1
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏ဘ ာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပေဒ
( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၈ ။ )
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၃ ရက်
( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက် )
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အပိုင်း ၁
အမည်နှင့်စတင်အကျိုးသက်ေရာက်သည့်ေန့ရက်
၁။

(က) ဤဥပေဒ ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊

ြပည်ေထာင်စု၏

ဘ ာေငွအရအသုံး ဆိုင်ရာ

ဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။
(ခ)

ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာ ေရးနှစ်အတွက် ၂၀၁၄
ြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင် အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။
ခုနှစ်၊ ဧပ
အပိုင်း ၂
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ပ
ြ ည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊
ြပည်ေထာင်စု ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊
ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၊

2
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ပ
ြ ည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများနှင့်
ဦးစီးဌာနများ
အခန်း(၁)
ရေငွများနှင့်သုံးေငွများ
၂။

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊

အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊

ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ

အေခ
ြ ခံ

ဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်၊ ြပည်ေထာင်စု ေရှ့ေနချုပ်၊

ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးဌာနများနှင့်
ဦးစီးဌာနများသည် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွအစီအစဉ် ြဖင့် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်
ြကရမည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်၍ရေသာရေငွများကို ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွသို့ ေပးသွင်း၍
ထုတ်ေပးရန်ရှိေသာ သုံးေငွများကို ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲရမည်။
၃။

(က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စု

လွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စု
နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ

အေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊

တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်၊

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်
စု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ရေငွနှင့်သုံးေငွအတွက် တာဝန်ေပး အပ် ြခင်းခံရသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁)၊ (၂) ၊ (၃) နှင့် (၄) တို့တွင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့်
ရေငွတို့ကို စီမံကီး ြကပ် ေကာက်ခံ ြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံ ခန့်ခွဲ ြခင်း ြပုရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)ပါ

တာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်

မိမိအား

အပ်နှင်းထားေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက်
ေစနိုင်သည်။
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(ဂ)

ရေငွများကို စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင်

လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း
များ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာများ၊ အမိန့် များ၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
နှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ဇယား(၁)နှင့်(၃)တို့တွင် ေဖာ် ြပလျာထားေသာ ရေငွများ အနက် ြပည်ပအကူအညီရေငွ၊
ေချးယူရေငွတို့သည် လျာထားသည်ထက် ပိုမိုရရှိလျှင် ယင်းသို့ ပိုမိုရရှိေသာေငွများဖ
ြ င့် ဆက်နွယ်
ထားသည့် လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်များေက
ြ ာင့် ဇယား(၂) နှင့် (၄)တို့တွင် ေဖာ် ြပခွင့်ြပုထားေသာ
သုံးေငွများထက် ပိုမိုသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါက

ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့က စိစစ်သုံးသပ်၍

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည် ြပုချက် ြဖင့် ခွင့် ြပုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့ ေချးယူ
သုံးစွဲသည့်ေငွသည် ပုဒ်မ ၁၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ေငွထက် မပိုေစရ။ ထိုသို့ ြပည်ပမှ
အကူအညီရေငွ၊ ေချးယူရေငွများေက
ြ ာင့် နိုင်ငံေတာ်၏ဘ ာမှ ကျပ်ေငွ ြဖင့် ကျခံသုံးစွဲရမည့်
အသုံး စရိတ်များအတွက် ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ စာရင်း တင် ြပချိန် ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ပုဒ်မ ၂၃ ပါ
ြပဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲနိုင်သည်။

၄။

(က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စု တရားလွှတ်
ေတာ်ချုပ်၊

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ

ေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်၊

အေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊

ြပည်ေထာင်စု

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်

ချုပ် ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ
သည် ရေငွများကို စီမံ ကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင် ဤဥပေဒအရ လျာထားေသာ
ရေငွတို့ထက် တိုး၍ ြဖစ်ေစ၊ ေလျာ့၍ြဖစ်ေစရေသာ ရေငွများနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် ြပုပ
ြ င် ြပီး

