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၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ ်ပြည်ရောင်စု၏ဘဏ္ဍာရငွေအေအသံုးဆိုင်ောဥြရေ 

(၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၂၈  ။) 

 ၁၃၈၁ ခနှုစ်၊ ထတာ်သလငး်လပြည့်ထ ျော်  ၄  ရ ်  

(၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ စ ်တင်ဘာလ  ၁၇  ရ ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလိ ု်သည်။ 

အြုိငး် ၁ 

အမည်နှင့်စတင်အကျ ိုးသက်ရောက်သည့်ရေ့ေက် 

၁။ ( ) ဤဥြထေ ုိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာထငွေအရအသံုးဆုိင်ရာ 

ဥြထေဟု ထခါ်တွေငထ်စရမည်။ 

( ခ ) ဤဥြထေသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာ ်တုိဘာလ 

၁ ရ ်ထန့မှ စတငအ် ျေ ိုးသ ်ထရာ ်ထစရမည်။ 

အြုိငး် ၂ 

နုိင်ငံရတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ရောင်စုအစုိးေအဖွေဲ့၊ ပြည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်၊ အမျ ိုးသား 

လွှတ်ရတာ်၊ ပြည်ရောင်စုတေားလွှတ်ရတာ်ချုြ်၊ နုိင်ငရံတာ်ဖွေဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေဆိုငေ်ာခုံရုံး၊ 

ပြည်ရောငစ်ုရေွေးရကာက်ြွေရဲကာ်မေှင၊် ပြည်ရောငစ်ုရေှ့ ရေချုြ်၊ ပြည်ရောငစ်ုစာေင်းစစ်ချုြ်၊ 

ပြည်ရောငစ်ုောေူးဝေ်အဖွေဲ့၊ ပြည်ရောငစ်ုဝေ်ကကီးဌာေများနှင့် ဦးစီးဌာေများ 

အခေ်း(၁) 

ေရငွေများနှင့်သံုးရငွေများ 

၂။ နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေ  

ဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေထဲ ာ်မရှင၊် ပြည်ထောငစ်ုထရှ့ထနချေုြ်၊ ပြည်ထောငစ်ုစာရငး် 

စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည်  

ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေား ို ထဆာင်ရွေ ်က ရမည်။ ေိုသို ့  

ထဆာင်ရွေ ်၍ရထသာ ရထငွေမျေား ုိ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေသ့ုိ ထြးသွေင်း၍ ေုတ်ထြးရန်ရိှထသာ 

သံုးထငွေမျေား ို ပြည်ထောငစ်ု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ ေုတ်ယူသံုးစွေဲရမည်။ 

၃။ ( ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နုိင်ငံထတာ်ဖွေဲ့စည်းြံုအထပခခံ 

ဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်၊ 
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ပြည်ထောင်စုစာရငး်စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့ ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာန 

မျေားနှင့်ဦးစီးဌာနမျေား၏ ရထငွေနှင့်သံုးထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့် (၄) တို့တွေင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွေဲ ထဖာ်ပြေားသည့် 

ရထငွေတို့ ို စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခငး်နှင့်သံုးထငွေတို့ ို စီမံခန့်ခွေဲပခငး်ပြုရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါတာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ 

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

လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆုိင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ 

စညး်မျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီထဆာငရ်ွေ ်ရမည်။ 

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

အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွေဲ့စည်းြုံ  

အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု  

ထရှ့ထနချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရငး်စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် ရထငွေမျေား ို စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင် 

ဤဥြထေအရ လျောေားထသာရထငွေတို့ေ ် တိုး၍ပဖစ်ထစ၊ ထလျော့၍ပဖစ်ထစ ရထသာရထငွေ 

မျေားနှင့ ်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သိ ု ့တင်ပြထသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေနိ်ထနာ ်ြိုင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲ 

ပခငး်မျေား ို အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

( ခ ) နုိင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ ၊့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်ထတာ်၊ 

အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နုိင်ငံထတာ်ဖွေဲ့စည်းြံုအထပခခံ 

ဥြထေဆိုငရ်ာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင၊် ပြည်ထောင်စုထရှ့ထနချေုြ်၊ 

ပြည်ထောင်စုစာရငး်စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့၊ ပြည်ထောငစ်ုဝန်က ီးဌာန 

မျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေားသည် သုံးထငွေမျေား ို စီမံခန့်ခွေဲရာတွေင် ဤဥြထေအရခွေင့်ပြုေား 

ထသာ သံုးထငွေမျေားအတွေင်း ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ်လွှဲထပြာင်း သံုးစွေဲသည့်အသံုးစရိတ်မျေားနှင့် 

စြ်လျေဉ်း၍လည်းထ ာင်း၊ ြုေမ် ၁၁ အရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့၏ခွေင့်ပြုချေ ်ပဖင့် 

သံုးစွေဲသည့်အသံုးစရိတ်မျေားနှင့် စြ်လျေဉ်း၍လည်းထ ာငး် ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်သ့ုိ 

တငပ်ြထသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ပြုပြငပ်ြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရငး် 



3 

F:\17-9-2019\28. 2019-2020Budget\23-8-2019   BE Final Law 2.docx 

မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေနိ်  

ထနာ ်ြိုငး်မှပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာငး်လဲပခငး်မျေား ို အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေငး် 

ထဖာ်ပြရမည်။ 

 ( ဂ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ဤဥြထေ၏ ြုေ်မ ၁၁ အရ ြိုမုိသံုးစွေဲရန် ခွေင့်ပြုသည့် 

 ိစ္စရြ်မျေား ုိ  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျေ ိုးအထက ာင်းထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သ့ုိ တငပ်ြအတည်ပြုချေ ်ရယူရမည်။ 

၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ဘဏ္ဍာထရးထ ာ်မရှင်နှင့်ညှိနှိုင်းရရှိသည့် တိုင်းထေသက ီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့မျေား၏ အရအသံုးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရငး်မျေားအရ လိုအြ်သည့်ထငွေ ို 

ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ သင့်တင့်ထလျော ်ြတ်စွော ပဖည့်ဆည်းထြးပခငး်၊ အေူး ိစ္စအပဖစ် 

ထော ်ြံ ့ ပခင်း၊ လိ ုအြ်သည့်ထချေးထငွေမျေား ေုတ်ထချေးပခင်းတိ ု ့ ိ ု ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏  

အတညပ်ြုချေ ်ပဖင့် ခွေင့်ပြုနိငု်သည်။ 

အခေ်း(၂) 

ရငွေရချးယူပခငး် 
 

၆။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ့သည် လုြ်ငန်းစီမံချေ ်မျေားအတွေ ်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောင်စု၏အရအသံုး 

