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၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ် ြပညေ်ထာင်စု၏ 

ဘာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒ 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒ 

(နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ်၊     ၅  /၂၀၂၂) 

  ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊  တေပါင်းလြပည့်ေကျာ်   ၁၃  ရက်   

(၂ဝ၂၂  ခုနှစ်၊ မတ်လ  ၂၉  ရက်) 

နုိင်ငံေတာ်စီမအုံပခ်ျုပေ်ရးေကာင်စီသည် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဤဥပေဒကုိ ြပဋ္ဌာန်းလုိက်သည်။ 

အပုိင်း ၁ 

အမည်နှင့် စတင်အကျ ိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့ရက် 

၁။  (က)  ဤဥပေဒကုိ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ်  ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာေငွအရအသံုးဆုိင်ရာ 

ဥပေဒဟု ေခါတွင်ေစရမည်။ 

  ( ခ )  ဤဥပေဒသည် ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ်အတွက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပီလ ၁ ရက်ေန့မ ှ

စတင်အကျ ိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

အပုိင်း ၂ 

နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး၊ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရံုး၊ အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး၊ 

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခံုရုံး၊ ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရံုး၊ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပရံု်း၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊ 

 ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ 

အခန်း(၁) 

ရေငွများနှင့် သုံးေငွများ 

၂။  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး၊ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရံုး၊  အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး၊  နုိင်ငံေတာ် 

ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခုံရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရုံး၊  ြပည်ေထာင်စုစာရင်း 

စစ်ချုပ်ရုံး၊  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့်  ဦးစီးဌာနများသည် 

ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာရန်ပံုေငွအစီအစဉ်ြဖင့် လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ကရမည်။ ထုိသ့ုိ ေဆာင်ရွက်၍ 
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ရေသာ  ရေငွများကုိ  ြပည်ေထာင်စု၏  ဘာရန်ပုံေငွသို့  ေပးသွင်း၍  ထုတ်ေပးရန်ရှေိသာ  သုံးေငွ 

များကို ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ယူသံုးစဲွရမည်။ 

၃။  (က)  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး၊ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရံုး၊ အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး၊ 

နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရံုး၊ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့်  ဦးစီးဌာနများ၏  ရေငွနှင့်  သုံးေငွအတွက်  တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် 

ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးသည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃)နှင့် (၄)တ့ုိတွင် မိမိနှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့် 

ရေငွတ့ုိကုိ စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံြခင်းနှင့် သံုးေငွတ့ုိကုိ စီမံခန့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 

(ခ)  ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပပ်ိုင်ခွင့်များကုိ  မိမိလက်ေအာက်ရိှ  လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ  ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးအား  လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

(ဂ)  ရေငွများကို စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကို စီမံခန့်ခွဲ 

ရာတွင်လည်းေကာင်း  ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊  သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊  စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊  အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ၊  အမနိ့်များ၊ 

ညန်ကားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄။  (က)  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး၊ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရံုး၊ အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး၊ 

နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရံုး၊ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများသည် ရေငွများကို စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဤဥပေဒ 

အရ လျာထားေသာ  ရေငွတ့ုိထက်  တုိး၍ြဖစ်ေစ၊  ေလျာ့၍ြဖစ်ေစ  ရေသာရေငွများနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ေရးေကာင်စီသ့ုိ တင်ြပေသာ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ် 

အတွက်  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။  ြပုြပင်ပီး 

ခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ တင်ြပချနိ်ေနာက်ပိုင်းမှြဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများကုိ 

အမှန်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 
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(ခ)  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး၊ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရံုး၊ အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး၊ 

နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရံုး၊ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့်  ဦးစီးဌာနများသည်  သုံးေငွများကို  စီမံခန့ခဲွ်ရာတင်ွ  ဤဥပေဒအရ 

ခွင့်ြပုထားေသာ  သံုးေငွများအတွင်း  ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်  လဲေြပာင်းသံုးစဲွသည့်  အသံုး 

စရိတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း၊  ပုဒ်မ  ၁၁  အရ  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်  သုံးစွဲသည့်အသုံးစရိတ်များနှင့်  စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း  နုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသ့ုိ တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီး 

ခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်း 

များ တင်ြပချနိ်ေနာက်ပိုင်းမှြဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများကုိ အမှန်စာရင်းများတွင် 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 

  (ဂ)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒ၏  ပုဒ်မ  ၁၁  အရ  ပိုမိုသုံးစွဲရန်  ခွင့်ြပုသည့် 

ကိစ္စရပ်များကုိ  ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျ ိုးအေကာင်းေဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ  နုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့ တင်ြပအတည်ြပုချက် ရယူရမည်။ 

၅။  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် ဘာေရးဆုိင်ရာေကာ်မရှင်နှင့်  ညိှနင်းရရိှသည့်  တုိင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ အရအသုံးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများအရ လိုအပ်သည့်ေငွကို 

ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာရန်ပုံေငွမှ  သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ  ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း၊  အထူးကိစ္စအြဖစ် 

ေထာက်ပ့ံြခင်း၊ လုိအပ်သည့် ေချးေငွများ ထုတ်ေချးြခင်းတို့ကို နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

အတည်ြပုချက်ြဖင့် ခွင့်ြပုနုိင်သည်။ 

အခန်း(၂) 