4
ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရမည်။ ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ
ေငွစာရင်းများ တင် ြပချိန် ေနာက်ပိုင်းမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းများကို အမှန်
စာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။
(ခ)

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စု

တရား

လွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံ အေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊ ြပည်ေထာင်စု
ေရွးေကာက်ပွဲ ေကာ်မရှင်၊

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်

ချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာန
များသည်သုံးေငွများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ဤဥပေဒအရ ခွင့်ြပုထားေသာ သုံးေငွများ
အတွင်း ေငွစာရင်းေခါင်းစဉ် လွှဲေြပာင်းသုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွ(ဲ ဃ)အရ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့် ြပု
ချက် ြဖင့် သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် ြပုပ
ြ င်ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ
ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။ ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ
တင်ြပချိန်ေနာက်ပိုင်းမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင်
ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။
(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွ(ဲ ဃ)အရ ပိုမိုသုံးစွဲရန်
ခွင့် ြပုသည့် ကိစ္စရပ်များကို ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအေက
ြ ာင်းေဖာ် ြပချက်
များနှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပအတည် ြပုချက် ရယူရမည်။

၅။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့က လူမှုဖူလုံေရး ရန်ပုံေငွနှင့် အလုပ်တွင်

ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို့ြဖင့် ရပ်တည်၍၊ ထိုရန်ပုံေငွတို့မှ အကျိုးခံစားခွင့် များေပး

5
ရာတွင် လုံေလာက်မှု မရှိ၍ ေတာင်းခံလာပါက

ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ထည့်

ဝင် ြခင်း၊ ေထာက်ပံ့ြခင်းနှင့် လိုအပ်သည့် ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခ
ြ င်း၊ လူမှုဖူလုံ ေရးအိမ်ရာ
စီမံကိန်း အတွက် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ လိုအပ်သလို ေထာက်ပံ့ေပးခ
ြ င်းတို့ကို
ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ခွင့် ြပုနိုင်သည်။
၆။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဘ ာေရးေကာ်မရှင်နှင့် ညှိနိှုင်းရရှိ သည့် တိုင်းေဒသကီး

သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ အရအသုံး ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများအရ လိုအပ်သည့်
ေငွကို ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ ြဖည့်ဆည်းေပးခ
ြ င်း၊ အထူးကိစ္စ
ြ င့်ေထာက်ပံ့ြခင်း၊ လိုအပ်သည့် ေချးေငွများ ထုတ်ေချးခ
ြ င်း တို့ကို ြပည်ေထာင်စု
တစ်ရပ်အေနဖ
လွှတ်ေတာ်၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ခွင့် ြပုနိုင်သည်။
အခန်း(၂)
ေငွေချးယူြခင်း
၇။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းစီမံချက်များအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု၏ရသုံး

ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွ စာရင်းပါ အသုံးစရိတ်အတွက် ြဖစ်ေစ ြပည်ေထာင်စုက တာဝန်ယူသည့် ေငွေချး
စာချုပ်များ သို့မဟုတ် အာမခံ စာချုပ်များ ထုတ်ေပးခ
ြ င်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အခ
ြ ားနည်းလမ်းြဖင့်
လည်းေကာင်း ြပည်တွင်းမှ ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပမှ ြဖစ်ေစ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည် ြပုချက် ြဖင့်
ေငွေချးယူနိုင်သည်။

ထိုသို့ေချးေငွရယူသည့်အခါ

သင့်သည်ထင်ြမင်သည့်

အတိုးနှုန်းများ

ြ ားနည်းစီမံရန် စည်းကမ်းချက်
သတ်မှတ်၍ ေပးနိုင်သည်။ ြပန်ဆပ်ရန်၊ ြပန်ေရွးရန် သို့မဟုတ် အခ
များကိုလည်း ြပုလုပ်နိုင်သည်။
၈။

