ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုဥြကေ
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ဥြကေအြှတ် ၂ ။)
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နတ်ကတာ်လပြည့်ကြွေျော် ၁၀ ရြွေ်
( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရြွေ် )
ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည် ဤဥြကေြွေို ပြဋ္ဌာန်းလိုြွေ်သည်။
အခန်း (၁)
အြည်နှင့်အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချေြွေ်
၁။

ဤဥြကေြွေို ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုဥြကေဟု ကခါ်တွင်ကစရြည်။

၂။

ဤဥြကေတွင်ြါရှိကသာ ကအာြွေ်ြါစြွေားရြ်ြျေားသည် ကဖာ်ပြြါအတိုင်း အဓိြ္ပာယ်သြွေ်ကရာြွေ်

ကစရြည် (ြွေ)

နိုင်ငံကတာ် ဆိုသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ်ြွေို ဆိုသည်။

( ခ ) အစိုးရအဖွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ပြည်ကောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ြွေို
ဆိုသည်။
( ဂ ) ဝန်ကြွေီး ဆိုသည်ြှာ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကြွေီးဌာန ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးြွေို ဆိုသည်။
(ဃ)

ဝန်ကြွေီးဌာနဆိုသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုအစိုးရ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကြွေီးဌာနြွေို ဆိုသည်။

( င ) ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာန ဆိုသည်ြှာ ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ပြည်ကောင်စု
ဝန်ကြွေီးဌာနတစ်ခုခုြွေို ဆိုသည်။
( စ ) ဗဟိုအဖွဲ ့အစည်း ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံကတာ်သြ္မတ၊ ပြည်ကောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့၊ ပြည်ကောင်စု
လွှတ်ကတာ်၊ ပြည်သလွှ
ူ ့ တ်ကတာ်၊ အြျေိုးသားလွှတ်ကတာ်၊ ပြည်ကောင်စုတရားလွှတ်ကတာ်ချေုြ်၊
နိုင်ငံကတာ်ဖွဲ ့စည်းြုံအကပခခံဥြကေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ကောင်စုကရွးကြွောြွေ်ြွဲကြွော်ြရှင်၊
ပြည်ကောင်စုကရှ ကနချေ
့
ုြ်ရုံး၊ ပြည်ကောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံးနှင့် ပြည်ကောင်စုရာေူးဝန်
အဖွဲ ့တို ့ြွေို ဆိုသည်။
(ဆ)

ဗဟိုဘဏ် ဆိုသည်ြှာ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ဗဟိဘ
ု ဏ်ြွေို ဆိုသည်။

( ဇ ) ဘဏ္ဍာကရးနှစ် ဆိုသည်ြှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ ဧမြီလ ၁ ရြွေ်တွင် စ၍ ကနာြွေ်နှစ် ြတ်လ
၃၁ ရြွေ်တွင် မြီးဆုံးကသာ ြွောလအြိုင်းအပခားြွေို ဆိုသည်။
( ဈ ) တစ်ခုတည်းကသာ ကငွတိုြွေ်စာရင်း ဆိုသည်ြှာ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ်ဗဟိုဘဏ်ြွေ ေိန်းသိြ်း
ေားရှိကသာ ပြည်ကောင်စုအစိုးရ အြ်ကငွစာရင်းနှင့်တစ်ခုတည်းကသာ ကငွတိုြွေ်စာရင်း
နှင့်ဆြွေ်စြ်ကသာ အပခားကငွစာရင်းြျေားြါဝင်သည့် ပြည်ကောင်စုဘဏ္ဍာရန်ြုံကငွစာရင်းြွေို
ဆိုသည်။
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(ည)

အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားဆိုသည်ြှာ အစိုးရကငွတိုြွေ်လြွေ်ြှတ်၊ အစိုးရ
ကငွတိုြွေ်စာချေုြ်၊ ပြည်ြသို ့ေုတ်ကဝကရာင်းချေသည့် ကငွတိုြွေ်စာချေုြ်နှင့် ကငွကြးြွေတိစာချေုြ်တို ့ြွေို
ဆိုသည်။

( ဋ ) အစိုးရက ြွေးမြီ ဆိုသည်ြှာ ဗဟိုအဖွဲ ့အစည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာနြျေားနှင့်၎င်းတို ့၏
လြွေ်ကအာြွေ်ခံအဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေ ကငွကချေးယူြှုက ြွောင့်ကသာ်လည်းကြွောင်း သို ့ြဟုတ်
ကငွကြးရန် ြွေတိပြုချေြွေ်အရကသာ်လည်းကြွောင်း သို ့ြဟုတ် နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံ
ေားသည့် က ြွေးမြီက ြွောင့်ကသာ်လည်းကြွောင်း ပဖစ်ကြါ်လာသည့် ကငွကရးက ြွေးကရးဆိုင်ရာ
ကြးရန်တာဝန်ြျေားအားလုံးြွေို ဆိုသည်။ အဆိုြါကငွကရးက ြွေးကရးဆိုင်ရာ ကြးရန်တာဝန်
ြျေားတွင် ဤဥြကေ ြုေ်ြ ၂၄၊ ြုေ်ြခွဲ (ြွေ) တွင် ကဖာ်ပြြါရှိသည့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရး
အဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေ နိုင်ငံကတာ်ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားဥြကေအရ တည်ကောင်
ေားကသာ နိုင်ငံကတာ်ြိုင် ဘဏ်ြျေားေံြှ ကငွကချေးယူပခင်းြျေားြြါဝင်။
( ဌ ) ပြည်သူ ့က ြွေးမြီ ဆိုသည်ြှာ အစိုးရက ြွေးမြီအရ ကြးရန်တာဝန်ြျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြွေ
အာြခံေားသည့် က ြွေးမြီ၊ တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊
စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေ
ကငွကချေးယူပခင်းက ြွောင့်ပဖစ်ကြါ်လာကသာ ကငွကရးက ြွေးကရးဆိုင်ရာ ကြးရန်တာဝန်ြျေားြွေို
ဆိုသည်။
( ဍ ) နိုင ်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ ်ရ ှိသည့်က ြွေးမြီ ဆိုသည်ြှာ ြည်သည့်ြုဂ္ဂိုလ် သို ့ြဟုတ်
အဖွဲ ့အစည်း သို ့ြဟုတ် စီြံြွေိန်းြွေိုြဆို နိုင်ငံကတာ်ြွေကချေးကငွအတွြွေ် အာြခံချေြွေ်ြျေား
နှင့် အပခားကသာအာြခံသကဘာသြွေ်ကရာြွေ်ကသာ အပခားြုံစံြျေား ေုတ်ကြးပခင်းက ြွောင့်
ပဖစ်ကြါ်လာကသာ ကငွကရးက ြွေးကရးဆိုင်ရာ ကြးရန်တာဝန်ြျေားအားလုံးြွေို ဆိုသည်။
( ဎ ) ပြည်သက
ူ ့ ြွေးမြီ စီြံခန် ့ခွဲြှု ဆိုသည်ြှာ ဤဥြကေတွင် ကဖာ်ပြြါရှိသည့် ပြည်သူက့ ြွေးမြီ
နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ စီြံခန် ့ခွဲြှုြွေို ဆိုသည်။
(ဏ) ကငွကချေးယူပခင်း ဆိုသည်ြှာ ဗဟိအ
ု ဖွဲ ့အစည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာနြျေား နှင့်
၎င်းတို ့၏ လြွေ်ကအာြွေ်ခံအဖွဲ ့အစည်းြျေား၊ တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားနှင့်နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရး
အဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေ ကချေးကငွစာချေုြ် ချေုြ်ဆို၍ပဖစ်ကစ၊ အစိုးရကငွကချေး သြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား
ေုတ်ကဝကရာင်းချေ၍ပဖစ်ကစ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် အစိုးရအာြခံချေြွေ် အရ ကြါ်ကြါြွေ်
လာသည့် ကြးရန်တာဝန်ြျေားြွေို ဆိုသည်။
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(တ) ြွေိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်ြှာ ဤဥြကေအရပဖစ်ကစ၊ ြွေိုယ်စားလှယ်လွှဲအြ်ပခင်းဆိုင်ရာ
သကဘာတူစာချေုြ်အရပဖစ်ကစ သတ်ြှတ်ေားကသာ လုြ်ငန်းြျေားြွေို ဝန်ကြွေီးဌာန
ြွေိုယ်စားတာဝန်ယူကဆာင်ရွြွေ်သည့် ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ ပြည်တွင်း သို ့ြဟုတ်
ပြည်ြြှ ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပြည်တွင်း သို ့ြဟုတ် ပြည်ြကငွကချေးသြွေ်ကသခံ
လြွေ်ြှတ်ြျေား လဲလှယ်ကရာင်းဝယ်ကရးြွေုြ္ပဏီတစ်ရြ်ရြ်ြွေို ဆိုသည်။
(ေ)

ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေား ဆိုသည်ြှာ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ကငွကရးက ြွေးကရး
အဖွဲ ့အစည်းြျေားဥြကေအရ ဖွဲ ့စည်းတည်ကောင်၍ ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားဟု
သတ်ြှတ်ကဖာ်ပြသည့် အဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေို ဆိုသည်။

( ေ ) တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ခံပဖန် ့ချေိကရာင်းချေသူြျေား ဆိုသည်ြှာ ကငွကရးက ြွေးကရး ကဈးြွေွြွေ်
ြျေားတွင် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝပခင်းနှင့်ကရာင်းချေပခင်းတို ့အား
စီြံကဆာင်ရွြွေ်သည့် ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားနှင့်အစိုးရကငွကချေး သြွေ်ကသခံ
လြွေ်ြှတ်ြျေား ကရာင်းဝယ်ကရး ြွေုြ္ပဏီြျေားြွေို ဆိုသည်။
( ဓ ) က ြွေးမြီကြးဆြ်ပခင်း ဆိုသည်ြှာ က ြွေးမြီအကြါ်ကြးကချေရန် ကစ့ကရာြွေ်သည့်အတိုးနှင့်
အရင်းအြါအဝင် က ြွေးမြီဆိုင်ရာ စည်းြွေြ်းချေြွေ်ြျေားအရ ြွေျေခံရြည့် စရိတ်ြျေားအတွြွေ်
ကြးကချေြှုြျေား ကဆာင်ရွြွေ်ပခင်းြွေို ဆိုသည်။
( န ) နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေား ဆိုသည်ြှာ နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးလုြ်ငန်းြျေား
ဥြကေအရ ဖွဲ ့စည်းတည်ကောင်ေားကသာ စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေို ဆိုသည်။
( ြ ) စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ ဆိုသည်ြှာ စည်ြင်သာယာကရးလုြ်ငန်းြျေား ကဆာင်ရွြွေ်ရန်
နယ်နိြိတ်ြိုင်းပခားသတ်ြှတ်၍ ဖွဲ ့စည်းကသာ ကြွော်ြတီ သို ့ြဟုတ် အဖွဲ ့ြွေို ဆိုသည်။
အခန်း(၂)
ကငွကချေးယူပခင်းအတွြွေ် အခွင့်အာဏာအြ်နှင်းပခင်းနှင့် ကငွကချေးယူပခင်း
၃။

အစိုးရအဖွဲ ့သည် နိုင်ငံကတာ်ြွေိုယ ်စား ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြွေ်ပဖင့်

ကအာြွေ်ြါြွေိစ္စရြ်ြျေားအတွြွေ် ပြည်တွင်း သို ့ြဟုတ် ပြည်ြြှ ကငွကချေးယူနိုင်သည်(ြွေ)

နိုင်ငံကတာ်၏ ရသုံးခန် ့ြှန်းကပခကငွစာရင်းလိက
ု ငွြွေို ပဖည့်ဆည်းရန်၊

( ခ ) စီြံြွေိန်းနှင့် ရင်းနှီးပြှုြ်နှံြှုြျေားအတွြွေ် ရန်ြုံကငွပဖည့်ဆည်းရန်၊
( ဂ ) တစ်ခုတည်းကသာ ကငွတိုြွေ်စာရင်းရှိ မြီရှင်လြွေ်ြွေျေန်ြြာဏ (Credit Balance) ြွေို
ဝန်ကြွေီးြွေ သတ်ြှတ်ေားကသာ ြြာဏအတွင်း ေိန်းသိြ်းေားရှိရန်၊
(ဃ)

က ြွေးမြီြျေားြွေို ပြန်လည် ညှိနှိုင်းဖွဲ ့စည်းရန် သို ့ြဟုတ် ကြးကချေရြည့်ရြွေ် ြတိုင်ြီ
ကြွေိုတင်ကြးဆြ်ရန်၊

( င ) ဗဟိုဘဏ်ြွေ ေိန်းသိြ်းေားရှိကသာ နိုင်ငံပခားသုံးသီးသန် ့ရန်ြုံကငွြွေို လိုအြ်သည့်အခါ
ပဖည့်တင်းရန်၊
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( စ ) အစိုးရ၏အာြခံေားရှိြှုကအာြွေ်ြှ ြွေျေန်ရှိသည့် ကြးရန်တာဝန်ြျေားြွေိုကြးကချေရန်၊
(ဆ)

တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေား၊
နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားနှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုသည့်
အပခားအဖွဲ ့အစည်း တစ်ရြ်ရြ်သို ့ အစိုးရကချေးကငွ သို ့ြဟုတ် အက ြွေးအပဖစ် ေုတ်ကချေးရန်၊

( ဇ ) သဘာဝကဘး သို ့ြဟုတ် ြတ်ဝန်းြွေျေင်ဆိုင်ရာ ကဘးအန္တရာယ် သို ့ြဟုတ် နိုင်ငံကတာ်၏
အကရးကြါ်အကပခအကနတစ်ရြ်ရြ်က ြွောင့် ကြါ်ကြါြွေ်လာသည့် အြွေျေိုးသြွေ်ကရာြွေ်ြှု
ြျေားြွေို ကဆာလျေင်စွာအြွောအြွေွယ်ကြးကရး၊ ကလျှော့ချေကရး သို ့ြဟုတ် တိုြွေ်ဖျေြွေ်ကရးတို ့ြွေို
ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်ရန်၊
( ဈ ) ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုသည့် ပြည်ကောင်စု၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံး
ဆိုင်ရာဥြကေတွင် သတ်ြှတ်ေားသည့် အပခားြွေိစ္စတစ်ရြ်ရြ် အတွြွေ် ဘဏ္ဍာကငွ
ပဖည့်ဆည်းရန်။
၄။

ဤအခန်းြါ ြွေိစ္စရြ်ြျေားအတွြွေ် ကချေးယူခဲ့သည့် ကငွြျေားြွေို ဤဥြကေနှင့်အညီ အစိုးရအဖွဲ ့ြွေ

အတည်ပြုေားသည့် ကငွကချေးယူသည့် ြွေိစ္စရြ်ြျေားအတွြွေ်သာ ြွေျေခံသးုံ စွဲရြည်။
၅။

ဝန်ကြွေီးသည် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံ ဆိုင်ရာဥြကေ၏ ကငွကချေးယူပခင်းအခန်းြါ

ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆိုပခင်း၊ အစိုးရကချေးကငွ သြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား
ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း သို ့ြဟုတ် အပခားကသာကချေးကငွဆ ိုင်ရာ သကဘာတူညီချေြွေ်ြျေားတွင် ြါဝင်
ကဆာင်ရွြွေ်ပခင်းနှင့် အစိုးရအာြခံစာချေုြ်ြျေား ေုတ်ကြးပခင်းပဖင့် ပြည်တွင်းြှပဖစ်ကစ၊ ပြည်ြြှပဖစ်ကစ
ပြည်တွင်းကငွက ြွေးပဖင့်ကသာ်လည်းကြွောင်း၊ နိုင်ငံပခားကငွက ြွေးပဖင့်ကသာ်လည်ကြွောင်း ကငွကချေးယူပခင်းြွေို
ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်သည်။ ေိုသို ့ကချေးယူပခင်းသည် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေြါ
ရည်ရွယ်ချေြွေ်ြျေားနှင့်ြွေန် ့သတ်ချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ ပဖစ်ရြည်။
၆။

အစိုးရအဖွဲ ့သည် ဤအခန်းြါြွေိစ္စရြ်ြျေားအားလုံးြွေိုပဖစ်ကစ၊ အချေို ့ြွေိုပဖစ်ကစ ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်ရန်

ဝန်ကြွေီးအား လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာအြ်နှင်းနိုင်သည်။ ဝန်ကြွေီးသည် ဤအခန်းြါြွေိစ္စရြ်ြျေား အားလုံးြွေို
ပဖစ်ကစ၊ အချေို ့ြွေိုပဖစ်ကစ ကဆာင်ရွြွေ်ရာတွင် နိုင်ငံကတာ်ြွေိုယ်စား အာြခံချေြွေ်ကြးနိုင်သည်။
၇။

ဝန်ကြွေီးသည် ဤဥြကေြါ တာဝန်ဝတ္တ ရားအချေို ့ြွေို ကဆာင်ရွြွေ်ရန် သတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ

နှစ်ဘြွေ်သကဘာတူစာချေုြ်အရ ြွေိုယ်စားလှယ်ခန် ့အြ်ကဆာင်ရွြွေ်ြိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၈။

ဤဥြကေြါကငွကချေးယူပခင်းအတွြွေ် ကြးရန်တာဝန်ြွေျေကရာြွေ်လာြှုြွေို အစိုးရအဖွဲ ့၊ တိုင်းကေသကြွေီး

သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်း
ြျေားသည် သြွေ်ဆ ိုင်ရာရသုံးခန် ့ြှန်းကပခကငွစာရင်းတွင် ဦးစားကြး ကြးရန်တာဝန်အပဖစ် ခွဲကဝ
လျောေားရြည်။ အဆိုြါကငွကတာင်းခံြှုြျေားြွေို ချေုြ်ဆိုမြီးစာချေုြ်ြျေား၊ ြူးတွဲဘဏ္ဍာကငွ ပဖည့်ဆည်းပခင်း
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ဆိုင်ရာ ြွေတိြွေဝတ်ြျေား၊ ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား၊ အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝ
ကရာင်းချေပခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးပဖတ်ချေြွေ်ြျေားနှင့်နိုင်ငံတြွော ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားတွင်
နိုင်ငံကတာ်ြွေ အဖွဲ ့ဝင်ေားပခင်းအတွြွေ် လိုြွေ်နာရြည့် တာဝန်ြျေားအကြါ် အကပခခံ၍ ဆုံးပဖတ်ရြည်။
အခန်း (၃)
ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု ရည်ရွယ်ချေြွေ်
၉။

ပြည်သက
ူ ့ ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု၏ ရည်ရွယ်ချေြွေ်ြျေားြှာ အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာကငွပဖည့်ဆည်းရန် လိုအြ်ချေြွေ်

ြျေားနှင့် ၎င်း၏ ကရတိုကရရှည် ကငွကြးကချေရန် တာဝန်ြျေားြွေို ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခနှင့်အတူ ြွေုန်ြွေျေစရိတ်
အနည်းဆုံးပဖစ်ရန်နှင့် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ ပြည်တွင်းကဈးြွေွြွေ်
ဖွံ ့မဖိုးကရးြွေို အားကြးပြှင့်တင်ကြးရန်တို ့ ပဖစ်သည်။
၁၀။

ပြည်သူက့ ြွေးမြီ စီြံခန် ့ခွဲြှုတွင် အစိုးရက ြွေးမြီြျေားအတွြွေ် ြွောလလတ် က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု

ြဟာဗျေူဟာချေြှတ်ပခင်းနှင့် ပြည်သူက့ ြွေးမြီတစ်ရြ်လုံးအတွြွေ် စာရင်းြှတ်တြ်းြျေား ကြွောင်းြွန်စွာ
ေိန်းသိြ်းေားရှိပခင်းတို ့ ြါဝင်သည်။
အခန်း (၄)
အစိုးရက ြွေးမြီ စီြံခန် ့ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာ ချေြှတ်ပခင်း
၁၁။

အစိ ု း ရက ြွေးမြီ အ တွ ြွေ ် ြွောလလတ် က ြွေးမြီ စ ီ ြ ံ ခ န် ခ
့ ွ ဲ ြ ှု ြဟာဗျေူဟာြွေိ ု အနည် း ဆု ံ း

ကနာြွေ်ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သုံးနှစ်ြွောလအတွြွေ် ဝန်ကြွေီးဌာနြွေ နှစ်စဉ်ြုံြှန်ကရးဆွဲ၍ အစိုးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ပြုချေြွေ်
နှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြွေ် ရယူရြည်။
၁၂။

အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုြဟာဗျေူဟာြွေို ချေြှတ်ကဆာင်ရွြွေ်ရာတွင် ြုေ်ြ ၃ တွင် ကဖာ်ပြေားကသာ

ြွေိစ္စရြ်ြျေားအကြါ်အကပခခံရြည်ပဖစ်မြီး ကအာြွေ်ြါြွေိစ္စရြ်ြျေားြွေို ေည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်(ြွေ)

ြြွေ်ခရို စီးြွားကရးြူကဘာင်၊

( ခ ) အစိုးရ၏ အနာဂတ်ကငွကချေးယူြှု လိုအြ်ချေြွေ်၊
( ဂ ) ကဈးြွေွြွေ် အကပခအကနြျေား၊
(ဃ)
၁၃။

ြဟာဗျေူဟာ ကဖာ်ေုတ်ကရးနှင့်ဆြွေ်စြ်သည့် အပခားြွေိစ္စရြ်ြျေား။

အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာတွင် ကအာြွေ်ြါတို ့ြါဝင်ရြည်(ြွေ)

က ြွေးမြီအရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် အန္တရာယ်ြွေျေကရာြွေ်နိုင်ြှုသည် သင့်တင့်ကလျောြွေ်ြတ်သည့်
အတိုင်းအတာတွင်ရှိက ြွောင်း ကသချောြှုရှိကစရန် အစိုးရက ြွေးမြီအရြ်ရြ်၏ အချေိုးအစား
နှင့် က ြွေးမြီသစ်ြျေားရယူပခင်းတို ့အတွြွေ် လြ်းညွှန်ြှု တင်ပြချေြွေ်နှင့် ရည်ရွယ်ချေြွေ်
သတ်ြှတ်ပခင်းြျေား၊
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( ခ ) အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား၏ ပြည်တွင်းကဈးြွေွြွေ်ဖွံ ့မဖိုးြှု ြွေို ပြှင့်တင်
ကြးရန် အစီအြံြျေား၊
( ဂ ) ကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ ေြ်ဆင့်ကငွေုတ်ကချေးပခင်းနှင့် ကချေးကငွအာြခံချေြွေ်ြျေား ေုတ်ကြးပခင်း
တို ့အတွြွေ် ြူဝါေြျေားနှင့် လြ်းညွှန်ချေြွေ်ြျေား။
၁၄။

ဝန်ကြွေီးြွေ အဆိုပြုတင်သွင်းမြီး အစိုးရအဖွဲ ့ြွေ အတည်ပြုကသာ အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု

ြဟာဗျေူဟာသည်(ြွေ)

လာြည့်ဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွြွေ် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေ
နှင့် လိုြွေ်ကလျောညီကေွ ရှိရြည်။

( ခ ) သြွေ်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာကရးနှစ်အစေြွေ် ကနာြွေ်ြြွေျေကစဘဲ ေုတ်ပြန်က ြွေညာမြီး ပဖစ်ရြည်။
( ဂ ) အတည်ပြုမြီးချေိန်ြှစ၍ အစိုးရကငွကချေးယူြှုနှင့် အပခားက ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု လုြ်ကဆာင်ချေြွေ်
ြျေားြွေို ယင်းြဟာဗျေူဟာနှင့်အညီ ကဆာင်ရွြွေ်ရြည်။
အခန်း (၅)
အစိုးရအဖွဲ ့ြှ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု
၁၅။

အစိုးရအဖွဲ ့ြှ ကငွကချေးယူပခင်းတွင် ပြည်တွင်းကဈးြွေွြွေ်၌ အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား

ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း၊ ပြည်ြတွင် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း
နှင့် ပြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း၌ ပဖစ်ကစ၊ ပြည်ြ၌ပဖစ်ကစ ကငွကချေးစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆို၍ ကငွကချေးယူပခင်းတို ့
ြါဝင်သည်။ အစိုးရအဖွဲ ့ြွေ ကငွကချေးယူပခင်းသည် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုေားသည့်
ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြကေနှင့် ပြည်ကောင်စု၏ ကနာြွေ်ေြ်ဘဏ္ဍာကငွ
ခွဲကဝသုံးစွက
ဲ ရးဥြကေတွင် သတ်ြှတ်ကဖာ်ပြသည့် ြြာဏအတွင်း ပဖစ်ရြည်။
၁၆။

ပြည်တွင်းကဈးြွေွြွေ်တွင် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေ၍ ကငွကချေး

ယူပခင်းြွေို ကအာြွေ်ြါအတိုင်း ကဆာင်ရွြွေ်ရြည် (ြွေ)

ဝန်ကြွေီးြှ ကြွေိုတင်ဆုံးပဖတ်ချေြွေ် ချေြှတ် မြီးကနာြွေ် နိုင်ငံကတာ်၏ ြွေိုယ ်စား ဝန်ကြွေီး
ဌာနသည် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား၏ အြျေိုးအစားနှင့် အဂဂါရြ်ြျေားြွေို
ဆုံးပဖတ်မြီး အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားြွေို ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း၊

