
ှှ  ှှ  ှ  ဝှက်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ် ပြည်ရ ာင်စ ၏ဘဏ္ဍာရငွေအ အသ  ေးဆ  င် ာဥြရေ 

(၂ဝ၁၈ ခနုှစ်၊ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်ဥြထေအမှတ်   ၃၀  ။) 

 ၁၃၈၀ ပြည့််နှစ်၊ ထတော်သလင််းလဆန််း   ၁၂  ရက်  

(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘောလ   ၂၁   ရက်) 

 ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေက ု ပြဋ္ဌောန််းလ ုက်သည။် 

အြ  င်ေး ၁ 

အမည်နှင ်စတင်အက   ေးသက်ရ ာက်သည ်ရ ေ့ က် 

၁။ (က) ဤဥြထေက ု ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခ၊ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် ပြည်ထ ောင်စု၏ ဘဏ္ဍောထငွေအရအသ ု်း ဆ ုင်ရော 

ဥြထေဟု ထခေါ်တွေင်ထစရမည်။ 

( ခ ) ဤဥြထေသည ် ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနစှ်အတွေက် ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ထအောက်တ ုဘောလ ၁ 

ရက်ထနေ့မှ စတင်အက   ်းသက်ထရောက်ထစရမည။် 

အြ  င်ေး ၂ 

န  င်င ရတာ်သမမတ၊ ပြညရ် ာင်စ အစ  ေး အဖွေ ွဲ့၊ ပြည်ရ ာင်စ လွှတ်ရတာ်၊ ပြညသ် ူ့လွှတ်ရတာ်၊ အမ   ေးသာေး 

လွှတ်ရတာ်၊ ပြည်ရ ာင်စ တ ာေးလွှတရ်တာ်ခ  ြ်၊ န  င်င ရတာ်ဖွေ ွဲ့စည်ေးြ  အရပခခ ဥြရေဆ  င် ာခ  ရ  ေး၊ 

ပြည်ရ ာင်စ ရ  ေးရကာက်ြွေ ရကာ်မ ှင်၊ ပြည်ရ ာင်စ ရ ှွဲ့ရ ခ  ြ်၊ ပြညရ် ာင်စ စာ င်ေးစစ်ခ  ြ်၊ 

ပြည်ရ ာင်စ  ာ  ေးဝ ်အဖွေ ွဲ့၊ ပြည်ရ ာင်စ ဝ ်ကက ေးဌာ မ ာေးနှင ် ဦေးစ ေးဌာ မ ာေး 

အခ ်ေး(၁) 

 ရငွေမ ာေးနှင ်သ  ေးရငွေမ ာေး 

၂။ န ုင်င ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ူ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်၊ ပြည်ထ ောင်စုတရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ုင်င ထတော်ဖွေ ွဲ့စည််းြ ုအထပခခ ဥြထေ ဆ ုင်ရောခ ုရ ု်း၊ 

ပြညထ် ောင်စုထရ ်းထကောက်ြွေ ထကော်မရှင်၊ ပြည်ထ ောင်စုထရှွဲ့ထနခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောင်စုစောရင််းစစ်ခ  ြ၊် 

ပြည်ထ ောင်စုရော  ်းဝန်အဖွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ်းဌောနမ ော်းနှင့်် ဦ်းစ ်းဌောနမ ော်းသည် ပြည်ထ ောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပဖင့််လုြ်ငန််းမ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်ကကရမည။်   ုသ ုေ့ ထဆောင်ရ က်၍ရထသောရထငွေမ ော်းက ု 

ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ထုငွေသ ုေ့ထြ်းသွေင််း၍  ုတ်ထြ်းရန်ရှ ထသောသ ု်းထငွေမ ော်းက ု ပြညထ် ောင်စု၏ဘဏ္ဍော 

ရန်ြ ုထငွေမ ှ ုတ်ယ သ ု်းစွေ ရမည။် 

၃။ (က) န ုင်င ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၊ ပြညသ် ူ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်၊ ပြညထ် ောင်စုတရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ုင်င ထတော်ဖွေ ွဲ့စည််းြ အုထပခခ  

ဥြထေဆ ုင်ရောခ ုရ ု်း၊ ပြည်ထ ောင်စုထရ ်းထကောက်ြွေ ထကော်မရှင်၊ ပြည်ထ ောင်စုထရှွဲ့ထနခ  ြ်၊ 
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  ပြည်ထ ောင်စုစောရင််းစစ်ခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောင်စုရော  ်းဝန်အဖွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ်း 

ဌောနမ ော်းနှင့်် ဦ်းစ ်းဌောနမ ော်း၏ရထငွေနှင့််သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခ ရသည့််ြုဂ္  လ် 

အသ ်းသ ်းသည်ဇယော်း (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှင့််(၄) တ ေု့တွေင်မ မ နှင့််ယှဉ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့်် ရထငွေတ ုေ့က ု 

စ မ ကက ်းကကြ်ထကောကခ် ပခင််းနှင့််သ ု်းထငွေတ ုေ့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါတောဝန်ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ  လုြ်ငန််းဆ ုင်ရောြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ ်

ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။် 

( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရော ဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၄။ (က) န ုင်င ထတော်သမမတ၊ ပြညထ် ောင်စုအစ ်ုးရအဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ူ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်၊ ပြညထ် ောင်စုတရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ုင်င ထတော်ဖွေ ွဲ့စည််းြ အုထပခခ  

ဥြထေဆ ုင်ရောခ ုရ ်ုး၊ ပြည်ထ ောင်စုထရ ်းထကောက်ြွေ ထကော်မရှင်၊ ပြည်ထ ောင်စုထရှွဲ့ထနခ  ြ်၊ 

ပြည်ထ ောင်စုစောရင််းစစ်ခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောင်စုရော  ်းဝန်အဖွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ်းဌောန မ ော်းနှင့်် 

ဦ်းစ ်းဌောနမ ော်းသည ် ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင် ဤဥြထေအရ 

လ ော ော်းထသောရထငွေတ ုေ့ က်တ ု်း၍ပဖစ်ထစ၊ ထလ ော့်၍ပဖစ်ထစ ရထသောရထငွေမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ 

ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစအ်တွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း 

ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း 

တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းက ု အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််း 

ထဖော်ပြရမည။် 

( ခ ) န ုင်င ထတော်သမမတ၊ ပြညထ် ောင်စုအစ ်ုးရအဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၊ ပြည်သ ူ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်၊ ပြညထ် ောင်စုတရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ုင်င ထတော်ဖွေ ွဲ့စည််းြ အုထပခခ  

ဥြထေဆ ုင်ရောခ ုရ ်ုး၊ ပြညထ် ောင်စုထရ ်းထကောက်ြွေ ထကော်မရှင်၊ ပြညထ် ောင်စုထရှွဲ့ထနခ  ြ်၊ 

ပြညထ် ောင်စုစောရင််းစစ်ခ  ြ်၊ ပြညထ် ောင်စုရော  ်းဝန်အဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောင်စုဝန်ကက ်းဌောနမ ော်းနှင့် ်

ဦ်းစ ်းဌောနမ ော်းသည် သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် ဤဥြထေအရခွေင့််ပြ  ော်းထသော သ ု်းထငွေမ ော်း 

အတွေင််း ထငွေစောရင််းထခါင််းစဉ်လွှ ထပြောင််း သ ု်းစွေ သည့််အသ ု်းစရ တမ် ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍လည််းထကောင််း၊ 

ြုေ်မ ၁၁ အရ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၏ခွေင့််ပြ ခ က်ပဖင့်် သ ု်းစွေ သည့််အသ ု်းစရ တမ် ော်းနှင့်် 

