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၂ဝ၁၈ ခုနစှ၊် ပြည်ထ ောငစု်၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ငုရ်ောဥြထေ 

(၂ဝ၁၈ ခုနစှ၊် ပြည်ထ ောငစု်လွှတထ်တော်ဥြထေအမှတ ်၈။) 

၁၃၇၉ ခုနစှ၊် တထြေါငု်ံးလပြည့််ထ  ော် ၁၂ ရ ် 

(၂ဝ၁၈ ခုနစှ၊် မတလ် ၁၃ ရ ်) 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေက ု ပြဋ္ဌောနု်ံးလ ုက်သည်။ 

 

အြ ုငု်ံး ၁ 

အမည်နငှ့်် စတငအ်    ုံးသ ထ်ရော သ်ည့််ထ ့်ရ  ်

၁။ (က) ဤဥြထေက ု ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေဟု ထခေါ်တွေင ်ထစရမည်။ 

(ခ) ဤဥြထေသည် ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလ ၁ ရက်ထန ေ့မှ စက်တငဘ်ောလ ၃ဝ ရက်ထန ေ့   ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့ 

ကောလအတွေက်ပြစရ်မည်။ 

(ဂ) ဤဥြထေသည် ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလ ၁ ရက်ထန ေ့မှ စတငအ်က   ုံးသက်ထရောက်ထစရမည်။ 

အြ ုငု်ံး ၂ 

န ငုင်  ထတော်သမမတ၊ ပြညထ် ောငစ်ုအစ ုုံးရအဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောငစ်ုလွှတထ်တော်၊ ပြည်သ ့်လွှတထ်တော်၊ အမ   ုံးသောုံးလွှတထ်တော၊် 

ပြည်ထ ောငစ်တုရောုံးလွှတထ်တောခ်  ြ်၊ န ငုင်  ထတော်ဖွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ငုရ်ောခ ုရ ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ထုရွေ ုံးထ ော ြ်ွေ ထ ော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထ ခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝ ်အဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောငစ်ုဝ ်က  ုံးဌော မ ောုံးနငှ့်် ဦုံးစ ုံးဌော မ ောုံး 

 

အခ ်ုံး(၁) 

ရထငွေမ ောုံးနငှ့််သ ုုံးထငွေမ ောုံး 

၂။ န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်လုွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ော ခ ရု ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ဝုနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံးသည် ပြည်ထ ောငစ်ု၏ 

ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု ထဆောငရ်ွေက်ကကရမည်။   ုသ ု ေ့ထဆောငရ်ွေက်၍ရထသော ရထငွေ မ ောုံးက ု 

ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေသ ု ေ့ ထြုံးသွေငု်ံး၍  ုတ်ထြုံးရနရ်ှ ထသော သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေမှ 

 ုတ်ယ သ ုုံးစွေ ရမည်။ 

၃။ (က) န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ော ခ ရု ု ုံး၊ 
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ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ဝုနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံး၏ ရထငွေနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေအတွေက် 

တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် ဇယောုံး(၁)၊ (၂)၊ (၃) နငှ်ေ့ (၄)တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ယှဉ်တွေ  ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ 

ရထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ုစြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က)ြါ တောဝနခ် ရသည်ေ့ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံးအြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့ မ ောုံးက ု 

မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ောြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေငလ်ည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး 

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လုြ်  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

၄။ (က) န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ော ခ ရု ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ဝုနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံးသည် ရထငွေမ ောုံးက ု 

စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင ်ဤဥြထေအရ လ ော ောုံးထသောရထငွေတ ု ေ့ က် တ ုုံး၍ပြစထ်စ၊ ထလ ောေ့၍ပြစထ်စ 

ရထသောရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တင ်ဘောလအ   

ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး 

တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှပြစ်ထြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(ခ) န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ော ခ ရု ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ဝုနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံးသည် သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်

ဤဥြထေအရ ခွေင်ေ့ပြ  ောုံးထသော သ ုုံးထငွေမ ောုံးအတွေငု်ံး ထငွေစောရငု်ံးထခါငု်ံးစဉ်လွှ ထပြောငု်ံး သ ုုံးစွေ သည်ေ့ 

အသ ုုံးစရ တ်မ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ြုေမ် ၁၁ အရ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၏ ခွေင်ေ့ပြ ခ က်ပြင်ေ့ သ ုုံးစွေ သည်ေ့ 

အသ ုုံးစရ တ်မ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ လည်ုံးထကောငု်ံး ပြည်ထ ောငစ်လုွှတ်ထတော်သ ု ေ့ တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ 

စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက်ပြ ပြငပ်ြြီုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေ စောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်

 ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(ဂ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ဤဥြထေ၏ ြုေမ် ၁၁ အရ ြ ုမ ုသ ုုံးစွေ ရန ်ခွေင်ေ့ပြ သည်ေ့ က စစရြ်မ ောုံးက ု 

က စစတစရ်ြ်ခ ငု်ံးအက   ုံးအထကကောငု်ံး ထြော်ပြခ က်မ ောုံးနငှ်ေ့အတ  ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ တငပ်ြအတည ်

ပြ ခ က်ရယ ရမည်။ 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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၅။ ပြည်ထ ောငစ်အုစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ဘဏ္ဍောထရုံးထကော်မရှငန်ငှ်ေ့ ည  န  ငု်ံးရရှ သည်ေ့ တ ုငု်ံးထေသကကြီုံး သ ု ေ့မဟုတ် 

ပြည်နယ်အစ ုုံးရအြွေ ွဲ့မ ောုံး၏ အရအသ ုုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးအရ လ ုအြ်သည်ေ့ထငွေက ု ပြည်ထ ောငစ်ု၏ 

ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေမှ သင်ေ့တငေ့ထ်လ ောက်ြတ်စွေော ပြည်ေ့ဆည်ုံးထြုံးပခငု်ံး၊ အ  ုံးက စစအပြစ ်ထ ောကြ် ေ့ပခငု်ံး၊ 

လ ုအြ်သည်ေ့ထခ ုံးထငွေမ ောုံး  ုတ်ထခ ုံးပခငု်ံးတ ု ေ့က ု ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ခွေင်ေ့ပြ န ငု ်သည်။ 

 

အခ ်ုံး (၂) 

ထငွေထခ ုံးယ ပခငု်ံး 

၆။ ပြည်ထ ောငစ်အုစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် လုြ်ငနု်ံးစြီမ ခ က်မ ောုံးအတွေက်ပြစထ်စ၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏အရအသ ုုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးြါ 

အသ ုုံးစရ တ်မ ောုံးအတွေက်ပြစထ်စ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုကတောဝနယ် ရထသော ထခ ုံးထငွေ စောခ  ြ်မ ောုံး သ ု ေ့မဟုတ် အောမခ စောခ  ြ်မ ောုံး 

