထချေးယူသုံးစွေဲနိုင်သည်။  
 

 (ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် ြုေ်မ ၁၉ (က) တွေင် ထဖာပ်ြေားသည့် 

မိမိတို၏့ ကုိယ်ြိုင်ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေပဖင့် သုးံစွေဲရမည့် သာမန်အသုးံစရိတ်မျေားမှအြ 

အပခားသာမန်အသုးံစရိတ်၊ ပြည်ြသို ့ ထ ကးပမီပြန်လည်ထြးဆြ်ရန်အသုးံစရိတ်နှင့် 

ထငွေလုံးထငွေရင်းအသုံးစရိတ်မျေားကို ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် 

ထဆာင်ရွေက်ကကရမည်။  
 

၂၀။ နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ထငွေအ၀င်နှင့်အေွေက်ကုိ စာရင်းပြုစုရန် 

အလုိငှ့ာ ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေစာရင်းတွေင်ထဖာ်ပြရမည်။ 
 

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

စီးြွေားထရးအဖွေ ဲ အ့စည်းမျေားက  စီမံကိန်းရည်မ ှန ်းချေက်မျေားအရ  ေထပမာက် 

ထအာင်ပမင်စွော အထကာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ရန်ရည်မှန်းေားထသာထငွေမျေား ပဖစ်သည်။ 
 

 (ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ရထငွေနှင့် သုးံထငွေအတွေက် တာ၀န်ထြးအြ် 

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

ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတိုက့ို စီမံကကီးကကြ် ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သုံးထငွေတိုက့ို 

စီမံခန ့်ခွေဲပခင်း ပြုရမည်။ 

လျှို ဝ့ှက် 

 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၀ 
 
 

  (ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သံုးထငွေမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် 

လည်းထကာင်း ဤဥြထေြါ ပြဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်ကကား 

ချေက်မျေား၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီထဆာင်ရွေက်ရမည်။  
 

အခန်း(၂) 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားနှင့် ြတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား 

 

၂၂။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် စီးြွေားထရးဆန်ဆန် ထဆာင်ရွေက်ရမည့် နိုင်ငံထတာ်ြိုင် 

စီးြွေားထရး အဖွေဲအ့စည်းမျေားအား သတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ သ့ည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေား၏ လုြ်ငန်း 

လုိအြ်ချေက်အရ ဤဥြထေ၏ ဇယား(၇)တွေင် ထဖာ်ပြေားထသာ ရထငွေမျေားတိုးပခင်း၊ 

ထလျော့ပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဤဥြထေ၏ ဇယား(၈)အရ ခွေင့်ပြု 

ေားထသာ အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု၏ သာမန်သုးံထငွေနှင့် ထ ကးပမီသုးံထငွေမျေားတွေင် ထငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲသံုးစွေဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေတွေင် 

လုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုဘဲ မူလလုြ်ငန်းစီမံကိန်း တစ်ခုစီအတွေင်း 

ထငွေမျေားထပြာင်းလဲသုံးစွေဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း စိစစ်သုံးသြ်၍ 

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေုိသုိ ့ ရထငွေမျေား နှင့် သံုးထငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွေက် ပြ ပုြင်ပြီးခန်မှ့န်းထပခ 

ထငွေစာရင်းမျေားတွေင်လည်းထကာင်း၊  ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန် 

ထနာက်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်လာထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေားကို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် 

လည်းထကာင်း ကိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အကျိေုးအထကကာင်းထဖာ်ပြချေက်မျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်း 

ထဖာပ်ြရမည်။ 

 (ဂ) သာမန်သုးံထငွေ၊ထငွေလုံးထငွေရင်းသုးံထငွေနှင့် ထ ကးပမီသုးံထငွေမျေားကုိ အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုမှ 

အပခားအဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုသို ့ထပြာင်းလဲသုးံစွေဲပခင်းနှင့်  စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ 

လျှို ဝ့ှက် 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၁ 
 

  ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေတွေင် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုအတွေင်း  လုြ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုမှ  

အပခားလုြ်ငန်းစီမံကိန်း တစ်ခုသို  ့ ထပြာင်းလဲသုံးစွေ ဲပခင်းနှင် ့ စြ်လျေဉ်း၍ထသာ် 

လည်းထကာင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည်  ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏   