( ခ ) အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ကလလံ တင်ကရာင် းချေပခင်း၊ အစို းရကငွက ချေး
သြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ဝယ်ယူရန် ဖွဲ ့စည်းေားသည့် စုကြါင်းအဖွဲ ့အစည်းသို ့ ကရာင်းချေပခင်း
သို ့ြဟုတ် ဝန်ကြွေီးြွေအတည်ပြုေားကသာ အပခားနည်းလြ်းပဖင့် ကရာင်းချေပခင်းတို ့ြွေို
သတ်ြှတ်ေားသည့် စာရင်းြှတ်တြ်းသွင်းသည့် ြုံစံပဖင့်သာ ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်း၊
( ဂ ) အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားြွေို ကလလံတင်ကရာင်းချေရာတွင် ဝန်ကြွေီးြွေ
အတည်ပြုေားသည့် အချေိန်ဇယားနှင့်အညီ ပြုလုြ်ပခင်း၊
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(ဃ)

ဝန် က ြွေီ း ြွေ အတည် ပ ြုေားသည် ့ အချေိ န ် ဇ ယားြွေိ ု ကြွေိုတင်ေုတ်ပြန်ရြည်ပဖစ်မြီး
ယင်းသို ့ ေုတ်ပြန်ရာတွင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့် ကန ့ရြွေ်၊ အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံ
လြွေ်ြှတ်အြျေိုးအစားနှင့်သြွေ်တြ်း၊ ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့်အြျေားဆုံး ြြာဏတို ့ြွေို
ေည့်သွင်း ကဖာ်ပြပခင်း၊

( င ) ဝန်ကြွေီးဌာနသည် ဝန်ကြွေီးြွေ အတည်ပြုေားသည့် အစိုးရကငွကချေး သြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်
ြျေားြွေို ကလလံတင်ရန်နှင့် ကလလံတင်သွင်းလာကသာ ြွေြ်းလှြ်းြှုြျေားြွေို အစိုးရ
ြွေိုယ်စားလြွေ်ခံရန် ကဆာင်ရွြွေ်ြိုင်ခွင့်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းကသာ အဖွဲ ့အစည်းပဖစ်ပခင်း၊
( စ ) အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားြွေို ကလလံတင်ပခင်းြဟုတ်ကသာ အပခားနည်းပဖင့်
ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည်ဆိုြါြွေ ကရာင်းချေြည့်နည်းလြ်းနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် စည်းြွေြ်းချေြွေ်ြျေား
အတွြွေ်ဝန်ကြွေီး၏ အတည်ပြုချေြွေ်ြွေိုကြွေိုတင်ရယူပခင်း။
၁၇။

အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားအား ပြည်ြတွင်ေုတ်ကဝကရာင်းချေ၍ ကငွကချေးယူပခင်းြွေို

ကအာြွေ်ြါအတိုင်း ကဆာင်ရွြွေ်ရြည် (ြွေ)

အစို းရအဖွဲ သ
့ ည် ပြည် ြတွင် အစို းရကငွ ကချေးသြွေ် က သခံလ ြွေ်ြ ှတ ်ြ ျေား ေုတ်ကဝ
ကရာင်း ချေပခင် း ပဖင့် ကငွ ကချေးယူ ပခင် း ြွေိ စ္စ ြွေ ို ပြည်က ောင်စ ုလ ွှတ ်က တာ် သိ ု ့ တင်ပြ၍
အတည်ပြုချေြွေ်ရရှိမြီးြှ ကဆာင်ရွြွေ်ပခင်း၊

( ခ ) ဝန်ကြွေီးသည် ေုတ်ကဝြည့် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်အြျေိုးအစား၊ သြွေ်တြ်း၊
ြြာဏ၊ ြွေုန်ြွေျေနိုင်သည့်စရိတ်၊ တာဝန်ခံ၍တစ်ဆင့်ပဖန် ့ချေိ ကရာင်းချေသူြျေားခန် ့အြ်ပခင်း
နှင့် ကဈးြွေွြွေ်အကပခအကနြျေား အြါအဝင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေြှု၏ အကပခအကနအရြ်ရြ်ြွေို
အတည်ပြုပခင်း၊
( ဂ ) ဝန်ကြွေီးသည် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား ေုတ်ကဝကရာင်းချေပခင်းအတွြွေ်
လိုအြ်ကသာ ဘဏ္ဍာကရးနှင့်ကငွကြးကချေကရးြွေိုယ်စားလှယ်ြျေား၊ ဥြကေဆိုင်ရာြွေိုယ်စားလှယ်
ြျေားနှင့် အပခားြွေိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ့ြျေား ခန် ့အြ်ပခင်းြွေို အတည်ပြုပခင်း၊
(ဃ)

ဝန် က ြွေီး သည် အစို းရကငွကချေးသြွေ်က သခံ လ ြွေ် ြှ တ် ြျေား ေု တ် ကဝကရာင် း ချေပခင် းနှ င် ့
စြ်လျေဉ်းကသာ စာချေုြ်ြျေားြွေို ြွေိုယ်တိုင်လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးပခင်း သို ့ြဟုတ် ၎င်း၏ြွေိုယ်စား
ြွေိုယ်စားလှယ်ခန် ့အြ်၍ လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးကစပခင်းတို ့ြွေို ကဆာင်ရွြွေ်ပခင်း။

၁၈။

(ြွေ)

ပြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း၌ပဖစ်ကစ၊ ပြည်ြ၌ပဖစ်ကစ ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆ ို၍ ကငွကချေး
ယူပခင်းြွေို ကအာြွေ်ြါအတိုင်း ကဆာင်ရွြွေ်ရြည်(၁) အစိုးရအဖွဲ ့သည် ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေားချေုြ်ဆို၍ ကငွကချေးယူပခင်းြွေို ပြည်ကောင်စု
လွှတ်ကတာ်သို ့တင်ပြ၍ ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြွေ်ရယူပခင်း၊
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(၂) ဝန်ကြွေီးသည် အစိုးရအဖွဲ ့ြွေိုယ်စား ကချေးကငွစာချေုြ် ကဆွးကနွးညှိနှိုင်း ပခင်း နှင့်
အမြီ း သတ် သကဘာတူ ပ ခင် း တိ ု ့ြွေို သြွေ် ဆ ိ ုင် ရ ာပြည် ကောင်စ ုဝ န် က ြွေီ း ဌာနနှ င် ့
၎င်း၏ တာဝန်ရှိြုဂ္ဂိုလ်ြျေားသို ့ တာဝန်ကြးအြ်ပခင်း၊
(၃) ဝန်ကြွေီးသည် အစိုးရနှင့် ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုခု သို ့ြဟုတ် ပြည်ြ
အစိုးရ သို ့ြဟုတ် အပခားမြီရှင်တို ့အ ြွေား ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေား ချေုြ်ဆိုရန် စီစဉ်
ကဆာင်ရွြွေ်ရာတွင် ၎င်းကချေးကငွ စာချေုြ်၏ စည်းြွေြ်းနှင့် သတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေားြွေို
အစိုးရအဖွဲ ့ြွေ အတည်ပြုမြီးြှသာ ကချေးကငွစာချေုြ် ချေုြ်ဆိုပခင်း၊
(၄) ဝန်ကြွေီးသည် ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ စာရွြွေ်စာတြ်းြျေားြွေို လြွေ်ြှတ်
ကရးေိုးပခင်း သို ့ြဟုတ် ၎င်း၏ြွေိုယ်စား ြွေိုယ်စားလှယ်ခန် ့အြ်၍ လြွေ်ြှတ်ကရးေိုး
ကစပခင်း။
( ခ ) ဝန်ကြွေီးသည် ကချေးကငွြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ ကငွကချေးကြးသူ၏ သကဘာတူညီချေြွေ်နှင့်အညီ
ကချေးကငွဆိုင်ရာ စည်းြွေြ်းနှင့်သတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေားအကြါ် သကဘာတူညီခဲ့ြါြွေ ကအာြွေ်ြါအတိုင်း
ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်သည်(၁) ကချေးကငွြွေိုကြးဆြ်ရြည့် ရြွေ်ြတိုင်ြီ ကြွေိုတင်ကြးဆြ်ပခင်း၊
(၂) ကချေးကငွစည်းြွေြ်းချေြွေ်ြျေားြွေို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးပခင်း၊
(၃) ကချေးယူကငွြျေားအား ကချေးကငွြုံစံတစ်ြျေိုးြှ အပခားတစ်ြျေိုးသို ့ ကပြာင်းလဲပခင်း
သို ့ြဟုတ် ကချေးကငွနှစ်ခု သို ့ြဟုတ် နှစ်ခုေြွေ်ြိုကသာ ကချေးကငွြျေားြွေို ကချေးကငွ
တစ်ခုတည်းအပဖစ် ကြါင်းစည်းပခင်း။
၁၉။