စြ်လ ဉ််း၍လည််းထကောင််း ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ၊ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ ်

အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည။် ပြ ပြင်ပြ ်း 

ခနေ့်မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းက ု 

အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 
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 ( ဂ ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ်ုးရအဖွေ ွဲ့သည် ဤဥြထေ၏ြုေ်မ ၁၁ အရ ြ ုမ ုသ ်ုးစွေ ရန် ခွေင့််ပြ သည့်် 

က စစရြ်မ ော်းက ု က စစတစ်ရြ်ခ င််း အက   ်းအထကကောင််းထဖော်ပြခ က်မ ော်းနှင့််အတ  ပြညထ် ောင်စု 

လွှတ်ထတော်သ ုေ့ တင်ပြအတညပ်ြ ခ က် ရယ ရမည်။ 

၅။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ်ုးရအဖွေ ွဲ့သည် ဘဏ္ဍောထရ်းထကော်မရှင်နှင့်် ည  န ှိုင််းရရှ သည့်် တ ုင််းထေသကက ်း သ ုေ့မဟုတ် 

ပြည်နယ်အစ ု်းရအဖွေ ွဲ့မ ော်း၏အရအသ ု်း ခနေ့်မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းအရ လ ုအြ်သည့််ထငွေက ု 

ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ထုငွေမှ သင့််တင့််ထလ ောက်ြတ်စွေော ပဖည့််ဆည််းထြ်းပခင််း၊ အ  ်းက စစအပဖစ် 

ထ ောက်ြ ့်ပခင််း၊ လ ုအြ်သည့််ထခ ်းထငွေမ ော်း  ုတ်ထခ ်းပခင််းတ ေု့က ု ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် 

ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 

အခ ်ေး(၂) 

ရငွေရခ ေးယ ပခင်ေး 

 

၆။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် လုြ်ငန််းစ မ ခ က်မ ော်းအတွေက်ပဖစ်ထစ၊ ပြညထ် ောင်စု၏အရအသ ု်း 

ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းြါ အသ ု်းစရ တမ် ော်းအတွေက်ပဖစ်ထစ၊ ပြည်ထ ောင်စုကတောဝန်ယ ရထသော ထခ ်းထငွေ 

စောခ  ြ်မ ော်း သ ုေ့မဟုတ် အောမခ စောခ  ြ်မ ော်း  ုတ်ထြ်းပခင််းပဖင့််လည််းထကောင််း၊ အပခော်းနည််းလမ််းမ ော်းပဖင့်် 

လည််းထကောင််း ပြည်တွေင််းမှပဖစ်ထစ၊ ပြည်ြမှပဖစ်ထစ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏ အတည်ပြ ခ က်ပဖင့်် 

ထငွေထခ ်းယ န ုင်သည။်   ုသ ုေ့ ထခ ်းထငွေရယ သည့််အခါ သင့််သည ်င်ပမင်သည့်် အတ ်ုးနှိုန််းမ ော်း သတ်မှတ ်န ုင်သည်။ 

ပြန်ဆြ်ရန်၊ ပြန်ထရ ်းရန် သ ုေ့မဟုတ် အပခော်းနည််းစ မ ရန် စည််းကမ််းခ က်မ ော်းက ုလည််း ပြ လုြ်န ုင်သည။် 

သ ုေ့ရောတွေင် ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်မှ ထငွေထခ ်းယ ပခင််းအတွေက် အတ ်ုးနှိုန််းနှင့်် လ ုအြ်ထသော 

စည််းကမ််းခ က်မ ော်းက ု ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်နှင့်် ည  န ှိုင််းပြ ်းမှ သတ်မှတန် ုင်သည။် 

၇။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့က ယခင်ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေင််း လ ုအြ်ထငွေမ ော်း ပဖည့််တင််းရန် အောမခ  

စောခ  ြ်မ ော်းထရောင််းခ ပခင််းပဖင့်် ရယ ခ ့်သည့်် ထခ ်းထငွေမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ အခ  န်က ထရောက်ထသောအခါ ထြ်းဆြ်ပခင််းက  ု

အောမခ စောခ  ြ်အသစ်မ ော်းပဖင့်် လ လှယ်န ုင်သည။် 

၈။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့က ုယစ်ော်း စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောနက ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေင််း 

လ ုအြ်ထငွေမ ော်း ပဖည့််တင််းရန် အစ ု်းရထငွေထခ ်းသက်ထသခ လက်မတှ်မ ော်း ဝယယ် ပခင််းနှင့််ထရောင််းခ ပခင််းက ု 

ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သ ုေ့ တောဝန်ထြ်းအြ်န ုင်သည။် 

၉။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် လုြ်ငန််းစ မ ခ က် 

တစ်ရြ်ရြ်အတွေက် ပြညထ် ောင်စုအဆင့််ဌောနအဖွေ ွဲ့အစည််းအတွေက်ထသော်လည််းထကောင််း၊ တ င်ု်းထေသကက ်း 

သ ုေ့မဟုတ် ပြညန်ယ်အဆင့််ဌောနအဖွေ ွဲ့အစည််းအတွေက်ထသော်လည််းထကောင််း ပြညြ်မှ ထငွေထခ ်းယ န ုင်သည။် 

ပြည်ြမှရရှ ထသော ထခ ်းထငွေမ ော်းက ု န ုင်င ထတော်နှင့်် အက   ်းတ ထဆောင်ရ က်ထနထသောလုြ်ငန််းမ ော်းသ ုေ့  

သင့််ထလ ော်ထသော စည််းကမ််းခ က်မ ော်းသတ်မှတ၍် ပြန်လည် ုတ်ထခ ်းခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 
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၁၀။ (က) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤအခန််းြါ က စစရြ်မ ော်းအော်းလ ု်းက ု ပဖစ်ထစ၊ အခ   ွဲ့က ု ပဖစ်ထစ 

ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောန ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ်းအော်း လုြ်ြ ုင်ခွေင့်် 

အြ်နှင််းန ုင်သည။် 

( ခ ) ပြညသ် ူ့ထ ကွေ်းပမ စ မ ခန်ေ့ခွေ မှို ဥြထေအခန််း (၁၀) နှင့််အည  စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောန 

ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ်းသည် ဤအခန််းြါ ထငွေထခ ်းယ ထသော က စစမ ော်းအတွေက် န ုင်င ထတော် 

က ုယစ်ော်း အောမခ ခ က်ထြ်းန ုင်သည။် 

၁၁။ ဇယော်း (၁)၊ (၃) နှင့်် (၇)တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြလ ော ော်းထသော ရထငွေမ ော်းအနက် ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်က 

အတည်ပြ ပြ ်းထသော ထခ ်းထငွေစောခ  ြ်ခ  ြ်ဆ ုပြ ်းသည့်် ပြည်ြထခ ်းယ ရထငွေသည် လ ော ော်းသည် က် 

ြ မု ရုရှ လျှင် ယင််းသ ုေ့ ြ ုမ ရုရှ ထသောထငွေမ ော်းပဖင့်် ဆက်နွှယ် ော်းသည့်် လုြ်ငန််းအသ ု်းစရ တမ် ော်းထကကောင့်် ဇယော်း (၂)၊ 

(၄) နှင့်် (၈) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြခွေင့််ပြ  ော်းထသော သ ု်းထငွေမ ော်း က် ြ ုမ ုသ ု်းစွေ ရန် လ ုအြ်ြါက 

ထနောက် ြ်ဘဏ္ဍောထငွေခွေ ထဝသ ု်းစွေ ထရ်းဥြထေ မပြဋ္ဌောန််းမ ပဖစ်လျှင် ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့က စ စစ် သ ု်းသြ်၍ 

