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၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနစှ ်ပြည်ရထာငစု်၏ရ ာက်ထြ်ဘဏ္ဍာရငွေခွေွဲရေသ ေုးစွေွဲရ ေးဥြရေ 

(၂၀၁၇ ခုနစှ၊် ပြည်ရထာငစု်လွှတရ်တာ်ဥြရေအမှတ ်၂၈။) 

၁၃၇၉ ခုနစှ၊် တ ်ရ ာငမု် ်ေးလပြည့််ရက ာ် ၁၄  က် 

(၂၀၁၇ ခုနစှ၊် န ေုငဘ်ာလ ၁၇  က်) 

ပြည်ရထာငစ်ုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေက ု ပြဋ္ဌာ ေ်းလ ုက်သည်။ 

 

အခ ်ေး (၁) 

အမည်နငှ့််အက   ေးသက်ရ ာကသ်ည့််ကာလ 

၁။ (က) ဤဥြရေက ု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနစှ ်ပြညရ်ထာငစ်ု၏ ရ ာက်ထြ်ဘဏ္ဍာရငွေ ခွေွဲရေသ ေုးစွေွဲ ရ ေးဥြရေဟ ု

ရခေါ်တွေငရ်စ မည်။ 

(ခ) ဤဥြရေသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ၊ု ဘဏ္ဍာရ ေးနစှအ်တွေက် အက   ေးသက်ရ ာက်ရစ မည်။ 

 

အခ ်ေး (၂) 

ရ ာက်ထြ်အသ ေုးစ  တမ် ာေးက ု ခွေင့််ပြ လ ာထာေးရြေးပခငေ်းနငှ့်် စမီ ခ ် ့်ခွေွဲပခငေ်း 

၂။ (က) ပြည်ရထာငစ်ုအစ ုေး အဖွေွဲွဲ့၊ န ငုင် ရတာ်ဖွေွဲ ွဲ့စည်ေးြ ုအရပခခ ဥြရေဆ ုင ်ာခ ရု ု ေး၊ ပြည်ရထာငစ်ုရ ွေ ေး ရကာက်ြွေွဲရကာ်မရှင၊် 

ပြည်ရထာငစ်ုရရှ ွဲ့ရ ခ  ြ်၊ ပြည်ရထာငစ်ု ာထ ေးေ အ်ဖွေွဲ ွဲ့၊ ပြည်ရထာငစ်ုေ က်က ေးဌာ  မ ာေးနငှ့််ဦေးစ ေးဌာ မ ာေး၊ 

ပြည်ရထာငစ်ုဘဏ္ဍာ  ြ် ုရငွေ အစ အစဉ်ပြငြ်မှရဆာင ်ွေက်ရသာ ေ က်က ေးဌာ မ ာေး နငှ့်် ဦေးစ ေးဌာ မ ာေး၊ 

န ငုင် ရတာ်ြ ုငစ် ေးြွောေးရ ေး အဖွေွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ပြည်ရထာငစ်ုဘဏ္ဍာ  ြ် ုရငွေ အစ အစဉ် ပြငြ်မ ှရဆာင ်ွေက်ရသာ 

န ငုင် ရတာ်ြ ုငစ် ေးြွောေးရ ေးအဖွေွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ တြ်မမ  ွဲ့စည်ြငသ်ာယာရ ေးအဖွေွဲွဲ့မ ာေး၊ ရ ပြည်ရတာ်ရကာငစ် ၊ 

ရ ပြည်ရတာ်စည်ြငသ်ာယာရ ေးရကာ်မတ ၊ ပမ မ်ာန ငုင် ရတာဗ်ဟ ုဘဏန်ငှ့်် စြ်လ ဉ်ေး၍ ဇယာေး (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ 

(၇)၊ (၈) နငှ့်် (၉) တ ု ့်တွေင ်ခွေင့််ပြ ထာေးရသာ သ ေုးရငွေတ ု ့် အတွေက် တာေ ရ်ြေးအြ်ပခငေ်းခ  သည့်် ြုဂ္  လ်အသ ေးသ ေးသည် 

မ မ နငှ့််ယှဉ်တွေွဲရဖာ်ပြထာေးရသာ သက်ဆ ုင ် ာသ ေုးရငွေမ ာေးက ု သ ေုးစွေွဲန ငုသ်ည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေွဲ (က) တွေင ်ခွေင့််ပြ ထာေးသည့်် ဘဏ္ဍာရငွေခွေွဲရေသ ေုးစွေွဲပခငေ်းသည် ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ပြည်ရထာငစ်ု၏ 

ဘဏ္ဍာရငွေအ အသ ေုးဆ ုင ်ာဥြရေအ  ခွေင့််ပြ ထာေးသည့်် ဘဏ္ဍာရငွေခွေွဲရေသ ေုးစွေွဲပခငေ်းအပြင ်ရ ာက်ထြ်သ ေုး 

