၂ဝ၁၂ခုနှစ၊် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏာထငွအရအသုးံ ဆိုငရ
် ာဥြထေ
(၂ဝ၁၂ ခုနစ
ှ ်၊ ပြည်ထောင်စုလတ
ွ ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၆။)
၁၃၇၃ ခုနစ
ှ ်၊ တန်ခးူ လဆန်း ၆ ရက်
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ၊် မတ်လ ၂၈ ရက်)
ပြည်ထောင်စလ
ု တ
ွ ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋာန်းလိက
ု သ
် ည်။
အြိုငး် ၁ အမည်နှင့် စတင်အကျိုးသက်ထရာက်သည့်ထန့ရက်
၁။(က) ဤဥြထေကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏာထငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥြထေဟု ထခါတွင်ထစရမည်။
(ခ) ဤဥြထေြါ ပြဋာန်းချက်များသည် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏာထရးနှစ် အတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်ထန့မှစတင်အကျိုးသက်
ထရာက် ထစရမည်။

အြိင
ု ်း ၂
နိုငင
် ထ
ံ တာ်သမ္တ၊ ပြည်ထောင်စုအစိးု ရအဖွဲ ့ ၊ လွတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စု
တရားလွတ်ထတာ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ ထနချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်၊ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြွဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စု
ရာေူးဝန်အဖွဲ ့ ၊ နိုင်ငံထတာ် ဖွဲ ့ စည်းြုံ အထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများ

အခန်း(၁)
ရထငွများနှငသ
့် ုံးထငွများ
၂။ နိုင်ငံထတာ်သမ္တ၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၊လွတ်ထတာ်၊ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်ထတာ်ချုြ်၊ပြည်ထောင်စုထရှ့ ထနချုြ်၊ ပြည်ထောင်
စုစာရင်းစစ်ချုြ်၊ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြွဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ ၊ နိုင်ငံထတာ် ဖွဲ ့ စည်းြုံအထပခခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများသည်ပြည်ထောင်စု၏ဘဏာရန်ြုံထငွအစီအစဉ်ပဖင့်ထဆာင်ရွက်ကကရမည်။ ေိုသို့ထဆာင်
ရွက်၍ ရထသာရထငွများကို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏာရန်ြုံထငွသို့ထြးသွင်း၍ ေုတထ
် ြးရန်ရှိထသာ သုံးထငွများကို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏာ
ရန်ြုံထငွမှေုတ်ယူသုံးစွဲရမည်။
၃။(က) နိုင်ငံထတာ်သမ္တ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၊ လွတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်ထတာ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ ထနချုြ်၊
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြွဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ ၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွဲ ့ စည်းြုံအထပခခံဥြထေ
ဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ရထငွနှင့်သုံးထငွအတွက် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ိုလ်
အသီးသီးသည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃)နှင့်(၄)တိတ
ု့ ွင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲထဖာ်ပြေားသည့် ရထငွတို့ကို စီမံကကီးကကြ် ထကာက်ခံပခင်းနှင့်
သုံးထငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပခင်းပြုရမည်။
(ခ) ြုေ်မခွဲ(က)ြါတာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ိုလ်အသီးသီးသည်မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာလုြ်ြိုင်ခွင့်များကိုမိမိလက်ထအာက်ရလ
ှိ ုြ်ငန်းဆိုင်
ရာြုဂ္ိုလ်အသီးသီးအား လွဲအြ်ထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည်။
(ဂ) ရထငွများကိုစီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွငလ
် ည်းထကာင်း၊သုံးထငွများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းထကာင်းဤဥြထေြါပြဋာန်းချက်များ
၊ သက်ဆိုင် ရာဥြထေများ၊ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊အမိန့်များ၊ ညွန်ကကားချက်များ၊လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ
နှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ဇယား(၁)နှင့်(၃)တိတ
ု့ ွင် ထဖာ်ပြလျာေားထသာရထငွများအနက်ပြည်ြအကူအညီရထငွ၊ထချးယူရထငွတို့သည်လျာေားသည်ေက်
ြိုမိုရရှိလျင်ယင်းသို့ ြိုမိုရရှိထသာထငွများပဖင့် ဆက်နွယ်ေားသည့်လုြ်ငန်းအသုံးစရိတ်များထကကာင့် ဇယား (၂)နှင့် (၄)တိတ
ု့ ွင်ထဖာ်ပြ
ခွင့်ပြုေားထသာသုံးထငွများေက်ြိုမိုသုံးစွဲရန် လိုအြ်ြါကပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ကစိစစ်သုံးသြ်၍ပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်၏အ
တည်ပြုချက်ပဖင့်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။သို့ရာတွင်ယင်းသို့ထချးယူသုံးစွဲသည့်ထငွသည်ြုေ်မ၁၁တွင်သတ်မတ
ှ ်ေားသည့်ထငွေက်မြိုထစရ။