အတည်ပြုချေက်ပဖင့်ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို  ့ ရထငွေမျေား နှင့် သုံးထငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ခုနှစ်အတွေက် ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။  

ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာက်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်လာထသာ ထငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲပခင်းမျေားကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်း ထဖာ်ပြရမည်။ 

 (ဃ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ သ့ည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားအား လုြ်ငန်း 

လုြ်ကိုင်ရန် လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းသုးံရင်းနှးီထငွေကုိလည်းထကာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု 

လုြ်ငန်းမျေားအတွေက်လိုအြ်သည့်ထငွေကိုလည်းထကာင်း၊  ထောက်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ 

ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏အတည်ပြုချေက်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေက် 

ခွေင့် ပြုနိငု်သည်။ 

 (င) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲသ့ည်  နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားက  နုိင်ငံထတာ်သုိ ့  

ေည့်၀င်ရမည့်ထငွေကုိ  သတ်မှတ် ထြးရမည်။ 

 (စ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲသ့ည် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားက လုြ်ငန်း 

လုြ်ကိုင်ရန် လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းသံုးရင်းနီှးထငွေကုိလည်းထကာင်း ၊ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု 

လုြ်ငန်းမျေားအတွေက် လိုအြ်သည့်ထငွေကိ ုလည်းထကာင်း၊  ပမန်မာနိ ုင ်ငံထတာ် 

ထငွေထရးထကကးထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားဥြထေအရ တည်ထောင်ေားထသာ နိုင်ငံြိုငဘ်ဏ် 

မျေားမှ ထချေးယူနိုင်ရန် ထငွေြမာဏကုိ သတမ်ှတ်ထြးနိုင်သည်။ 

 (ဆ) ြုေ်မခွေဲ (စ) ြါ  နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းဆိုသည့်  စကားရြ်တွေင် 

ပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ထငွေထရးထကကးထရး အဖွေဲ အ့စည်းမျေား ဥြထေအရ တည်ထောင်ေားထသာ 

နုိင်ငံြုိင်ဘဏ်မျေားနှင့် ထငွေထရးထကကးထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေား မြါ၀င်ထစရ။ 

 

လျှို ဝ့ှက် 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၂ 
 

 (ဇ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ြုေ်မခွေဲ (စ)ြါ  လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို ဘဏ္ဍာထရး၀န်ကကီး 

ဌာန ပြည်ထောင်စု၀န်ကကီးအား အြ်နှင်းနိုင်သည်။ 

 

အခန်း(၃) 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ 

ဘဏ္ဍာထရးဆိုင်ရာလုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား 

 

၂၃။ (က) နိုင်ငံထတာ်ြိ ုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည်  ဇယား (၇) နှင့ ် (၈) တိုတ့ွေင် 

ထဖာပ်ြေားထသာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံြုဂ္ဂိုလ်၏ ကကီးကကြ်ကွေြ်ကဲမှုပဖင့် မိမိတို၏့  

လုြ်ငန်းမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရမည်။  

 (ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ လုြ်ငန်းလိုအြ်ချေက်အရ ဇယား(၇)တွေင် 

ထဖာ်ပြေားထသာ ရထငွေမျေားတုိးပခင်း၊ ထလျော့ပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဇယား 

(၈)အရ ခွေင့်ပြုေားထသာ  အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု၏ သာမန်သံုးထငွေနှင့် ထ ကးပမီသံုးထငွေမျေားတွေင် 

ထငွေမျေားထပြာင်းလဲသုံးစွေဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထငွေလုံးထငွေရင်း 

သုံးထငွေတွေင် လုြ်ငန်းစီမံကိန်းမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုဘဲ မူလလုြ်ငန်းစီမံကိန်း  

တစ်ခုစီအတွေင်း ထငွေမျေားထပြာင်းလဲ သုံးစွေ ဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း  

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ို ့တင်ပြ၍ ခွေင့်ပြုချေက်ရယူပြီး ထပြာင်းလဲနိုင်သည်။ 