ယခင်ဘ ာေရးနှစ်အတွင်းက လိုအပ်ေငွများ ြဖည့်တင်းရန် အာမခံ စာချုပ်များ ေရာင်း

ချခ
ြ င်းြဖင့် ရယူခဲ့သည့် ေချးေငွများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အချိန်ကျေရာက်ေသာအခါ ေပးဆပ် ြခင်းကို
အာမခံစာချုပ် အသစ်များဖ
ြ င့် လဲလှယ်နိုင်သည်။

6
၉။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည်ြပု ချက် ြဖင့် လုပ်ငန်း

စီမံချက်တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရဌာနတစ်ခုခုအား ြပည်ပမှ ေငွေချးယူ ခွင့်ြပု
နိုင်သည်။ ြပည်ပမှရရှိေသာ ေချးေငွများကို နိုင်ငံေတာ်နှင့်အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ငန်း
များသို့ သင့်ေလျာ်ေသာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ ြပန်လည် ထုတ်ေချး ခွင့်ြပုနိုင်သည်။
၁၀။

(က) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဤအခန်း(၂)ပါ ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို ြဖစ်ေစ၊
အချို့ကို ြဖစ်ေစ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာနပ
ြ ည်ေထာင်စု ဝန်ကီး
အား လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းနိုင်သည်။
(ခ) ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးသည် ဤအခန်း (၂) အရ ေငွေချး
ယူေသာ ကိစ္စများအတွက် နိုင်ငံေတာ် ကိုယ်စား အာမခံချက် ေပးနိုင်သည်။့

၁၁။

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပ
ြ ီလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက် ေန့တွင် ကုန်ဆုံးသည့်
ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း ဤအခန်း (၂) အရ ေငွေချး စာချုပ်များ ချုပ်ဆို ြပီးေနာက် အမှန်
တကယ် ေချးယူလက်ခံ ရရှိသည့်ေငွ စုစုေပါင်းသည် ကျပ်သန်းေပါင်း သုံးဆယ့် ေခ
ြ ာက်
သိန်း ထက်မပိုေစရ။
အခန်း(၃)
ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွြပင်ပမှေဆာင်ရွက်ေသာ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများ

၁၂။ လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့သည် မိမိတို့၏လူမှုဖူလုံေရးရန်ပုံေငွနှင့်အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုအကျိုး
ခံစားခွင့် ရန်ပုံေငွတို့အေပါ် ရပ်တည်၍လုပ်ငန်းများကို မိမိတို့၏ ဘ ာေငွအစီအစဉ်ြဖင့် ေဆာင်
ရွက် ြကရမည်။

7
၁၃။ (က) လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့၏

ရေငွနှင့်

သုံးေငွအတွက် တာဝန် ေပးအပ် ြခင်းခံရသည့်

ပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးသည် ဇယား(၅)နှင့် (၆) တို့တွင်မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့်
ရေငွတို့ကို စီမံ ကီး ြကပ်ေကာက်ခံ ြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း ြပုရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)ပါတာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်မိမိအား
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

အပ်နှင်းထားေသာ

မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား

လွှဲအပ် ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
(ဂ)

ရေငွများကို စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကို စီမံခန့်ခွဲ
ရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ၊
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ၊ အမိန့်များ၊
ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၁၄။ (က)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းအရ လိုအပ်လျှင်
ဇယား(၅)နှင့်(၆) တို့တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ေငွများကိုေ ြပာင်းလဲေပးနိုင်သည်။
ထိုသို့ေငွများေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ပ
ြ ည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့တင်ြပေသာ
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်း များတွင် လည်း
ေကာင်း၊ ြပုပ
ြ င် ြပီး ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ တင် ြပချိန်ေနာက်ပိုင်းမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင် လည်းေကာင်း၊ ကိစတ
္စ စ်ရပ်ချင်း
အကျိုးအေက
ြ ာင်း ေဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။

(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လူမှုဖူလုံေရးအဖွဲ့အား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန် ေသာ်လည်းေကာင်းလိုအပ်သည့်ေငွကို ေထာက်ပံ့
ေငွ ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည်ြပုချက် ြဖင့်
ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပုနိုင်သည်။