၄။ (က)နိုင်ငံထတာ်သမ္တ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၊ လွတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်ထတာ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ ထနချုြ်၊
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြွဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ ၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွဲ ့ စည်းြုံ အထပခ
ခံဥြထေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများသည် ရထငွများကို စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွင်ဤဥြထေအရ
လျာေားထသာရထငွတေ
ို့ က် တိုး၍ပဖစ်ထစ၊ ထလျာ့၍ပဖစ်ထစ ရထသာရထငွများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စလ
ု ွတ်ထတာ်သို့တင်ပြထသာ
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခုနှစ်အတွက်ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းများတွင် ေည့်သွင်းထဖာ်ပြရမည်။ အခွန်ဆိုင်ရာဥြထေများနှင့်အညီ
ရသင့်ရေိုက်ထသာ အခွန်ထငွများ အပြည့် အဝ ရရှိထစရမည်။
(ခ) နိုင်ငံထတာ်သမ္တ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၊ လွတ်ထတာ်၊ပြည်ထောင်စုတရားလွတ်ထတာ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ ထနချုြ်၊
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြွဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ ၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွဲ ့ စည်းြုံအထပခခံဥြထေ
ဆိုင်ရာခုံရုံး၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများသည်သုံးထငွများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင် ဤဥြထေအရခွင့်ပြုေားထသာသုံးထငွ
များအတွင်းထငွစာရင်းထခါင်းစဉ်လွဲထပြာင်းသုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၃ြုေ်မခွဲ(ဃ)အရ
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ ခွင့်ပြုချက်ပဖင့်သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍လည်းထကာင်းပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်သို့
တင်ပြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွက် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းများတွင် ေည့်သွင်းထဖာ်ပြရမည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် ဤဥြထေ၏ြုေ်မ၃ြုေ်မခွဲ(ဃ)အရြိုမိုသုံးစွဲရန် ခွင့်ပြုသည့် ကိစ္ရြ်များကို ကိစ္တစ်ရြ်ချင်း
အကျိုးအထကကာင်း ထဖာ်ပြချက်များနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စလ
ု ွတ်ထတာ်သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
၅။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် ဘဏာထရးထကာ်မရှင်နှင့်ညှိနှင်းရရှိသည့်တိုင်းထေသကကီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ့ များ၏အရ
အသုံးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းများအရ လိုအြ်သည့်ထငွကို ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏာရန်ြုံထငွမှ သင့်တင့် ထလျာက်ြတ်စွာပဖည့်ဆည်း
ထြးပခင်း၊ အေူးကိစ္တစ်ရြ်အထနပဖင့် ထောက်ြံ့ပခင်း၊ လိုအြ်သည့်ထချးထငွများေုတ်ထချးပခင်းတို့ကို ပြည်ထောင်စုလတ
ွ ်ထတာ်၏
အတည်ပြုချက်ပဖင့် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း(၂)
သီးသန့်ရန်ြထ
ုံ ငွ
၆။ (က) နိုင်ငံထတာ်သမ္တ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၊ လွတ်ထတာ်၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွတ်ထတာ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရှ့ ထနချုြ်၊
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်၊ ပြည်ထောင်စုထရွးထကာက်ြွဲထကာ်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုရာေူးဝန်အဖွဲ ့ ၊ နိုင်ငံထတာ်ဖွဲ ့ စည်းြုံအထပခခံဥြထေ
ဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများသည် ဇယား(၄) စာတိုင်(၄)တွင်
ထဖာ်ပြေားထသာ သီးသန့်ရန်ြုံထငွမှ ကျခံသုံးစွဲပခင်းကို ထအာက်ြါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီသာလျင် ထဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည် (၁) ကကိုတင်မထမျာ်မှန်းနိုင်ထသာ သဘာဝထဘးအန္ရာယ်များအတွက်အသုံးစရိတ်ပဖစ်ပခင်း၊
(၂) ဘဏာထရးနှစ်အတွင်း မသုံးစွဲလျင်မပဖစ်သည့် အေူးကိစ္ရြ်ပဖစ်ပခင်း၊
(၃) တည်ဆဲဥြထေများ၊ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများအရ ထခါင်းစဉ်လွဲထပြာင်းကျခံရန် မပဖစ်နိုင်ပခင်း သို့မဟုတ်
ထခါင်းစဉ်လွဲထပြာင်းကျခံရန်အတွက် ရန်ြုံထငွမရှိပခင်း။
(ခ) သီးသန့်ရန်ြုံထငွမှ ကျခံသုံးစွဲပခင်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ၏ဆုံးပဖတ်ချက်အရသာ ခွင့်ပြုရမည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် သီးသန့်ရန်ြုံထငွမှ ကျခံသုံးစွဲသည့် ကိစ္ရြ်များကို ကိစ္တစ်ရြ်ချင်း ကျိုးထကကာင်းထဖာ်ပြချက်
များနှင့်အတူအနီးကြ်ဆုံး ကျင်းြထသာ ပြည်ထောင်စုလွတထ
် တာ်အစည်းအထဝးသို့ တင်ပြရမည်။