ခန့်မှန်းထပခထငွေစာရငး်ြါ အသံုးစရိတ်မျေားအတွေ ်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထောငစ်ု တာဝန်ယူရထသာ ထချေးထငွေ 

စာချေုြ်မျေား သ့ုိမဟုတ် အာမခံစာချေုြ်မျေားေုတ်ထြးပခငး်ပဖင့်လည်းထ ာငး်၊ အပခားနညး်လမး်မျေားပဖင့် 

လည်းထ ာငး် ပြည်တွေင်းမှပဖစ်ထစ၊ ပြည်ြမှပဖစ်ထစ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် 

ထငွေထချေးယူနုိင်သည်။ ေုိသ့ုိထချေးထငွေရယူသည့်အခါသင့်သည်ေင်ပမင်သည့် အတုိးနှုန်းမျေားသတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

ပြန်ဆြ်ရန်၊ ပြန်ထရွေးရန် သ့ုိမဟုတ် အပခားနည်းစီမံရန် စည်း မ်းချေ ်မျေား ုိလည်းပြုလုြ်နုိင်သည်။ 

သ့ုိရာတွေင် ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ဗဟုိဘဏ်မှထငွေထချေးယူပခင်းအတွေ ် အတုိးနှုန်းနှင့်လုိအြ်ထသာစည်း မ်းချေ ် 

မျေား ို ပမန်မာနုိငင်ထံတာ်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ညိှနှိုင်းပြီးမှသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့  ယခင်ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း လိုအြ်ထငွေမျေားပဖည့်တင်းရန် အာမခံ 

စာချေုြ်မျေားထရာင်းချေပခင်းပဖင့် ရယူခဲ့သည့်ထချေးထငွေမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အချေနိ် ျေထရာ ်ထသာအခါ 

ထြးဆြ်ပခငး် ို အာမခံစာချေုြ်အသစ်မျေားပဖင့် လဲလှယ်နုိငသ်ည်။ 

၈။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ့ ုိယ်စား စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန  ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း 

လုိအြ်ထငွေမျေားပဖည့်တင်းရန် အစုိးရထငွေထချေးသ ်ထသခံလ ်မှတ်မျေား ဝယ်ယူပခင်းနှင့်ထရာင်းချေပခင်း ုိ 

ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ဗဟိုဘဏ်သို့ တာဝန်ထြးအြ်နိုငသ်ည်။ 

၉။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ့သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် လုြ်ငန်းစီမံချေ ် 

တစ်ရြ်ရြ်အတွေ ် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်းအတွေ ်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ တုိင်းထေသက ီး 
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သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်ဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်းအတွေ ်ထသာ်လည်းထ ာင်း ပြည်ြမှထငွေထချေးယူနုိင်သည်။ 

ပြည်ြမှရရိှထသာထချေးထငွေမျေား ုိ နုိင်ငံထတာ်နှင့်အ ျေ ိုးတူထဆာင်ရွေ ်ထနထသာလုြ်ငန်းမျေားသ့ုိ သင့်ထလျော် 

ထသာစည်း မ်းချေ ်မျေားသတ်မှတ်၍ ပြန်လည်ေုတ်ထချေးခွေင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

၁၀။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ့သည် ဤအခန်းြါ  ိစ္စရြ်မျေားအားလံုး ုိပဖစ်ထစ၊ အချေ ို့ ုိပဖစ်ထစ 

ထဆာင်ရွေ ်နုိင်ရန် စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးအား လုြ်ြုိင်ခွေင့် 

အြ်နှင်းနုိင်သည်။ 

( ခ ) ပြည်သူ့ထ  းပမီစီမံခန့်ခွေဲမှု ဥြထေအခန်း (၁၀) နှင့်အညီ စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီး 

ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးသည် ဤအခန်းြါ ထငွေထချေးယူထသာ  ိစ္စမျေားအတွေ ် 

နုိင်ငထံတာ် ိုယ်စား အာမခံချေ ်ထြးနိုင်သည်။ 

၁၁။ ဇယား(၁)၊ (၃) နှင် ့ (၇)တို ့တွေင် ထဖာ်ပြလျောေားထသာ ရထငွေမျေားအန ် ပြည်ထောင်စု  

လွှတ်ထတာ်  အတညပ်ြုပြီးထသာ ထချေးထငွေစာချေုြ် ချေုြ်ဆိုပြးီသည့် ပြည်ြထချေးယူရထငွေသည် လျောေား 

သည်ေ  ် ြိုမိုရရိှလျှင ် ယငး်သ့ုိ ြိုမိုရရှိထသာထငွေမျေားပဖင် ့ ဆ ်နွှယ်ေားသည့် လုြ်ငန်းအသံုးစရိတ် 

မျေားထက ာင် ့ ဇယား (၂)၊ (၄) နှင့် (၈) တို့တွေင ် ထဖာ်ပြခွေင့်ပြုေားထသာ သံုးထငွေမျေားေ ် ြိုမိုသံုးစွေဲရန် 

လိုအြ်ြါ  ထနာ ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသုံးစွေဲထရးဥြထေ မပြဋ္ဌာန်းမီပဖစ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ 

အဖွေဲ့  စိစစ်သံုးသြ်၍ ထငွေစာရငး်ထခါင်းစဉ် လွှထဲပြာင်းသုံးစွေဲပခငး်ပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ြုေမ် ၂၆ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ် 

မျေားနှင့်အညီ အထရးထြါ်ရန်ြံုထငွေမှပဖစ်ထစ ခွေင့်ပြုနုိင်သည်။ ယင်းသ့ုိ ခွေင့်ပြုမှုမျေား ုိ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခ 

ထငွေစာရင်းမျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ထနာ ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသုံးစွေဲထရးဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းပြီး 

ထနာ ်ြိုင်းမှ ရရှိြါ  ြုေ်မ ၂၆ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင် ့အညီ အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသုံးစွေဲ  

နုိင်သည်။ ယငး်သ့ုိ သံုးစွေဲခဲ့သည့် အသံုးစရိတ်မျေား ို အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ထအာ တ်ိုဘာလ ၁ ရ ်ထန့မှ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ စ ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရ ်ထန့တွေင် 

 ုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း ဤအခန်းအရ ထငွေထချေးစာချေုြ်မျေား ချေုြ်ဆိုပြီးထနာ ် အမှန်  

တ ယ်ထချေးယူ ရရိှသည့်ထငွေစုစုထြါင်းသည်  ျေြ်သန်းထြါင်း ုိးဆယ်သိန်းေ ် မြုိထစရ။ ယင်းတွေင် 

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေင်း ပြည်ြထချေးထငွေ၌ အမှန်တ ယ် ေုတ်ယူသုံးစွေဲထငွေနှင့် ပြည်တွေင်းထချေးထငွေ၌ 