ေငွေချးယူြခင်း 
 

၆။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  လုပ်ငန်းစီမံချက်များအတွက်ြဖစ်ေစ၊  ြပည်ေထာင်စု၏ 

အရအသံုးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းပါ အသံုးစရိတ်များအတွက်ြဖစ်ေစ၊  ြပည်ေထာင်စုက တာဝန်ယူရေသာ 

ေချးေငွစာချုပ်များ သို့မဟုတ် အာမခံစာချုပ်များ ထုတ်ေပးြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းလမ်း 

များြဖင့်လည်းေကာင်း  ြပည်တွင်းမြှဖစ်ေစ၊  ြပည်ပမှြဖစ်ေစ  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

အတည်ြပုချက်ြဖင့် ေငွေချးယူနုိင်သည်။  ထုိသ့ုိေချးေငွရယူသည့်အခါ သင့်သည်ထင်ြမင်သည့် အတုိး 
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နန်းများ သတ်မှတ်နိုင်သည်။  ြပန်ဆပ်ရန်၊  ြပန်ေရွးရန် သို့မဟုတ် အြခားနည်းစီမံရန် စည်းကမ်းချက် 

များကိုလည်း  ြပုလုပ်နိုင်သည်။  သို့ရာတွင်  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ  ေငွေချးယူြခင်းအတွက် 

အတိုးနန်းနှင့် လိုအပ်ေသာ  စည်းကမ်းချက်များကို  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ညှိနင်းပီးမှ 

သတ်မှတ်နိုင်သည်။ 

၇။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က  ယခင်ဘာေရးနှစ်အတွင်း  လိုအပ်ေငွများ  ြဖည့်တင်းရန် 

အာမခံစာချုပ်များ  ေရာင်းချြခင်းြဖင့်  ရယူခဲ့သည့်  ေချးေငွများနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ အချန်ိကျေရာက်ေသာ 

အခါ ေပးဆပ်ြခင်းကုိ အာမခံစာချုပ်အသစ်များြဖင့် လဲလှယ်နိုင်သည်။ 

၈။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား  စီမံကိန်းနှင့်  ဘာေရးဝန်ကီးဌာနက ဘာေရးနှစ် 

အတွင်း လိုအပ်ေငွများ  ြဖည့်တင်းရန် အစိုးရေငေွချးသက်ေသခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူြခင်းနှင့် 

ေရာင်းချြခင်းကို ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သို့ တာဝန်ေပးအပ်နိုင်သည်။ 

၉။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်    နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပေ်ရးေကာင်စ၏ီ  အတည်ြပုချက်ြဖင့် 

လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက်  ြပည်ေထာင်စုအဆင့် ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်အဆင့် ဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း  ြပည်ပမှ 

ေငွေချးယူနိုင်သည်။  ြပည်ပမှရရှိေသာေချးေငွများကုိ  နုိင်ငံေတာ်နှင့်  အကျ ိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

လုပ်ငန်းများသို့ သင့်ေလျာ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ြပန်လည်ထုတ်ေချးခွင့်ြပုနိုင်သည်။ 

၁၀။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်   ဤအခန်းပါ ကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုြဖစ်ေစ၊ အချ ို့ကို 

ြဖစ်ေစေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအား 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းနုိင်သည်။ 

(ခ)  ြပည်သူ့ေကးမီစီမံခန့်ခွဲမဥပေဒအခန်း(၁၀)နှင့်အညီ  စီမံကိန်းနှင့်  ဘာေရးဝန်ကီး 

ဌာန  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဤအခန်းပါ ေငွေချးယူေသာ ကိစ္စများအတွက်  နုိင်ငံ 

ေတာ်ကိုယ်စား အာမခံချက်ေပးနိုင်သည်။ 

၁၁။  ဇယား  (၁)၊  (၃)နှင့်  (၇)တို့တွင်  ေဖာ်ြပလျာထားေသာ  ရေငွများအနက်  ေချးေငွစာချုပ်   

ချုပ်ဆိုပီးသည့်  ြပည်ပေချးယူရေငွသည် လျာထားသည်ထက် ပိုမိုရရှိလင် ယင်းသို့ ပိုမိုရရှိေသာ        

ေငွများြဖင့်  ဆက်နယ်ထားသည့်  လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်များေကာင့်  ဇယား(၂)၊  (၄)နှင့်  (၈)တို့တွင် 

ေဖာ်ြပခွင့်ြပုထားေသာ သုံးေငွများထက် ပိုမိုသုံးစွဲရန် လုိအပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က စိစစ် 

သံုးသပ်၍ ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ် လဲေြပာင်းသုံးစွဲြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ပုဒ်မ ၂၆ ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ 

အေရးေပါရန်ပံုေငွမှြဖစ်ေစ ခွင့်ြပုနုိင်သည်။ ယင်းသ့ုိ ခွင့်ြပုခ့ဲသည့် သံုးေငွများကုိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ် 
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အတွက် ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်း 

များ တင်ြပချန်ိေနာက်ပုိင်းမှ ခွင့်ြပုခ့ဲသည့်သံုးေငွများကုိ  အမှန်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 