 (ဂ) သာမန်သုံးထငွေ၊ ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေနှင် ့ ထ ကးပမီသုံးထငွေမျေားကို အစိုးရဌာန 

အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုခုမှ အပခားဌာနအဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခုခုသို ့ ထပြာင်းလဲသုံးစွေဲပခင်းနှင့် 

စြ်လျေဉ်း၍ ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထငွေလုံးထငွေရင်းသုံးထငွေတွေင် အဖွေဲ အ့စည်းတစ်ခု  

အတွေင်း လုြ်ငန်းစမီံကိန်းတစ်ခုမှ အပခားလုြ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုသို ့ ထပြာင်းလဲသုးံစွေဲ 

ပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ိ ု  ့ တင်ပြပြီး 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေက်ပဖင့်  ထပြာင်းလဲနိုင်သည်။  

 (ဃ) နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားသည် ြုေ်မ ၂၂ ြုေ်မခွေဲ(စ)အရ ထငွေထချေးယူလိုလျှင် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ က့ သတ်မှတ်ထြးသည့်ထငွေေက် မထကျော်လွေန်ဘဲ ထချေးယူ 

နိုင်သည်။ 

 

လျှို ဝ့ှက် 

 

 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၃ 
 

 
 

အခန်း(၄) 
 

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပြင်ြမှ ထဆာင်ရွေက်ထသာ 

နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား 

 

၂၄။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေအစီအစဉ် ပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေက်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားအား သတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

ေိုသို ့ သတမ်ှတ်ထြးပခင်းကုိ အနီးကြ်ဆုံးကျေင်းြသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သုိ ့

အကျေိုးအထကကာင်း ထဖာပ်ြချေကန်ှင့်အတူ အစီရင်ခံရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေအစီအစဉ် ပြင်ြမှထဆာင်ရွေက်သည့် နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေားသည် စီးြွေားထရးဆန်ဆန် ထဆာင်ရွေက်နိုင်ထရးနှင့်မိမိတို၏့ ထငွေထကကး 

အင်အားအထြါ်  မိမိတိုရ့ြ်တည် ထဆာင်ရွေက်ကကရမည်။ 

 (ဂ) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေအစီအစဉ်  ပြင်ြမှထဆာင်ရွေက်ထသာ နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲအ့စည်းမျေား၏ စုစုထြါင်း ထငွေအဝင်နှင့်အေွေက်ကုိ စာရင်းပြုစုရန်အလုိငှ့ာ နုိင်ငံထတာ်၏ 

ရသုံးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းတွေင်ထဖာ်ပြရမည်။  

၂၅။ (က) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေအစီအစဉ်ပြင်ြမှထဆာင်ရွေက်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရး 

အဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ ရထငွေနှင့် သုးံထငွေအတွေက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

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

စီမံကကီးကကြ် ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သံုးထငွေတုိကုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်း ပြုရမည်။  

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ(က)ြါ  တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိ ုင်ခွေင့ ်မျေားကို မိမိလက်ထအာက်ရှ ိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂ ိုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ် ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သုးံထငွေမျေားကုိ စီမံခန်ခ့ွေဲ 

ရာတွေင်လည်းထကာင်း ၊ သက်ဆုိင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ 

စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ လုြ်ေံုး 

လုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 

 (ဃ) ပြည်ထောင်စုအစိ ုးရအဖွေ ဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေအစီအစဉ်ပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေက်ထသာ နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားက နုိင်ငံထတာ်သုိေ့ည့်ဝင်ရမည့် 

ထငွေကုိ  သတမ်ှတ်ထြးရမည်။   

လျှို ဝ့ှက် 



 

လျှို ဝ့ှက် 

၁၄ 
 

၂၆။ (က) ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေအစီအစဉ်ပြင်ြမှထဆာင်ရွေက်ထသာ နုိင်ငံထတာ်ြုိင်စီးြွေားထရး 

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

သံုးထငွေမျေားကုိ လုြ်ငန်းအရလုိအြ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၏့ အတည်ပြုချေက်ပဖင့် 

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိ ုးရအဖွေ ဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေအစီအစဉ်ပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေက်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေား၏ လုြ်ငန်းမျေားလုြ်ကုိင် 