 ုတ်ထြုံးပခငု်ံးပြင်ေ့ လည်ုံးထကောငု်ံး၊ အပခောုံးနည်ုံးလမ်ုံးမ ောုံးပြင်ေ့ လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ပြည်တွေငု်ံးမှပြစထ်စ၊ ပြည်ြမှပြစထ်စ 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ထငွေထခ ုံးယ န ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ ထခ ုံးထငွေရယ သည်ေ့အခါ သင်ေ့သည် 

 ငပ်မငသ်ည်ေ့ အတ ုုံးန နု်ံးမ ောုံး သတ်မှတ်န ငုသ်ည်။ ပြနဆ်ြ်ရန၊် ပြနထ်ရွေ ုံးရန ်သ ု ေ့မဟုတ် အပခောုံးနည်ုံးစြီမ ရန ်

စည်ုံးကမ်ုံးခ က်မ ောုံးက ုလည်ုံး ပြ လုြ်န ငုသ်ည်။ သ ု ေ့ရောတွေင ်ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏမ်ှ ထငွေထခ ုံးယ ပခငု်ံးအတွေက် 

အတ ုုံးန နု်ံးနငှ်ေ့ လ ုအြ်ထသောစည်ုံးကမ်ုံးခ က်မ ောုံးက ု ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏန်ငှ်ေ့ ည  န  ငု်ံးပြြီုံးမှ သတ်မှတ်န ငုသ်ည်။ 

၇။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့က ယခငဘ်ဏ္ဍောထရုံးနစှအ်တွေငု်ံး လ ုအြ်ထငွေမ ောုံးပြည်ေ့တငု်ံးရနအ်ောမခ  စောခ  ြ်မ ောုံး 

ထရောငု်ံးခ ပခငု်ံးပြင်ေ့ ရယ ခ ေ့သည်ေ့ ထခ ုံးထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ အခ  နက် ထရောက်ထသောအခါ ထြုံးဆြ်ပခငု်ံးက ု 

အောမခ စောခ  ြ်အသစမ် ောုံးပြင်ေ့ လ လှယ်န ငုသ်ည်။ 

၈။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့က ုယ်စောုံး စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနက ဘဏ္ဍောထရုံးနစှအ်တွေငု်ံး လ ုအြ်ထငွေမ ောုံး 

ပြည်ေ့တငု်ံးရန ်အစ ုုံးရထငွေထခ ုံးသက်ထသခ လက်မှတ်မ ောုံး ဝယ်ယ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ ထရောငု်ံးခ ပခငု်ံးက ု ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သ ု ေ့ 

တောဝနထ်ြုံးအြ်န ငုသ်ည်။ 

၉။ ပြည်ထ ောငစ်အုစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော၏် အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ လုြ်ငနု်ံးစြီမ ခ က် တစရ်ြ်ရြ်အတွေက် 

ပြည်ထ ောငစ်ုအဆင်ေ့ ဌောနအြွေ ွဲ့အစည်ုံးအတွေက်ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ တ ုငု်ံးထေသကကြီုံး သ ု ေ့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင်ေ့ 

ဌောနအြွေ ွဲ့အစည်ုံးအတွေက် ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ပြည်ြမှထငွေထခ ုံးယ န ငုသ်ည်။ ပြည်ြမှရရှ ထသော ထခ ုံးထငွေမ ောုံးက ု 

န ငုင် ထတော်နငှ်ေ့အက   ုံးတ  ထဆောငရ်ွေက်ထနထသော လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးသ ု ေ့ သင်ေ့ထလ ော်ထသော စည်ုံးကမ်ုံးခ က်မ ောုံး 

သတ်မှတ်၍ပြနလ်ည် ုတ်ထခ ုံးခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ 

၁ဝ။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည ်ဤအခနု်ံးြါက စစရြ်မ ောုံး အောုံးလ ုုံးက ုပြစထ်စ၊ အခ   ွဲ့က ုပြစထ်စ ထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်

စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောန ပြည်ထ ောငစ်ုဝနက်ကြီုံးအောုံး လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့အြ်နငှု်ံး န ငုသ်ည်။ 

(ခ) ပြည်သ ေ့ထ ကုံးပမြီစြီမ ခန် ေ့ခွေ မ ဥြထေအခနု်ံး(၁ဝ) နငှ်ေ့အညြီ စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောန ပြည်ထ ောငစ်ုဝနက်ကြီုံးသည် 

ဤအခနု်ံးြါ ထငွေထခ ုံးယ ထသောက စစမ ောုံးအတွေက် န ငုင် ထတော်က ုယ်စောုံး အောမခ ခ က်ထြုံးန ငုသ်ည်။ 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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၁၁။ ဇယောုံး(၁)၊ (၃) နငှ်ေ့ (၇)တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြလ ော ောုံးထသော ရထငွေမ ောုံးအနက် ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်က အတည်ပြ ပြြီုံးထသော 

ထခ ုံးထငွေစောခ  ြ်ခ  ြ်ဆ ုပြြီုံးသည်ေ့ ပြည်ြထခ ုံးယ ရထငွေသည် လ ော ောုံးသည် က် ြ ုမ ုရရှ လျှင ်ယငု်ံးသ ု ေ့ 

ြ ုမ ုရရှ ထသောထငွေမ ောုံးပြင်ေ့ ဆက်န ွှယ် ောုံးသည်ေ့ လုြ်ငနု်ံးအသ ုုံးစရ တ်မ ောုံးထကကောင်ေ့ ဇယောုံး (၂)၊ (၄) နငှ်ေ့ (၈)တ ု ေ့တွေင ်

ထြော်ပြခွေင်ေ့ပြ  ောုံးထသော သ ုုံးထငွေမ ောုံး က် ြ ုမ ုသ ုုံးစွေ ရန ်လ ုအြ်ြါက ပြည်ထ ောငစ်အုစ ုုံးရအြွေ ွဲ့က စ စစသ် ုုံးသြ်၍ 

ထငွေစောရငု်ံးထခါငု်ံးစဉ်လွှ ထပြောငု်ံးသ ုုံးစွေ ပခငု်ံးပြင်ေ့ ပြစထ်စ၊ ြုေမ် ၂၇ ြါပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ အထရုံးထြေါ်ရနြ် ုထငွေမှပြစထ်စ 

ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ ယငု်ံးသ ု ေ့ခွေင်ေ့ပြ ခ ေ့သည်ေ့ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှစက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခ ထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး 

တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ခွေင်ေ့ပြ ခ ေ့သည်ေ့ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

၁၂။ ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလ ၁ ရက်ထန ေ့မှ စက်တငဘ်ောလ ၃၁ ရက်ထန ေ့တွေင ်ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့ကောလအတွေငု်ံး ဤအခနု်ံးအရ 

ထငွေထခ ုံးစောခ  ြ်မ ောုံး ခ  ြ်ဆ ုပြြီုံးထနောက် အမှနတ်ကယ်ထခ ုံးယ ရရှ သည်ေ့ ထငွေစုစုထြါငု်ံးသည် 

က ြ်သနု်ံးထြါငု်ံးထလုံးဆယ်ေ့နစှသ် နု်ံး က်မြ ုထစရ။ 

 