အခန်း(၃)ထငွထချးယူပခင်း
၇။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် လုြ်ငန်းစီမံချက်များအတွက်ပဖစ်ထစ၊ပြည်ထောင်စု၏ရသုံးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းြါ အသုံးစရိတ်
အတွက်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုကတာဝန်ယူသည့် ထငွထချးစာချုြ်များ သို့မဟုတ် အာမခံစာချုြ်များ ေုတ်ထြးပခင်းပဖင့်လည်းထကာင်း၊
အပခားနည်းပဖင့်လည်းထကာင်း ပြည်တွင်းမှပဖစ်ထစ၊ ပြည်ြမှပဖစ်ထစပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချက်ပဖင့် ထငွထချးယူ

နိုင်သည်။ ေိုသို့ ထချးထငွရယူသည့်အခါ သင့်သည်ေင်ပမင်သည့် အတိုးနှန်းများသတ်မှတ်၍ထြးနိုင်သည်။ပြန်ဆြ်ရန်၊ပြန်ထရွးရန်
သို့မဟုတ်အပခားနည်းစီမံရန် စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းပြုလုြ်နိုင်သည်။
၈။ ယခင်ဘဏာထရးနှစ်အတွင်းက လိုအြ်ထငွများပဖည့်တင်းရန် အာမခံစာချုြ်များ ထရာင်းချပခင်းပဖင့် ရယူခဲ့သည့် ထချးထငွများနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ အချိန်ကျထရာက်ထသာအခါထြးဆြ်ပခင်းကို အာမခံစာချုြ်အသစ်များပဖင့် လဲလှယ်နိုင်သည်။
၉။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် ပြည်ထောင်စုလတ
ွ ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချက်ပဖင့်လုြ်ငန်းစီမံချက်တစ်ရြ်ရြ်အတွက်ပြည်ထောင်
စုအစိုးရဌာနတစ်ခုခုအား ပြည်ြမှ ထငွထချးယူခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ပြည်ြမှရရှိထသာ ထချးထငွများကို နိုင်ငံထတာ်နှင့် အကျိုးတူထဆာင်
ရွက်ထနထသာ လုြ်ငန်းများသို့ သင့်ထလျာ်ထသာ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ပြန်လည်ေတ
ု ်ထချးခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၁ဝ။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် ဤအခန်း(၃)ြါ ကိစ္ရြ်များအားလုံးကိုပဖစ်ထစ၊ အချို ့ ကိုပဖစ်ထစ ထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
ဘဏာထရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးအား လုြ်ြိုင်ခွင့်အြ်နှင်းနိုင်သည်။
(ခ) ဘဏာထရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးသည် ဤအခန်း
(၃)အရ ထငွထချးယူထသာ ကိစ္များအတွက် နိုင်ငံထတာ်ကိုယ်စား အာမခံချက်ထြးနိုင်သည်။
၁၁။ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ရက်ထန့မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ထန့တွင် ကုန်ဆုံး သည့် ဘဏာထရးနှစ်အတွင်း ဤအခန်း(၃)အရ
ထငွထချးစာချုြ်များ ချုြ်ဆိုပြီးထနာက်အမှန်တကယ် ထချးယူလက်ခံရရှိသည့်ထငွ စုစုထြါင်းသည် ကျြ်သန်းထြါင်း နှစ်ဆယ့်ထပခာက်သိန်း
ေက် မြိုထစရ။