ထငွေစောရင််းထခါင််းစဉ် လွှ ထပြောင််းသ ု်းစွေ ပခင််းပဖင့််ပဖစ်ထစ၊ ြုေ်မ ၂၇ ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့််အည  

အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ထုငွေမပှဖစ်ထစ ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် ယင််းသ ုေ့ ခွေင့််ပြ မှိုမ ော်းက ု ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််း မ ော်းတွေင် 

 ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည။် ထနောက် ြ်ဘဏ္ဍောထငွေခွေ ထဝသ ု်းစွေ ထရ်း ဥြထေပြဋ္ဌောန််းပြ ်း ထနောက်ြ ုင််းမ ှရရှ ြါက ြုေ်မ ၂၇ 

ြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့််အည  အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ုထငွေမှ က ခ သ ု်းစွေ န ုင်သည်။ ယင််းသ ုေ့ သ ု်းစွေ ခ ့်သည့်် 

အသ ု်းစရ တမ် ော်းက ု အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 

၁၂။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ထအောက်တ ုဘောလ ၁ ရက်ထနေ့မ ှ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘောလ ၃၀ ရက်ထနေ့တွေင် ကုန်ဆ ု်းသည့်် 

ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေင််း ဤအခန််းအရ ထငွေထခ ်းစောခ  ြ်မ ော်း ခ  ြ်ဆ ုပြ ်းထနောက် အမှန်တကယ်ထခ ်းယ  ရရှ သည့်် 

ထငွေစုစုထြါင််းသည် က ြ်သန််းထြါင််းခုနစ်ဆယ့််နှစ်သ န််း က် မြ ုထစရ။ 

အခ ်ေး(၃) 

ပြည်ြအက အည  ယ ပခင်ေး 

၁၃။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည ် လုြ်ငန််းစ မ ခ က်တစရ်ြ်ရြ်အတွေက် ပြညထ် ောင်စုအဆင့််ဌောန 

အဖွေ ွဲ့အစည််းအတွေက်ထသော်လည််းထကောင််း၊ တ င်ု်းထေသကက ်း သ ုေ့မဟုတ် ပြညန်ယအ်ဆင့််ဌောနအဖွေ ွဲ့အစည််း 

အတွေက်ထသော်လည််းထကောင််း ပြည်ြအက အည က ု ထငွေသော်း၊ ြစစည််း၊ ထဆောင်ရ က်ထြ်းမှိုတ ုေ့ပဖင့်် ရယ ခွေင့်် 

ပြ န ုင်သည။် 

၁၄။ ဇယော်း (၁)၊ (၃) နှင့်် (၇) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြလ ော ော်းထသော ရထငွေမ ော်းအနက် ပြည်ြအက အည  ရထငွေသည် 

လ ော ော်းသည် က် ြ ုမ ုရရှ လျှင် ယင််းသ ုေ့ ြ ုမ ုရရှ ထသောထငွေမ ော်းပဖင့်် ဆက်နွှယ် ော်းသည့်် 

လုြ်ငန််းအသ ု်းစရ တမ် ော်းထကကောင့်် ဇယော်း (၂)၊ (၄) နှင့်် (၈) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြခွေင့််ပြ ထသော သ ု်းထငွေမ ော်း က် 

ြ မု သု ု်းစွေ ရန် လ ုအြ်ြါက ထအောက်ြါအတ င်ု်း ထဆောင်ရ က်ရမည်- 

 (က) ထနောက် ြ်ဘဏ္ဍောထငွေခွေ ထဝသ ု်းစွေ ထရ်း ဥြထေမပြဋ္ဌောန််းမ ပဖစ်လျှင် ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရ အဖွေ ွဲ့က 

စ စစ်သ ု်းသြ်၍ ထငွေစောရင််းထခါင််းစဉ် လွှ ထပြောင််းသ ု်းစွေ ပခင််းနည််းလမ််း၊  ြုေ်မ ၂၇ ြါ 
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ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့််အည  အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ုထငွေမှ ခွေင့််ပြ သည့််နည််းလမ််းတ ေု့ပဖင့်် ခွေင့််ပြ  န ုင်သည်။ 

ယင််းသ ုေ့ခွေင့််ပြ သည့်် သ ု်းထငွေမ ော်းက ု ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင် 

 ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ထနောက် ြ်ဘဏ္ဍောထငွေခွေ ထဝသ ု်းစွေ ထရ်းဥြထေ ပြဋ္ဌောန််းပြ ်းထနောက်ြ ုင််းပဖစ်လျှင် ြုေ်မ ၂၇ ြါ 

ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင့််အည  အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ထုငွေမှ ခွေင့််ပြ သည့််နည််းလမ််း၊ ထငွေစောရင််းထခါင််းစဉ် 

လွှ ထပြောင််းသ ု်းစွေ ပခင််းနည််းလမ််းတ ေု့ပဖင့်် ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် ယင််းသ ုေ့ ခွေင့််ပြ သည့််သ ု်းထငွေမ ော်းက ု 

အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။  

 

အခ ်ေး(၄) 

ပြည်ရ ာင်စ ဘဏ္ဍာ  ်ြ  ရငွေအစ အစဉ်ပြင်ြမှရဆာင်  က်ရသာ 

ပြည်ရ ာင်စ ဝ ်ကက ေးဌာ မ ာေးနှင ်ဦေးစ ေးဌာ မ ာေး 

 

၁၅။ လ မှိုဖ လ ုထရ်းအဖွေ ွဲ့သည် မ မ တ ုေ့၏လ မှိုဖ လ ုထရ်းရန်ြ ုထငွေနှင့််အလုြ်တွေင်   ခ ုက်မှိုအက   ်းခ စော်းခွေင့်် 

ရန်ြ ုထငွေတ ုေ့အထြေါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန််းမ ော်းက ု မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအစ အစဉ်ပဖင့်် ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၁၆။ (က) လ မှိုဖ လ ုထရ်းအဖွေ ွဲ့၏ ရထငွေနှင့််သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခ ရသည့်် ြုဂ္  လ် 

အသ ်းသ ်းသည် ဇယော်း (၅) နှင့်် (၆) တ ေု့တွေင် မ မ နှင့််ယဉှ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့်် ရထငွေတ ုေ့က ု 

စ မ ကက ်းကကြ်ထကောကခ် ပခင််းနှင့်် သ ု်းထငွေတ ုေ့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါ တောဝန်ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော လုြ်ြ ုင်ခွေင့်် 

မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငန််းဆ ုင်ရော ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစ 

န ုင်သည။် 

( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရော ဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၁၇။ (က) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် လ မှိုဖ လ ုထရ်းအဖွေ ွဲ့၏ဇယော်း (၅) နှင့်် (၆) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြ 

 ော်းထသောထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရလ ုအြ်လျှင် ထပြောင််းလ ထြ်းန ုင်သည။် ပြညထ် ောင်စု 

အစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါက စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်း 

ဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။်   ုသ ုေ့ ထငွေမ ော်းထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်း 

နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ၊ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် 

အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း၊ ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေ 
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စောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းက ု အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင် 

လည််းထကောင််း  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 

( ခ ) ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည ် လ မှိုဖ လ ုထရ်းအဖွေ ွဲ့အော်း လုြ်ငန််းလုြ်က ုင်ရန်ထသော်လည််းထကောင််း၊ 

ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ ရန်ထသော်လည််းထကောင််း လ ုအြ်သည့််ထငွေက ု ထ ောက်ြ ့်ထငွေပဖင့််ပဖစ်ထစ၊ ထခ ်းထငွေပဖင့်် 