အသားတငပ်ဖည့်ဆည်းထငွေတို့ အ ျေုံးဝငသ်ည်။ 

အခေ်း(၃) 

ပြည်ြအကူအညီေယူပခငး် 

၁၃။ ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ့သည် လုြ်ငန်းစီမံချေ ်တစ်ရြ်ရြ်အတွေ ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဌာန  

အဖွေဲ့အစည်းအတွေ ်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ တုိင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနအဖွေဲ့အစည်း 

အတွေ ်ထသာ်လည်းထ ာငး် ပြည်ြအ ူအညီ ို ထငွေသား၊ ြစ္စည်း၊ ထဆာငရ်ွေ ်ထြးမှုတို့ပဖင့် ရယူခွေင့် 

ပြုနုိင်သည်။ 
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၁၄။ ဇယား(၁)၊ (၃) နှင့် (၇) တို့တွေင် ထဖာ်ပြလျောေားထသာ ရထငွေမျေားအန ် ပြည်ြအ ူအညီ 

ရထငွေသည် လျောေားသည်ေ ် ြိုမုိရရိှလျှင ် ယငး်သ့ုိ ြိုမိုရရိှထသာထငွေမျေားပဖင် ့ ဆ ်နွှယ်ေားသည့် 

လုြ်ငန်းအသံုးစရိတ်မျေားထက ာင့် ဇယား (၂)၊ (၄) နှင့် (၈) တို့တွေင ်ထဖာ်ပြခွေင့်ပြုထသာ သံုးထငွေမျေားေ ် 

ြိုမုိသံုးစွေဲရန် လိအုြ်ြါ  ထအာ ်ြါအတိုင်း ထဆာငရ်ွေ ်ရမည်- 

 ( ) ထနာ ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသံုးစွေဲထရးဥြထေ မပြဋ္ဌာန်းမီပဖစ်လျှင ် ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရ 

အဖွေဲ့  စိစစ်သံုးသြ်၍ ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် လွှဲထပြာင်းသံုးစွေဲပခင်းနည်းလမ်း၊  ြုေ်မ ၂၆ ြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွေမှ ခွေင့်ပြုသည့်နည်းလမ်းတို့ပဖင့် ခွေင့်ပြု  

နုိင်သည်။ ယငး်သ့ုိခွေင့်ပြုသည့်  သံုးထငွေမျေား ို ပြုပြငပ်ြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရငး်မျေားတွေင် 

ေည့်သွေငး်ထဖာ်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ထနာ ်ေြ်ဘဏ္ဍာထငွေခွေဲထဝသံုးစွေဲထရးဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးထနာ ်ြိုငး်ပဖစ်လျှင ်ြုေမ် ၂၆ ြါ 

ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေားနှင့်အညီ အထရးထြါ်ရန်ြံုထငွေမှ ခွေင့်ပြုသည့်နည်းလမ်း၊ ထငွေစာရင်းထခါင်းစဉ် 

လွှဲထပြာင်းသံုးစွေဲပခင်းနည်းလမ်းတ့ုိပဖင့် ခွေင့်ပြုနုိင်သည်။ ယင်းသ့ုိ ခွေင့်ပြုသည့်သံုးထငွေမျေား ုိ 

အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။  
 

အခေ်း(၄) 

ပြည်ရောငစ်ုဘဏ္ဍာေေ်ြုံရငွေအစီအစဉ်ပြငြ်မှရဆာင်ေွေက်ရသာ 

ပြည်ရောငစ်ုဝေ်ကကီးဌာေများနှင့်ဦးစီးဌာေများ 
 

၁၅။ လူမှုဖူလံုထရးအဖွေဲ့သည် မိမိ၏ လူမှုဖူလံုထရးရန်ြံုထငွေနှင့် အလုြ်တွေင်ေိခုိ ်မှုအ ျေ ိုးခံစားခွေင့် 

ရန်ြုံထငွေတို့အထြါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန်းမျေား ို မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

၁၆။ ( ) လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ့၏ ရထငွေနှင့်သုံးထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား (၅) နှင့် (၆) တို့တွေင ်မိမိနှင့်ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတို့ ို 

စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခငး်နှင့် သံုးထငွေတို့ ို စီမံခန့်ခွေဲပခငး်ပြုရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရှိလုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ 

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

လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆုိင်ရာ ဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေမျေား၊ 

စညး်မျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

၁၇။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ့၏ဇယား (၅) နှင့် (၆) တို့တွေင် ထဖာ်ပြ 

ေားထသာထငွေမျေား ို လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျှင ် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ပြည်ထောင်စု 
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အစိုးရအဖွေဲ့သည် ဤြုေ်မြါ စိ္စရြ်မျေား ို ထဆာငရ်ွေ ်နုိငရ်န် စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရး 

ဝန်က ီးဌာနသ့ုိ တာဝန်လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ ေုိသ့ုိ ထငွေမျေားထပြာင်းလဲပခင်းမျေား 

နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သ့ုိ တင်ပြထသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ် 

အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင်လည်းထ ာင်း၊ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခ 

ထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေန်ိထနာ ်ြုိင်းမှ ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာင်းလဲပခင်းမျေား ုိ အမှန်စာရင်း 

မျေားတွေင်လည်းထ ာငး် ေည့်သွေငး်ထဖာ်ပြရမည်။ 

( ခ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ့အား လုြ်ငန်းလုြ် ိုင်ရန်ထသာ်  

လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း လုိအြ်သည့်ထငွေ ုိ ထော ်ြ့ံထငွေပဖင့် 

ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့် ရယူ 

ထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

၁၈။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် လူမှုဖူလုံထရးအဖွေဲ့  လူမှုဖူလုံထရးရန်ြုံထငွေနှင့် အလုြ်တွေင်  

ေိခို ်မှုအ ျေ ိုးခံစားခွေင့် ရန်ြုံထငွေတို့ပဖင့် ရြ်တည်ပြီး ယငး်ရန်ြုံထငွေမှ အ ျေ ိုးခံစားခွေင့်မျေားထြးရာတွေင ်

လံုထလာ ်မှုမရိှ၍ ထတာင်းခံလာြါ  ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေမှ ေည့်ဝင်ပခင်း၊ ထော ်ြ့ံပခင်း 

နှင့် လိုအြ်သည့် ထချေးထငွေမျေားေုတ်ထချေးပခငး်၊ လူမှုဖလူုံထရးအမိ်ရာစီမံ ိန်းအတွေ ် ပြည်ထောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍာရန်ြံုထငွေမှ ထော ်ြ့ံထြးပခင်းတ့ုိ ုိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချေ ်ပဖင့်ခွေင့်ပြုနုိင်သည်။ 

အပုိငး် ၃ 

နုိင်ငတံော်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ 

အခန်း(၁) 