8
အပိုင်း ၃
နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ
အခန်း(၁)
ရေငွများနှင့်သုံးေငွများ
၁၅။ (က) နိုင်ငံေတာ်ပိုင်

စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများသည်

စီးပွားေရး

ဆန်ဆန်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် မိမိတို့၏ေငွေ ြကးအင်အား အေပါ် မိမိတို့ ရပ်တည်
နိုင်ေရးမူနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်က
ြ ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများအလိုက် ကုန်ပစ္စည်း
ထုတ်လုပ်မှု၊ ေဆာင်ရွက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်
သာမန်အသုံး စရိတ်ေအာက်ရှိ ကုန်က
ြ မ်း ပစ္စည်းများဝယ်ယူ ြခင်း အသုံးစရိတ်၊
ဝင်ေငွခွန်နှင့် နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင်ေငွတို့ကို ဘ ာေရး ဝန်ကီးဌာန၏
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်း သုံးရင်းနှီးေငွအြဖစ် မိမိတို့၏ ဘ ာရန်ပုံေငွ
အစီအစဉ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်က
ြ ရမည်။ လုပ်ငန်းသုံးရင်းနှီးေငွကို မိမိတို့၏ ဘ ာ
ရန်ပုံေငွ ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန် မလုံေလာက်ပါက ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ေငွေရးေက
ြ းေရး
အဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များမှ ေငွေချး
ယူ သုံးစွဲနိုင်သည်။

(ခ)

နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၁၅ (က) တွင်ပါရှိသည့် သာမန်
အသုံးစရိတ်များမှအပ အခ
ြ ားသာမန် အသုံးစရိတ်၊ ြပည်ပသို့ ေကးမ
ြ ီြပန် လည်
ေပးဆပ်ရန် အသုံးစရိတ်နှင့် ေငွလုံးေငွရင်း အသုံးစရိတ်များကို ြပည်ေထာင် စု၏
ဘ ာရန်ပုံေငွ အစီအစဉ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက် ြကရမည်။
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၁၆။ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ေငွအဝင်နှင့်အထွက်ကို စာရင်းြပုစုရန်
အလို့ငှာ ြပည်ေထာင်စု၏ဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းတွင် ေဖာ် ြပ ရမည်။
၁၇။ (က) ဇယား(၇)နှင့်(၈)တို့တွင်
ေတာ်ပိုင်

ေဖာ် ြပထားသည့်

စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများက

ရေငွများနှင့်သုံးေငွများသည် နိုင်ငံ
စီမံကိန်း

ရည်မှန်းချက်များအရ

ထေမ
ြ ာက်ေအာင် ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားေသာ ေငွများ
ြဖစ်သည်။
(ခ)

နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေငွနှင့် သုံးေငွအတွက် တာဝန်
ေပးအပ် ြခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး သည် ဇယား (၇) နှင့် (၈) တို့တွင် မိမိနှင့်
ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပ ထားသည့် ရေငွတို့ကို စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံ ြခင်းနှင့် သုံးေငွ တို့ကို
စီမံခန့်ခွဲ ြခင်းြပုရမည်။

(ဂ)