ရန ်ကနဦး ရင်းနှီးပမှုြ်နှံထငွေကုိ သတမ်ှတ်ချေက်နှင့် အညီ ေည့်ဝင်နိုင်သည်။  

 (ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြု ံထငွေအစီအစဉ် ပြင်ြမှ 

ထဆာင်ရွေက်ထသာ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားအား လုြ်ငန်းလုြ်ကုိင်ရန်ထသာ် 

လည်းထကာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှ ံရန်ထသာ်လည်းထကာင်း လိုအြ်သည့်ထငွေမျေားကို 

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ထငွေထရးထကကးထရးအဖွေဲ အ့စည်းမျေားဥြထေအရ  တည်ထောင် 

ေားထသာဘဏ်မျေားမှ သတ်မှတ်ချေက်မျေားနှင့်အညီထချေးယူနိုင်ရန် ထငွေြမာဏကို 

သတမ်ှတ်ထြးနိုင်သည်။ 

 

အြိုင်း ၄ 
ျ 

သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေ 
 
 

၂၇။  (က) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူလ့ွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ စ့ည်းြုံ 

အထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထကာက်ြွေဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ ထ့နချေုြ်၊ 

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာန 

မျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၊ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲအ့စည်းမျေားနှင့် တုိင်းထေသကကီး 

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

သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေမှ ကျေခံသုးံစွေဲပခင်းကို ထအာက်ြါစည်းကမ်းချေက်မျေားနှင့်အညီသာလျှင် 

ထဆာင်ရွေက်ခွေင့်ရှိသည် - 

(၁) ကကိုတင်မထမျှာ်မှန်းနိ ုင်ထသာ သဘာဝထဘးအန္တရာယ်မျေားအတွေက်  အသုံး 

စရိတ်ပဖစ်ပခင်း၊ 

(၂) ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း မသုံးစွေဲလျှင်မပဖစ်သည့် အေူးကိစ္စရြ်ပဖစ်ပခင်း၊ 

 

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၅ 

 

(၃) တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေားအရ 

ထခါင်းစဉ်လွှဲထပြာင်းကျေခံရန် မပဖစ်နိုင်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် ထခါင်းစဉ်လွှဲထပြာင်း 

ကျေခံရန်အတွေက် ရန်ြုံထငွေမရှိပခင်း။ 

(ခ) သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေမှ ကျေခံသုးံစွေဲပခင်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ ဆုံးပဖတ်ချေက် 

အရသာ ခွေင့်ပြုရမည်။ 

(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် သီးသန ့်ရန်ြုံထငွေမှ ကျေခံသုံးစွေဲသည့် ကိစ္စရြ်မျေားကို 

ကိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း ကျေိုးထကကာင်းထဖာ်ပြချေက်မျေားနှင့်အတူ အနီးကြ်ဆုံး ကျေင်းြထသာ 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်အစည်းအထဝးသုိ ့တင်ပြရမည်။ 

 

အြိုင်း  ၅ 

တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေား 
 

၂၈။ တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေားသည် မိမိတို၏့ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန်း 

မျေားကုိ မိမိတို၏့ ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွေက်ကကရမည်။ 
 

၂၉။ (က) တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေား၏ ရထငွေနှင့်သုးံထငွေအတွေက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း 

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

ထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတုိကုိ့ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်း နှင့် သုးံထငွေတိုကုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်း 

ပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ(က)ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို မိမိလကထ်အာက်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သုးံထငွေမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာ 

တွေင်လည်းထကာင်း ဤဥြထေြါ ပြဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆုိင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ 

စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 

၃၀။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေား၏ ဇယား (၁၁) 

နှင့်(၁၂)တိုတ့ွေင် ထဖာပ်ြေားထသာထငွေမျေားကုိ လုြ်ငန်းအရ လိုအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲ 

ထြးနုိင်သည်။ ေုိသုိထ့ငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သုိ ့

တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွေက်  ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင်  

 

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၆ 

  လည်းထကာင်း၊ ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတင်ပြချိေန် ထနာက်ြုိင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ 

ထပြာင်းလဲပခင်းမျေားကို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်လည်းထကာင်း၊ ကိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း 