ပြည် သ ူ ့က ြွေးမြီ စီ ြံခ န် ့ခွဲ ြှု ရည်ရ ွယ ် ချေြွေ်န ှင ့် အတည် ပ ြုေားကသာ ြဟာဗျေူဟာနှင့်အညီ

ဝန်ကြွေီးသည် ကချေးကငွဖွဲ ့စည်းြှု စီြံခန် ့ခွဲပခင်းလုြ်ငန်းစဉ် ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်သည်။ အဆိုြါလုြ်ငန်းစဉ်သည်
စည်းြျေဉ်းစည်းြွေြ်းြျေားအရ ဝန်ကြွေီးြွေ အတည်ပြုေားသည့် လုြ်ငန်းပဖစ်ရြည်။
အခန်း (၆)
တိုင်းကေသကြွေီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေားြွေ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု
၂၀။

တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေားသည် ြုေ်ြ ၁၈ နှင့် ပြည်ကောင်စု၏

ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံ ဆိုင်ရာဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေား၊ တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်ြျေားနှင့်
သြွေ်ဆိုင်သည့် ဥြကေြါပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ ကငွကချေးယူနိုင်သည်။ တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ်
ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၏ ကငွကချေးယူြှုြျေားအတွြွေ် အစိုးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ပြုချေြွေ်နှင့် ပြည်ကောင်စု
လွှတ်ကတာ်၏အတည်ပြုချေြွေ်တို ့ြွေို ကြွေိုတင်ရယူရြည်။
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၂၁။

တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေားသည် ၎င်းတို ့၏က ြွေးမြီလြွေ်ြွေျေန်

အကပခအကန၊ ကချေးကငွအသစ်ရယူြှုအကပခအကနြျေားြွေို ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သုံးလြတ်တစ်ကြွေိြ် ြွေုန်ဆုံးမြီးကနာြွေ်
တစ်လအတွင်း ဝန်ကြွေီးဌာနသို ့ တင်ပြရြည်။ ဝန်ကြွေီးဌာနသည် တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်ြျေား၏
ြည်သည့်က ြွေးမြီဆ ိုင်ရာ သတင်းအချေြွေ်အလြွေ်ြျေားြွေိုြဆို ဝန်ကြွေီးြွေိုယ ်စား စာပဖင့် ကရးသား
ကတာင်းခံနိုင်သည်။
အခန်း (၇)
စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေားြွေ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု
၂၂။

စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေားသည် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေြါ

ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ဆိုင်ရာ အပခားဥြကေြျေား၊ နည်းဥြကေြျေားြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်
ြျေားနှင့်အညီ ကငွ က ချေးယူ န ိ ု င ် သ ည် ။ စည် ြ င် သ ာယာကရးအဖွ ဲ ြ
့ ျေား၏ ကငွ က ချေးယူ ြ ှု အားလုံ း သည်
အစိုးရအဖွဲ ့၏ခွင့်ပြုချေြွေ်နှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏ အတည်ပြုချေြွေ်တို ့ြွေို ကြွေိုတင်ရယူရြည်။
၂၃။

စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေားသည် ၎င်းတို ့၏ က ြွေးမြီလြွေ်ြွေျေန်အကပခအကနနှင့် ကချေးကငွအသစ်

ရယူြှုအကပခအကနြျေားြွေို ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သုံးလြတ်တစ်ကြွေိြ် ြွေုန်ဆ ုံး မြီးကနာြွေ် တစ်လအတွင်း
ဝန်ကြွေီးဌာနသို ့တင်ပြရြည်။ ဝန်ကြွေီးဌာနသည် စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေား၏ ြည်သည့်က ြွေးမြီဆိုင်ရာ
သတင်းအချေြွေ်အလြွေ်ြျေားြွေိုြဆို ဝန်ကြွေီးြွေိုယ်စား စာပဖင့် ကရးသားကတာင်းခံနိုင်သည်။
အခန်း (၈)
နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေ နိုင်ငံကတာ်ြိုင်ဘဏ်ြျေားေံြှ ကငွကချေးယူပခင်းနှင့်
က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု
၂၄။

(ြွေ)

နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားသည် ၎င်းတို ့၏ လုြ်ငန်းြျေားြွေို ြွေိုယ်ြိုင်
ရန်ြုံကငွပဖင့် ကဆာင်ရွြွေ်ရန် ြလုံကလာြွေ်ြါြွေ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ကငွကရးက ြွေးကရး
အဖွဲ ့အစည်းြျေားဥြကေအရ ဖွဲ ့စည်းတည်ကောင်ေားကသာ နိုင်ငံကတာ်ြိုင် ဘဏ်ြျေားေံြှ
ကငွကချေးယူနိုင်သည်။

( ခ ) ြုေ်ြခွဲ (ြွေ) အရ ကငွကချေးယူသည့်ြွေိစ္စြွေို နှစ်စဉ်ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံး
ဆိုင်ရာ ဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ ကဆာင်ရွြွေ်ရြည်။
( ဂ ) ယင်းသို ့ကချေးယူလျှေင် အစိုးရအဖွဲ ့၏ ခွင့်ပြုချေြွေ်နှင့် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်၏
အတည်ပြုချေြွေ်တို ့ြွေို ကြွေိုတင်ရယူရြည်။
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၂၅။

နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားသည် နိုင်ငံြိုင်ဘဏ်ြျေားေံြှ ကချေးယူေားသည့်

က ြွေးမြီလြွေ်ြွေျေန်အကပခအကနနှင့် ကချေးကငွအသစ်ရယူြှုအကပခအကနြျေားြွေို ဘဏ္ဍာကရးနှစ် သုးံ လြတ်
တစ်ကြွေိြ် ြွေုန်ဆုံးမြီးကနာြွေ် တစ်လအတွင်း ဝန်ကြွေီးဌာနသို ့ တင်ပြရြည်။ ဝန်ကြွေီးဌာနသည် နိုင်ငံကတာ်ြိုင်
စီ း ြွ ာ းကရးအဖွ ဲ အ
့ စည် း ြျေား၏ နိ ု င ် င ံ ြ ိ ု င ် ဘ ဏ် ြ ျေားေံ ြ ှ က ချေးယူ သ ည် ့ ြည် သ ည် ့က ြွေးမြီ ဆ ိ ုင် ရ ာ
သတင်းအချေြွေ်အလြွေ်ြျေားြွေိုြဆို ဝန်ကြွေီးြွေိုယ်စား စာပဖင့် ကရးသားကတာင်းခံနိုင်သည်။
အခန်း (၉)
ကငွေုတ်ကချေးပခင်းနှင့် ေြ်ဆင့်ကငွေုတ်ကချေးပခင်း
၂၆။

ဝန်ကြွေီးသည် ဘဏ္ဍာကရးကြွော်ြရှင်ြွေ ခွင့်ပြုေားကသာ ကချေးကငွြွေို ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွ

အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြကေနှင့်အညီ တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ့ြျေားသို ့ ေုတ်ကချေးပခင်း
နှင့် ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေနှင့်အညီ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေား၊
နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားအား ကငွေုတ်ကချေးပခင်းတို ့ြွေို နိုင်ငံကတာ်ြွေိုယ်စား ကဆာင်ရွြွေ်
နိုင်သည်။
၂၇။

ြုေ်ြ ၂၆ အရ ေုတ်ကချေးရာတွင် (ြွေ)

ဝန်ကြွေီးသည် ြိြိြွေိုယ ်တိုင်ပဖစ်ကစ၊ ြွေိုယ ်စားလှယ်တစ်ဦးအားပဖစ်ကစ ကချေးကငွနှင့်
သြွေ်ဆိုင်ကသာ စာချေုြ်ြွေို နိုင်ငံကတာ်ြွေိုယ်စား လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးပခင်းပြုနိုင်သည်။

( ခ ) ဝန်ကြွေီးသည် အစိုးရအဖွဲ ့၏သကဘာတူညီချေြွေ်ပဖင့် ကချေးကငွဆိုင်ရာစည်းြွေြ်းချေြွေ်ြျေား
သတ်ြှတ်နိုင်သည်။
၂၈။

ပြည်ကောင်စု၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေားအရ (ြွေ)