ရေငွများကို

စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊

သုံးေငွများကို

စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ
များ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ၊ အမိန့်
များ၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်း(၂)
နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၈။ (က) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် စီးပွားေရးဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက်ရမည့် နိုင်ငံေတာ်ပိုင်
စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ေပးရမည်။
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ ၏
လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဤဥပေဒ၏ ဇယား(၇)တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ရေငွများ
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တိုးြခင်း၊ ေလျာ့ ြခင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဤဥပေဒ၏ ဇယား (၈)
အရ ခွင့်ြပုထားေသာ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သုံးေငွနှင့် ေကးမ
ြ ီသုံးေငွ
များတွင် ေငွများေပ
ြ ာင်းလဲ သုံးစွဲ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွလုံး
ေငွရင်းသုံးေငွတွင် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်း မပ
ြ ုဘဲ မူလလုပ်ငန်း
စီမံကိန်း တစ်ခုစီအတွင်း ေငွများေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေသာ် လည်း
ေကာင်း စိစစ်သုံးသပ်၍ ေပ
ြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ရေငွများနှင့် သုံးေငွများ
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပေသာ ၂၀၁၄ ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများတွင် လည်းေကာင်း၊
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ြပုပ
ြပုပ
ြ င် ြပီး ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ တင် ြပ ချိန် ေနာက်ပိုင်းမှ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများကို အမှန် စာရင်းများ တွင်လည်း ေကာင်း ကိစ္စ တစ်ရပ်ချင်း
အကျိုး အေက
ြ ာင်း ေဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။
(ဂ)

သာမန်သုံးေငွ၊ ေငွလုံးေငွရင်းသုံးေငွနှင့် ေကးမ
ြ ီသုံးေငွ များကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ
အခ
ြ ားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ ေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ေငွလုံး ေငွရင်းသုံးေငွတွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်း စီမံကိန်း
တစ်ခုမှ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း စီမံကိန်း တစ်ခုသို့ ေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ အဖွဲ့သည် ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏
အတည်ြပုချက် ြဖင့် ေပ
ြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ ရေငွများနှင့် သုံးေငွများ
ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပေသာ ၂၀၁၄၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ
ရမည်။ ြပုပ
ြ င် ြပီး ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ တင်ြပချိန် ေနာက်ပိုင်းမှ ြဖစ်ေပါ်
လာေသာ ေငွများ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းကို ကိစ္စတစ်ရပ် ြခင်း အကျိုးအေက
ြ ာင်း ေဖာ် ြပ
ချက်များနှင့်အတူ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ခု၊ ဘ ာေရးနှစ် အတွင်း အနီးစပ်ဆုံး ကျင်းပ
သည့်

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့

ေပ
ြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။

တင်ြပ၍

ခွင့်ြပု

ချက်

ရယူ ြပီး
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(ဃ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံးရင်းနှီးေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ေထာက်ပံ့ ေငွ ြဖင့်
ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွ ြဖင့် ြဖစ်ေစ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ရယူ
ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြပုနိုင်သည်။
(င)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများက
နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်ဝင်ရမည့်ေငွကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏အတည် ြပုချက်ြဖင့်
သတ်မှတ်ေပး ရမည်။

(စ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများက
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံး ရင်းနှီးေငွကိုလည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီး
ြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ေငွကို လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ နိုင်ငံေတာ်
ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ နိုင်ငံပိုင်
ဘဏ်များမှ ေချးယူနိုင်ရန် ေငွပမာဏကို သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။

(ဆ) ပုဒ်မခွ(ဲ စ)ပါ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်း ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် ြမန်မာ
နိုင်ငံေတာ် ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့ အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထား ေသာ
နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များနှင့်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ မပါဝင်ေစရ။
(ဇ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ပုဒ်မခွ(ဲ စ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဘ ာေရးဝန်ကီး
ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးအား အပ်နှင်း နိုင်သည်။

12
အခန်း(၃)
နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ၏
ဘ ာေရးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၁၉။ (က) နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများသည်

ဇယား (၇)နှင့်

(၈)

တို့တွင်

ေဖာ် ြပထားေသာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ကီး ြကပ်ကွပ်ကဲမှုြဖင့် မိမိတို့၏
လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။
(ခ)

နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ဇယား(၇)
တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ရေငွများ တိုးြခင်း၊ ေလျာ့ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ဇယား (၈) အရ ခွင့် ြပုထားေသာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ သာမန်သုံးေငွနှင့်
ေကးမ
ြ ီသုံးေငွများတွင် ေငွများေပ
ြ ာင်းလဲ သုံးစွဲြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ေငွလုံးေငွရင်း သုံးေငွတွင်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းမပ
ြ ုဘဲ
မူလ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း တစ်ခုစီအတွင်း ေငွများေပ
ြ ာင်းလဲ သုံးစွဲ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ေသာ်လည်းေကာင်း ြပည်ေထာင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပ၍ ခွင့် ြပုချက်ရယူ ြပီး
ေပ
ြ ာင်းလဲနိုင်သည်။