ေတငွများနှင့်သံုးတငွများ 

 ၁၉။ နုိင်ငတံတာ်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများသည် ပပည်တောင်စု၏ဘဏ္ဍာေန်ပုံတငွအစီအစဉ်ပဖင့် 

လုပ်ငန်းများကို တောင်ေွက်ကကေမည်။ ေိသုို့ တောငေ်ွက်၍ေတသာေတငွများကို  ပပည်တောငစ်ု၏ 

ဘဏ္ဍာေန်ပုံတငွသုိ့တပးသွငး်၍ ေုတ်တပးေန်ေှိတသာသံုးတငွများကို ပပည်တောင်စု၏ဘဏ္ဍာေန်ပုံတငမွှ 

ေုတ်ယူသံုးစွဲေမည်။  

၂၀။ (က) ဇယား(၇)နှင့်(၈)တ့ုိတွင် တဖာ်ပပေားသည့် ေတငွများနှင့် သံုးတငွများသည်  နုိင်ငံတတာ်ပုိင် 

စီးပွားတေးအဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းေည်မှန်းချက်များအေ ေတပမာက်တအာင်ပမငစ်ွာ 

အတကာငအ်ေည်တဖာ်နုိငေ်န် ေည်မှန်းေားတသာတငမွျားပဖစ်သည်။ 

 ( ခ ) နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ၏ ေတငွနှင့်သံုးတငွအတွက် တာဝန်တပးအပ်ပခင်း 

ခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၇)နှင့် (၈)တို့တွင် မိမနှိင့် ယှဉ်တွဲတဖာ်ပပေား 

သည့် ေတငွတို့ကိုစီမံကကီးကကပ်တကာက်ခံပခငး်နှင့် သံုးတငတွို့ကို စီမံခန့်ခွဲပခငး်ပပုေမည်။ 
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 ( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ(ခ)ပါ တာဝန်ခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအပ်နှင်းေားတသာ လုပ်ပုိင်ခွင့် 

များကုိ မိမိလက်တအာက်ေိှ လုပ်ငန်းေုိင်ောပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအပ်တောင်ေွက်တစ 

နုိင်သည်။ 

 (ဃ) ေတငွများကို စီမံကကီးကကပ်တကာက်ခံောတွင်လည်းတကာင်း၊ သံုးတငွများကို စီမံခန့်ခွဲော 

တွင်လည်းတကာင်း ဤဥပတဒပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ေုိင်ောဥပတဒများ၊ နည်းဥပတဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်တကကာ်ပငာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကကားချက်များ၊ 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီတောငေွ်က်ေမည်။  

အခန်း(၂) 

ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့် 

၂၁။ (က) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည် စီးပွားတေးေန်ေန်တောင်ေွက်ေမည့် နိုင်ငံတတာ်ပိုင် 

စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများအား သတ်မှတ်တပးေမည်။ 

 ( ခ ) ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့သည် နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ၏ ဇယား(၇)တွင် 

တဖာ်ပပေားတသာ ေတငွများတုိးပခင်း၊ တလျာ့ပခင်းများကုိ လုပ်ငန်းအေလုိအပ်လျှင် တပပာင်း 

လဲတပးနုိင်သည်။ ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖဲွ့သည် ဤပုဒ်မပါကိစ္စေပ်များကို စီမံကိန်း 

နှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကကီးဌာနသို့  တာဝန်လွှဲအပ်တောငေွ်က်တစနိုင်သည်။  

 ( ဂ ) ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့သည် နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ၏ ဇယား(၈)အေ 

ခွင့်ပပုေားတသာ သံုးတငွများကို လုပ်ငန်းအေလိုအပ်လျှင် စိစစ်သုံးသပ်၍ တပပာငး်လဲ 

တပးနုိင်သည်။ ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့သည်သံုးတငွများကုိ တအာက်ပါအတုိင်းတပပာင်းလဲ 

တပးပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ တာဝန်လွှဲအပ်တောင်ေွက် 

တစနိငု်သည်– 

  (၁) အဖဲွ့အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သံုးတင၊ွ တငွလုးံတငေွငး်သုးံတငနှွင့် တ ကးမမီသံုးတငွ 

များတပပာငး်လဲသံုးစွဲပခငး်၊ 

  (၂) သာမန်သံုးတင၊ွ တငလွုးံတငေွငး်သုးံတငနှွင့် တ ကးမမီသံုးတငမွျားကို အဖဲွ့အစညး် 

တစ်ခုမှ အပခားအဖဲွ့အစည်းတစ်ခုသုိ့ တပပာငး်လဲသံုးစွဲပခငး်၊ 

  (၃) တငွလံုးတငွေင်းသံုးတငွတွင် အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုမှ 

အပခားလုပ်ငန်းစီမံကနိ်းတစ်ခုသ့ုိ  တပပာငး်လဲသံုးစွဲပခငး်။ 

 (ဃ) ေုိသ့ုိ ေတငွများနှင့်သံုးတငွများတပပာင်းလဲပခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သ့ုိ 

တငပ်ပတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်အတွက် ပပုပပငမ်ပီးခန့်မှန်းတပခတငစွာေငး် 

များတွင်လည်းတကာငး်၊ ပပုပပငမ်ပီးခန့်မှန်းတပခတငစွာေငး်များ တငပ်ပချနိ် တနာက်ပိုင်းမှ 

ပဖစ်တပါ်တသာတပပာငး်လဲပခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှန်စာေငး်များတွင်လည်းတကာငး် 

ေည့်သွငး်တဖာ်ပပေမည်။ 
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 ( င ) ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့သည် နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများက  နုိင်ငံတတာ်သ့ုိ 

ေည့်ဝငေ်မည့်တငွကို သတ်မှတ်တပးေမည်။ 

အခန်း(၃) 

နုိင်ငတံော်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ၏ဘဏ္ဍာတေးဆိုငေ်ာလုပ်ပိုင်ခွင့် 

၂၂။ (က) နုိင်ငတံတာ်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများသည် ဇယား(၇)နှင့် (၈) တို့တွင် တဖာ်ပပေား 

တသာ သက်ေိုငေ်ာတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမှုပဖင့် မိမတိို့၏လုပ်ငန်းများကို 

စီမံခန့်ခွဲေမည်။  

 ( ခ ) နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အေ ဇယား(၇) တွင် 

တဖာ်ပပေားတသာ ေတငွများတိုးပခငး်၊ တလျာ့ပခငး်နှင့် စပ်လျဉ်း၍တသာ်လည်းတကာငး်၊ 

ဇယား(၈) အေ ခွင့်ပပုေားတသာ  အဖဲွ့အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သံုးတင၊ွ တငွလုးံတငွေငး် 