အခ ်ုံး (၃) 

ပြည်ြအ  အည ရယ ပခငု်ံး 

၁၃။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် လုြ်ငနု်ံးစြီမ ခ က်တစရ်ြ်ရြ်အတွေက် ပြည်ထ ောငစ်ုအဆင်ေ့ 

ဌောနအြွေ ွဲ့အစည်ုံးအတွေက်ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ တ ုငု်ံးထေသကကြီုံး သ ု ေ့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင်ေ့ ဌောနအြွေ ွဲ့ အစည်ုံးအတွေက ်

ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး ပြည်ြအက အညြီက ု ထငွေသောုံး၊ ြစစည်ုံးထဆောငရ်ွေက်ထြုံးမ တ ု ေ့ပြင်ေ့ ရယ ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ 

၁၄။ ဇယောုံး (၁)၊ (၃) နငှ်ေ့ (၇)တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြလ ော ောုံးထသော ရထငွေမ ောုံးအနက် ပြည်ြအက အညြီရထငွေသည် 

လ ော ောုံးသည် က်ြ မု ုရရှ လျှင ်ယငု်ံးသ ု ေ့ြ ုမ ုရရှ ထသော ထငွေမ ောုံးပြင်ေ့ ဆက်န ွှယ် ောုံးသည်ေ့လုြ်ငနု်ံးအသ ုုံး စရ တ်မ ောုံးထကကောင်ေ့ 

ဇယောုံး (၂)၊ (၄) နငှ်ေ့ (၈) တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြခွေင်ေ့ပြ ထသော သ ုုံးထငွေမ ောုံး က် ြ ုမ ုသ ုုံးစွေ ရန ်လ ုအြ်ြါက ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့က 

စ စစသ် ုုံးသြ်၍ ထငွေစောရငု်ံးထခါငု်ံးစဉ် လွှ ထပြောငု်ံးသ ုုံးစွေ ပခငု်ံး နည်ုံးလမ်ုံး၊ ြုေမ် ၂၇ ြါပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ 

အထရုံးထြေါ်ရနြ် ုထငွေမှ ခွေင်ေ့ပြ သည်ေ့ နည်ုံးလမ်ုံးတ ု ေ့ပြင်ေ့ ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ ယငု်ံးသ ု ေ့ ခွေင်ေ့ပြ သည်ေ့သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် 

ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံး ထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ခွေင်ေ့ပြ ခ ေ့သည်ေ့သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံး 

ထြော်ပြရမည်။ 

 

အခ ်ုံး (၄) 

ပြည်ထ ောငစ်ဘုဏ္ဍောရ ်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေ ်ထသော ပြည်ထ ောငစ်ုဝ ်က  ုံးဌော မ ောုံးနငှ့်် ဦုံးစ ုံးဌော မ ောုံး 

၁၅။ လ မ ြ လ ုထရုံးအြွေ ွဲ့သည် မ မ တ ု ေ့၏ လ မ ြ လ ုထရုံးရနြ် ုထငွေနငှ်ေ့ အလုြ်တွေင ် ခ ကု်မ အက   ုံးခ စောုံးခွေင်ေ့ 

ရနြ် ုထငွေတ ု ေ့အထြေါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 
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၁၆။ (က) လ မ ြ လ ုထရုံးအြွေ ွဲ့၏ ရထငွေနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံး သည် ဇယောုံး (၅) နငှ်ေ့ 

(၆)တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ယှဉ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ  ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က)ြါ တောဝနခ် ရသည်ေ့ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံးအြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့မ ောုံး က ု မ မ လက်ထအောက်ရှ  

လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ော ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေငလ်ည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လြ်ု  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

၁၇။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် လ မ ြ လ ုထရုံးအြွေ ွဲ့၏ ဇယောုံး (၅)နငှ်ေ့ (၆)တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြ  ောုံးထသော ထငွေမ ောုံးက ု 

လုြ်ငနု်ံးအရ လ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ဤြုေမ်ြါက စစရြ်မ ောုံးက ု 

ထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ တောဝနလ်ွှ အြ် ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ 

ထငွေမ ောုံးထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ 

စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခ ထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခ 

ထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး 

 ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် လ မ ြ လ ုထရုံးအြွေ ွဲ့အောုံး လုြ်ငနု်ံးလုြ်က ုငရ်န ်ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ 

ရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ ရနထ်သော်လည်ုံးထကောငု်ံး လ ုအြ်သည်ေ့ထငွေက ု ထ ောက်ြ ေ့ထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ၊ ထခ ုံးထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ရယ ထဆောငရ်ွေက်ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ 

၁၈။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည ်လ မ ြ လ ုထရုံးအြွေ ွဲ့က လ မ ြ လ ုထရုံးရနြ် ုထငွေနငှ်ေ့ အလုြ်တွေင ်  ခ ကု်မ  

အက   ုံးခ စောုံးခွေင်ေ့ရနြ် ုထငွေတ ု ေ့ပြင်ေ့ ရြ်တည်ပြြီုံး ယငု်ံးရနြ် ုထငွေမှ အက   ုံးခ စောုံးခွေင်ေ့မ ောုံးထြုံးရောတွေင ်လ ုထလောက်မ  မရှ ၍ 

ထတောငု်ံးခ လောြါက ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေမှ  ည်ေ့ဝငပ်ခငု်ံး၊ ထ ောက်ြ ေ့ပခငု်ံးနငှ်ေ့ လ ုအြ် 

သည်ေ့ထခ ုံးထငွေမ ောုံး ုတ်ထခ ုံးပခငု်ံး၊ လ မ ြ လ ုထရုံးအ မ်ရောစြီမ က နု်ံးအတွေက် ပြည်ထ ောငစ်ု၏ ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေမှ 

ထ ောက်ြ ေ့ထြုံးပခငု်ံးတ ု ေ့က ု ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ 

အြ ုငု်ံး ၃ 

န ငုင်  ထတော်ြ ုငစ် ုံးြွေောုံးထရုံးအဖွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး 

 

အခ ်ုံး (၁) 

ရထငွေမ ောုံးနငှ့််သ ုုံးထငွေမ ောုံး 

၁၉။ (က) န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးသည် စြီုံးြွေောုံးထရုံးဆနဆ်နထ်ဆောငရ်ွေက်န ငုထ်ရုံးနငှ်ေ့ မ မ တ ု ေ့၏ 

ထငွေထကကုံးအငအ်ောုံးအထြေါ် မ မ တ ု ေ့ရြ်တည်န ငုထ်ရုံးမ နငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ကကရောတွေင ်န ငုင် ထတော်ြ ုင ်

စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ က ုယ်ြ ုငဘ်ဏ္ဍောရနြ် ုထငွေလက်က နအ်ထပခအထနအရ စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍော ထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောန၏ 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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သတ်မှတ်ခ က်နငှ်ေ့အညြီ သောမနအ်သ ုုံးစရ တ် အောုံးလ ုုံး၊ ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးအသ ုုံးစရ တ် အောုံးလ ုုံးနငှ်ေ့ 