ပဖစ်ထစ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် ရယ ထဆောင်ရ က်ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 

၁၈။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ်ုးရအဖွေ ွဲ့သည် လ မှိုဖ လ ုထရ်းအဖွေ ွဲ့က လ မှိုဖ လ ုထရ်းရန်ြ ုထငွေနှင့်် အလုြ်တွေင် 

  ခ ုက်မှိုအက   ်းခ စော်းခွေင့်် ရန်ြ ုထငွေတ ုေ့ပဖင့်် ရြ်တညပ်ြ ်း ယင််းရန်ြ ုထငွေမှ အက   ်းခ စော်းခွေင့််မ ော်းထြ်းရောတွေင် 

လ ုထလောက်မှိုမရှ ၍ ထတောင််းခ လောြါက ပြညထ် ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေမှ  ည့််ဝင်ပခင််း၊ ထ ောက်ြ ့်ပခင််းနှင့်် 

လ ုအြ်သည့်် ထခ ်းထငွေမ ော်း ုတ်ထခ ်းပခင််း၊ လ မှိုဖ လ ုထရ်းအ မ်ရောစ မ က န််းအတွေက် ပြည်ထ ောင်စု၏ 

ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေမ ှထ ောက်ြ ့်ထြ်းပခင််းတ ေု့က ု ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 

အြ  င်ေး ၃ 

န  င်င ရတာ်ြ  င်စ ေးြွောေးရ ေးအဖွေ ွဲ့အစည်ေးမ ာေး 

အခ ်ေး(၁) 

 ရငွေမ ာေးနှင ်သ  ေးရငွေမ ာေး 

၁၉။ (က) န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် စ ်းြွေော်းထရ်းဆန်ဆန်ထဆောင်ရ က်န ုင်ထရ်းနှင့်် 

မ မ တ ုေ့၏ ထငွေထကက်းအင်အော်းအထြေါ် မ မ တ ုေ့ရြ်တညန် ုင်ထရ်းမ နှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ကကရောတွေင် 

န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ က ုယြ် ုင်ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေလက်က န် အထပခအထန အရ 

စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောန၏သတ်မှတခ် က်နှင့််အည  သောမန်အသ ု်းစရ တ ် အော်းလ ု်း၊ 

ထငွေလ ု်းထငွေရင််းအသ ု်းစရ တ်အော်းလ ု်းနှင့်် ထ ကွေ်းပမ အသ ု်းစရ တအ်ော်းလ ု်းတ ေု့က  ု လုြ်ငန််း 

သ ု်းရင််းနှ ်းထငွေအပဖစ် မ မ တ ေု့၏က ုယြ် င်ုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပဖင့််ထသော်လည််းထကောင််း၊ 

သောမန်အသ ု်းစရ တအ်ော်းလ ု်းက ု လုြ်ငန််းသ ု်းရင််းနှ ်းထငွေအပဖစ် မ မ တ ုေ့၏က ုယြ် င်ု ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ 

အစ အစဉ်ပဖင့််ထသော်လည််းထကောင််း၊ သောမန်အသ ု်းစရ တ်ထအောက်ရှ  ကုန်ကကမ််းြစစည််းဝယ်ယ ပခင််း 

အသ ု်းစရ တ၊် ကုန်သွေယ်လုြ်ငန််းခွေန်၊ ဝင်ထငွေခွေန်၊ န ုင်င ထတော်သ ုေ့  ည့််ဝင်ထငွေ၊ ကုန် ုတ်လုြမ်ှို 

စရ တ/် လုြ်ငန််းထဆောင်ရ က်မှိုစရ တ်၊ စ မ နှင့််သုထတသနစရ တန်ှင့်် ထရောင််းခ ပဖန်ေ့ပဖ ်းမှိုစရ တ ်တ ေု့က ု 

လုြ်ငန််းသ ု်းရင််းနှ ်းထငွေအပဖစ် မ မ တ ုေ့၏က ုယြ် ုင်ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပဖင့််ထသော် လည််းထကောင််း၊ 

သောမန်အသ ု်းစရ တထ်အောက်ရှ  ကုန်ကကမ််းြစစည််းဝယ်ယ ပခင််း အသ ု်းစရ တ၏် ၅၀ ရောခ ုင်နှိုန််း၊ 

ကုန်သွေယ်လုြင်န််းခွေန်၊ ဝင်ထငွေခွေန်၊ န ုင်င ထတော်သ ုေ့ ည့််ဝင်ထငွေ၊ ကုန် ုတ်လုြ်မှို စရ တ်/ 

လုြ်ငန််းထဆောင်ရ က်မှိုစရ တ်၊ စ မ နှင့််သုထတသနစရ တ်နှင့်် ထရောင််းခ ပဖန်ေ့ပဖ ်းမှိုစရ တ် တ ုေ့က ု 

လုြ်ငန််းသ ု်းရင််းနှ ်းထငွေအပဖစ် မ မ တ ေု့၏က ုယ်ြ ုင်ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပဖင့်် 

ထသော်လည််းထကောင််း ထဆောင်ရ က်ကကရမည။် လုြ်ငန််းသ ု်းရင််းနှ ်းထငွေက ု မ မ တ ုေ့၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ု ထငွေပဖင့်် 

ထဆောင်ရ က်ရန်မလ ုထလောက်ြါက ပမန်မောန ုင်င ထတော် ထငွေထရ်းထကက်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း 

ဥြထေအရတညထ် ောင် ော်းထသော န ုင်င ြ င်ုဘဏ်မ ော်းမှ သတ်မှတခ် က်နှင့််အည  ထငွေထခ ်း 

ယ သ ု်းစွေ န ုင်သည။် 
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 ( ခ ) န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် ြုေ်မခွေ  (က) တွေင် ထဖော်ပြ ော်းသည့်် 

မ မ တ ုေ့၏က ုယြ် င်ုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေပဖင့််သ ု်းစွေ ရမည့်် အသ ု်းစရ တမ် ော်းမအှြ ပြညြ်သ ုေ့ ထ ကွေ်းပမ  

ပြန်လညထ်ြ်းဆြ်ရန်အသ ်ုးစရ တ၊် က န်သောမန်အသ ်ုးစရ တန်ှင့်် ထငွေလ ု်းထငွေရင််းအသ ု်းစရ တ ်

မ ော်းက ု ပြည်ထ ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပဖင့်် ထဆောင်ရ က်ကကရမည်။ 

၂၀။ န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ ထငွေအဝင်နှင့််အ ွေက်က ု စောရင််းပြ စုရန် အလ ုေ့ငှော 

ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ထုငွေစောရင််းတွေင် ထဖော်ပြရမည။် 

၂၁။ (က) ဇယော်း (၇) နှင့််(၈) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြ ော်းသည့်် ရထငွေမ ော်းနှင့််သ ု်းထငွေမ ော်းသည် န ုင်င ထတော်ြ ုင် 

စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းက စ မ က န််းရည်မှန််းခ က်မ ော်းအရ  ထပမောက်ထအောင်ပမင်စွေော 

အထကောင်အ ည်ထဖော်န ုင်ရန် ရညမ်ှန််း ော်းထသောထငွေမ ော်းပဖစ်သည။် 

 ( ခ ) န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ ရထငွေနှင့််သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််း 

ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသညဇ်ယော်း (၇) နှင့် ် (၈) တ ေု့တွေင် မ မ နှင့််ယဉှ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့် ်

ရထငွေတ ေု့က ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ပခင််းနှင့်် သ ု်းထငွေတ ေု့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည်။ 

  ( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရောဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

အခ ်ေး(၂) 