(ဂ)

သာမန်သုံးေငွ၊ ေငွလုံးေငွရင်းသုံးေငွနှင့် ေကးမ
ြ ီသုံးေငွ များကို အစိုးရဌာနအဖွဲ့
အစည်း တစ်ခုခုမှ အခ
ြ ားဌာန အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ ေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲြခင်းနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေငွလုံးေငွရင်းသုံးေငွတွင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု
အတွင်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတစ်ခုမှ အခ
ြ ားလုပ်ငန်း စီမံကိန်းတစ်ခုသို့ ေပ
ြ ာင်းလဲ
သုံးစွဲ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ေသာ် လည်းေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့

တင်ြပ ြပီး ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ေပ
ြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။
(ဃ) နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများသည် ပုဒ်မ ၁၈ ပုဒ်မခွ(ဲ စ)အရ ေငွေချး
ယူလိုလျှင် ြပည်ေထာင်စု အစိုးရ အဖွဲ့က သတ်မှတ်ေပးသည့်ေငွထက် မေကျာ်လွန်
ဘဲ ေချးယူနိုင်သည်။
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အခန်း (၄)
ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ
နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးအဖွဲ့အစည်းများ
၂၀။ (က) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်

ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းြပင်ပမှ

ေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား သတ်မှတ်ေပးရ
မည်။ ထိုသို့သတ်မှတ် ေပးခ
ြ င်းကို အနီးစပ်ဆုံးကျင်းပသည့် ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ အကျိုးအေက
ြ ာင်းေဖာ် ြပချက်နှင့်အတူ အစီရင်ခံရမည်။
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်သည့် နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား
ေရး အဖွဲ့အစည်းများသည် စီးပွားေရး ဆန်ဆန် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးနှင့် မိမိတို့၏
ေငွေ ြကးအင်အား အေပါ် မိမိတို့ ရပ်တည်ေဆာင်ရွက် ြကရမည်။

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်း ြပင်ပမှေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား
ေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ေငွအဝင်နှင့် အထွက်ကို

စာရင်းြပုစုရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံ

ေတာ်၏ ရသုံးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းတွင် ေဖာ် ြပရမည်။
၂၁။ (က) ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်း ြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာနိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား
ေရး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေငွနှင့် သုံးေငွအတွက် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသည့်
ပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီး သည် ဇယား (၉)နှင့် (၁၀)တို့တွင် မိမိနှင့်ယှဉ်တွဲ ေဖာ် ြပထား
သည့် ရေငွတို့ကို စီမံ ကီး ြကပ် ေကာက်ခံ ြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း
ြပုရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)ပါ တာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား
လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက် ေစနိုင်သည်။
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(ဂ)

ရေငွများကို စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကို စီမံခန့်ခွဲရာ
တွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်း
ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာများ၊ အမိန့်များ၊
ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွ စာရင်း ြပင်ပမှ
ေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံေတာ်သို့ ထည့်
ဝင်ရမည့်ေငွကို ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည်ြပုချက်ြဖင့် သတ်မှတ်ေပးရမည်။
၂၂။ (က) ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းြပင်ပမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင် စီးပွား
ေရးအဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းအရ လိုအပ်လျှင်ဇယား(၉)နှင့်(၁၀)တို့တွင်
ေဖာ် ြပ ထားေသာ ရေငွများနှင့် သုံးေငွများကို