၁၂။  ၂၀၂၂  ခုနှစ်၊  ဧပီလ  ၁  ရက်ေန့မှ  ၂၀၂၃  ခုနှစ်၊  မတ်လ  ၃၁  ရက်ေန့တွင်  ကုန်ဆံုးသည့် 

ဘာေရးနှစ်အတွင်း  ဤအခန်းအရ  ေငွေချးစာချုပ်များချုပ်ဆိုပီးေနာက်  အမှန်တကယ်ေချးယူရရိှ 

သည့်  ေငွစုစုေပါင်းသည် ကျပ်သန်းေပါင်းကိုးဆယ့်နှစ်သိန်းထက်မပိုေစရ။ ယင်းတွင် ဘာေရးနှစ် 

အတွင်း  ြပည်ပေချးေငွ၌  အမှန်တကယ်ထုတ်ယူသုံးစွဲေငွနှင့်  ြပည်တွင်းေချးေငွ၌  အသားတင် 

ြဖည့်ဆည်းေငွတို့ အကျ ံုးဝင်သည်။ 

အခန်း(၃) 

ြပည်ပအကူအညီရယူြခင်း 

၁၃။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  လပု်ငန်းစီမံချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက်  ြပည်ေထာင်စုအဆင့် 

ဌာန၊  အဖွဲ့အစည်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  တိုင်းေဒသကီး  သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်အဆင့်  ဌာန၊ 

အဖွဲ့အစည်းအတွက်ေသာ်လည်းေကာင်း  ြပည်ပအကူအညီကို  ေငွသား၊  ပစ္စည်း၊  ေဆာင်ရွက်ေပးမ 

တို့ြဖင့် ရယူခွင့်ြပုနိုင်သည်။ 

၁၄။  ဇယား(၁)၊  (၃)နှင့်  (၇)တို့တွင်  ေဖာ်ြပလျာထားေသာ  ရေငွများအနက်  ြပည်ပအကူအညီ 

ရေငွသည် လျာထားသည်ထက် ပုိမုိရရိှလင် ယင်းသ့ုိ ပုိမုိရရိှေသာေငွများြဖင့် ဆက်နယ်ထားသည့် လုပ်ငန်း 

အသုံးစရိတ်များေကာင့်  ဇယား(၂)  ၊  (၄)  နင့်ှ  (၈)တ့ုိတွင်  ေဖာ်ြပခွင့်ြပုေသာ  သံုးေငွများထက်  ပိုမို 

သံုးစဲွရန်  လိုအပပ်ါက  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့က  စိစစ်သံုးသပ်၍  ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်  လဲေြပာင်း 

သုံးစွဲြခင်းနည်းလမ်း၊   ပုဒ်မ  ၂၆ ပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင် ့အညီ အေရးေပါရန်ပုံေငွမှ ခွင့်ြပုသည့် 

နည်းလမး်တ့ုိြဖင့်  ခွင့်ြပုနုိင်သည်။  ယင်းသ့ုိခွင့်ြပုသည့်  သံုးေငွများကို  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘာေရးနှစ် 

အတွက်  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။  ြပုြပင်ပီးခန ့်မှန်းေြခ 

ေငွစာရင်းများ တင်ြပချနိ်ေနာက်ပိုင်းမှ ခွင့်ြပုခ့ဲသည့် သုံးေငွများကို  အမှန်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ြပရမည်။ 
    

အခန်း(၄) 

ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ 
 

၁၅။  လူမဖူလံုေရးအဖဲွ့သည်  မိမိ၏  လူမဖူလံုေရးရန်ပံုေငွနှင့်  အလုပ်တွင်ထိခုိက်မအကျ ိုးခံစားခွင့် 

ရန်ပုံေငွတို့အေပါရပ်တည်၍ လုပ်ငနး်များကုိ မိမိ၏ ဘာေငွအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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၁၆။  (က)  လူမဖူလုံေရးအဖွဲ့၏ ရေငွနှင့် သုံးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား(၅)နှင့်  (၆)တို့တွင်  မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့် ရေငွတို့ကို 

စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 

( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ဂ ိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

( ဂ )  ရေငွများကုိ  စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊  သံုးေငွများကုိ  စီမံခန့်ခဲွရာတွင် 

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊  သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊  နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၇။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  လူမဖလံုူေရးအဖဲွ့၏ ဇယား(၅)နှင့်  (၆)တ့ုိတွင်  ေဖာ်ြပ 

ထားေသာေငွများကို  လုပ်ငန်းအရလိုအပ်လင် ေြပာင်းလဲေပးနုိင်သည်။ ြပည်ေထာင်စု 

အစုိးရအဖဲွ့သည် ဤပုဒ်မပါ ကိစ္စရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရး 

ဝန်ကီးဌာနသို့  တာဝန်လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။  ထိုသို့  ေငွများေြပာင်းလဲြခင်း 

များနှင့်  စပလ်ျဉ်း၍  နုိင်ငံေတာ်စီမအုံပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသ့ုိ  တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင်လည်းေကာင်း၊  ြပုြပင်ပီး 

ခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ တင်ြပချနိ်ေနာက်ပိုင်းမှြဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများကုိ 

အမှန်စာရင်းများတွင်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 

( ခ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမဖူလုံေရးအဖွဲ့အား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်ေသာ် 