စွေွဲပခငေ်းပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယ  မည်။ 

၃။ (က) ြုေမ် ၂ ြါတာေ ရ်ြေးအြ်ပခငေ်းခ  သည့်် ြုဂ္  လ်အသ ေးသ ေးသည် မ မ အာေး တာေ ရ်ြေးအြ်သည့်် သ ေုးရငွေက ု စ မ ခ ် ့်ခွေွဲ   ်

မ မ လက်ရအာက်ရှ  လုြ်င ေ်းဆ ုင ်ာြုဂ္  လ်အသ ေးသ ေးအာေး လွှွဲအြ်ရဆာင ်ွေက်ရစန ငု ်သည်။ 
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(ခ) သ ေုးရငွေက ု စ မ ခ ် ့်ခွေွဲ ာတွေင ်ဤဥြရေြါ ပြဋ္ဌာ ေ်းခ က်မ ာေး၊ ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ပြည်ရထာငစ်ု၏ ဘဏ္ဍာရငွေ 

အ အသ ေုးဆ ုင ်ာဥြရေြါ ပြဋ္ဌာ ေ်းခ က်မ ာေး၊ သက်ဆ ုင ်ာဥြရေမ ာေး၊  ည်ေးဥြရေမ ာေး၊ စည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေး၊ စည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊ 

အမ  ် ့်ရ ကာ်ပငာစာမ ာေး၊ အမ  ် ့်မ ာေး၊ ညွှ  ်ကာေးခ က်မ ာေး၊ လုြ်ထ ေုးလုြ် ည်ေးမ ာေးနငှ့််အည  ရဆာင ်ွေက် မည်။ 

 

အခ ်ေး (၃) 

ရငွေရခ ေးယပူခငေ်း 

၄။ ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ပြည်ရထာငစ်ု၏ဘဏ္ဍာရငွေအ အသ ေုးဆ ုင ်ာဥြရေ ြုေမ် ၁၂ တွေင ်ရဖာ်ပြထာေးသည့်် ရငွေရခ ေးစာခ  ြ်မ ာေး 

ခ  ြ်ဆ ုမြ ေးရ ာက် အမှ တ်ကယ် ရခ ေးယ လက်ခ  ရှ သည့်် ရငွေြမာဏအပြင ်ရ ာက်ထြ်က ြ်သ ေ်း 

နစှသ်  ေ်းတ ုေးပမြှင့််လ ာထာေးလ ုက်သည်။ 

ပြည်ရထာငစ်ုသမမတပမ မ်ာန ငုင် ရတာ် ဖွေွဲွဲ့စည်ေးြ ုအရပခခ ဥြရေအ  ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ရ ေးထ ုေးသည်။ 

 

(ြ )ု ထငရ်က ာ် 

န ငုင် ရတာ်သမမတ 

ပြည်ရထာငစ်ုသမမတပမ မ်ာန ငုင် ရတာ် 

 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 1 ] 01 ပြည်ရထာငစ်ုအစ ုေး အဖွေွဲွဲ့၊ န ငုင် ရတာ်ဖွေွဲ ွဲ့စည်ေးြ ုအရပခခ ဥြရေဆ ုင ်ာခ ရု ု ေး၊ 

ပြည်ရထာငစ်ုရ ွေ ေးရကာက်ြွေွဲရကာ်မရှင၊် ပြည်ရထာငစ်ုရရှွဲ့ရ ခ  ြ်နငှ့်် ပြည်ရထာငစ်ု ာထ ေးေ အ်ဖွေွဲ ွဲ့ ဇယာေး (၁) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 2 ] 08 ရ ပြည်ရတာ်စည်ြငသ်ာယာရ ေးရကာ်မတ  ဇယာေး (၈) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 3 ] 07 ရ ပြည်ရတာ်ရကာငစ်  ဇယာေး (၇) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 4 ] 06 တြ်မမ  ွဲ့စည်ြငသ်ာယာရ ေးအဖွေွဲွဲ့မ ာေး ဇယာေး (၆) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 5 ] 05 ပြည်ရထာငစ်ုဘဏ္ဍာ  ြ် ုရငွေအစ အစဉ်ပြငြ်မှရဆာင ်ွေက်ရသာ 

န ငုင် ရတာ်ြ ုငစ် ေးြွောေးရ ေးအဖွေွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး ဇယာေး (၅) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 6 ] 04 န ငုင် ရတာ်ြ ုငစ် ေးြွောေးရ ေးအဖွေွဲွဲ့အစည်ေးမ ာေး ဇယာေး (၄) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 7 ] 02 ပြည်ရထာငစ်ုေ က်က ေးဌာ မ ာေးနငှ့်် ဦေးစ ေးဌာ မ ာေး ဇယာေး (၂) 

[ ြ ေးတွေွဲရဖာ်ပြရသာ စာ ငေ်း 8 ] 03 ပြည်ရထာငစ်ုဘဏ္ဍာ  ြ် ုရငွေအစ အစဉ်ပြငြ်မှ ရဆာင ်ွေက်ရသာ ေ က်က ေးဌာ ၊ ဦေးစ ေးဌာ မ ာေး 

ဇယာေး (၃) 