ထ ကုံးပမြီအသ ုုံးစရ တ်အောုံးလ ုုံးတ ု ေ့က ု လုြ်ငနု်ံးသ ုုံးရငု်ံးနှြီုံးထငွေအပြစ ်မ မ တ ု ေ့၏ က ုယြ် ုငဘ်ဏ္ဍော 

ရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ သောမနအ်သ ုုံးစရ တ်ထအောက်ရှ  ကုနက်ကမ်ုံးြစစည်ုံး ဝယ်ယ ပခငု်ံး အသ ုုံးစရ တ်၊ 

ကုနသ်ွေယ်လုြ်ငနု်ံးခွေန၊် ဝငထ်ငွေခွေန၊် န ငုင် ထတော်သ ု ေ့  ည်ေ့ဝငထ်ငွေ၊ ကုန ်ုတ်လုြ်မ စရ တ်/ လြ်ုငနု်ံးထဆောငရ်ွေက်မ စရ တ်၊ 

စြီမ နငှ်ေ့သထုတသနစရ တ်နငှ်ေ့ ထရောငု်ံးခ ပြန် ေ့ပြ ုံးမ စရ တ်တ ု ေ့က ု လုြ်ငနု်ံးသ ုုံး ရငု်ံးနှြီုံးထငွေအပြစ ်မ မ တ ု ေ့၏ 

က ုယ်ြ ုငဘ်ဏ္ဍောရနြ် ုထငွေ အစြီအစဉ်ပြင်ေ့ ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ သောမနအ်သ ုုံး စရ တ်ထအောက်ရှ  ကုနက်ကမ်ုံးြစစည်ုံးဝယယ် ပခငု်ံး 

အသ ုုံးစရ တ်၏ ၅ဝ ရောခ ငုန်  နု်ံး၊ ကုနသ်ွေယ်လုြ်ငနု်ံးခွေန၊် ဝငထ်ငွေခွေန၊် န ငုင် ထတော်သ ု ေ့ ည်ေ့ဝငထ်ငွေ၊ ကုန ်ုတ်လုြ်မ စရ တ်/ 

လုြ်ငနု်ံးထဆောငရ်ွေက်မ စရ တ်၊ စြီမ နငှ်ေ့သထုတ သနစရ တ်နငှ်ေ့ ထရောငု်ံးခ ပြန် ေ့ပြ ုံးမ စရ တ်တ ု ေ့က ု လုြ်ငနု်ံးသ ုုံး ရငု်ံးနှြီုံးထငွေအပြစ ်

မ မ တ ု ေ့၏ က ုယ်ြ ုငဘ်ဏ္ဍော ရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး ထဆောငရ်ွေက်ကကရမည်။ လုြ်ငနု်ံးသ ုုံးရငု်ံးနှြီုံးထငွေက ု 

မ မ တ ု ေ့၏ ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေပြင်ေ့ ထဆောငရ်ွေက်ရန ်မလ ု ထလောက်ြါက ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ထငွေထရုံးထကကုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး 

ဥြထေအရ တည်ထ ောင ်ောုံးထသော န ငုင် ြ ုငဘ်ဏမ် ောုံးမှ သတမ်ှတ်ခ က်နငှ်ေ့အညြီ ထငွေထခ ုံးယ သ ုုံးစွေ  န ငုသ်ည်။ 

(ခ) န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးသည် ြုေမ်ခွေ (က)တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ မ မ တ ု ေ့၏ က ုယ်ြ ုငဘ်ဏ္ဍောရနြ် ုထငွေပြင်ေ့ 

သ ုုံးစွေ ရမည်ေ့အသ ုုံးစရ တ်မ ောုံးမှအြ ပြညြ်သ ု ေ့ ထ ကုံးပမြီပြနလ်ည်ထြုံးဆြ်ရန ်အသ ုုံးစရ တ်၊ က နသ်ောမနအ်သ ုုံးစရ တ်နငှ်ေ့ 

ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးအသ ုုံးစရ တ်မ ောုံးက ု ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေ အစြီအစဉ်ပြင်ေ့ ထဆောငရ်ွေက်ကကရမည်။ 

၂ဝ။ န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ ထငွေအဝငန်ငှ်ေ့အ ွေက်က ု စောရငု်ံးပြ စုရနအ်လ ု ေ့ငေှာ 

ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေစောရငု်ံးတွေင ်ထြော်ပြရမည်။ 

၂၁။ (က) ဇယောုံး (၇) နငှ်ေ့ (၈) တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေမ ောုံးသည် 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးက စြီမ က နု်ံးရညမ်ှနု်ံးခ က်မ ောုံးအရ  ထပမောက်ထအောငပ်မငစ်ွေော 

အထကောငအ် ည်ထြော်န ငုရ်န ်ရည်မှနု်ံး ောုံးထသောထငွေမ ောုံးပြစသ်ည်။ 

(ခ) န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ ရထငွေနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ 

ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် ဇယောုံး (၇) နငှ်ေ့ (၈) တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ယှဉ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေတ ု ေ့က ု 

စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လြ်ု  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

 

အခ ်ုံး (၂) 

န ငုင်  ထတော်ြ ုငစ် ုံးြွေောုံးထရုံးအဖွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးနငှ့််ြတသ် ်၍ 

ပြည်ထ ောငစ်အုစ ုုံးရအဖွေ ွဲ့၏ လုြ်ြ ုငခ်ွေင့််မ ောုံး 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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၂၂။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် စြီုံးြွေောုံးထရုံးဆနဆ်န ်ထဆောငရ်ွေက်ရမည်ေ့ န ငုင် ထတော်ြ ုင ်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးအောုံး 

သတ်မှတ်ထြုံးရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် န ငုင် ထတော်ြ ုင ်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ ဇယောုံး (၇) တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးထသော 

ရထငွေမ ောုံးတ ုုံးပခငု်ံး၊ ထလ ောေ့ပခငု်ံးမ ောုံးက ု လုြ်ငနု်ံးအရ လ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ဤြေုမ်ြါက စစရြ်မ ောုံးက  ုစြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ တောဝန ်

လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် န ငုင် ထတော်ြ ုင ်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ ဇယောုံး (၈) အရ ခွေင်ေ့ပြ  ောုံးထသော 

သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု လုြ်ငနု်ံးအရလ ုအြ်လျှင ်စ စစသ် ုုံးသြ်၍ ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် 

သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု ထအောက်ြါအတ ုငု်ံး ထပြောငု်ံးလ ထြုံးပခငု်ံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ 

တောဝနလ်ွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်- 

(၁) အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်၏ု သောမနသ် ုုံးထငွေ၊ ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးသ ုုံးထငွေနငှ်ေ့ ထ ကုံးပမြီသ ုုံးထငွေမ ောုံး ထပြောငု်ံးလ  သ ုုံးစွေ ပခငု်ံး၊ 

(၂) သောမနသ် ုုံးထငွေ၊ ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးသ ုုံးထငွေနငှ်ေ့ ထ ကုံးပမြီသ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်မု ှအပခောုံး အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်သု ု ေ့ 