န  င်င ရတာ်ြ  င်စ ေးြွောေးရ ေးအဖွေ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးနှင ်ြတ်သက်၍ ပြည်ရ ာင်စ အစ  ေး အဖွေ ွဲ့၏ 

လ ြ်ြ  င်ခွေင ်မ ာေး 

၂၂။ (က) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် စ ်းြွေော်းထရ်းဆန်ဆန် ထဆောင်ရ က်ရမည့်် န ုင်င ထတော်ြ ုင် 

စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းအော်း သတ်မှတထ်ြ်းရမည်။ 

 ( ခ ) ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည ် န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏  ဇယော်း (၇) တွေင် 

ထဖော်ပြ ော်းထသော ရထငွေမ ော်းတ ်ုးပခင််း၊ ထလ ော့်ပခင််းမ ော်းက  ု လုြ်ငန််းအရလ အုြ်လျှင် ထပြောင််းလ  

ထြ်းန ုင်သည။် ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါက စစရြ်မ ော်းက ု စ မ က န််းနှင့်် 

ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။်  

 ( ဂ ) ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည ် န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏  ဇယော်း (၈) အရ 

ခွေင့််ပြ  ော်းထသော သ ု်းထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရလ အုြလ်ျှင် စ စစ်သ ု်းသြ၍် ထပြောင််းလ ထြ်းန ုင် 

သည။် ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် သ ု်းထငွေမ ော်းက ု ထအောက်ြါအတ င်ု်း ထပြောင််းလ ထြ်းပခင််းနှင့်် 

စြ်လ ဉ််း၍ စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည-် 

(၁) အဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခု၏ သောမန်သ ု်းထငွေ၊ ထငွေလ ု်းထငွေရင််းသ ု်းထငွေနှင့်် ထ ကွေ်းပမ သ ု်းထငွေမ ော်း 

ထပြောင််းလ သ ု်းစွေ ပခင််း၊ 
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(၂) သောမန်သ ု်းထငွေ၊ ထငွေလ ု်းထငွေရင််းသ ု်းထငွေနှင့်် ထ ကွေ်းပမ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု အဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခုမ ှ 

အပခော်းအဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခသု ုေ့ ထပြောင််းလ သ ု်းစွေ ပခင််း၊ 

(၃) ထငွေလ ု်းထငွေရင််းသ ု်းထငွေတွေင် အဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခုအတွေင််း လုြ်ငန််းစ မ က န််းတစ်ခုမ ှ အပခော်း 

လုြ်ငန််းစ မ က န််းတစ်ခုသ ုေ့ ထပြောင််းလ သ ု်းစွေ ပခင််း။ 

 (ဃ)   ုသ ုေ့ ရထငွေမ ော်းနှင့််သ ု်းထငွေမ ော်း ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့ 

တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််း မ ော်းတွေင် 

လည််းထကောင််း၊ ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှ ပဖစ်ထြေါ်ထသော 

ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ အမှန်စောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း 

 ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 

 ( င ) ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းအော်း လုြ်ငန််း 

လုြ်က ုင်ရန် လ ုအြ်သည့်် လုြ်ငန််းသ ု်းရင််းနှ ်းထငွေက ုလည််းထကောင််း၊ ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ မှိုလုြင်န််း 

မ ော်းအတွေက် လ ုအြ်သည့်ထ်ငွေက ုလည််းထကောင််း ထ ောက်ြ ့်ထငွေပဖင့််ပဖစ်ထစ၊ ထခ ်းထငွေပဖင့််ပဖစ်ထစ 

ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် ရယ ထဆောင်ရ က်ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 

 ( စ ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းက န ုင်င ထတော်သ ုေ့ 

 ည့််ဝင်ရမည့််ထငွေက ု သတ်မှတ်ထြ်းရမည်။ 

 (ဆ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းက လုြ်ငန််း 

လုြ်က ုင်ရန် လ ုအြ်သည့်် လုြ်ငန််းသ ု်းရင််းနှ ်းထငွေက ု လည််းထကောင််း၊ ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ မှိုလုြင်န််း 

မ ော်းအတွေက် လ ုအြ်သည့််ထငွေက ုလည််းထကောင််း ပမန်မောန ုင်င ထတော် ထငွေထရ်းထကက်းထရ်း 

အဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း ဥြထေအရတည်ထ ောင် ော်းထသော န ုင်င ြ ုင်ဘဏ်မ ော်းမှ ထခ ်းယ န ုင်ရန် 

ထငွေြမောဏက ု သတ်မှတ်ထြ်းန ုင်သည်။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါ 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောန ပြညထ် ောင်စုဝန်ကက ်းအော်း အြ်နှင််း 

န ုင်သည။် 

 ( ဇ ) ြုေ်မခွေ  (ဆ) ြါ န ုင်င ထတော်ြ င်ုစ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းဆ ုသည့်် စကော်းရြ်တွေင် ပမန်မောန ုင်င ထတော် 

ထငွေထရ်းထကက်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း ဥြထေအရတညထ် ောင် ော်းထသော န ုင်င ြ ုင်ဘဏ်မ ော်းနှင့် ်

ထငွေထရ်းထကက်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း မြါဝငထ်စရ။ 

အခ ်ေး(၃) 

န  င်င ရတာ်ြ  င်စ ေးြွောေးရ ေးအဖွေ ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ ဘဏ္ဍာရ ေးဆ  င် ာလ ြ်ြ  င်ခွေင ်မ ာေး 

၂၃။ (က) န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည ် ဇယော်း (၇) နှင့် ် (၈) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြ ော်းထသော 

သက်ဆ ုင်ရောတောဝန်ခ  ြုဂ္  လ်၏ကက ်းကကြ်ကွေြ်က မှိုပဖင့်် မ မ တ ုေ့၏လုြ်ငန််းမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ  

ရမည်။ 

 ( ခ ) န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် လုြ်ငန််းလ ုအြ်ခ က်အရဇယော်း (၇) တွေင် 

ထဖော်ပြ ော်းထသော ရထငွေမ ော်းတ ်ုးပခင််း၊ ထလ ော့်ပခင််းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ထသော်လည််းထကောင််း၊ ဇယော်း (၈) အရ 
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ခွေင့််ပြ  ော်းထသော  အဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခု၏သောမန်သ ု်းထငွေ၊ ထငွေလ ု်းထငွေရင််းသ ု်းထငွေနှင့်် ထ ကွေ်းပမ  

သ ု်းထငွေမ ော်း ထပြောင််းလ သ ု်းစွေ ပခင််းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ထသော်လည််းထကောင််း၊ သောမန်သ ု်းထငွေ၊ ထငွေလ ု်း 

ထငွေရင််းသ ု်းထငွေနှင့်် ထ ကွေ်းပမ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု အဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခုမှ အပခော်းအဖွေ ွဲ့အစည််းတစ်ခုသ ုေ့ 

ထပြောင််းလ သ ု်းစွေ ပခင််းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ထသော်လည််းထကောင််း၊ ထငွေလ ု်းထငွေရင််းသ ု်းထငွေတွေင် အဖွေ ွဲ့အစည််း 

တစ်ခုအတွေင််း လုြ်ငန််းစ မ က န််းတစ်ခုမှ အပခော်းလုြ်ငန််းစ မ က န််းတစ်ခုသ ုေ့ ထပြောင််းလ  

သ ု်းစွေ ပခင််းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ထသော်လည််းထကောင််း ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၏ ခွေင့််ပြ ခ က်ပဖင့််ပဖစ်ထစ၊ 

ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၏ တောဝန်လွှ အြ်ခ က်အရ စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောန၏ 