အကျေိုးအထကကာင်း ထဖာပ်ြချေကမ်ျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေားအား လုြ်ငန်း 

လုြ်ကိုင်ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထကာင်း လိုအြ်သည့် 

ထငွေကို ထောက်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေက်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေက်ခွေင့် ပြုနိုင်သည်။ 
 

၃၁။ တြ်ပမို စ့ည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ မ့ျေားသည် မိမိတိုန့ှင့်သက်ဆိုင်ထသာ တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်ကကားချေက်မျေားအရ 

ခွေင့်ပြုေားထသာ အခွေန်အထကာက်အမျိုေ းအစားမျေားကုိသာ ထကာက်ခံနိုင်သည်။ 
 

အြိုင်း  ၆ 

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ 
 

၃၂။ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီသည် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေားကုိ 

ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ ေိုသိုထ့ဆာင်ရွေက်၍ရထသာရထငွေမျေားကို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေသို  ့

ထြးသွေင်း၍ ေုတ်ထြးရန်ရှ ိထသာသုံးထငွေမျေားကို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ ေုတ်ယူ 

သုးံစွေရဲမည်။ 
 

၃၃။ (က) ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၏ ရထငွေနှင့ ်သုံးထငွေအတွေက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း ခံရသည့် 

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

ရထငွေတိုကုိ့ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သုးံထငွေတိုကုိ့ စီမံခန ့်ခွေဲပခင်းပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ (က) ြါ  တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို မိမိလက်ထအာက်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား 

လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သုးံထငွေမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာ 

တွေင်လည်းထကာင်း ဤဥြထေြါ ပြဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 
 
 

၃၄။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၏ ဇယား (၁၃) နှင့် (၁၄) တိုတ့ွေင် 

ထဖာ်ပြေားထသာထငွေမျေားကို လုြ်ငန်းအရ လိုအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသိုထ့ငွေမျေား 

ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်း၍  ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သိုတ့င်ပြထသာ  ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ခုနှစ်အတွေက်  

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၇ 
 

ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား 

တင်ပြချေိန် ထနာက်ြိုင်းမှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေားကို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်း 

ထဖာပ်ြရမည်။ 
 

အြိုင်း  ၇ 

ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီ 
 
 

၃၅။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီသည်  မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍ 

လုြ်ငန်းမျေားကို မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့်ထဆာင်ရွေက်ရာတွေင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေက်ရယူရမည်။ 
 

၃၆။ (က) ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီ၏ ရထငွေနှင့် သုးံထငွေအတွေက်  တာဝန်ထြး 

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

ယှဉ်တွေ ဲထဖာ် ပြေားသည့်ရထငွေတိ ု က့ ိ ု    စီမံ ကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင ့ ်သု ံးထငွေ  

တို က့ိ ု   စီမံခန ့်ခ ွေ ဲ ပခင်း ပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ (က) ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အြ်နှင်းေားထသာ    

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို   မိမိလက်ထအာက်ရှိလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သံုးထငွေမျေားကုိ စီမံခန ့်ခွေဲရာတွေင် 

လည်းထကာင်း ဤဥြထေြါ ပြဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆုိင်ရာ ဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ 

ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ လုြ်ေံုးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 
 

၃၇။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီ၏  

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

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသိုထ့ငွေမျေားထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွေက် ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်း 

မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီးခန ့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန် 

ထနာက်ြိုင်းမှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေားကို အမှန်စာရင်းမျေားတွေင် ကိစ္စ 

တစ်ရြ်ချေင်း အကျိေုးအထကကာင်းထဖာ်ပြချေက်မျေားနှင့်အတူ ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီအား 

လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထကာင်း 

လိုအြ်သည့်ထငွေကို ထောက်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေက်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေက်ခွေင့်ပြုနိုင်သည်။ 

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၈ 
 

၃၈။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ထသာ တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန ့်ထကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန ့်မျေား၊ ညွှန်ကကားချေက် 