ထပြောငု်ံးလ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံး၊ 

(၃) ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးသ ုုံးထငွေတွေင ်အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်အုတွေငု်ံး လုြ်ငနု်ံးစြီမ က နု်ံးတစခ်မုှ အပခောုံးလုြ်ငနု်ံး စြီမ က နု်ံးတစခ်သု ု ေ့ 

ထပြောငု်ံးလ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံး။ 

(ဃ)   ုသ ု ေ့ ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေမ ောုံးထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ 

ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခ ထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ် ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ 

အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး  ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(င) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် န ငုင် ထတော်ြ ုင ်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးအောုံး လြ်ုငနု်ံးလုြ်က ုငရ်န ်လ ုအြ်သည်ေ့ 

လုြ်ငနု်ံးသ ုုံးရငု်ံးနှြီုံးထငွေက ု လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ မ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးအတွေက် လ ုအြ်သည်ေ့ ထငွေက ုလည်ုံးထကောငု်ံး 

ထ ောက်ြ ေ့ထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ၊ ထခ ုံးထငွေပြင်ေ့ ပြစ်ထစ ပြည်ထ ောငစ်လုွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ 

ရယ ထဆောငရ်ွေက်ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ 

(စ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးက န ငုင် ထတော်သ ု ေ့  ည်ေ့ဝငရ်မည်ေ့ထငွေက ု 

သတ်မှတ်ထြုံးရမည်။ 

(ဆ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် န ငုင် ထတော်ြ ုင ်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးက လြ်ုငနု်ံးလုြ်က ုငရ်န ်လ ုအြ်သည်ေ့ 

လုြ်ငနု်ံးသ ုုံးရငု်ံးနှြီုံးထငွေက ုလည်ုံးထကောငု်ံး၊ ရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ မ  လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးအတွေက် လ ုအြ်သည်ေ့ ထငွေက ုလည်ုံးထကောငု်ံး 

ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ထငွေထရုံးထကကုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးဥြထေအရ တည်ထ ောင ်ောုံး ထသော န ငုင် ထတော်ဘဏမ် ောုံးမှ 

ထခ ုံးယ န ငုရ်န ်ထငွေြမောဏက ု သတ်မှတ်ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရ အြွေ ွဲ့သည် ဤြုေမ်ြါ လြ်ုြ ုငခ်ွေင်ေ့မ ောုံးက ု 

စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောန ပြည်ထ ောငစ်ုဝနက်ကြီုံးအောုံး အြ်နငှု်ံးန ငုသ်ည်။ 
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(ဇ) ြုေမ်ခွေ (ဆ) ြါ န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးဆ ုသည်ေ့ စကောုံးရြ်တွေင ်ပမနမ်ောန ငုင် ထတော် 

ထငွေထရုံးထကကုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးဥြထေအရ တည်ထ ောင ်ောုံးထသော န ငုင် ြ ုငဘ်ဏမ် ောုံးနငှ်ေ့ထငွေထရုံး 

ထကကုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးမြါဝငထ်စရ။ 

 

အခ ်ုံး (၃) 

န ငုင်  ထတော်ြ ုငစ် ုံးြွေောုံးထရုံးအဖွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ ဘဏ္ဍောထရုံးဆ ငုရ်ောလုြ်ြ ုငခ်ွေင့််မ ောုံး 

၂၃။ (က) န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးသည် ဇယောုံး (၇) နငှ်ေ့ (၈) တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးထသော 

သက်ဆ ုငရ်ောတောဝနခ် ြုဂ္  လ်၏ ကကြီုံးကကြ်ကွေြ်က မ ပြင်ေ့ မ မ တ ု ေ့၏ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရမည်။ 

(ခ) န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးသည် လုြ်ငနု်ံးလ ုအြ်ခ က်အရ ဇယောုံး (၇) တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးထသော 

ရထငွေမ ောုံးတ ုုံးပခငု်ံး၊ ထလ ောေ့ပခငု်ံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ဇယောုံး (၈) အရ ခွေင်ေ့ပြ  ောုံးထသော 

အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်၏ု သောမနသ် ုုံးထငွေ၊ ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးသ ုုံးထငွေနငှ်ေ့ ထ ကုံးပမြီသ ုုံးထငွေမ ောုံး ထပြောငု်ံးလ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ 

ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ သောမနသ် ုုံးထငွေ၊ ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးသ ုုံးထငွေနငှ်ေ့ ထ ကုံးပမြီသ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်မုှ 

အပခောုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်သု ု ေ့ ထပြောငု်ံးလ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်ုံး၍ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ထငွေလ ုုံးထငွေရငု်ံးသ ုုံးထငွေတွေင ်

အြွေ ွဲ့အစည်ုံးတစခ်အုတွေငု်ံး လုြ်ငနု်ံးစြီမ က နု်ံး တစခ်မုှ အပခောုံးလုြ်ငနု်ံးစြီမ က နု်ံးတစခ်သု ု ေ့ 

ထပြောငု်ံးလ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး ပြည်ထ ောငစ်ု အစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၏ ခွေငပ်ြ ခ က်ပြင်ေ့ ပြစထ်စ၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၏ တောဝနလ်ွှ အြ်ခ က်အရ စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောန၏ ခွေင်ေ့ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ပြစထ်စ 

ထပြောငု်ံးလ န ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေမ ောုံး ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ 

တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်

လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှပြစထ်ြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံး မ ောုံးနငှ်ေ့ 

စြ်လ ဉ်ုံး၍ အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး  ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(ဂ) န ငုင် ထတော်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးသည် ြုေမ် ၂၂၊ ြုေမ်ခွေ (ဆ) အရ ထငွေထခ ုံးယ လ ုလျှင ်ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့က 

သတ်မှတ်ထြုံးသည်ေ့ထငွေ က် မထက ော်လွေနဘ်  ထခ ုံးယ န ငုသ်ည်။ 

 

အခ ်ုံး (၄) 

ပြည်ထ ောငစ်ဘုဏ္ဍောရ ်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေ ်ထသော န ငုင်  ထတောြ် ုငစ် ုံးြွေောုံးထရုံးအဖွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး 

၂၄။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ် ပြငြ်မှထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးအောုံး သတ်မှတ်ထြုံးရမည်။   ုသ ု ေ့ သတ်မှတ်ထြုံးပခငု်ံးက ု 

အနြီုံးကြ်ဆ ုုံးက ငု်ံးြသည်ေ့ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ အက   ုံးအထကကောငု်ံး ထြော်ပြခ က်နငှ်ေ့အတ  အစြီရငခ် ရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်သည်ေ့န ငုင် ထတော်ြ ုင ်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့ အစည်ုံးမ ောုံးသည ်

စြီုံးြွေောုံးထရုံးဆနဆ်န ်ထဆောငရ်ွေက်န ငုထ်ရုံးနငှ်ေ့ မ မ တ ု ေ့၏ ထငွေထကကုံးအငအ်ောုံးအထြေါ် မ မ တ ု ေ့ ရြ်တည်ထဆောငရ်ွေက်ကကရမည။် 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 