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏

အတည်ြပုချက် ြဖင့် ေပ
ြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်

ြပည်ေထာင်စုဘ ာရန်ပုံေငွစာရင်းြပင်ပမှ

ေဆာင်ရွက် ေသာ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့် ေငွများကို ြမန်မာ
နိုင်ငံေတာ်ေငွေရးေက
ြ းေရးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပေဒအရ တည်ေထာင်ထားေသာ ဘဏ်
များမှ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီေချးယူနိုင်ရန် ေငွပမာဏကို သတ်မှတ်ေပးနိုင်သည်။
အပိုင်း ၄
သီးသန့်ရန်ပုံေငွ
၂၃။ (က) နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့
လွှတ်ေတာ်၊ အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်၊ ြပည်ေထာင်စု
ဖွဲ့စည်းပုံ

အေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး၊

တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်၊ နိုင်ငံေတာ်

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲ

ေကာ်မရှင်၊

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊
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ြပည်ေထာင်စု ဝန်ကီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊ နိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များသည် ဇယား(၄)စာတိုင(် ၄)
တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲ ြခင်းကို ေအာက်ပါစည်းကမ်း
ချက်များနှင့်အညီသာလျှင် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်(၁)

ကိုတင်မေမျှာ်မှန်းနိုင်ေသာ

သဘာ၀ေဘးအန္တရာယ်များအတွက်

အသုံး

စရိတ်ြဖစ်ြခင်း၊
(၂)

ဘ ာေရးနှစ်အတွင်း မသုံးစွဲလျှင်မြဖစ်သည့် အထူးကိစ္စရပ်ြဖစ် ြခင်း၊

(၃)

တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း များ၊စည်းကမ်းများအရ ေခါင်းစဉ်
လွှဲေြပာင်း ကျခံရန် မဖ
ြ စ်နိုင် ြခင်း သို့မဟုတ် ေခါင်းစဉ်လွှဲေြပာင်းကျခံရန် အတွက်
ရန်ပုံေငွ မရှိြခင်း။

(ခ)

သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံသုံးစွဲ ြခင်းကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးြဖတ်ချက် အရသာ
ခွင့် ြပုရမည်။

(ဂ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် သီးသန့်ရန်ပုံေငွမှ ကျခံ သုံးစွဲသည့် ကိစ္စရပ်များကို ကိစ္စ
တစ်ရပ်ချင်း

ကျိုးေက
ြ ာင်း

ေဖာ်ြပချက်များနှင့်အတူ

အနီးကပ်ဆုံး

ကျင်းပေသာ

ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်အစည်းအေဝးသို့ တင်ြပရမည်။
အပိုင်း ၅
တပ်ြမို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များ
၂၄။ တပ် ြမို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ ဘ ာေငွ အေပါ် ရပ်တည်၍
လုပ်ငန်းများကို မိမိတို့၏ ဘ ာေငွအစီအစဉ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်က
ြ ရမည်။
၂၅။ (က) တပ် ြမို့စည်ပင် သာယာေရး အဖွဲ့များ၏

ရေငွနှင့်

သုံးေငွအတွက်တာဝန်

ေပးအပ် ြခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁၁)နှင့်(၁၂)တို့တွင် မိမိနှင့်

16
ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထားသည့် ရေငွတို့ကို စီမံကီး ြကပ် ေကာက်ခံ ြခင်းနှင့် သုံးေငွတို့ကို
စီမံခန့်ခွဲ ြခင်းြပုရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)ပါတာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည်မိမိအား
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို

အပ်နှင်းထားေသာ

မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား

လွှဲအပ် ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။
(ဂ)

ရေငွများကို စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊ သုံးေငွများကို စီမံခန့်
ခွဲရာတွင်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ နည်း
ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ၊ အမိန့်များ၊
ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

၂၆။

(က) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်တပ် ြမို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များ၏လုပ်ငန်းအရ
လိုအပ်လျှင်ဇယား(၁၁)နှင့(် ၁၂)တို့တွင် ေဖာ် ြပထားေသာေငွများကို