ခွေင့််ပြ ခ က်ပဖင့််ပဖစ်ထစ ထပြောင််းလ န ုင်သည။်   ုသ ုေ့ ရထငွေမ ော်းနှင့််သ ု်းထငွေမ ော်း ထပြောင််းလ ပခင််း 

မ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် 

အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း၊ ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခ 

ထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ အမှန ်

စောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း  ည့်သ်ွေင််းထဖော်ပြရမည။် 

 ( ဂ ) န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည ် ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွေ (ဆ)အရ ထငွေထခ ်းယ လ ုလျှင် 

ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့က သတ်မှတထ်ြ်းသည့််ထငွေ က် မထက ော်လွေန်ဘ  ထခ ်းယ န ုင်သည။် 

အခ ်ေး(၄) 

ပြည်ရ ာင်စ ဘဏ္ဍာ  ်ြ  ရငွေအစ အစဉ်ပြင်ြမှရဆာင်  က်ရသာ 

န  င်င ရတာ်ြ  င်စ ေးြွောေးရ ေးအဖွေ ွဲ့အစည်ေးမ ာေး 

၂၄။ (က) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပြညထ် ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပြင်ြမှထဆောင်ရ က်ထသော 

န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းအော်း သတ်မှတ်ထြ်းရမည။်   ုသ ုေ့ သတ်မှတ်ထြ်းပခင််းက ု 

အန ်းကြ်ဆ ု်းက င််းြသည့်် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့ အက   ်းအထကကောင််းထဖော်ပြခ က် 

နှင့််အတ  အစ ရင်ခ ရမည။် 

 ( ခ ) ပြည်ထ ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပြင်ြမှ ထဆောင်ရ က်သည့်် န ုင်င ထတော်ြ ုင် 

စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည ် စ ်းြွေော်းထရ်းဆန်ဆန်ထဆောင်ရ က်န ုင်ထရ်းနှင့်် မ မ တ ုေ့၏ 

ထငွေထကက်းအင်အော်းအထြေါ် မ မ တ ုေ့ရြ်တည် ထဆောင်ရ က်ကကရမည်။ 

 ( ဂ ) ပြည်ထ ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပြင်ြမှ ထဆောင်ရ က်ထသော န ုင်င ထတော်ြ ုင်  

စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ စုစုထြါင််းထငွေအဝင်နှင့််အ ွေက်က ု စောရင််းပြ စုရန်အလ ုေ့ငှော 

န ုင်င ထတော်၏ အရအသ ု်းခနေ့်မှန််းထပခထငွေစောရင််းတွေင် ထဖော်ပြရမည်။ 

၂၅။ (က) ပြည်ထ ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပြင်ြမှထဆောင်ရ က်ထသော န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်း 

အဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ရထငွေနှင့်် သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် 

ဇယော်း (၉) နှင့် ် (၁၀) တ ေု့တွေင် မ မ နှင့််ယဉှ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့်် ရထငွေတ ုေ့က ု စ မ ကက ်းကကြ် 

ထကောက်ခ ပခင််းနှင့်် သ ု်းထငွေတ ေု့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည။် 
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 ( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါ တောဝန်ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ  လုြ်ငန််းဆ ုင်ရော ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ် 

ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။် 

 ( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခန်ေ့ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း သက်ဆ ုင်ရော ဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ 

အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ လုြ်  ု်းလုြ်နည််းမ ော်းနှင့််အည  

ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

 (ဃ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပြညထ် ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပြင်ြမှထဆောင်ရ က်ထသော 

န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းက န ုင်င ထတော်သ ုေ့  ည့််ဝင်ရမည့််ထငွေက ု သတ်မှတ် 

ထြ်းရမည်။ 

၂၆။ (က) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပြညထ် ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပြင်ြမှထဆောင်ရ က်ထသော 

န ုင်င ထတော်ြ င်ုစ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ ဇယော်း (၉) နှင့်် (၁၀) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြ ော်းထသော 

ရထငွေမ ော်းနှင့်် သ ု်းထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရလ ုအြ်လျှင် ထပြောင််းလ ထြ်းန ုင်သည။် ပြညထ် ောင်စု 

အစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါက စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်း 

ဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။်   ုသ ုေ့ ရထငွေမ ော်းနှင့််သ ု်းထငွေမ ော်း 

ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြညထ် ောင်စုလွှတထ်တော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ 

ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း၊ ပြ ပြင်ပြ ်း 

ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့်် 

စြ်လ ဉ််း၍ အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပြညထ် ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပြင်ြမှထဆောင်ရ က်ထသော 

န ုင်င ထတော်ြ င်ုစ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏လုြ်ငန််းမ ော်း လုြ်က ုင်ရန် ကနဦ်းရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ  ထငွေက ု 

သတ်မှတခ် က်နှင့််အည   ည့််ဝင်န ုင်သည။် 

  ( ဂ ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပြညထ် ောင်စုဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေ အစ အစဉ်ပြင်ြမှထဆောင်ရ က်ထသော 

န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းအော်း လုြ်ငန််းလုြ်က ုင်ရန် ထသော်လည််းထကောင််း၊ 

ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ ရန်ထသော်လည််းထကောင််း လ ုအြ်သည့််ထငွေမ ော်းက ု ပမန်မောန ုင်င ထတော် ထငွေထရ်း 

ထကက်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်း ဥြထေအရတညထ် ောင် ော်းထသော ဘဏ်မ ော်းမှသတ်မှတခ် က်မ ော်း 

နှင့််အည  ထခ ်းယ န ုင်ရန် ထငွေြမောဏက ု သတ်မှတ်ထြ်းန ုင်သည။် 

အြ  င်ေး ၄ 

အရ ေးရြေါ်  ်ြ  ရငွေ 

၂၇။ (က) န ုင်င ထတော်သမမတ၊ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၊ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၊ ပြညသ် ူ့လွှတ်ထတော်၊ 

အမ   ်းသော်းလွှတ်ထတော်၊ ပြညထ် ောင်စုတရော်းလွှတ်ထတော်ခ  ြ်၊ န ုင်င ထတော်ဖွေ ွဲ့စည််းြ အုထပခခ  

ဥြထေဆ ုင်ရောခ ုရ ်ုး၊ ပြည်ထ ောင်စုထရ ်းထကောက်ြွေ ထကော်မရှင်၊ ပြည်ထ ောင်စုထရှွဲ့ထနခ  ြ်၊ 

ပြညထ် ောင်စုစောရင််းစစ်ခ  ြ်၊ ပြည်ထ ောင်စုရော  ်းဝန်အဖွေ ွဲ့၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ်းဌောနမ ော်းနှင့်် 
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ဦ်းစ ်းဌောနမ ော်း၊ န ုင်င ထတော်ြ ုင်စ ်းြွေော်းထရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းနှင့်် တ င်ု်းထေသကက ်း သ ုေ့မဟုတ ်

ပြညန်ယ်အစ ု်းရအဖွေ ွဲ့မ ော်းသည် ဇယော်း (၄) တွေင် ထဖော်ပြ ော်းထသော အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ထုငွေမှ က ခ  

သ ု်းစွေ ပခင််းက ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေင််း ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရက မသ ု်းစွေ လျှင်မပဖစ်သည့်် 

အထရ်းထြေါ်က စစရြ်အတွေက် အသ ု်းစရ တ်ပဖစ်ပြ ်း အရအသ ု်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််း 

လ ော ော်းခ က်တွေင် ြါဝင်ပခင််းမရှ ထသော အသ ု်းစရ တအ်တွေက်သောလျှင် ထဆောင်ရ က်ခွေင့််ရှ သည။် 

 ( ခ )  အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ုထငွေမှ က ခ သ ု်းစွေ ပခင််းက ု ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့၏ ဆ ု်းပဖတ်ခ က် အရသော 