လည်းေကာင်း၊  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း  လုိအပ်သည့်ေငွကို  ေထာက်ပ့ံေငွ 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ေချးေငွြဖင့်ြဖစ်ေစ နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ၏ အတည်ြပုချက် 

ြဖင့် ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိုင်သည်။ 

၁၈။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  လမူဖူလုံေရးအဖွဲ့က  လူမဖူလုံေရးရန်ပံုေငွနှင့်  အလပုတွ်င် 

ထိခိုက်မ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွတို့ြဖင့် ရပ်တည်ပီး ယင်းရန်ပုံေငွမှ အကျ ိုးခံစားခွင့်များေပးရာတွင် 

လုံေလာက်မမရှိ၍  ေတာင်းခံလာပါက  ြပည်ေထာင်စု၏ဘာရန်ပံုေငွမ ှ ထည့်ဝင်ြခင်း၊  ေထာက်ပံ့ 

ြခင်းနှင့် လုိအပ်သည့် ေချးေငွများ ထုတ်ေချးြခင်း၊ လူမဖူလံုေရး အိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် ြပည်ေထာင်စု၏ 

ဘာရန်ပုံေငွမ ှ ေထာက်ပံ့ေပးြခငး်တ့ုိကုိ  နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပေ်ရးေကာင်စီ၏  အတည်ြပုချက် 

ြဖင့် ခွင့်ြပုနိုင်သည်။ 
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အပုိင်း ၃ 

နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ 

အခန်း(၁) 

ရေငွများနှင့် သုံးေငွများ 

  ၁၉။  နုိင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများသည်  ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာရန်ပံုေငွအစီအစဉ်ြဖင့် 

လုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ကရမည်။ ထုိသ့ုိ ေဆာင်ရွက်၍ရေသာ ရေငွများကုိ  ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာ 

ရန်ပံုေငွသ့ုိေပးသွင်း၍ ထုတ်ေပးရန်ရိှေသာ သံုးေငွများကုိ ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာရန်ပံုေငွမှ ထုတ်ယူသံုးစဲွရမည်။  

၂၀။  (က)  ဇယား(၇)နှင့် (၈)တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ရေငွများနှင့် သံုးေငွများသည်  နုိင်ငံေတာ်ပုိင် 

စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များအရ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် ရည်မှန်းထားေသာ ေငမွျားြဖစ်သည်။ 

  ( ခ )  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ၏ ရေငွနှင့် သံုးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း 

ခံရသည့်  ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးသည် ဇယား(၇)နှင့်  (၈)တ့ုိတွင်  မိမိနှင့်  ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့် 

ရေငွတို့ကို စီမံကီးကပေ်ကာက်ခံြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 

  ( ဂ )  ပုဒ်မခဲွ(ခ)ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ဂ လ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့် 

များကို  မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  ပုဂ္ဂလ်အသီးသီးအား လဲအပ်ေဆာင်ရွက် 

ေစနုိင်သည်။ 

  (ဃ)  ရေငွများကုိ စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သံုးေငွများကုိ စီမံခန့်ခဲွရာတွင် 

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊  သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊  နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

အခန်း(၂) 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ လုပပ်ိုင်ခွင့် 

၂၁။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  စီးပွားေရးဆန်ဆန်  ေဆာင်ရွက်ရမည့်  နုိင်ငံေတာ်ပိုင် 

စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မတှ်ေပးရမည်။ 

  ( ခ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဇယား(၇) 

တွင်  ေဖာ်ြပထားေသာ  ရေငွများတိုးြခင်း၊  ေလျာ့ြခင်းများကုိ လုပ်ငန်းအရလုိအပလ်င် 
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ေြပာင်းလဲေပးနိုင်သည်။  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည်  ဤပုဒ်မပါ  ကိစ္စရပ်များကို 

စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသို့  တာဝန်လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။  

  ( ဂ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဇယား(၈) 

အရ ခွင့်ြပုထားေသာ သံုးေငွများကုိ လုပ်ငန်းအရ လုိအပ်လင် စိစစ်သံုးသပ်၍ ေြပာင်းလဲ 

ေပးနုိင်သည်။ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် သံုးေငွများကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း ေြပာင်းလဲ 

ေပးြခင်းနှင့်  စပ်လျဉ်း၍  စီမံကိန်းနှင့်  ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသို ့  တာဝန်လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်– 

    (၁)  အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏  သာမန်သုံးေငွ၊  ေငွလုံးေငွရင်းသုံးေငွနှင့်  ေကးမီသုံးေငွ 

များ ေြပာင်းလဲသုံးစွဲြခင်း၊ 

    (၂)  သာမန်သုံးေငွ၊  ေငွလုံးေငွရင်းသုံးေငွနှင့်  ေကးမီသုံးေငွများကို အဖွဲ့အစည်း 

တစ်ခုမ ှအြခားအဖွ့ဲအစည်းတစ်ခုသို့ ေြပာင်းလဲသုံးစဲွြခင်း၊ 

  (ဃ)  ထိုသို့  ရေငွများနှင့်  သုံးေငွများ  ေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့  တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီး 

ခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင်လည်းေကာင်း၊  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ 

တင်ြပချနိ် ေနာက်ပိုင်းမှြဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမှန်စာရင်း 