အြိင
ု ်း ၃
နိုငင
် ထ
ံ တာ်ြိုင် စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများ
အခန်း(၁)
ရထငွများနှင့် သုံးထငွများ
၁၂။ (က) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများသည် စီးြွားထရးဆန်ဆန်ထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးနှင့် မိမိတို့၏ ထငွထကကးအင်အားအ
ထြါမိမိတို့ရြ်တည်နိုင်ထရးမူနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ကကရာတွင်ြေမအဆင့်အထနပဖင့်ကုန်ြစ္ည်းေုတ်လုြ်မှ၊ထဆာင်ရွက်မှနှင့်ကုန်သွယ်
မှလုြ်ငန်းများအတွက်လိုအြ်သည့် သာမန်အသုံးစရိတ်ကို မိမိတို့၏ ဘဏာထငွ အစီအစဉ်ပဖင့် ထဆာင်ရွက်ကကရမည်။
(ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများသည်ပြည်ြသို့ထUကးပမီပြန်လည်ထြးဆြ်ရန်အသုံးစရိတ်နှင့်ထငွလုံးထငွရင်း
အသုံးစရိတ်များကို ပြည်ထောင်စု၏ဘဏာရန်ြုံထငွအစီအစဉ်ပဖင့်ထဆာင်ရွက်ကကရမည်။
၁၃။ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများ၏ ထငွအဝင်နှင့်အေွက်ကို စာရင်းပြုစုရန်အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏာရန်ြုံထငွ
စာရင်းတွင် ထဖာ်ပြရမည်။
၁၄။ (က) ဇယား(၅)နှင့် (၆)တို့တွင် ထဖာ်ပြေားသည့် ထငွများသည် နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများက စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်
များအရ ေထပမာက်ထအာင်ပမင်စွာ အထကာင်အေည်ထဖာ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းေားထသာထငွများပဖစ်သည်။
(ခ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများ၏ ရထငွနှင့် သုံးထငွအတွက်တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား
(၅)နှင့်(၆)တိတ
ု့ ွင်မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲထဖာ်ပြေားသည့်ရထငွတို့ကိုစီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင့်သုံးထငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပခင်းပြုရမည်။
(ဂ) ရထငွများကို စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွင်လည်းထကာင်း၊ သုံးထငွများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွငလ
် ည်းထကာင်း ဤဥြထေြါပြဋာန်းချက်
များ၊သက်ဆိုင်ရာဥြထေများ၊နည်းဥြထေများ၊စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊အမိန့်များ၊ညွန်ကကားချက်များ၊လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
များနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၂)
နိုငင
် ထ
ံ တာ်ြိုင် စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများနှင့် ြတ်သက်၍
ပြည်ထောင်စုအစိးု ရအဖွဲ ့ ၏ လုြြ
် ိုငခ
် င
ွ ့်များ
၁၅။ (က)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်စီးြွားထရးဆန်ဆန်ထဆာင်ရွက်ရမည့်နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများအား သတ်မတ
ှ ်