သံုးတငွနှင့် တ ကးမမီသံုးတငမွျားတပပာငး်လဲသံုးစွဲပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍တသာ်လည်းတကာငး်၊ 

သာမန်သုံးတငွ၊ တငွလုံးတငွေင်းသုံးတငွနှင့်တ ကးမမီသုံးတငွများကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ 

အပခားအဖဲွ့အစည်းတစ်ခုသ့ုိ တပပာငး်လဲသံုးစွဲပခငး်နှင့် စပ်လျဉ်း၍တသာ်လည်းတကာငး်၊ 

တငွလံုးတငွေင်းသံုးတငွတွင်  အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုမှ အပခား 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုသ့ုိ တပပာငး်လဲသံုးစွဲပခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍တသာ်လည်းတကာငး် 

ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့်ပဖစ်တစ၊ ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့၏ တာဝန် 

လွှဲအပ်ချက်အေ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကကီးဌာန၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့်ပဖစ်တစ တပပာင်းလဲ 

နုိင်သည်။ ေုိသ့ုိေတငွများနှင့်သံုးတငွများတပပာင်းလဲပခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တောင်စု 

လွှတ်တတာ်သ့ုိ တငပ်ပတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်အတွက် ပပုပပင်မပီးခန့်မှန်း 

တပခတငစွာေငး်များတွငလ်ည်းတကာငး်၊ ပပုပပငမ်ပီးခန့်မှန်းတပခတငစွာေငး်များ တငပ်ပချနိ် 

တနာက်ပိုငး်မှ ပဖစ်တပါ်တသာ တပပာငး်လဲပခငး်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှန်စာေငး်များတွင် 

လည်းတကာငး် ေည့်သွင်းတဖာ်ပပေမည်။  

အခန်း(၄) 

ပပည်တောငစ်ုဘဏ္ဍာေန်ပုံတငွအစီအစဉ်ပပငပ်မှ တဆာင်ေွက်တသာ 

နုိင်ငတံော်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ 

၂၃။ (က) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည် ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပု ံတငွအစီအစဉ် ပပင်ပမှ 

တောင်ေွက်တသာ နုိင်ငံတတာ်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစညး်များအား သတ်မှတ်တပးေမည်။ 

ေိုသ့ုိ သတ်မှတ်တပးပခင်းကို အနီးကပ်ေုံးကျငး်ပသည့် ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သ့ုိ 

အကျ ိုးအတကကာငး် တဖာ်ပပချက်နှင့်အတူ အစီေငခ်ံေမည်။ 
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 ( ခ ) ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပံုတငွအစီအစဉ်ပပင်ပမှတောင်ေွက်သည့် နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေး 

အဖဲွ့အစည်းများသည် စီးပွားတေးေန်ေန်တောငေွ်က်နုိငတ်ေးနှင့် မိမတိို့၏ တငတွကကး 

အင်အားအတပါ်  မိမတိို့ေပ်တည် တောငေွ်က်ကကေမည်။ 

 ( ဂ ) ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပံုတငွအစီအစဉ် ပပင်ပမှတောင်ေွက်တသာ နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေး 

အဖဲွ့အစည်းများ၏ စုစုတပါင်းတငွအဝင်နှင့်အေွက်ကုိ စာေင်းပပုစုေန်အလ့ုိငှာ ပပည်တောင်စု၏ 

အေအသံုးခန့်မှန်းတပခတငွစာေင်းတွင် တဖာ်ပပေမည်။  

၂၄။ (က) ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပံုတငွအစီအစဉ်ပပင်ပမှတောင်ေွက်တသာ နုိင်ငတံတာ်ပိုငစ်ီးပွားတေး 

အဖဲွ့အစည်းများ၏ ေတငွနှင့်သုံးတငွအတွက်တာဝန်တပးအပ်ပခင်းခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား (၉) နှင့် (၁၀) တ့ုိတွင် မိမိနှင့် ယှဉ်တဲွတဖာ်ပပေားသည့် ေတငွတ့ုိကုိ 

စီမံကကီးကကပ်တကာက်ခံပခင်းနှင့် သုံးတငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပခင်းပပုေမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါတာဝန်ခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအပ်နှင်းေားတသာ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့်များကို မိမိလက်တအာက်ေိှလုပ်ငန်းေိုင်ော ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအပ် 

တောင်ေွက်တစနုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) ေတငွများကုိ စီမံကကီးကကပ်တကာက်ခံောတွင်လည်းတကာင်း၊ သံုးတငွများကုိ စီမံခန့်ခဲွောတွင် 

လည်းတကာငး် သက်ေိုငေ်ာ ဥပတဒများ၊ နညး်ဥပတဒများ၊ စညး်မျဉ်းများ၊ စညး်ကမ်း 

များ၊ အမိန့်တကကာ်ပငာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကကားချက်များ၊ လုပ်ေုးံလုပ်နည်းများ 

နှင့်အညီ တောင်ေွက်ေမည်။ 

 (ဃ) ပပည်တောင်စုအစိ ုးေအဖွ ဲ ့သည်  ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပု ံတငွအစီအစဉ်ပပင်ပမှ 

တောင်ေွက်တသာ နုိင်ငံတတာ်ပိုင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစညး်များက နုိင်ငံတတာ်သ့ုိေည့်ဝင် 

ေမည့်တငွကို သတ်မှတ်တပးေမည်။   

၂၅။ (က) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည်  ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပု ံတငွအစီအစဉ်ပပင်ပမှ   

တောင်ေွက်တသာ နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ၏ ဇယား(၉)နှင့်(၁၀) တ့ုိတွင် 

တဖာ်ပပေားတသာ ေတငွများနှင့် သံုးတငွများကုိ လုပ်ငန်းအေလုိအပ်လျှင် တပပာင်းလဲတပး 

နုိင်သည်။  ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့သည် ဤပုဒ်မပါကိစ္စေပ်များကုိ တောင်ေွက်နုိင်ေန် 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ တာဝန်လွှဲအပ်တောင်ေွက်တစနိုင်သည်။ ေိုသ့ုိ 

ေတငွများနှင့် သံုးတငွများ တပပာင်းလဲပခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သ့ုိ 

တင်ပပတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်အတွက် ပပုပပင်မပီးခန့်မှန်းတပခတငွစာေင်းများ 

တွင်လည်းတကာင်း၊ ပပုပပင်မပီးခန့်မှန်းတပခတငွစာေင်းများ တင်ပပချန်ိတနာက်ပုိင်းမှ ပဖစ် 

တပါ်တသာ တပပာင်းလဲပခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှန်စာေင်းများတွင် လည်းတကာင်း 

ေည့်သွငး်တဖာ်ပပေမည်။  
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 ( ခ ) ပပည်တောင်စုအစိ ုးေအဖွ ဲ ့သည်  ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပု ံတငွအစီအစဉ်ပပင်ပမှ 