များတွင်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 

  ( င )  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများက နုိင်ငံေတာ်သ့ုိ 

ထည့်ဝင်ရမည့်ေငွကုိ သတ်မတ်ှေပးရမည်။ 

အခန်း(၃) 

နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဘာေရးဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့် 

၂၂။  (က)  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများသည် ဇယား(၇)နှင့် (၈)တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ 

သက်ဆုိင်ရာ တာဝန်ခံပုဂ္ိုဂ လ်၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့် မိမိတ့ုိ၏ လုပ်ငန်းများကုိ စီမံခန့်ခဲွ 

ရမည်။  

  ( ခ )  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများသည်  လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ  ဇယား(၇)တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ ရေငွများတုိးြခင်း၊ ေလျာ့ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဇယား(၈)အရ 

ခွင့်ြပုထားေသာ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သံုးေငွ၊ ေငွလံုးေငွရင်းသံုးေငွနှင့် ေကးမီသံုး 

ေငွများ  ေြပာင်းလဲသံုးစဲွြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊  သာမန်သံုးေငွ၊  ေငွလံုးေငွရင်း 
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သံုးေငွနှင့် ေကးမီသံုးေငွများကုိ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခုမှ အြခားအဖဲွ့အစည်းတစ်ခုသ့ုိ ေြပာင်းလဲ 

သုံးစဲွြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  ခွင့်ြပုချက် 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  တာဝန်လဲအပ်ချက်အရ  စီမံကိန်းနှင့ ် 

ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ  ေြပာင်းလဲနုိင်သည်။  ထုိသို့  ရေငွများ 

နှင့် သုံးေငွများ  ေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပေ်ရးေကာင်စီ 

သို့ တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်း 

များတွင်လည်းေကာင်း၊  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ  တင်ြပချန်ိေနာက်ပုိင်းမှ 

ြဖစ်ေပါေသာ  ေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  အမှန်စာရင်းများတွငလ်ည်းေကာင်း 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။   

အခန်း(၄) 

ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပုံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ 

နုိင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ 

၂၃။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပု ံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ  နုိင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပာွးေရးအဖဲွ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

ထိုသို့ သတ်မတှ်ေပးြခင်းကို နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့ အကျ ိုးအေကာင်း 

ေဖာ်ြပချက်နှင့်အတူ အစီရင်ခံရမည်။ 

  ( ခ )  ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပံုေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရး 

အဖဲွ့အစည်းများသည် စီးပွားေရးဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရးနှင့်  မိမိတ့ုိ၏ ေငွေကးအင်အား 

အေပါ  မိမိတို့ရပ်တည် ေဆာင်ရွက်ကရမည်။ 

  ( ဂ )  ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပံုေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ  ေဆာင်ရွက်ေသာ  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရး 

အဖဲွ့အစည်းများ၏ စုစုေပါင်းေငွအဝင်နှင့် အထွက်ကုိ စာရင်းြပုစုရန်အလ့ုိငှာ ြပည်ေထာင်စု၏ 

အရအသုံးခန ့်မနှ်းေြခေငွစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပရမည်။  

၂၄။  (က)  ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပံုေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရး 

အဖွဲ့အစည်းများ၏  ရေငွနှင့်  သုံးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့်  ပုဂ္ဂိုလ် 

အသီးသီးသည် ဇယား(၉)နှင့် (၁၀)တို့တွင် မိမိနှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့် ရေငွတို့ကို 

စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 
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  ( ခ )  ပုဒ်မခဲွ(က)ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့် 

များကုိ မိမိလက်ေအာက်ရိှ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။ 

  ( ဂ )  ရေငွများကုိ  စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊  သံုးေငွများကုိ  စီမံခန့်ခဲွရာတွင် 

လည်းေကာင်း  သက်ဆုိင်ရာ  ဥပေဒများ၊  နည်းဥပေဒများ၊  စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊ 

အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ၊  အမိန့်များ၊  ညန်ကားချက်များ၊  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

  (ဃ)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပု ံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ  နုိင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများက  နုိင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင် 

ရမည့်ေငွကုိ သတ်မတ်ှေပးရမည်။   

၂၅။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပု ံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ  နုိင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပာွးေရးအဖဲွ့အစည်းများ၏  ဇယား  (၉)  နှင့်  (၁၀) 

တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ရေငွများနှင့် သံုးေငွများကုိ လုပ်ငန်းအရ လုိအပ်လင် ေြပာင်းလဲ 

ေပးနုိင်သည်။   ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့သည် ဤပုဒ်မပါ ကိစ္စရပ်များကို ေဆာငရ်က်ွ 

နုိင်ရန်  စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသ့ုိ   တာဝန်လဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။ 

ထိုသို ့ ရေငွများနှင့် သုံးေငွများ ေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံေတာ်စီမံ 

အုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့ တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီး 

ခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများတွင်လည်းေကာင်း၊  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ 

တင်ြပချန်ိေနာက်ပုိင်းမှြဖစ်ေပါေသာ  ေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  အမှန်စာရင်း 

များတွင်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 

  ( ခ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်    ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပု ံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများ၏  လုပ်ငန်းများလုပ်ကုိင်ရန် 