ထြးရမည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများ၏လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျင်ဇယား(၅)နှင(့် ၆)တို့တွင်
ထဖာ်ပြေားထသာထငွများကို ပြည်ထောင်စုလတ
ွ ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချက်ပဖင့်ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို့ထငွများထပြာင်းလဲပခင်း
နှင့်စြ်လျဉ်း၍ပြည်ထောင်စလ
ု ွတ်ထတာ်သို့တင်ပြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အတွက် ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းများတွင်
အကျိုးအထကကာင်းထဖာ်ပြချက်များနှင့်အတူ ေည့်သွင်းထဖာ်ပြရမည်။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် နိုင်ငံထတာ်ြိုင် စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်း များအားလုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊
ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထကာင်း လိုအြ်သည့်ထငွကို ထောက်ြံ့ထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ထချးထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်၏
အတည်ပြုချက်ပဖင့်ရယူထဆာင်ရွက်ပခင်းပြုနိုင်သည်။
(ဃ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများကနိုင်ငံထတာ်သို့ေည့်ဝင်ရမည့်ထငွကိုသတ်မှတထ
် ြးရ
မည်။
(င) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် နိုင်ငံထတာ်ြိုင် စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများက လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရန်ပဖစ်ထစ၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ပဖစ်ထစ
လိုအြ်ထသာထငွများကို ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ထငွထရးထကကးထရးအဖွဲ ့ အစည်းများဥြထေအရတည်ထောင်ေားထသာဘဏ်များမှထချးယူနိုင်ရန်
ထငွြမာဏကို သတ်မှတ်ထြးနိုင်သည်။
(စ) ြုေ်မခွဲ(င)ြါ နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းဆိုသည့် စကားရြ်တွင်ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်ထငွထရးထကကးထရးအဖွဲ ့ အစည်းများ
ဥြထေအရတည်ထောင်ေားထသာ ဘဏ်များ မြါဝင်ထစရ။
(ဆ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်ြုေ်မခွဲ(င)ြါ လုြ်ြိုင်ခွင့်များကိုဘဏာထရးနှင့်အခွန်ဝန်ကကီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကကီးအားအြ်
နှင်းနိုင်သည်။

အခန်း (၃)
နိင
ု ်ငံထတာ်ြင
ို ် စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများ၏
ဘဏာထရးဆိင
ု ်ရာ လုြြ
် ိုငခ
် င
ွ ့်များ
၁၆။ (က) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများသည် ဇယား(၅)နှင့်(၆)တိတ
ု့ ွင်ထဖာ်ပြေားထသာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံြုဂ္ိုလ်၏
ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲမှပဖင့်မိမိတို့၏ လုြ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။(ခ)ဇယား(၅)နှင(့် ၆)တို့တွင်ထဖာ်ပြေားထသာထငွများကို နိုင်ငံထတာ်ြိုင်
စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများက မိမိတို့ လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်အရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် ပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်၏အတည်ပြု
ချက်ပဖင့် ထပြာင်းလဲနိုင်သည်။
(ဂ) နိုင်ငံထတာ်ြိုင်စီးြွားထရးအဖွဲ ့ အစည်းများသည်ြုေ်မ၁၅ြုေ်မခွဲ(င)အရထငွထချးယူလိုလျင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ ကသတ်မှတ်ထြး
သည့်ထငွေက် မထကျာ်လွန်ဘဲ ထချးယူနိုင်သည်။

အြိင
ု ်း ၄
တြ်ပမို ့ စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ ့ များ
၁၇။ တြ်ပမို ့ စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ ့ များသည် မိမိတို့၏ဘဏာထငွအထြါရြ်တည်၍လုြ်ငန်းများကိုမိမိတို့၏ဘဏာထငွအစီအစဉ်
ပဖင့်ထဆာင်ရွက်ကကရမည်။
၁၈။ (က) တြ်ပမို ့ စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ ့ များ၏ရထငွနှင့်သုံးထငွအတွက်တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့်ြုဂ္ိုလ်အသီးသီးသည်
ဇယား (၇)နှင့် (၈)တိတ
ု့ ွင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲထဖာ်ပြေားသည့်ရထငွတို့ကို စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သုံးထငွတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲပခင်းပြု
ရမည်။(ခ) ြုေ်မခွဲ (က)ြါ တာဝန်ခံရသည့်ြုဂ္ိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ထအာက်ရှိ
လုြ်ငန်းဆိုင်ရာြုဂု္ိ လ်အသီးသီးအား လွဲအြ်ထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည်။
(ဂ) ရထငွများကို စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွင်လည်းထကာင်း၊ သုံးထငွများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွငလ
် ည်းထကာင်းဤဥြထေြါပြဋာန်း
ချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥြထေများ၊ နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့် များ၊ ညွန်ကကားချက်များ၊ လုြ်ေုံးလုြ်