တောင်ေွက်တသာ နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းများလုပ်ကုိင်ေန် 

ကနဦးေင်းနီှးပမှုပ်နံှတငွကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီေည့်ဝင်နုိင်သည်။ 

( ဂ ) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည်  ပပည်တောင်စုဘဏ္ဍာေန်ပု ံတငွအစီအစဉ်ပပင်ပမှ  

တောင်ေွက်တသာ နုိင်ငံတတာ်ပုိင်စီးပွားတေးအဖဲွ့အစည်းများအား လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေန် 

တသာ်လည်းတကာင်း၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံေန်တသာ်လည်းတကာင်း လိုအပ်သည့်တငွများကို 

ပမန်မာနုိင်ငံတတာ် တငွတေးတကကးတေးအဖဲွ့အစည်းများဥပတဒအေ တည်တောင်ေားတသာ 

ဘဏ်များမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တချးယူနိုင်ေန် တငွပမာဏကို သတ်မှတ် 

တပးနိုငသ်ည်။ 

အြုိငး် ၄ 

အရေးရြါ်ေေ်ြုံရငွေ 

၂၆။ (က) နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့ 

လွှတ်ထတာ်၊ အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောငစ်ုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နုိင်ငံထတာ် 

ဖွေဲ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ့ထနချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရငး်စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၊ နိ ုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့ ်  

တိုင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့မျေားသည် ဇယား(၄)တွေင် စီမံ ိန်းနှင့် 

ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနနှင့် ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့် အထရးထြါ်ရန်ြု ံထငွေမှ  ျေခံ 

သံုးစွေဲပခငး် ို ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေငး် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ  မသံုးစွေဲလျှင်မပဖစ်သည့် 

အထရးထြါ် ိစ္စရြ်အတွေ ် အသုံးစရိတ်ပဖစ်ပြီး အရအသုံးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်း  

လျောေားချေ ်တွေင် ြါဝငပ်ခငး်မရှိထသာ အသံုးစရိတ်အတွေ ်သာလျှင ် ထဆာငရ်ွေ ်ခွေင့် 

ရိှသည်။ 

 ( ခ ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အေ အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသံုးစွေဲပခင်း ို ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖွေဲ့၏ 

ဆုံးပဖတ်ချေ ်အရသာ ခွေင့်ပြုရမည်။ 

 ( ဂ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ြုေ်မခွေဲ ( ) နှင့် (ခ) တို့အရ အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံ 

သံုးစွေဲသည့်  ိစ္စရြ်မျေား ုိ  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျေ ိုးအထက ာင်းထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ 

အနီး ြ်ဆုံး ျေင်းြထသာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ် အစညး်အထဝးသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

 (ဃ) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့  

လွှတ်ထတာ်၊ အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောငစ်ုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နုိင်ငံထတာ် 

ဖွေဲ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ့ထနချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရငး်စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စု 
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ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၊ နိ ုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့ ်  

တိုင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့မျေားသည် ဇယား(၂) နှင့် (၄) အရ 

အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသုံးစွေဲပခင်း ို ဘဏ္ဍာတေးနှစ်အတွင်း ကကိုတငမ်တမျှာ်မနှ်း 

နုိင်သည့် ကိစ္စေပ်များနှင့် သဘာဝတဘးအန္တောယ်တကကာင့် ပဖစ်တပါ်လာသည့် ကိစ္စေပ်များ 

အတွက်သာလျှင် ထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ရှိသည်။ ဤြုေ်မခွေဲြါ အတေးတပါ်ေန်ပုံတငွဟူတသာ 

စကားေပ်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ယှဉ်တွဲတဖာ်ပပပါ အတေးတပါ် 

ေန်ပုံတငနှွင့် သက်ေိုငပ်ခငး် မေိှတစေ။ 

 ( င ) ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) အေ အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွေမှ  ျေခံသံုးစွေဲပခငး် ို ပြည်ထောငစ်ုဝန်က ီးဌာန 

စီမံခန့်ခွေဲထရးထ ာ်မတီ၊ တုိင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအဖွေဲ့၏ ဆံုးပဖတ်ချေ ် 

အရသာ ခွေင့်ပြုရမည်။ 

 ( စ ) နိုင်ငံထတာ်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်သူ့  

လွှတ်ထတာ်၊ အမျေ ိုးသားလွှတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောငစ်ုတရားလွှတ်ထတာ်ချေုြ်၊ နုိင်ငံထတာ် 

ဖွေဲ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေဆုိင်ရာခံုရံုး၊ ပြည်ထောင်စုထရွေးထ ာ ်ြွေဲထ ာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု 

ထရှ့ထနချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရငး်စစ်ချေုြ်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွေဲ့၊ ပြည်ထောင်စု 

ဝန်က ီးဌာနမျေားနှင့် ဦးစီးဌာနမျေား၊ နိ ုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွေားထရးအဖွေဲ့အစည်းမျေားနှင့ ်  

တိုင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွေဲ့မျေားသည် ပုဒမ်ခွဲ (ဃ) နှင့် (င) အေ 

အထရးထြါ်ရန်ြံုထငွေမှ  ျေခံသံုးစွေဲသည့်  ိစ္စရြ်မျေား ုိ  ိစ္စတစ်ရြ်ချေင်း အ ျေ ိုးအထက ာင်း 

ထဖာ်ပြချေ ်မျေားနှင့်အတူ အနီး ြ်ဆုံး ျေင်းြထသာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့  

အစည်းအထဝးသ့ုိ တငပ်ြရမည်။ 

အြုိငး် ၅ 

တြ်မမို့စညြ်င်သာယာရေးအဖွေဲ့ များ 

၂၇။ တြ်ပမို့စညြ်င်သာယာထရးအဖွေဲ့မျေားသည် မိမိတို့၏ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန်းမျေား 

 ို မိမိတို့၏ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာငရ်ွေ ်က ရမည်။ 

၂၈။ ( ) တြ်ပမို့စညြ်င်သာယာထရးအဖွေဲ့မျေား၏ ရထငွေနှင့် သံုးထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်း 

ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၁) နှင့် (၁၂) တို့တွေင ် မိမိနှင့်ယှဉ်တွေဲ ထဖာ်ပြ 

ေားသည့် ရထငွေတို့ ို စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခငး်နှင့် သံုးထငွေတို့ ို စီမံခန့်ခွေဲပခငး်ပြုရ 

မည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုငခ်ွေင့်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရိှ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှအဲြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ 
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 ( ဂ ) ရထငွေမျေား ို စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံရာတွေင်လည်းထ ာင်း၊ သံုးထငွေမျေား ို စီမံခန့်ခွေဲရာ 