ကနဦးရင်းနှီးြမှု ပ်နှံေငွကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထည့်ဝင်နိုင်သည်။ 

( ဂ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်   ြပည်ေထာင်စု ဘာရန်ပု ံေငွအစီအစဉ်ြပင်ပမှ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများအား  လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရန် 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း  လိုအပ်သည့်ေငွများကို 

ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ေငွေရးေကးေရးအဖဲွ့အစည်းများဥပေဒအရ  တည်ေထာင်ထားေသာ 

ဘဏ်များမှ  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ  ေချးယူနိုင်ရန်  ေငွပမာဏကုိ သတ်မတ်ှ 

ေပးနုိင်သည်။ 
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အပုိင်း ၄ 

အေရးေပါရန်ပံုေငွ 

၂၆။  (က)  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး၊ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရံုး၊ အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး၊ 

နုိင်ငံေတာ်ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရံုး၊  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရံုး၊ 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

ဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများ၊  နုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွ့အစည်းများနှင့်  တုိင်းေဒသကီး 

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များသည် ဇယား (၄) တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရး 

ဝန်ကီးဌာနနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့် အေရးေပါရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွ ဲြခင်းကို 

ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီသာလင် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်- 

(၁)  ကိုတင်မေမာ်မှန်းနုိင်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်  သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ေပါ 

လာသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးစရိတ်ြဖစ်ြခင်း၊ 

(၂)  ဘာေရးနှစ်အတွင်း မသံုးစဲွလင်မြဖစ်သည့် အထူးကိစ္စရပ်ြဖစ်ြခင်း၊ 

(၃)  တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများအရ ေခါင်းစဉ် 

လဲေြပာင်းကျခံရန် မြဖစ်နိုင်ြခင်း သို့မဟုတ် ေခါင်းစဉ်လဲေြပာင်း ကျခံရန်အတွက် 

ရန်ပုံေငွမရှိြခင်း။ 

  ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အေရးေပါရန်ပုံေငွမှ  ကျခံသုံးစွဲြခင်းကို  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့၏ 

ဆံုးြဖတ်ချက်အရသာ ခွင့်ြပုရမည်။ 

  ( ဂ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) တ့ုိအရ အေရးေပါရန်ပံုေငွမှ ကျခံ 

သုံးစဲွသည့်  ကိစ္စရပ်များကို  ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း  အကျ ိုးအေကာင်းေဖာ်ြပချက်များနှင့် 

အတူ နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့ တငြ်ပရမည်။ 

  (ဃ)  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနှင့်  တုိင်းေဒသကီး  သို့မဟတ်ု  ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွ့များသည် 

ဇယား  (၄) နှင့်  (၁၄) အရ အေရးေပါရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲြခင်းကို ဘာေရးနှစ် 

အတွင်း  ကိုတင်မေမာ်မှန်းနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်  သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေကာင့် 

ြဖစ်ေပါလာသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက်သာလင်  ေဆာင်ရွက်ခွင်ရ့ှသိည်။ ဤပုဒ်မခွဲပါ 

အေရးေပါရန်ပုံေငွဟူေသာစကားရပ်တွင်  စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနနှင့် 

ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ အေရးေပါရန်ပံုေငွနှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေစရ။ 
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  ( င )  ပုဒ်မခွဲ(ဃ)အရ  အေရးေပါရန်ပုံေငွမှ  ကျခံသုံးစွဲြခင်းကို  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

အစည်းအေဝး၊ တိုင်းေဒသကီး သို ့မဟုတ်  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက် 

အရသာ ခွင့်ြပုရမည်။ 

  ( စ )  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနငှ့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ်  ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များသည် 

ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့် (င) တ့ုိအရ အေရးေပါရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲသည့် ကိစ္စရပ်များကုိ ကိစ္စ 

တစ်ရပ်ချင်း အကျ ိုးအေကာင်းေဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ အနီးကပ်ဆုံး ကျင်းပေသာ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအေဝးသို့ တင်ြပရမည်။ 

အပိုင်း ၅ 

တပ်မို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များ 

၂၇။  တပ်မို့စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွ့များသည် မိမိတ့ုိ၏ ဘာေငွအေပါရပ်တည်၍ လုပ်ငန်းများကုိ 

မိမိတ့ုိ၏ ဘာေငွအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ွကရမည်။ 

၂၈။  (က)  တပ်မို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များ၏  ရေငွနှင့်သုံးေငွအတွက်  တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း 

ခံရသည့်  ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးသည်  ဇယား(၁၁)နှင့်  (၁၂)တ့ုိတွင်  မိမိနှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့် 

ရေငွတို့ကို စီမံကီးကပေ်ကာက်ခံြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 

  ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ  တာဝန်ခံရသည့်  ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်  မိမိအားအပ်နှင်းထားေသာ 

လုပပ်ိုင်ခွင့်များကုိ  မိမိလက်ေအာက်ရိှ  လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ  ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးအား  လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

  ( ဂ )  ရေငွများကုိ  စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊  သံုးေငွများကုိ  စီမံခန့်ခဲွရာတွင် 

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊  သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊  နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊  အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ၊  အမိန့်များ၊  ညန်ကားချက်များ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၉။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် တပ်မို ့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များ၏  ဇယား  (၁၁) 