ခွေင့််ပြ ရမည်။ 

 ( ဂ )  ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် အထရ်းထြေါ်ရန်ြ ုထငွေမှ က ခ သ ု်းစွေ သည့််က စစရြ်မ ော်းက ု 

က စစတစ်ရြ်ခ င််း အက   ်းအထကကောင််းထဖော်ပြခ က်မ ော်းနှင့််အတ  အန ်းကြ်ဆ ု်း က င််းြထသော 

ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်အစည််းအထဝ်းသ ုေ့ တင်ပြရမည်။ 

အြ  င်ေး ၅ 

တြ်မမ  ွဲ့စည်ြင်သာယာရ ေးအဖွေ ွဲ့မ ာေး 

 

၂၈။ တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်င်သောယောထရ်းအဖွေ ွဲ့မ ော်းသည် မ မ တ ေု့၏ဘဏ္ဍောထငွေအထြေါ်ရြ်တည၍် လုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

မ မ တ ုေ့၏ ဘဏ္ဍောထငွေအစ အစဉ်ပဖင့်် ထဆောင်ရ က်ကကရမည။် 

၂၉။ (က) တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်င်သောယောထရ်းအဖွေ ွဲ့မ ော်း၏ ရထငွေနှင့်် သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခ ရသည့်် 

ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် ဇယော်း (၁၁) နှင့်် (၁၂) တ ေု့တွေင် မ မ နှင့််ယှဉ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့်် 

ရထငွေတ ုေ့က ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ပခင််းနှင့််သ ု်းထငွေတ ုေ့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါ တောဝန်ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ  လုြ်ငန််းဆ ုင်ရော ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ ်

ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။် 

 ( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရောဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၃၀။ (က) ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်င်သောယောထရ်းအဖွေ ွဲ့မ ော်း၏ ဇယော်း (၁၁) နှင့်် (၁၂) 

တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြ ော်းထသောထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရ လ ုအြ်လျှင် ထပြောင််းလ ထြ်းန ုင်သည။် 

ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါက စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် စ မ က န််းနှင့်် 

ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည်။   ုသ ုေ့ ထငွေမ ော်းထပြောင််းလ ပခင််း 

နှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ၊ု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေက် 

ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည။် ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခ 

ထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းက ု အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင် 

 ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 
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 ( ခ ) ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်င်သောယောထရ်းအဖွေ ွဲ့မ ော်းအော်း လုြ်ငန််းလုြ်က ုင်ရန် 

ထသော်လည််းထကောင််း၊ ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ ရန်ထသော်လည််းထကောင််း လ ုအြ်သည့််ထငွေက ု ထ ောက်ြ ့်ထငွေပဖင့်် 

ပဖစ်ထစ၊ ထခ ်းထငွေပဖင့််ပဖစ်ထစ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် ရယ  ထဆောင်ရ က် 

ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 

၃၁။ တြ်ပမ  ွဲ့စညြ်င်သောယောထရ်းအဖွေ ွဲ့မ ော်းသည် မ မ တ ုေ့နှင့််သက်ဆ ုင်ထသော တည်ဆ ဥြထေမ ော်း၊ နည််း 

ဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်းအရ 

ခွေင့််ပြ  ော်းထသော အခွေန်အထကောက်အမ   ်းအစော်းမ ော်းက ုသော ထကောက်ခ န ုင်သည။် 

အြ  င်ေး ၆ 

ရ ပြည်ရတာ်ရကာင်စ  

 

၃၂။ ထနပြည်ထတော်ထကောင်စ သည် ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေအစ အစဉ်ပဖင့်် လုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

ထဆောင်ရ က်ရမည်။   ုသ ုေ့ ထဆောင်ရ က်၍ရထသောရထငွေမ ော်းက ု ပြည်ထ ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေသ ုေ့ ထြ်းသွေင််း၍ 

 ုတ်ထြ်းရန်ရှ ထသောသ ု်းထငွေမ ော်းက ု ပြညထ် ောင်စု၏ဘဏ္ဍောရန်ြ ုထငွေမှ  ုတ်ယ သ ု်းစွေ ရမည်။ 

၃၃။ (က) ထနပြည်ထတော်ထကောင်စ ၏ရထငွေနှင့််သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခ ရသည့်် ြုဂ္  လ် 

အသ ်းသ ်းသည် ဇယော်း (၁၃) နှင့်် (၁၄) တ ုေ့တွေင် မ မ နှင့််ယဉှ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့်် ရထငွေတ ုေ့က ု 

စ မ ကက ်းကကြ်ထကောကခ် ပခင််းနှင့်် သ ု်းထငွေတ ုေ့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါ တောဝန်ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငန််းဆ ုင်ရောြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ်ထဆောင်ရ က် 

ထစန ုင်သည။် 

 ( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရော ဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၃၄။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ထနပြညထ်တော်ထကောင်စ ၏ဇယော်း (၁၃) နှင့်် (၁၄) တ ုေ့တွေင် ထဖော်ပြ ော်းထသော 

ထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရလ ုအြ်လျှင် ထပြောင််းလ ထြ်းန ုင်သည။် ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါ 

က စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစ 

န ုင်သည်။   ုသ ုေ့ ထငွေမ ော်းထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ ပြ ပြင်ပြ ်း 

ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းက ု အမှနစ်ောရင််း မ ော်းတွေင် 

 ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည။် 
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အြ  င်ေး ၇ 

ရ ပြည်ရတာ်စညြ်င်သာယာရ ေးရကာ်မတ  

၃၅။ ထနပြညထ်တော်စညြ်င်သောယောထရ်းထကော်မတ သည် မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအထြေါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအစ အစဉ်ပဖင့််ထဆောင်ရ က်ရောတွေင် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က် ရယ ရမည။် 

၃၆။ (က) ထနပြည်ထတော်စညြ်င်သောယောထရ်းထကော်မတ ၏ရထငွေနှင့်် သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််း 

ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည ်ဇယော်း (၁၅) နှင့်် (၁၆) တ ေု့တွေင် မ မ နှင့််ယဉှ်တွေ  ထဖော်ပြ  ော်းသည့်် 

ရထငွေတ ုေ့က ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ပခင််းနှင့်် သ ု်းထငွေတ ုေ့က ု စ မ ခနေ့်ခွေ ပခင််းပြ ရမည။် 

 ( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါ တောဝန်ခ ရသည့််ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ လုြ်ငန််းဆ ုင်ရောြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ်ထဆောင်ရ က် 

ထစန ုင်သည။် 

 ( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခနေ့်ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရောဥြထေမ ော်း၊ နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၃၇။ (က) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ထနပြည်ထတော်စညြ်င်သောယောထရ်းထကော်မတ ၏ ဇယော်း (၁၅) 

နှင့် ်(၁၆) တ ေု့တွေင် ထဖော်ပြ ော်းထသောထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရလ ုအြ်လျှင် ထပြောင််းလ  ထြ်းန ုင်သည။် 

ပြညထ် ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ဤြုေ်မြါက စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် 

စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်းဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က် ထစန ုင်သည။်   ုသ ုေ့ 

ထငွေမ ော်းထပြောင််းလ ပခင််းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ 

ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည။် 

ပြ ပြင်ပြ ်း ခနေ့်မနှ််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န်ထနောက်ြ ုင််းမှပဖစ်ထြေါ်ထသော ထပြောင််းလ ပခင််း 

မ ော်းက ု အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်  ည့််သွေင််းထဖော်ပြရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ထနပြညထ်တော်စည်ြင်သောယောထရ်းထကော်မတ အော်း လုြ်ငန််း 