Page 9 of 15 

(ဂ) ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံး အြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ 

စုစုထြါငု်ံးထငွေအဝငန်ငှ်ေ့အ ွေက်က ု စောရငု်ံးပြ စုရနအ်လ ု ေ့ငေှာ န ငုင် ထတော်၏ ရသ ုုံးမှနု်ံးထပခ ထငွေစောရငု်ံးတွေင ်ထြော်ပြရမည်။ 

၂၅။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံး အြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ 

ရထငွေနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ ြုဂ္  လအ်သြီုံးသြီုံးသည် ဇယောုံး (၉)နငှ်ေ့ (၁ဝ) တ ု ေ့တွေင ်

မ မ နငှ်ေ့ယှဉ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က)ြါ တောဝနခ် ရသည်ေ့ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံး အြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့ မ ောုံးက ု 

မ မ လက်ထအောက်ရှ  လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ောြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေငလ်ည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး သက်ဆ ုငရ်ော 

ဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ 

လုြ်  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

(ဃ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ထုငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးက န ငုင် ထတော်သ ု ေ့  ည်ေ့ဝငရ်မည်ေ့ထငွေက ု သတ်မှတ်ထြုံးရမည်။ 

၂၆။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည ်ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ဇယောုံး (၉)နငှ်ေ့ (၁ဝ) တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးထသော ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု 

လုြ်ငနု်ံးအရ လ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ဤြုေမ်ြါ က စစရြ်မ ောုံးက  ု

ထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ တောဝနလ်ွှ အြ် ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့ 

သ ုုံးထငွေမ ောုံးထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ု လွှတ်ထတော်သ ု ေ့တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမ ှ

စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ပြ ပြငပ်ြြီုံး 

ခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး တငပ်ြခ  န ်ထနောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်

လည်ုံးထကောငု်ံး  ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး၏ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံး လုြ်က ုငရ်န ်ကနဦုံးရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ ထငွေက ု 

သတ်မှတ်ခ က်နငှ်ေ့အညြီ  ည်ေ့ဝငန် ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ထုငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးအောုံး လုြ်ငနု်ံးလုြ်က ငုရ်နထ်သော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ ရန ်

ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး လ ုအြ်သည်ေ့ထငွေမ ောုံးက ု ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ထငွေထရုံးထကကုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးဥြထေအရ 

တည်ထ ောင ်ောုံးထသော ဘဏမ် ောုံးမ ှသတ်မှတ်ခ က်မ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထခ ုံးယ န ငုရ်န ်ထငွေြမောဏက ု သတ်မှတ် ထြုံးန ငုသ်ည်။ 

အြ ုငု်ံး ၄ 

အထရုံးထြေါ်ရ ြ် ုထငွေ 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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၂၇။ (က) န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ော ခ ရု ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ဝုနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံး၊ န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံး အြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့ 

တ ုငု်ံးထေသကကြီုံး သ ု ေ့မဟုတ် ပြည်နယ်အစ ုုံးရအြွေ ွဲ့မ ောုံးသည် ဇယောုံး (၄) တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးထသော အထရုံးထြေါ်ရနြ် ုထငွေမှ 

က ခ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံးက ု ဘဏ္ဍောထရုံးနစှအ်တွေငု်ံး ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရက မသ ုုံးစွေ လျှငမ်ပြစသ်ည်ေ့အထရုံးထြေါ်က စစရြ်အတွေက် 

အသ ုုံးစရ တ်ပြစပ်ြြီုံး အရအသ ုုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံး လ ော ောုံးခ က်တွေင ်ြါဝငပ်ခငု်ံး မရှ ထသော အသ ုုံးစရ တ်အတွေက်သောလျှင ်

ထဆောငရ်ွေက်ခွေင်ေ့ရှ သည်။ 

(ခ) အထရုံးထြေါ်ရနြ် ုထငွေမှ က ခ သ ုုံးစွေ ပခငု်ံးက ု ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၏ ဆ ုုံးပြတ်ခ က်အရသော ခွေင်ေ့ပြ  ရမည်။ 

(ဂ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် အထရုံးထြေါ်ရနြ် ုထငွေမှ က ခ သ ုုံးစွေ သည်ေ့ က စစရြ်မ ောုံးက ု က စစ 

တစရ်ြ်ခ ငု်ံးအက   ုံးအထကကောငု်ံးထြော်ပြခ က်မ ောုံးနငှ်ေ့အတ  အနြီုံးကြ်ဆ ုုံး က ငု်ံးြထသော ပြည်ထ ောငစ် ု

လွှတ်ထတော်အစည်ုံးအထဝုံးသ ု ေ့ တငပ်ြရမည်။ 

အြ ုငု်ံး ၅ 

တြ်မမ  ွဲ့စည်ြငသ်ောယောထရုံးအဖွေ ွဲ့မ ောုံး 

၂၈။ တြ်ပမ  ွဲ့စည်ြငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံးသည် မ မ တ ု ေ့၏ဘဏ္ဍောထငွေအထြေါ် ရြ်တည်၍ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု မ မ တ ု ေ့၏ 

ဘဏ္ဍောထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ ထဆောငရ်ွေက်ကကရမည်။ 

၂၉။ (က) တြ်ပမ  ွဲ့စည်ြငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံး၏ ရထငွေနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် 

ဇယောုံး (၁၁) နငှ်ေ့ (၁၂) တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ယှဉ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ု 

စြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က) တောဝနခ် ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံးအြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့မ ောုံးက ု 

မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ော ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး 

ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လုြ်  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

၃ဝ။ (က) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည ်တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်ငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံး၏ ဇယောုံး (၁၁) နငှ်ေ့ (၁၂) တ ု ေ့တွေင ်

ထြော်ပြ ောုံးထသော ထငွေမ ောုံးက ု လုြ်ငနု်ံးအရလ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ု အစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည ်

ဤြုေမ်ြါက စစရြ်မ ောုံးက  ုထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ 

တောဝနလ်ွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ထငွေမ ောုံး ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ု လွှတ်ထတော်သ ု ေ့ 

တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခ ထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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 ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတငပ်ြခ  န ်ထနောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ်ထသော 

ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်ငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံးအောုံး လုြ်ငနု်ံးလုြ်က ုငရ်န ်ထသော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ 

ရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ ရနထ်သော်လည်ုံးထကောငု်ံး လ ုအြ်သည်ေ့ထငွေက ု ထ ောက်ြ ေ့ထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ၊ ထခ ုံးထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ရယ ထဆောငရ်ွေက်ခွေင်ေ့ပြ န ငုသ်ည်။ 

၃၁။ တြ်ပမ  ွဲ့စည်ြငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံးသည် မ မ တ ု ေ့နငှ်ေ့သက်ဆ ုငထ်သော တည်ဆ ဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ 

စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး အရ ခွေင်ေ့ပြ  ောုံးထသော 

အခွေနအ်ထကောက်အမ   ုံးအစောုံးမ ောုံးက ုသော ထကောက်ခ န ငုသ်ည်။ 

အြ ုငု်ံး ၆ 

ထ ပြညထ်တော်ထ ောငစ်  

၃၂။ ထနပြည်ထတော်ထကောငစ်ြီသည် ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။   ုသ ု ေ့ 

ထဆောငရ်ွေက်၍ရထသောရထငွေမ ောုံးက ု ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေသ ု ေ့ ထြုံးသွေငု်ံး၍  ုတ်ထြုံးရနရ်ှ ထသော သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု 

ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေမှ  ုတ်ယ သ ုုံးစွေ ရမည်။ 

၃၃။ (က) ထနပြည်ထတော်ထကောငစ်ြီ၏ ရထငွေနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် ဇယောုံး (၁၃) 

နငှ်ေ့ (၁၄) တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ ယှဉ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ု 

စြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က)ြါ တောဝနခ် ရသည်ေ့ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံးအြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့ မ ောုံးက ု 

မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ောြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေငလ်ည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ုစြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လြ်ု  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရ မည။် 

၃၄။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ထနပြည်ထတော်ထကောငစ်ြီ၏ ဇယောုံး (၁၃) နငှ်ေ့ (၁၄) တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြ  ောုံးထသော ထငွေမ ောုံးက ု 

လုြ်ငနု်ံးအရ လ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ဤြုေမ်ြါက စစရြ်မ ောုံးက ု 

ထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံးဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ တောဝနလ်ွှ အြ် ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ 

ထငွေမ ောုံးထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့ တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ 

စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခ ထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ် ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်

 ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

အြ ုငု်ံး ၇ 

ထ ပြညထ်တော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထ ောမ်တ  



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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၃၅။ ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီသည် မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအထြေါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု 

မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ ထဆောငရ်ွေက်ရောတွေင ်ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏အတည်ပြ ခ က် ရယ ရမည်။ 

၃၆။ (က) ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီ၏ ရထငွေနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရ သည်ေ့ 

ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် ဇယောုံး (၁၅) နငှ်ေ့ (၁၆) တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ယဉှ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ရထငွေတ ု ေ့က ု 

စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ုစြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က)ြါ တောဝနခ် ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံး အြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့ မ ောုံးက ု 

မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ောြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေငလ်ည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လြ်ု  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

(ဃ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီ၏ ဇယောုံး (၁၅) နငှ်ေ့ (၁၆) တ ု ေ့တွေင ်

ထြော်ပြ ောုံးထသောထငွေမ ောုံးက ု လုြ်ငနု်ံးအရ လ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် 

ဤြုေမ်ြါက စစရြ်မ ောုံးက  ုထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံး ဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ 

တောဝနလ်ွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ ထငွေမ ောုံးထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ စြ်လ ဉ်ုံး၍ 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ ပြ ပြငပ်ြြီုံး ခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံး 

တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှ ပြစထ်ြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးက ု အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ် ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြ ရမည်။ 

(င) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီအောုံး လုြ်ငနု်ံး 

လုြ်က ုငရ်နထ်သော်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ရငု်ံးနှြီုံးပမ  ြ်နှ ရနထ်သော်လည်ုံးထကောငု်ံး လ ုအြ်သည်ေ့ထငွေက ု ထ ောက်ြ ေ့ ထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ၊ 

ထခ ုံးထငွေပြင်ေ့ ပြစထ်စ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပြင်ေ့ ရယ ထဆောငရ်ွေက်ခွေင်ေ့ ပြ န ငုသ်ည်။ 

၃၈။ ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီသည် မ မ နငှ်ေ့သက်ဆ ုငထ်သော တည်ဆ ဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ 

စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး အရ ခွေင်ေ့ပြ  ောုံးထသော 

အခွေနအ်ထကောက်အမ   ုံးအစောုံးမ ောုံးက ုသော ထကောက်ခ န ငုသ်ည်။ 

အြ ုငု်ံး ၈ 

ပမ ်မောန ငုင်  ထတော်ဗဟ ဘုဏ် 

၃၉။ (က) ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏသ်ည် မ မ ဘဏ္ဍောထငွေအထြေါ်ရြ်တည်၍မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအစြီအစဉ်ပြင်ေ့ လုြ်ငနု်ံးမ ောုံးက ု 

ထဆောငရ်ွေက်ရောတွေင ်ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏အတည်ပြ ခ က်ရယ ရမည်။ 

(ခ) ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ်၏ ထငွေအဝငန်ငှ်ေ့အ ွေက်က ု စောရငု်ံးပြ စုရနအ်လ ု ေ့ငေှာ န ငုင် ထတော်၏ 

ရသ ုုံးမှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးတွေင ်ထြော်ပြရမည်။ 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 

Page 13 of 15 

၄ဝ။ (က) ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ၏် ရထငွေနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေအတွေက် တောဝနထ်ြုံးအြ်ပခငု်ံးခ ရသည်ေ့ ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် 

ဇယောုံး (၁၇) နငှ်ေ့ (၁၈) တ ု ေ့တွေင ်မ မ နငှ်ေ့ ယှဉ်တွေ ထြော်ပြ ောုံးသည်ေ့ ရထငွေတ ု ေ့က ု စြီမ ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ပခငု်ံးနငှ်ေ့ သ ုုံးထငွေတ ု ေ့က ု 

စြီမ ခန် ေ့ခွေ ပခငု်ံးပြ ရမည်။ 

(ခ) ြုေမ်ခွေ (က)ြါတောဝနခ် ရသည်ေ့ြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးသည် မ မ အောုံးအြ်နငှု်ံး ောုံးထသော လုြ်ြ ုငခ်ွေင်ေ့ မ ောုံးက ု 

မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငနု်ံးဆ ုငရ်ောြုဂ္  လ်အသြီုံးသြီုံးအောုံး လွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ရထငွေမ ောုံးက ု ကကြီုံးကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု စြီမ ခန် ေ့ခွေ ရောတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ဤဥြထေြါ 

ပြဋ္ဌောနု်ံးခ က်မ ောုံး၊ သက်ဆ ုငရ်ောဥြထေမ ောုံး၊ နည်ုံးဥြထေမ ောုံး၊ စည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ောုံး၊ စည်ုံးကမ်ုံးမ ောုံး၊ အမ န် ေ့ထကကော်ပငောစောမ ောုံး၊ 

အမ န် ေ့မ ောုံး၊ ညွှနက်ကောုံးခ က်မ ောုံး၊ လြ်ု  ုုံးလုြ်နည်ုံးမ ောုံးနငှ်ေ့အညြီ ထဆောငရ်ွေက်ရမည်။ 

၄၁။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ၏် ဇယောုံး (၁၇) နငှ်ေ့ (၁၈) တ ု ေ့တွေင ်ထြော်ပြ ောုံးထသော 

ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေမ ောုံးက ု လုြ်ငနု်ံးအရ လ ုအြ်လျှင ်ထပြောငု်ံးလ ထြုံးန ငုသ်ည်။ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် 

ဤြုေမ်ြါက စစရြ်မ ောုံးက  ုထဆောငရ်ွေက်န ငုရ်န ်စြီမ က နု်ံးနငှ်ေ့ ဘဏ္ဍောထရုံး ဝနက်ကြီုံးဌောနသ ု ေ့ 

တောဝနလ်ွှ အြ်ထဆောငရ်ွေက်ထစန ငုသ်ည်။   ုသ ု ေ့ ရထငွေမ ောုံးနငှ်ေ့သ ုုံးထငွေမ ောုံးထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံး မ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍ 

ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်သ ု ေ့တငပ်ြထသော ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လအတွေက် 

ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေစောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး၊ ပြ ပြငပ်ြြီုံးခန် ေ့မှနု်ံးထပခထငွေ စောရငု်ံးမ ောုံး 

တငပ်ြခ  နထ်နောက်ြ ုငု်ံးမှပြစ်ထြေါ်ထသော ထပြောငု်ံးလ ပခငု်ံးမ ောုံးနငှ်ေ့စြ်လ ဉ်ုံး၍  အမှနစ်ောရငု်ံးမ ောုံးတွေင ်လည်ုံးထကောငု်ံး 

 ည်ေ့သွေငု်ံးထြော်ပြရမည်။ 

၄၂။ (က) ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏသ်ည် ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လ ကုနဆ် ုုံးသည်ေ့အခါ 

အသောုံးတငအ်ပမတ်ထငွေ၏ ထလုံးဆယ်ရောခ ငုန်  နု်ံးနငှ်ေ့ညြီမျှထသော ထငွေြမောဏက ု ပမနမ်ော န ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ၏် 

အထ ွေထ ွေသြီုံးသန် ေ့ထငွေစောရငု်ံးသ ု ေ့ ထြုံးသွေငု်ံးပြြီုံး အသောုံးတငအ်ပမတ်ထငွေမှ က နရ်ှ ထငွေ က ု ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏက် 

က ုငထ်ဆောင ်ောုံးထသော အစ ုုံးရထငွေထခ ုံးသက်ထသခ  လက်မှတ်မ ောုံးက ု ထရွေုံးယ ရန ်အသ ုုံးပြ ပြြီုံးထနောက်က နရ်ှ ထသော 

အသောုံးတငအ်ပမတ်လက်က နထ်ငွေက ု န ငုင် ထတော်သ ု ေ့  ည်ေ့ဝင ်ရမည်။ 

(ခ) ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သည် ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏက် န ငုင် ထတော်သ ု ေ့  ည်ေ့ဝငရ်မည်ေ့ထငွေက ု 

သတ်မှတ်ထြုံးရမည်။ 

(ဂ) ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏသ်ည် ၂ဝ၁၈ ခနုစှ၊် ဧပြြီလမှ စက်တငဘ်ောလအ   ထပခောက်လကုနဆ် ုုံး၍ 

အရ  ုံးထြေါ်ထြါက်ြါက အဆ ုြါအရ  ုံးက ု ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ၏် အထ ွေထ ွေသြီုံးသန် ေ့ထငွေစောရငု်ံးမှ ခနုှ မ်ရမည်။ 

(ဃ) ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် လ ုအြ်ြါက ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၏ ခွေင်ေ့ပြ ခ က်ပြင်ေ့ 

ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့သ ု ေ့ သတ်မှတ်ခ က်နငှ်ေ့အညြီ ထခ ုံးထငွေ ုတ်ထခ ုံးန ငုသ်ည်။ 

ပြည်ထ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောန ငုင် ထတော် ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေအရ ကျွန်ြ်ုလက်မှတ်ထရုံး  ုုံးသည်။ 

 

 (ြ )ု ငထ်က ော် 



၂ဝ၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ု၏ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ုုံးဆ ုငရ်ောဥြထေ 
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 န ငုင် ထတော်သမမတ 

 ပြည်ထ ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောန ငုင် ထတော ်

 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 1 ] 03 ပြည်ထ ောငစ်ုဝနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံး ဇယောုံး (၃) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 2 ] 01 န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ောခ ရု ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်နငှ်ေ့ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့ ဇယောုံး (၁) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 3 ] 02 န ငုင် ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုုံးရအြွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောငစ်ုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ေ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ုံးသောုံးလွှတ်ထတော်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုတရောုံးလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ငုင် ထတော်ြွေ ွဲ့စည်ုံးြ ုအထပခခ ဥြထေဆ ုငရ်ောခ ရု ု ုံး၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုထရွေ ုံးထကောက်ြွေ ထကော်မရှင၊် ပြည်ထ ောငစ်ုထရှ ွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုစောရငု်ံးစစခ်  ြ်နငှ်ေ့ 

ပြည်ထ ောငစ်ုရော  ုံးဝနအ်ြွေ ွဲ့ ဇယောုံး (၂) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 4 ] 04 ပြည်ထ ောငစ်ုဝနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံး ဇယောုံး (၄) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 5 ] 05 ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော ဝနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ 

ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံး ဇယောုံး (၅) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 6 ] 06 ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော ဝနက်ကြီုံးဌောနမ ောုံးနငှ်ေ့ 

ဦုံးစြီုံးဌောနမ ောုံး ဇယောုံး (၆) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 7 ] 07 န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး ဇယောုံး (၇) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 8 ] 08 န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံး ဇယောုံး (၈) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 9 ] 09 ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်ြ ုငစ်ြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံး ဇယောုံး (၉) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 10 ] 10 ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရနြ် ုထငွေအစြီအစဉ်ပြငြ်မှ ထဆောငရ်ွေက်ထသော 

န ငုင် ထတော်စြီုံးြွေောုံးထရုံးအြွေ ွဲ့အစည်ုံးမ ောုံးဇယောုံး (၁၀) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 11 ] 11 တြ်ပမ  ွဲ့စည်ြငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံး ဇယောုံး (၁၁) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 12 ] 12 တြ်ပမ  ွဲ့စည်ြငသ်ောယောထရုံးအြွေ ွဲ့မ ောုံး ဇယောုံး (၁၂) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 13 ] 13 ထနပြည်ထတော်ထကောငစ်ြီ ဇယောုံး (၁၃) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 14 ] 14 ထနပြည်ထတော်ထကောငစ်ြီ ဇယောုံး (၁၄) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 15 ] 15 ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီ ဇယောုံး (၁၅) 
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[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 16 ] 16 ထနပြည်ထတော်စည်ြငသ်ောယောထရုံးထကော်မတြီ ဇယောုံး (၁၆) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 17 ] 17 ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ ်ဇယောုံး (၁၇) 

[ ြ ုံးတွေ ထြော်ပြထသော စောရငု်ံး 18 ] 18 ပမနမ်ောန ငုင် ထတော်ဗဟ ုဘဏ ်ဇယောုံး (၁၈) 