နှင့်  (၁၂)  တ့ုိတွင်  ေဖာ်ြပထားေသာ  ေငွများကုိ လုပ်ငန်းအရ  လုိအပ်လင်  ေြပာင်းလဲ 

ေပးနုိင်သည်။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤပုဒ်မပါ ကိစ္စရပ်များကို  ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသို့ တာဝန်လဲအပ်ေဆာင်ရကွ်ေစနိုင်သည်။ 

ထိုသို ့ေငွများေြပာင်းလဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို ့ 

တငြ်ပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီးခန ့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ 
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တွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ တင်ြပချန်ိေနာက်ပုိင်းမှ 

ြဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 

  ( ခ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် တပ်မို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များအား လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့် 

ေငွကို  ေထာက်ပံ့ေငွြဖင့ ်ြဖစ်ေစ၊  ေချးေငွြဖင့ ်ြဖစ်ေစ  နိ ုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိုင်သည်။ 

၃၀။  တပ်မို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များသည်  မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ  တည်ဆဲဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊  စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊  အမိန ့်ေကာ်ြငာစာများ၊  အမိန့်များ၊  ညန်ကားချက် 

များအရ ခွင့်ြပုထားေသာ အခွန်အေကာက်အမျ ိုးအစားများကိုသာ ေကာက်ခံနိုင်သည်။ 

အပိုင်း ၆ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

၃၁။  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီသည်  ြပည်ေထာင်စု၏  ဘာရန်ပုံေငွအစီအစဉ်ြဖင့်  လုပ်ငန်းများကုိ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို ့  ေဆာင်ရွက်၍ရေသာ ရေငွများကို  ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာရန်ပုံေငွသို့ 

ေပးသွင်း၍ ထုတ်ေပးရန်ရိှေသာ သံုးေငွများကုိ ြပည်ေထာင်စု၏ဘာရန်ပံုေငွမှ ထုတ်ယူသံုးစဲွရမည်။ 

၃၂။  (က)  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ရေငွနှင့် သံုးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂို လ် 

အသီးသီးသည်  ဇယား(၁၃)နှင် ့  (၁၄)တို ့တွင်  မိမိနှင့ ်ယှဉ်တွ ဲေဖာ်ြပထားသည့် 

ရေငွတို့ကို စီမံကီးကပေ်ကာက်ခံြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 

( ခ )  ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

  ( ဂ )  ရေငွများကုိ  စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊  သံုးေငွများကုိ  စီမံခန့်ခဲွရာတွင် 

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ  ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊  သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊  နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာများ၊ အမိန ့်များ၊ ညန်ကားချက်များ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၃။  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ဇယား (၁၃) နှင့် (၁၄) တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားေသာေငွများကို  လုပ်ငန်းအရလိုအပ်လင်  ေြပာင်းလဲေပးနိုင်သည်။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ 

အဖွဲ့သည်    ဤပုဒ်မပါ  ကိစ္စရပ်များကို  ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  စီမံကိန်းနငှ့်  ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသို့ 
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တာဝနလ်ဲအပေ်ဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။  ထိုသို့  ေငွများေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နုိင်ငံေတာ် 

စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့ တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစအ်တွက်  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခ 

ေငွစာရင်းများတွင်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ  တင်ြပချနိ် 

ေနာကပုိ်င်းမြှဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများကို အမှန်စာရင်းများတငွ် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 
 

အပိုင်း ၇ 

ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

၃၄။  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည် မိမိ၏ ဘာေငွအေပါရပ်တည်၍ လုပ်ငန်း 

များကို မိမိ၏ ဘာေငွအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၅။  (က)  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏ ရေငွနှင့် သံုးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း 

ခံရသည့်  ပုဂ္ိုဂ လ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁၅)နှင့်  (၁၆)တ့ုိတွင်  မိမိနှင့်  ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထားသည့် 

ရေငွတ့ုိကုိ စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံြခင်းနှင့် သံုးေငွတ့ုိကုိ စီမံခန့်ခဲွြခင်းြပုရမည်။ 

  ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

  ( ဂ )  ရေငွများကုိ  စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊  သုံးေငွများကို  စီမံခန ့်ခွဲရာ 

တွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊  အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ၊  အမိန့်များ၊  ညန်ကားချက်များ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၆။  (က)  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏  ဇယား 

(၁၅) နှင့် (၁၆) တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထားေသာေငွများကုိ လုပ်ငန်းအရလုိအပ်လင် ေြပာင်းလဲ 

ေပးနုိင်သည်။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤပုဒ်မပါ ကိစ္စရပ်များကို  ေဆာင်ရွက် 

နိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသို့ တာဝန်လဲအပ်ေဆာင်ရကွ်ေစနိုင်သည်။ 

ထုိသ့ုိ  ေငွများေြပာင်းလဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့ 

တငြ်ပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘာေရးနှစ်အတွက်  ြပုြပင်ပီးခန ့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ 

တွင်  ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းများ  တင်ြပချန်ိေနာက်ပုိင်းမှ 

ြဖစ်ေပါေသာ ေြပာင်းလဲြခင်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။ 
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  ( ခ )  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအား 