လုြ်က ုင်ရန်ထသော်လည််းထကောင််း၊ ရင််းနှ ်းပမ  ြ်နှ ရန်ထသော်လည််းထကောင််း လ ုအြ်သည့််ထငွေက ု 

ထ ောက်ြ ့်ထငွေပဖင့််ပဖစ်ထစ၊ ထခ ်းထငွေပဖင့််ပဖစ်ထစ ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၏အတညပ်ြ ခ က်ပဖင့်် 

ရယ ထဆောင်ရ က်ခွေင့််ပြ န ုင်သည။် 

၃၈။ ထနပြည်ထတော်စညြ်င်သောယောထရ်းထကော်မတ သည် မ မ နှင့််သက်ဆ ုင်ထသော တည်ဆ ဥြထေမ ော်း၊ 

နည််းဥြထေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့မ် ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်းအရ 

ခွေင့််ပြ  ော်းထသော အခွေန်အထကောက်အမ   ်းအစော်းမ ော်းက ုသော ထကောက်ခ န ုင်သည။် 
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အြ  င်ေး ၈ 

ပမ ်မာန  င်င ရတာ်ဗဟ  ဘဏ် 

၃၉။ (က) ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေအထြေါ်ရြ်တည၍် မ မ ၏ဘဏ္ဍောထငွေ 

အစ အစဉ်ပဖင့််လုြ်ငန််းမ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်ရောတွေင် ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်၏ 

အတည်ပြ ခ က်ရယ ရမည။် 

 ( ခ ) ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်၏ ထငွေအဝင်နှင့််အ ွေက်က ု စောရင််းပြ စုရန်အလ ုေ့ငှော 

န ုင်င ထတော်၏အရအသ ု်းခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းတွေင် ထဖော်ပြရမည်။ 

၄၀။ (က) ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်၏ရထငွေနှင့်် သ ု်းထငွေအတွေက် တောဝန်ထြ်းအြ်ပခင််းခ ရသည့်် 

ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် ဇယော်း (၁၇) နှင့်် (၁၈) တ ေု့တွေင် မ မ နှင့််ယဉှ်တွေ ထဖော်ပြ ော်းသည့်် 

ရထငွေတ ေု့က ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ပခင််းနှင့်် သ ု်းထငွေတ ေု့က ုစ မ ခန်ေ့ခွေ ပခင််းပြ ရမည။် 

 ( ခ ) ြုေ်မခွေ  (က) ြါ တောဝန်ခ ရသည့်် ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းသည် မ မ အော်းအြ်နှင််း ော်းထသော 

လုြ်ြ ုင်ခွေင့််မ ော်းက ု မ မ လက်ထအောက်ရှ  လုြ်ငန််းဆ ုင်ရော ြုဂ္  လ်အသ ်းသ ်းအော်း လွှ အြ ်

ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။် 

 ( ဂ ) ရထငွေမ ော်းက ု စ မ ကက ်းကကြ်ထကောက်ခ ရောတွေင်လည််းထကောင််း၊ သ ု်းထငွေမ ော်းက ု စ မ ခန်ေ့ခွေ ရောတွေင် 

လည််းထကောင််း ဤဥြထေြါပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆ ုင်ရော ဥြထေမ ော်း၊  နည််းဥြထေမ ော်း၊  

  စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊ အမ နေ့်ထကကော်ပငောစောမ ော်း၊ အမ နေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ 

လုြ်  ု်းလုြန်ည််းမ ော်းနှင့််အည  ထဆောင်ရ က်ရမည်။ 

၄၁။ ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်၏ ဇယော်း  (၁၇) နှင့်် (၁၈) တ ေု့တွေင် 

ထဖော်ပြ ော်းထသောရထငွေမ ော်းနှင့်် သ ု်းထငွေမ ော်းက ု လုြ်ငန််းအရလ ုအြ်လျှင် ထပြောင််းလ ထြ်းန ုင်သည်။ ပြည်ထ ောင်စု 

အစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည ် ဤြုေ်မြါက စစရြ်မ ော်းက ု ထဆောင်ရ က်န ုင်ရန် စ မ က န််းနှင့််ဘဏ္ဍောထရ်း ဝန်ကက ်းဌောနသ ုေ့ 

တောဝန်လွှ အြ်ထဆောင်ရ က်ထစန ုင်သည။်   ုသ ုေ့ ရထငွေမ ော်းနှင့််သ ု်းထငွေမ ော်း ထပြောင််းလ ပခင််း မ ော်းနှင့်် စြ်လ ဉ််း၍ 

ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သ ုေ့တင်ပြထသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်အတွေက် ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခ 

ထငွေစောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း၊ ပြ ပြင်ပြ ်း ခန်ေ့မှန််းထပခထငွေစောရင််းမ ော်း တင်ပြခ  န် ထနောက်ြ ုင််းမပှဖစ်ထြေါ်ထသော 

ထပြောင််းလ ပခင််းမ ော်းနှင့််စြ်လ ဉ််း၍ အမှနစ်ောရင််းမ ော်းတွေင်လည််းထကောင််း  ည့််သွေင််း ထဖော်ပြရမည်။ 

၄၂။ (က) ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်ကုန်ဆ ု်းသည့််အခါ 

အသော်းတင်အပမတ်ထငွေ၏ ထလ်းဆယ်ရောခ ုင်နှိုန််းနှင့်် ည မျှထသော ထငွေြမောဏက ု ပမန်မောန ုင်င ထတော် 

ဗဟ ုဘဏ်၏အထ ွေထ ွေ သ ်းသန်ေ့ထငွေစောရင််းသ ုေ့ ထြ်းသွေင််းပြ ်း၊ အသော်းတင်အပမတ်ထငွေမှ 

က န်ရှ ထငွေက ု ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်က က ုင်ထဆောင် ော်းထသော အစ ု်းရထငွေထခ ်းသက်ထသခ  

လက်မတှ်မ ော်းက ု ထရ ်းယ ရန်အသ ု်းပြ ပြ ်းထနောက် က န်ရှ ထသောအသော်းတင်အပမတ်လက်က န်ထငွေက ု 

န ုင်င ထတော်သ ုေ့ ည့််ဝင်ရမည။် 

 ( ခ ) ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သည် ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်က န ုင်င ထတော်သ ုေ့ ည့််ဝင် 

ရမည့််ထငွေက ု သတ်မှတ်ထြ်းရမည်။ 
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 ( ဂ ) ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ် ကုန်ဆ ု်း၍ အရ ှို်း 

ထြေါ်ထြါက်ြါက အဆ ုြါအရ ှို်းက ု ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်၏အထ ွေထ ွေ သ ်းသန်ေ့ 

ထငွေစောရင််းမှ ခုနှ မ်ရမည်။ 

 (ဃ) ပမန်မောန ုင်င ထတော်ဗဟ ုဘဏ်သည် လ ုအြ်ြါက ပြညထ် ောင်စုလွှတ်ထတော်၏ခွေင့််ပြ ခ က်ပဖင့်် 

ပြည်ထ ောင်စုအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့သ ုေ့သတ်မှတခ် က်နှင့််အည  ထခ ်းထငွေ ုတ်ထခ ်းန ုင်သည။် 

 

 ပြညထ် ောင်စုသမမတပမန်မောန ုင်င ထတော် ဖွေ ွဲ့စည််းြ အုထပခခ ဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မတှ်ထရ်း  ု်းသည။် 

 

 

(ြ )ု ဝင််းပမင့်် 

န ုင်င ထတော်သမမတ 

ပြည်ထ ောင်စုသမမတပမန်မောန ုင်င ထတော် 

 

 










