မျေားအရ ခွေင့ ်ပြုေားထသာ အခွေန်အထကာက် အမျေိုးအစားမျေားကိုသာ ထကာက်ခံနိုင်သည်။ 
 

အြိုင်း ၈ 

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ် 
 

၃၉။ (က) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍ မိမိ၏ 

ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေားကုိထဆာင်ရွေက်ရာတွေင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတည်ပြုချေက်ရယူရမည်။ 

 (ခ) ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ ထငွေအဝင်နှင့်အေွေက်ကုိ စာရင်းပြုစုရန်အလုိငှ့ာ နုိင်ငံထတာ်၏ 

ရသုံးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းတွေင်ထဖာ်ပြရမည်။ 

၄၀။ (က) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ရထငွေနှင့်သုးံထငွေအတွေက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း ခံရသည့် 

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

သည့်ရထငွေတိုကုိ့ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သုးံထငွေတိုကုိ့ စီမံခန်ခ့ွေဲပခင်း ပြုရမည်။ 

 (ခ) ြုေ်မခွေဲ (က) ြါ  တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေားကို မိမိလကထ်အာက်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေက်ထစနိုင်သည်။ 

 (ဂ) ရထငွေမျေားကုိ စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွေင်လည်းထကာင်း၊ သံုးထငွေမျေားကုိ စီမံခန်ခ့ွေဲရာတွေင် 

လည်းထကာင်း၊ ဤဥြထေြါပြဌာန်းချေက်မျေား၊ သက်ဆိုင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်းကမ်းမျေား၊ အမိန် ထ့ကကာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန်မ့ျေား၊ 

ညွှန်ကကားချေက်မျေား၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေက်ရမည်။ 

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

သုံးထငွေမျေားကို လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ ၏့ အတည်ပြုချေက်ပဖင့် 

ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို ့ရထငွေမျေားနှင့် သုးံထငွေမျေား ထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သို ့ တင်ပြထသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွေက် ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် 

လည်းထကာင်း၊ ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေိန်ထနာက်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်လာထသာ 

ထပြာင်းလဲပခင်းမျေားကုိ အမှန်စာရင်းမျေားတွေင်လည်းထကာင်း ကိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အကျေိုးအထကကာင်း 

ထဖာပ်ြချေက်မျေားနှင့် အတူေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

၄၂။ (က) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်ကုန်ဆုံးသည့်အခါ အသားတင် 

အပမတ်ထငွေ၏ ထလးဆယ်ရာခိငု်နှုန်းနှင့် ညီမျှထသာ ထငွေြမာဏကုိ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

ဗဟိဘုဏ်၏ အထေွေထေွေသီးသန်ထ့ငွေစာရင်းသို ့ထြးသွေင်းပြီး၊  အသားတင်အပမတ်ထငွေမှ  

လျှို ဝ့ှက် 



လျှို ဝ့ှက် 

၁၉ 
 

  ကျေန်ရှိထငွေကုိ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ကုိင်ထဆာင်ေားထသာ အစိုးရထငွေထချေး 

သက်ထသခံလက်မှတ်မျေားကုိ ထရွေးယူရန် အသုးံပြုပြီးထနာက် ကျေန်ရှိထသာ အသားတင် 

အပမတ် လကက်ျေန်ထငွေကုိ နိုင်ငံထတာ်သို ့ေည့်ဝင်ရမည်။ 

 (ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ည် ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်က နိုင်ငံထတာ်သို ့ ေည့်ဝင် 

ရမည့်ထငွေကုိ သတမ်ှတ်ထြးရမည်။ 

 (ဂ) ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်ကုန်ဆုံး၍ အရှုံးထြါ်ထြါက်ြါက 

အဆိုြါအရှုံးကို ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အထေွေထေွေသီးသန်ထ့ငွေစာရင်းမှ 

ခုနှိမ်ရမည်။ 

 (ဃ) ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် လုိအြ်ြါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ ခွေင့်ပြုချေက်ပဖင့် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ သ့ို ့သတမ်ှတ်ချေက်နှင့်အညီ ထချေးထငွေေုတ်ထချေးနိုင်သည်။ 
 

 

 

 
      (ြုံ) သိန်းစိန်  

         နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ 

           ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လျှို ဝ့ှက် 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွေဲ စ့ည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လကမ်ှတ်ထရးေိုးသည်။ 

 