တွေင် လည်းထ ာင်း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆုိင်ရာဥြထေမျေား၊ နည်းဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ် 

မျေား၊ လုြ်ေုးံလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 

၂၉။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် တြ်ပမို့စညြ်င်သာယာထရးအဖွေဲ့မျေား၏ ဇယား (၁၁) 

နှင့် (၁၂) တို့တွေင ်ထဖာ်ပြေားထသာထငွေမျေား ို လုြ်ငန်းအရ လိအုြ်လျှင ်ထပြာငး်လဲထြး 

နုိင်သည်။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ဤြုေ်မြါ စိ္စရြ်မျေား ို ထဆာငရ်ွေ ်နုိငရ်န် 

စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသ့ုိ တာဝန်လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ ေိုသို့ 

ထငွေမျေားထပြာင်းလဲပခင်းနှင့ ်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထော င်စုလွှတ်ထတာ်သို ့တင်ပြထသာ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင်  

ေည့်သွေငး်ထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြငပ်ြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရငး်မျေား တငပ်ြချေနိ်ထနာ ်ြိုငး်မှ 

ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာငး်လဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် တြ်ပမို့စည်ြင်သာယာထရးအဖွေဲ့မျေားအား လုြ်ငန်း 

လုြ် ိုင်ရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း လိုအြ်သည့်  

ထငွေ ို ထော ်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏  

အတညပ်ြုချေ ်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

၃၀။ တြ်ပမို့စညြ်င်သာယာထရးအဖွေဲ့မျေားသည် မိမိတို့နှင့်သ ်ဆိုင်ထသာ တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ နည်း 

ဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စညး် မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေား 

အရ ခွေင့်ပြုေားထသာ အခွေန်အထ ာ ်အမျေ ိုးအစားမျေား ိုသာ ထ ာ ်ခံနိုင်သည်။ 

အြုိငး် ၆ 

ရေပြည်ရတာ်ရကာငစ်ီ 

၃၁။ ထနပြည်ထတာ်ထ ာငစ်ီသည် ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် လုြ်ငန်းမျေား ို 

ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ ေိုသို ့ ထဆာင်ရွေ ်၍ရထသာရထငွေမျေား ို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေသို ့ 

ထြးသွေင်း၍ ေုတ်ထြးရန်ရှိထသာသုံးထငွေမျေား ို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာရန်ြုံထငွေမှ ေုတ်ယူသုံးစွေဲ 

ရမည်။ 

၃၂။ ( ) ထနပြည်ထတာ်ထ ာငစ်ီ၏ ရထငွေနှင့်သံုးထငွေအတွေ ် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား (၁၃) နှင် ့ (၁၄) တို့တွေင် မိမိနှင့ ်ယှဉ်တွေဲထဖာ်ပြေားသည့်  

ရထငွေတို့ ို စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခငး်နှင့် သုးံထငွေတို့ ို စီမံခန့်ခွေဲပခငး်ပြုရမည်။ 
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( ခ ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရှိလုြ်ငန်းဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ် 

ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ 

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

တွေင ်လည်းထ ာင်း ဤဥ ြထေြါပ ြဋ္ဌာန ်းချေ ်မျေား ၊  သ ်ဆိ ုင ်ရာဥြထေမျေား ၊  

နညး်ဥြထေမျေား၊ စညး်မျေဉ်းမျေား၊ စညး် မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ 

ညွှန်က ားချေ ်မျေား၊ လုြ်ေုးံလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာငရ်ွေ ်ရမည်။ 

၃၃။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ထနပြည်ထတာ်ထ ာင်စီ၏ ဇယား (၁၃) နှင့် (၁၄) တို့တွေင် 

ထဖာ်ပြေားထသာထငွေမျေား ို လုြ်ငန်းအရ လိုအြ်လျှင ် ထပြာငး်လဲထြးနုိင်သည်။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရ 

အဖွေဲ့သည် ဤြုေ်မြါ  ိစ္စရြ်မျေား ို ထဆာင်ရွေ ်နိုင်ရန် စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသို့  

တာဝန်လွှဲအြ် ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ ေုိသ့ုိ ထငွေမျေားထပြာင်းလဲပခင်းမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု 

လွှတ်ထတာ်သို့တင်ပြထသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်း 

မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေား တင်ပြချေနိ်ထနာ ်ြိုင်းမှ  

ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာငး်လဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

အြုိငး် ၇ 

ရေပြည်ရတာ်စည်ြင်သာယာရေးရကာမ်တီ 

၃၄။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီသည် မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအထြါ်ရြ်တည၍် လုြ်ငန်း 

မျေား ုိ မိမိ၏ဘဏ္ဍာထငွေအစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာငရ်ွေ ်ရမည်။ 

၃၅။ ( ) ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီ၏ ရထငွေနှင့် သုံးထငွေအတွေ ် တာဝန်  

ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၅) နှင့် (၁၆) တ့ုိတွေင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွေဲ 

ထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွေတ့ုိ ုိ စီမံက ီးက ြ်ထ ာ ်ခံပခင်းနှင့် သံုးထငွေတ့ုိ ုိ စီမံခန့်ခွေဲပခင်း 

ပြုရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွေဲ ( ) ြါ တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ 

လုြ်ြိုင်ခွေင့်မျေား ို မိမိလ ်ထအာ ်ရှိ လုြ်ငန်းဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအြ်  

ထဆာင်ရွေ ်ထစနုိင်သည်။ 

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

တွေင်လည်းထ ာငး် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား၊ သ ်ဆိုငရ်ာဥြထေမျေား၊ နညး်ဥြထေ 

မျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ် 

မျေား၊ လုြ်ေုးံလုြ်နည်းမျေားနှင့်အညီ ထဆာင်ရွေ ်ရမည်။ 
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၃၆။ ( ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီ၏ ဇယား 

(၁၅) နှင့် (၁၆) တ့ုိတွေင် ထဖာ်ပြေားထသာထငွေမျေား ုိ လုြ်ငန်းအရလုိအြ်လျှင် ထပြာင်းလဲ 

ထြးနိုငသ်ည်။ ပြည်ထောငစ်ုအစိုးရအဖွေဲ့သည် ဤြုေ်မြါ  ိစ္စရြ်မျေား ို ထဆာငရ်ွေ ် 

နုိင်ရန် စီမံ ိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်က ီးဌာနသ့ုိ တာဝန်လွှဲအြ်ထဆာင်ရွေ ်ထစနိုင်သည်။ 

ေိုသ့ုိ ထငွေမျေားထပြာငး်လဲပခင်းနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သ့ုိ တငပ်ြထသာ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွေ ် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရင်းမျေားတွေင်  