ဝန်ကြွေီးဌာနသည် ြုေ်ြ ၁၈ အရ နိုင်ငံကတာ်ြွေိုယ်စား ပြည်ြြှ ကချေးယူရရှိသည့်ကငွြွေို
တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရး အဖွဲ ့ြျေား၊
နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်နှင့်အြွေျေိုးတူ ကဆာင်ရွြွေ်ကနကသာ
လုြ်ငန်းြျေားသို ့ ေြ်ဆင့်ေုတ်ကချေးနိုင်သည်။

( ခ ) ယင်းေြ်ဆင့်ကချေးကငွဆိုင်ရာ စည်းြွေြ်းနှင့် သတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေားြွေို ဝန်ကြွေီးြွေ သတ်ြှတ်မြီး
အစိုးရအဖွဲ ့၏ သကဘာတူညီချေြွေ် ရယူရြည်။
( ဂ ) ြုေ်ြခွဲ (ြွေ) အရ ဝန်ကြွေီးသည် ေြ်ဆင်ေ
့ ုတ်ကချေးပခင်းနှင့် စြ်လျေဉ်းကသာ စာချေုြ်ြျေား၊
စာရွြွေ်စာတြ်းြျေားြွေို ြွေိုယ်တိုင်လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးပခင်း သို ့ြဟုတ် ြွေိုယ်စားလှယ်ခန် ့အြ်၍
လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးကစပခင်းတို ့ြွေို ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်သည်။
၂၉။

ဤအခန်းြါ ကချေးကငွ သို ့ြဟုတ် ေြ်ဆင့်ကချေးကငွတစ်ရြ်ရြ်ြွေို သြွေ်တြ်းတိုးပြှင့်ကြးပခင်း

ြပြုြီ ဤသို ့ကချေးကငွ သြွေ်တြ်းတိုးပြှင့်ကြးပခင်းက ြွောင့် ကြါ်ကြါြွေ်ြည့် ကချေးကငွလြွေ်ြွေျေန်အကြါ်
ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခြွေို ဝန်ကြွေီးဌာနြွေ ဆန်းစစ် သုးံ သြ်ရြည်။
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အခန်း (၁၀)
နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ြျေား
၃၀။ ဝန်ကြွေီးသည် (ြွေ)

ြည်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ ့အစည်း သို ့ြဟုတ် စီြံြွေိန်းြွေိုြဆို ကချေးကငွအတွြွေ် အာြခံချေြွေ်
သိ ု ့ြဟု တ ် အာြခံ သ ကဘာသြွေ် က ရာြွေ် က သာ အပခားြု ံ စ ံ ြ ျေားြွေိ ု အစို းရအဖွဲ န
့ ှင့်
ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ အတည်ပြုသည့် စည်းြွေြ်းသတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ
ေုတ်ကြးနိုင်သည်။

( ခ ) နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်နှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် သကဘာတူညီချေြွေ်ြွေို ြွေိုယ်တိုင်လြွေ်ြှတ်
ကရးေိ ု းပခင်း သို ့ြဟု တ် ြွေို ယ ် စားလှယ ် ခ န် ့အြ်၍ လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးကစပခင်းတို ့ြွေို
ကဆာင်ရွြွေ်နိုင်သည်။
၃၁။

ဤအခန်းအရ နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ြွေို ေုတ်ကြးပခင်းြပြုြီနှင့် အာြခံ သြွေ်တြ်း

တစ်ကလျှောြွေ် ေိုအာြခံချေြွေ်ေုတ်ကြးပခင်းက ြွောင့် အစိုးရ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခြွေို ဝန်ကြွေီးဌာနြွေ သုံးသြ်
ရြည်။ နိုင်ငံပခားကငွပဖင့် အာြခံချေြွေ်ေုတ်ကြးရန် ြွေိစ္စရြ်ြျေားတွင် လိုအြ်ြါြွေ ပြန်ြာနိုင်ငံကတာ်
ဗဟိဘ
ု ဏ်နှင့် ညှိနှိုင်းြှုပြုနိုင်သည်။
၃၂။

နိုင်ငံကတာ်၏အာြခံချေြွေ်ပဖင့် ကငွကချေးယူသူသည် ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ြွေ သီးပခား

သတ်ြှတ်ချေြွေ်ြရှိလျှေင် အဆိုြါအာြခံအတွြွေ် ဝန်ကြွေီးြွေ သတ်ြှတ်ကသာ အာြခံက ြွေးြွေို အစိုးရေံ
ကြးသွင်းရြည်။
၃၃။

ဝန်ကြွေီးသည် ကအာြွေ်ြါြွေိစ္စရြ်အတွြွေ် စိုြွေ်ေုတ်ြွေုန်ြွေျေကငွြွေို နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ပဖင့်

ကငွကချေးယူသူေံြှ ပြန်လည်ပဖည့်တင်းကစပခင်း သို ့ြဟုတ် ေုတ်ကြးကစပခင်းပြုရန် ကတာင်းခံနိုင်ခွင့်
ရှိသည်(ြွေ)

အာြခံချေြွေ်ြွေို ပဖည့်ဆည်းကြးနိုင်ရန် အစိုးရြွေေုတ်ကြးရသည့် ကငွက ြွေးအားလုံး၊

( ခ ) အာြခံချေြွေ်နှင့် ဆြွေ်စြ်၍ အစိုးရြွေ ြွေျေခံခဲ့ကသာ အသုးံ စရိတ်ြျေားအားလုံး၊
( ဂ ) အာြခံချေြွေ်ြွေို ပဖည့်ဆည်းကြးရန် အစိုးရြွေ ေုတ်ကြးရသည့် ကငွက ြွေးအားလုံးအကြါ်
အတိုး။
အခန်း (၁၁)
စာရင်းပြုစုပခင်း၊ ရသုံးခန် ့ြှန်းကပခကငွစာရင်းကရးဆွဲပခင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း
၃၄။

ဝန်ကြွေီးဌာနသည်(ြွေ)

ပြည်သူက့ ြွေးမြီြျေား၊ ကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ ေြ်ဆင့်ကငွေုတ်ကချေးပခင်း၊ အာြခံချေြွေ်ြျေား
နှင့် ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုနှင့်သြွေ်ဆိုင်ကသာ ကငွကရးက ြွေးကရး ကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်ြျေား
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အားလုံးြွေို ရသုံးခန် ့ြှန်းကပခကငွစာရင်းကခါင်းစဉ် အြျေိုးအစားြျေား၊ စာရင်းအြျေိုးအစားြျေား
နှင့်အညီ ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရြည်။ ပြည်သက
ူ ့ ြွေးမြီနှင့် သြွေ်ဆိုင်ကသာ ကငွကရးက ြွေးကရး
ကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်အားလုံးအတွြွေ် စာရင်းြှတ်တြ်းြျေားအား ဝန်ကြွေီးဌာနြွေ ေုတ်ပြန်
ေားကသာ စည်းြျေဉ်းစည်းြွေြ်း၊ နည်းဥြကေြျေားနှင့်အညီ ေားရှိရြည်။
( ခ ) ပြည် သ ူ ့က ြွေးမြီ စီ ြံခ န် ့ခွဲ ြှု အ တွ ြွေ ် ကငွ စာရင်း ြျေားေိ န် း သိြ ် းရာတွင ် ပြန် ြာနိ ုင ်ငံ
ကငွကရးက ြွေးကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံတင်ပြြှု စံသတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေားြွေို
လိုြွေ်နာြွေျေင့်သးုံ ရြည်။
၃၅။

ဗဟိုအဖွဲ ့အစည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာနြျေားနှင့် ၎င်းတို ့၏ လြွေ်ကအာြွေ်ခံအဖွဲ ့အစည်းြျေား၊

တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့ြျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင်
စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားသည် နှစ်စဉ်ရသုးံ ခန် ့ြှန်းကပခကငွစာရင်းြျေား ကရးဆွဲပြုစုရာတွင် ၎င်းတို ့၏
ကချေးကငွေုတ်ယူသုံးစွဲပခင်းနှင့် က ြွေးမြီကြးဆြ်ပခင်းြျေား နှင့်စြ်လျေဉ်း၍ နှစ်စဉ် ရသုံးခန် ့ြှန်းကပခကငွစာရင်း
ကရးဆွဲကရးအတွြွေ် ေုတ်ပြန်သည့် ညွှန် ြွေားချေြွေ်ြျေားနှင့်အညီ ခန် ့ြှန်းတွြွေ်ချေြွေ်မြီး ၎င်းတို ့၏
ရသုံးြှန်းကပခကငွစာရင်းြျေားတွင် ေည့်သွင်းလျောေားြွော သြွေ်ဆ ိုင်ရာ လွှတ်ကတာ်သို ့ တင်ပြ၍
အတည်ပြုချေြွေ်ရယူရြည်။
၃၆။