နည်းများနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၉။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် တြ်ပမို ့ စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ ့ များလုြ်ငန်းအရ လိုအြ်လျင် ဇယား(၇)နှင့်(၈)တိတ
ု့ ွင်
ထဖာ်ပြေားထသာထငွများကို ပြည်ထောင်စုလတ
ွ ်ထတာ်၏အတည်ပြုချက်ပဖင့် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို့ထငွများထပြာင်းလဲပခင်းနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွတထ
် တာ်သို့ တင်ပြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခုနှစ်အတွက်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းထပခထငွစာရင်းများတွင်အကျိုး
အထကကာင်း ထဖာ်ပြချက်များနှင့်အတူ ေည့်သွင်းထဖာ်ပြရမည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည် တြ်ပမို ့ စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ ့ များအား လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ရင်းနှီးပမှုြ်
နှံရန်ထသာ်လည်းထကာင်း လိုအြ်သည့်ထငွကို ထောက်ြံ့ထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချးထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်၏အတည်ပြုချက်
ပဖင့်ရယူထဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၂ဝ။ တြ်ပမို ့ စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ ့ များသည်မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ထသာတည်ဆဲဥြထေများ၊နည်းဥြထေများ၊စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်း
များ၊ အမိန့်များ၊ ညွန်ကကားချက်များအရ ခွင့်ပြုေားထသာ အခွန်အထကာက်အမျိုးအစားများကိုသာ ထကာက်ခံနိုင်သည်။

အြိုငး် ၅
ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီ
၂၁။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီသည်မိမိ၏ဘဏာထငွအထြါရြ်တည်၍လုြ်ငန်းများကိုမိမိ၏ဘဏာထငွအစီအ စဉ်ပဖင့်
ထဆာင်ရွက်ရာတွင်ပြည်ထောင်စလ
ု ွတ်ထတာ်၏အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
၂၂။ (က) ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီ၏ ရထငွနှင့်သုံးထငွအတွက်တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့်ြုဂ္ိုလ်အသီးသီးသည်
ဇယား(၉)နှင့်(၁ဝ)တို့တွင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲထဖာ်ပြေားသည့်ရထငွတို့ကို စီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် သုံးထငွတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲပခင်း
ပြုရမည်။
(ခ) ြုေ်မခွဲ(က)ြါ တာဝန်ခံရသည့် ြုဂ္ိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအားအြ်နှင်းေားထသာ လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ထအာက်ရှိ
လုြ်ငန်းဆိုင်ရာြုဂ္ိုလ်အသီးသီးအား လွဲအြ်ထဆာင်ရွက်ထစနိုင်သည်။
(ဂ) ရထငွများကိုစီမံကကီးကကြ်ထကာက်ခံရာတွငလ
် ည်းထကာင်း၊သုံးထငွများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းထကာင်းဤဥြထေြါပြဋာန်း
ချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥြထေများ၊နည်းဥြထေများ၊စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊အမိန့်များ၊ညွန်ကကားချက်များ၊လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
များနှင့်အညီ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၃။ (က)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီ၏လုြ်ငန်းအရလိုအြ်လျင်ဇယား(၉)နှင့်(၁ဝ)တို့
တွင်ထဖာ်ပြေားထသာထငွများကို ပြည်ထောင်စုလတ
ွ ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချက်ပဖင့် ထပြာင်းလဲထြးနိုင်သည်။ ေိုသို့ထငွများထပြာင်းလဲပခင်း
နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုလွတထ
် တာ်သို့တင်ပြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခုနှစ်အတွက်ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းထပခ ထငွစာရင်းများတွင်အကျိုး
အထကကာင်းထဖာ်ပြ ချက်များနှင့်အတူေည့်သွင်းထဖာ်ပြရမည်။(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ ့ သည်ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရး
ထကာ်မတီအား လုြ်ငန်းလုြ်ကိုင်ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရန်ထသာ်လည်းထကာင်းလိုအြ်သည့်ထငွကိုထောက်ြံ့ထငွပဖင့်ပဖင့်
ပဖစ်ထစ၊ထချးထငွပဖင့်ပဖစ်ထစ ပြည်ထောင်စုလွတ်ထတာ်၏ အတည်ပြုချက်ပဖင့်ရယူထဆာင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
၂၄။ ထနပြည်ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ထသာ တည်ဆဲဥြထေများ၊နည်းဥြထေများ၊စည်းမျဉ်းများ၊
စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွန်ကကားချက်များအရ ခွင့်ပြုေားထသာ အခွန်အထကာက်အမျိုးအစားများကိုသာ ထကာက်ခံနိုင်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္တပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွဲ ့ စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျန်ုြ် လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။
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