ေည့်သွေငး်ထဖာ်ပြရမည်။ ပြုပြငပ်ြီးခန့်မှန်းထပခထငွေစာရငး်မျေား တငပ်ြချေနိ်ထနာ ်ြိုငး်မှ 

ပဖစ်ထြါ်ထသာ ထပြာငး်လဲပခင်းမျေား ို အမှန်စာရငး်မျေားတွေင် ေည့်သွေင်းထဖာ်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်ထောင်စုအစုိးရအဖွေဲ့သည် ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီအား လုြ်ငန်း 

လုြ် ိုင်ရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထ ာင်း လိုအြ်သည့်  

ထငွေ ုိ ထော ်ြံ့ထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချေးထငွေပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်၏ 

အတညပ်ြုချေ ်ပဖင့် ရယူထဆာင်ရွေ ်ခွေင့်ပြုနိုငသ်ည်။ 

၃၇။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထ ာ်မတီသည် မိမနိှင့်သ ်ဆိုငထ်သာ တည်ဆဲဥြထေမျေား၊ 

နည်းဥြထေမျေား၊ စည်းမျေဉ်းမျေား၊ စည်း မ်းမျေား၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာမျေား၊ အမိန့်မျေား၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေား 

အရ ခွေင့်ပြုေားထသာ အခွေန်အထ ာ ်အမျေ ိုးအစားမျေား ိုသာ ထ ာ ်ခံနိုင်သည်။ 

အပုိငး် ၈ 

ပမန်မာနုိင်ငတံော်ဗဟိုဘဏ် 

၃၈။ (က) ပမန်မာနုိင်ငံတတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် မိမိ၏ဘဏ္ဍာတငွအတပါ်ေပ်တည်၍ မိမိ၏ ဘဏ္ဍာတငွ 

အစီအစဉ်ပဖင့် လုပ်ငန်းများကုိတောင်ေွက်ောတွင် ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏ အတည်ပပုချက် 

ေယူေမည်။ 

 ( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ တငွအဝင်နှင် ့အေွက်ကို စာေင်းပပုစုေန်အလို ့ငှာ 

ပပည်တောင်စု၏ အေအသံုးခန့်မှန်းတပခတငစွာေငး်တွင်တဖာပ်ပေမည်။ 

၃၉။ (က) ပမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေတငွနှင့်သံုးတငအွတွက် တာဝန်တပးအပ်ပခင်းခံေသည့် 

ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁၇) နှင့် (၁၈) တို့တွင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲတဖာ်ပပေားသည့် 

ေတငတွို့ကို စီမံကကီးကကပ်တကာက်ခံပခငး်နှင့် သံုးတငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပခင်းပပုေမည်။ 

 ( ခ ) ပုဒမ်ခွဲ (က) ပါတာဝန်ခံေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသးီသည် မိမအိားအပ်နှငး်ေားတသာ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့်များကို မိမိလက်တအာက်ေိှ လုပ်ငန်းေိုင်ော ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှအဲပ် 

တောင်ေွက်တစနုိင်သည်။ 

 ( ဂ ) ေတငွများကုိ စီမံကကီးကကပ်တကာက်ခံောတွင်လည်းတကာင်း၊ သံုးတငွများကုိ စီမံခန့်ခဲွောတွင် 

လည်းတကာင်း၊ ဤဥပတဒပါပပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ေုိင်ောဥပတဒများ၊ နည်းဥပတဒများ၊ 
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စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်တကကာ်ပငာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကကားချက်များ၊ 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တောင်ေွက်ေမည်။ 

၄၀။ ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည် ပမန်မာနုိငင်တံတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဇယား  (၁၇) နှင့် (၁၈) တို့တွင် 

တဖာ်ပပေားတသာေတငွများနှင့် သုံးတငွများကို လုပ်ငန်းအေလိုအပ်လျှင် တပပာင်းလဲတပးနိုင်သည်။ 

ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည် ဤပုဒ်မပါကိစ္စေပ်များကို တောင်ေွက်နုိငေ်န် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာတေး 

ဝန်ကကီးဌာနသုိ့  တာဝန်လွှဲအပ်တောငေွ်က်တစနိုင်သည်။ေိုသ့ုိ ေတငွများနှင့် သံုးတငမွျား တပပာငး်လဲပခငး် 

များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်သ့ုိ တငပ်ပတသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်အတွက် 

ပပုပပငမ်ပီးခန့်မှန်းတပခတငစွာေငး်များတွင်လည်းတကာငး်၊ ပပုပပငမ်ပီးခန့်မှန်းတပခတငစွာေငး်များ တငပ်ပချနိ် 

တနာက်ပိုင်းမှ ပဖစ်တပါ်တသာတပပာင်းလဲပခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမှန်စာေင်းများတွင်လည်းတကာင်း 

ေည့်သွငး်တဖာ်ပပေမည်။  

၄၁။ (က) ပမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်ကုန်ေုံးသည့်အခါ 

အသားတင်အပမတ်တငွ၏ တလးေယ်ောခုိင်နှုန်းနှင့်ညီမျှတသာတငွပမာဏကုိ ပမန်မာနုိင်ငံတတာ် 

ဗဟိုဘဏ်၏ အတေွတေွသီးသန့်တငစွာေငး်သို့တပးသငွး်မပီး၊ အသားတင်အပမတ်တငွမှ 

ကျန်ေှိတငွကို ပမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဗဟိုဘဏ်က ကိုင်တောင်ေားတသာ အစိုးေတငွတချး 

သက်တသခံလက်မှတ်များကို တေွးယူေန်အသုံးပပုမပီးတနာက် ကျန်ေှိတသာအသားတင် 

အပမတ် လက်ကျန်တငကွို နုိင်ငတံတာ်သ့ုိေည့်ဝင်ေမည်။ 

 ( ခ ) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည် ပမန်မာနုိင်ငတံတာ်ဗဟိုဘဏ်က နုိင်ငတံတာ်သ့ုိ ေည့်ဝင် 

ေမည့်တငွကို သတ်မှတ်တပးေမည်။ 

 ( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်ကုန်ေုံး၍ အရှုံး 

တပါ်တပါက်ပါကအေိုပါအရှုံးကို ပမန်မာနိုင်ငံတတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ အတေွတေွသီးသန့် 

တငွစာေင်းမှ ခုနှိမ်ေမည်။ 

 (ဃ) ပမန်မာနုိင်ငံတတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် လုိအပ်ပါက ပပည်တောင်စုလွှတ်တတာ်၏ ခွင့်ပပုချက်ပဖင့် 

ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တချးတငေွုတ်တချးနုိင်သည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ဖွေဲ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ  ျွနု်ြ်လ ်မှတ်ထရးေုိးသည်။

  

(ြုံ)ဝငး်ပမင့် 

နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 










