ဝန်ကြွေီးဌာနသည် အစိုးရက ြွေးမြီကြးဆြ်ြှု အသုးံ စရိတ် ခန် ့ြှန်းကပခြျေားြွေို သြွေ်ဆိုင်သည့်

ပြည်ကောင်စု၏ ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေ သို ့ြဟုတ် တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်၏
ဘဏ္ဍာကငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥြကေြျေားတွင် ေည့်သွင်းလျောေားြှုြပြုနိုင်ခဲ့ပခင်း သို ့ြဟုတ် လျောေားချေြွေ်
လုံကလာြွေ်ြှုြရှိပခင်းစသည့် ြွေိစ္စရြ်ြျေားတွင် ယင်းကချေးယူကငွြျေားအကြါ် အရင်း၊ အတိုးနှင့်ကငွကချေးယူြှု
နှင့်အပခားြွေုန်ြွေျေစရိတ်ြျေားြွေို အပြည့်အဝအချေိန်ြီကြးဆြ်နိုင်ကရးအတွြွေ် တည်ဆဲဘဏ္ဍာကရးစည်းြျေဉ်းြျေား
နှင့်အညီ ကနှာင့်ကနှးြှုြရှိကစဘဲ ကဆာင်ရွြွေ်ရြည်။
၃၇။

ဘဏ္ဍာကရးနှစ်ြွေုန်ဆုံးမြီးကနာြွေ် ကပခာြွေ်လေြွေ် ကနာြွေ်ြြွေျေသည့် ြွောလအတွင်း ဝန်ကြွေီးသည်

အစိုးရက ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်ြျေား၊ အစိုးရ၏ အာြခံချေြွေ်ြျေားနှင့် အစိုးရြှ ကငွေုတ်
ကချေးပခင်းြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာြွေို ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သို ့ တင်ပြ
ရြည်။ ဝန်ကြွေီး၏ နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ကအာြွေ်ြါတို ့ြွေို ေည့်သွင်းကဖာ်ပြရြည်(ြွေ)

က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုြဟာဗျေူဟာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချေြွေ်နှင့် အကပခခံသကဘာတရားြျေား၊

( ခ ) က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချေြွေ်ြျေား ကအာင်ပြင်ကစရန် အကောြွေ်အြွေူ
ပြုခဲ့သည့် က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုြဟာဗျေူဟာ သတင်းအချေြွေ်အလြွေ်ြျေားနှင့် ယင်းသတင်း
အချေြွေ်အလြွေ်ြျေားြွေို အသုံးပြု၍ ဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွင်း က ြွေးမြီစီြံကဆာင်ရွြွေ် ြှု
အကပခအကနြျေား၊
( ဂ ) သြွေ်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွင်း ချေုြ်ဆိုသည့်ကငွကချေးစာချေုြ်အသစ်ြျေား၏ စည်းြွေြ်း
သတ်ြှတ်ချေြွေ်ြျေား၊
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(ဃ)

ဗဟိုအဖွဲ ့အစည်းြျေား၊ ပြည်ကောင်စုဝန်ကြွေီးဌာနြျေားနှင့် ၎င်း၏ လြွေ်ကအာြွေ်ခံ
အဖွဲ ့အစည်းြျေား၊ တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရး
အဖွဲ ့ြျေားနှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင် စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားြွေ ကချေးယူေားကသာ က ြွေးမြီ
လြွေ်ြွေျေန်စုစုကြါင်း၊

( င ) ကြးကချေရန် ြျေြွေ်ြွေွြွေ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အကပခအကနြျေားြွေို ကချေးကငွအြျေိုးအစားအလိုြွေ်
သတ်ြှတ်ကဖာ်ပြြှုြါဝင်သည့် ေုတ်ကချေးကငွနှင့် ေြ်ဆင့်ကချေးကငွြျေား အားလုံး၏ စာရင်း၊
( စ ) နိုင်ငံကတာ်ြွေ အာြခံကြးေားကသာ အာြခံချေြွေ်ြျေားအားလုံး၏စာရင်း။
၃၈။

ပြည်ကောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ရုံးသည်(ြွေ)

ပြည်ကောင်စုစာရင်းစစ်ချေုြ်ဥြကေနှင့်အညီ အစိုးရ၏ က ြွေးမြီနှင့် စြ်လျေဉ်းကသာ
ကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်ြျေားြွေို ေိကရာြွေ်စွာ ကဆာင်ရွြွေ်ြှု ရှိ ြရှိနှင့် ြွေြ်ြတ်ြွေွြ်ြွေဲြှု ရှိ ြရှိြွေို
နှစ်စဉ်စစ်ကဆး ကဆာင်ရွြွေ်ရြည်။

( ခ ) စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်ကဆးကတွ ့ရှိချေြွေ်ြျေားြွေို နိုင်ငံကတာ်သြ္မတနှင့်
ပြည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သို ့ တစ်မြိုင်တည်း အစီရင်ခံတင်ပြရြည်။
အခန်း (၁၂)
ဝန်ကြွေီးဌာန၏တာဝန်ြျေား
၃၉။

ဝန်ကြွေီးဌာနသည် ပြည်သူက့ ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုအတွြွေ် က ြွေးမြီစာရင်း ြှတ်တြ်းတင်ပခင်းနှင့်

အစီရင်ခံပခင်းတို ့ြွေို ကဆာင်ရွြွေ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၄၀။

ဝန်ကြွေီးဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားြှာ ကအာြွေ်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(ြွေ)

ြွောလလတ်က ြွေးမြီ စီြံခန် ့ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာနှင့်ကငွကချေးယူကရး အစီအစဉ်တို ့ြွေို ပြုစု၍
ဝန်ကြွေီးဌာန အင်တာနြွေ်စာြျေြွေ်နှာတွင် ကဖာ်ပြရန်၊

( ခ ) အစိုးရက ြွေးမြီနှင့်စြ်လျေဉ်းကသာ စီြံခန် ့ခွဲြှုကဆာင်ရွြွေ်ချေြွေ်ြျေား၊ အာြခံချေြွေ်ြျေား၊
ေုတ်ကချေးကငွြျေားနှင့်သြွေ်ဆ ိုင်သည့် နှစ်ြတ်လည်အစီရင်ခံစာြွေို ဝန်ကြွေီးဌာန၏
အင်တာနြွေ်စာြျေြွေ်နှာတွင် ကဖာ်ပြရန်၊
( ဂ ) နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ရှိသည့် က ြွေးမြီဆိုင်ရာ သတင်းအချေြွေ်အလြွေ်ြျေား၊ စာအုြ်
စာတြ်းစာကစာင်ြျေား ေုတ်ကဝပဖန် ့ချေိရန်၊
(ဃ)

ဤဥြကေနှင့်အစိုးရက ြွေးမြီအတွြွေ် ြွောလလတ်က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှု ြဟာဗျေူဟာတို ့နှင့်
အညီ က ြွေးမြီြွေို စီြံခန် ့ခွဲရန်၊

( င ) ပြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေားအတွြွေ်
ေုတ်ကဝကရာင်းချေြည့် အချေိန်ဇယားြွေို ကရးဆွဲပြင်ဆင်ရန်၊
( စ ) ကလလံရလေ်ြျေား အတည်ပြုပခင်းအြါအဝင် အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား
ေုတ်ကဝ ကရာင်းချေပခင်းြွေို စီြံခန် ့ခွဲရန်၊

14
(ဆ)

မြီရှင်ြျေားနှင့်ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးြှုြျေားတွင် ြါဝင်ကဆာင်ရွြွေ်ရန်နှင့် အစိုးရကငွကချေးယူြှုြျေား
အားလုံးအတွြွေ် ဝန်ကြွေီးအား အ ြွေံပြုရန်၊

( ဇ ) နိုင်ငံကတာ်၏အာြခံချေြွေ်ြျေား ေုတ်ကြးရာတွင် ပဖစ်ကြါ်လာနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခြျေားြွေို
ဆန်းစစ်၍ ဝန်ကြွေီးေံသို ့ အစီရင်ခံစာ ပြုစုတင်ပြရန်၊
( ဈ ) နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ြျေားြွေို ပဖည့်ဆည်းရန် အစိုးရြွေ ြွေျေခံသုံးစွဲခဲ့ကသာ အတိုးကငွ
နှင့် အပခားအသုံးစရိတ်ြျေားအြါအဝင် ကငွကြးကချေြှုြျေား အားလုံးြွေို အရကြွောြွေ်ခံရန်၊
(ည)