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ် 

သည့်ေငွကို  ေထာက်ပံ့ေငွြဖင့်ြဖစ်ေစ၊  ေချးေငွြဖင့်ြဖစ်ေစ  နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

ေကာင်စီ၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပုနုိင်သည်။ 

၃၇။  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည်  မိမနှိင့်သက်ဆုိင်ေသာ  တည်ဆဲဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊  စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညန်ကားချက်များ 

အရ ခွင့်ြပုထားေသာ အခွန်အေကာက်အမျ ိုးအစားများကုိသာ ေကာက်ခံနုိင်သည်။ 

အပိုင်း ၈ 

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 

၃၈။  (က)  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် မိမိ၏ ဘာေငွအေပါရပ်တည်၍ မိမိ၏ ဘာေငွ 

အစီအစဉ်ြဖင့်  လုပ်ငန်းများကုိေဆာင်ရွက်ရာတွင်  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ၏ 

အတည်ြပုချက်ရယူရမည်။ 

  ( ခ )  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွအဝင်နှင် ့ အထွက်ကို စာရင်းြပုစုရန်အလို ့ငှာ 

ြပည်ေထာင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်းတွင် ေဖာ်ြပရမည်။ 

၃၉။  (က)  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏  ရေငွနှင့်  သုံးေငွအတွက်  တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့် 

ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁၇)နှင့်  (၁၈)တို့တွင်  မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့် 

ရေငွတို့ကို စီမံကီးကပေ်ကာက်ခံြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲြခင်းြပုရမည်။ 

  ( ခ )  ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ  တာဝန်ခံရသည့်  ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်  မိမိအားအပ်နှင်းထားေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို  မိမိလက်ေအာက်ရှိ  လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  ပုဂ္ဂလ်အသီးသီးအား  လဲအပ် 

ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

  ( ဂ )  ရေငွများကုိ စီမံကီးကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သံုးေငွများကုိ စီမံခန့်ခဲွရာတွင် 

လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

စည်းမျဉ်းများ၊  စည်းကမ်းများ၊  အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ၊  အမိန့်များ၊  ညန်ကားချက်များ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၀။  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဇယား (၁၇) နှင့် (၁၈) တို့တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ  ရေငွများနှင့်  သုံးေငွများကုိ  လုပ်ငန်းအရ  လုိအပ်လင်  ေြပာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤပုဒ်မပါ ကိစ္စရပ်များကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘာေရး 



16 
 
ဝန်ကီးဌာနသ့ုိ   တာဝန်လဲအပ် ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။  ထုိသ့ုိ ရေငွများနှင့်  သံုးေငွများေြပာင်းလဲြခင်းများ 

နှင့်စပ်လျဉ်း၍  နိုင်ငံေတာ်စမီအံုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီသို့  တင်ြပေသာ  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘာေရးနှစ် 

အတွက်  ြပုြပင်ပးီခန့်မှန်းေြခေငစွာရင်းများတွင်လည်းေကာင်း၊  ြပုြပင်ပီးခန့်မှန်းေြခေငွစာရင်း 

များ  တင်ြပချနိ်ေနာက်ပိုင်းမှြဖစ်ေပါေသာ  ေြပာင်းလဲြခင်းများနှင့်  စပ်လျဉ်း၍  အမှန်စာရင်းများ 

တွင်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရမည်။  

၄၁။  (က)  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်သည်  ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘာေရးနှစ်  ကုန်ဆုံးသည့်အခါ 

အသားတင်အြမတ်ေငွ၏ ေလးဆယ်ရာခိုင်နန်းနှင့်ညီမေသာ ေငွပမာဏကို  ြမန်မာ 

နုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်၏ အေထွေထွသီးသန့်ေငွစာရင်းသို့  ေပးသွင်းပီး၊  အသားတင် 

အြမတ်ေငွမှ  ကျန်ရှိေငွကို  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က  ကိုင်ေဆာင်ထားေသာ 

အစိုးရေငွေချးသက်ေသခံလက်မတှ်များကုိ ေရွးယူရန် အသံုးြပုပီးေနာက် ကျန်ရိှေသာ 

အသားတင်အြမတ်လက်ကျန်ေငွကုိ နုိင်ငံေတာ် သ့ုိ ထည့်ဝင်ရမည်။ 

  ( ခ )  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သည်  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်က  နုိင်ငံေတာ်သ့ုိ ထည့်ဝင် 

ရမည့်ေငွကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

  ( ဂ )  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာေရးနှစ်ကုန်ဆံုး၍ အရံးေပါေပါက်ပါက 

အဆိုပါအရံးကို  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏  အေထွေထွသီးသန့်ေငွစာရင်းမှ 

ခုနှိမ်ရမည်။ 

  (ဃ)  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည်  လုိအပ်ပါက  နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပေ်ရးေကာင်စီ၏ 

ခွင့်ြပုချက်ြဖင့်  ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ့သ့ုိ  သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ  ေချးေငွထုတ်ေချး 

နိုင်သည်။ 

 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် ဖဲွ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ကနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။ 

 

                  (ပံု) မင်းေအာင်လင ်

ဗိုလ်ချုပ်မှူ းကီး 

ဥက္ကဋ္ဌ 

နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီ 












