ေုတ်ကချေးကငွြျေားအတွြွေ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကပခြွေို ဆန်းစစ်၍ ဝန်ကြွေီးေံသို ့ အစီရင်ခံစာ
တင်ပြရန်၊

( ဋ ) တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ြျေား၊ စည်ြင်သာယာကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေား
နှင့် နိုင်ငံကတာ်ြိုင်စီးြွားကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေား၏ က ြွေးမြီဆိုင်ရာ အကပခအကနြျေားြွေို
အစီရင်ခံတင်ပြရန်နှင့် က ြွေးမြီအကပခအကနြွေို ကစာင့် ြွေြ် ြွေည့်ရှုရန်၊
( ဌ ) အစိုးရက ြွေးမြီလြွေ်ြွေျေန်ြျေား၊ နိုင်ငံကတာ်၏ အာြခံချေြွေ်ြျေားနှင့်အစိုးရ၏ ေုတ်ကချေး
ကငွြျေားြွေို ကလျော်ြွေန်ကသာက ြွေးမြီြှတ်တြ်းနှင့် စီြံခန် ့ခွဲြှုစနစ်တစ်ရြ်ပဖင့် ပြည့်စုံမြီး
ြှန်ြွေန်သည့် ြှတ်တြ်းြျေားြွေို အချေိန်အခါအလိုြွေ်ေားရှိရန်၊
( ဍ ) အစိုးရက ြွေးမြီကြးဆြ်ရန် တာဝန်ြျေားနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ အ ြွေံပြုရန်၊
( ဎ ) သြွေ်ဆိုင်သည့် ဘဏ္ဍာကရးနှစ်အတွြွေ် ပြည်ကောင်စု၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံ ဆိုင်ရာ
ဥြကေ သို ့ြဟုတ် တိုင်းကေသကြွေီး သို ့ြဟုတ် ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာကငွအရအသုးံ ဆိုင်ရာ
ဥြကေြျေားတွင် သြွေ်ဆိုင်သည့် က ြွေးမြီကြးဆြ်ြှုနှင့် ကချေးကငွ ေုတ်ယူသးုံ စွြ
ဲ ှုြျေားြွေို
လျောေားြှုပြုစုရန်၊
(ဏ) ကချေးကငွစာချေုြ်ြျေားနှင့် က ြွေးမြီစီြံခန် ့ခွဲြှုြှတ်တြ်းြျေားြွေို လုံပခုံစိတ်ချေကသာကနရာတွင်
စနစ်တြွေျေ သိြ်းဆည်းေားရှိရန်၊
(တ) အစိုးရအဖွဲ ့ြွေ စာချေုြ်ချေုြ်ဆို ကချေးယူေားကသာ ကချေးကငွြျေားြွေို ြှတ်တြ်းတင်ေားရှိရန်၊
(ေ)

နိုင်ငံတြွော ကငွကရးက ြွေးကရးအဖွဲ ့အစည်းြျေားေံ ေည့်ဝင်ရြည့် အစုရှယ်ယာအတွြွေ်
ကြးကချေပခင်းနှင့် စုစုကြါင်းေည့်ဝင်မြီး ကငွြျေားြွေို ြှတ်တြ်းေားရှိရန်၊

( ေ ) အစိုးရအဖွဲ ၏
့
ကချေးကငွရယူသုံးစွဲြှုြျေားြွေို နှစ်ဘြွေ်သကဘာတူေားကသာ ကချေးကငွ
ရယူသံးု စွဲကရး အချေိန်ဇယားနှင့်အညီ ကြွေီး ြွေြ်ြွေွြ်ြွေဲရန်၊
( ဓ ) က ြွေးမြီြျေြွေ်ြွေွြွေ်ြှုြျေားနှင့် အပခားကြးရန်တာဝန်ြျေားြွေို ကငွကရးက ြွေးကရး ြိုင်ဆိုင်ခွင့်ြျေား
အစားေိုးေုတ်ကြးပခင်းပဖင့် ရှင်းလင်းကဆာင်ရွြွေ်သည့်ြွေိစ္စရြ်ြျေားတွင် ကလျော်ြွေန်သည်ဟု
ယူဆသည့် ကငွကရးက ြွေးကရးြိုင်ဆိုင်ခွင့်ြျေား ေုတ်ကြးရန်အတွြွေ် ပြင်ဆင်ရန်၊
( န ) ဝန်ကြွေီးြွေ ဆုံးပဖတ်သည့် ပြည်သက
ူ ့ ြွေးမြီ စီြံခန် ့ခွဲြှုဆိုင်ရာ အပခားလုြ်ငန်းတာဝန်ြျေားြွေို
ကဆာင်ရွြွေ်ရန်။

15
အခန်း (၁၃)
တားပြစ်ချေြွေ်ြျေား
၄၁။

ြည်သူြျှေ ကအာြွေ်ြါတို ့ြွေို ြပြုလုြ်ရ(ြွေ)

ဝန်ကြွေီး၏ ခွင့်ပြုချေြွေ်ြရရှိဘဲ ကငွကချေးယူပခင်း၊ ကငွကချေးယူရန်အလို ့ငှာ ညှိနှိုင်းပခင်း၊

( ခ ) ြုေ်ြ ၃ တွင် ကဖာ်ပြေားကသာ ြွေိစ္စတစ်ရြ်ရြ်ြှအြ အပခားြွေိစ္စရြ်အတွြွေ် ကငွကချေးယူပခင်း၊
( ဂ ) ဤဥြကေနှင့်အညီ ကငွကချေးယူပခင်းအတွြွေ် ပြန်လည်ကြးဆြ်ရန် ြျေြွေ်ြွေွြွေ်ပခင်း၊
(ဃ)

ြုေ ်ြ ၂၁၊ ြုေ ်ြ ၂၃ နှင ့် ြုေ ်ြ ၂၅ တိ ု ့နှ င် ့အ ညီ ဝန်ကြွေီးဌာနသို ့ ကြးြို ့ရြည့် သတင်း
အချေြွေ်အလြွေ်ြျေားတင်ပြရန် ြျေြွေ်ြွေွြွေ်ပခင်း။

၄၂။

ြုေ်ြ ၄၁ ြါတားပြစ်ချေြွေ်တစ်ရြ်ရြ်ြွေို ကဖာြွေ်ဖျေြွေ်ြွေျေူးလွန်သူ ြည်သူြဆို နိုင်ငံကတာ်၏

တည်ဆဲဥြကေတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ အကရးယူပခင်းခံရြည်။
အခန်း (၁၄)
အကေွကေွ
၄၃။

ြုေ်ြ ၁၆ နှင့်အညီ ပြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေုတ်ကဝကရာင်းချေကသာ အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား

အားလုံးအကြါ် တည်ဆဲဥြကေ၊ နည်းဥြကေြျေားနှင့် စည်းြျေဉ်း၊ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေား
အတိုင်း အခွန်ြွေျေသင့်ကစရြည်။
၄၄။

ဤဥြကေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေြွေ်ြျေားြွေို အကြွောင်အေည်ကဖာ်ကဆာင်ရွြွေ်ရာတွင်(ြွေ)

ဝန်ကြွေီးဌာနသည် ပြည်ကောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့၏ သကဘာတူညီချေြွေ်ပဖင့် နည်းဥြကေြျေား၊
စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်းြွေြ်းြျေားြွေို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

( ခ ) ဝန်ကြွေီးဌာနြွေ လိုအြ်ကသာ အြိန် ့က ြွော်ပငာစာ၊ အြိန် ့၊ ညွှန် ြွေားချေြွေ်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
ြျေားြွေို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၄၅။

အစိုးရကငွကချေးသြွေ်ကသခံလြွေ်ြှတ်ြျေား အားလုံးြွေို အီလြွေ်ေကရာနစ်နည်းြညာြွေို အသုံးပြု၍

ြှတ်တြ်းတင်ပခင်း (Scripless) ပဖင့် ေုတ်ကဝကရာင်းချေသည့်အခါ The Government Securities Act
(INDIA ACT X, 1920, Vol III) ြွေို ဤဥြကေပဖင့် ရုြ်သိြ်းလိုြွေ်သည်။

ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ် ဖွဲ ့စည်းြုံအကပခခံဥြကေအရ ြွေျွန်ုြ်လြွေ်ြှတ်ကရးေိုးသည်။
(ြုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံကတာ်သြ္မတ
ပြည်ကောင်စုသြ္မတပြန်ြာနိုင်ငံကတာ်