ေပ
ြ ာင်းလဲ

ေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ေငွများ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ တင်ြပေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်း ေခ
ြ ေငွ
စာရင်းများတွင် လည်းေကာင်း၊ ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ တင်ြပချိန်
ေနာက်ပိုင်းမှ

ြဖစ်ေပါ်ေသာ

ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းများကို

အမှန်စာရင်းများတွင်

လည်းေကာင်း၊ ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအေက
ြ ာင်း ေဖာ် ြပချက်များနှင့်အတူ
ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် တပ်ြမို့စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲ့များအား လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း လိုအပ်သည့်
ေငွကို ေထာက်ပံ့ေငွြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွ ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်၏
အတည်ြပုချက် ြဖင့် ရယူေဆာင်ရွက် ခွင့် ြပုနိုင် သည်။
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၂၇။ တပ် ြမို့စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ့များသည် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

တည်ဆဲဥပေဒများ၊

နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့် ေက
ြ ာ် ြငာစာများ၊အမိန့်များ၊ ညွှန်က
ြ ားချက်
များအရ ခွင့်ြပုထားေသာ အခွန်အေကာက်အမျိုးအစားများကိုသာ ေကာက်ခံနိုင်သည်။
အပိုင်း ၆
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ
၂၈။ ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီသည် ြပည်ေထာင်စု၏ဘ ာရန်ပုံေငွအစီအစဉ်ြဖင့် လုပ်ငန်းများကို
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်၍ရေသာ ရေငွများကို ြပည်ေထာင်စု၏ဘ ာရန်ပုံေငွသို့
ေပးသွင်း၍ ထုတ်ေပးရန်ရှိေသာ သုံးေငွများကို ြပည်ေထာင်စု၏ ဘ ာရန်ပုံေငွမှ ထုတ်ယူ
သုံးစွဲရမည်။
၂၉။ (က)

ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ ရေငွနှင့်သုံးေငွအတွက်

တာဝန်ေပးအပ် ြခင်း ခံရသည့်

ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် ဇယား(၁၃)တွင် မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ် ြပထားသည့် သုံးေငွ
တို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း ြပုရမည်။
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)ပါ တာဝန်ခံရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား
လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။

(ဂ)

သုံးေငွများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင် ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ၊
နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာများ ၊အမိန့်များ၊
ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ရမည်။

၃၀။

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်

ဇယား(၁၃)တွင်

ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ၏ လုပ်ငန်းအရ

ေဖာ်ြပထားေသာေငွများကို

ေပ
ြ ာင်းလဲေပးနိုင်သည်။

လိုအပ်လျှင်

ထိုသို့ေငွများေပ
ြ ာင်း

လဲ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့ တင် ြပေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်
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ြပုြပင် ြပီး

ခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများတွင်

ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရမည်။

ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွ

စာရင်းများ တင်ြပချိန် ေနာက်ပိုင်းမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းများကို အမှန်စာရင်းများတွင်
ထည့်သွင်း ေဖာ် ြပရမည်။
အပိုင်း ၇
ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၃၁။ ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည် မိမိ၏ဘ ာေငွအေပါ်
လုပ်ငန်းများကို

မိမိ၏ ဘ ာေငွအစီအစဉ် ြဖင့်

ရပ်တည်၍

ေဆာင်ရွက် ရာတွင် ြပည်ေထာင်စု

လွှတ်ေတာ်၏အတည် ြပုချက်ရယူရမည်။
၃၂။ (က) ေနပ
ြ ည်ေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏

ရေငွနှင့်သုံးေငွအတွက် တာဝန်

ေပးအပ် ြခင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး သည် ဇယား (၁၄) နှင့် (၁၅) တို့တွင်
မိမိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ် ြပ ထားသည့်ရေငွတို့ကို စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံ ြခင်းနှင့် သုံးေငွ
တို့ကို စီမံခန့်ခွဲ ြခင်း ြပုရမည်။့၀
(ခ)

ပုဒ်မခွ(ဲ က)ပါ တာဝန်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးသည် မိမိအား အပ်နှင်းထားေသာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မိမိ လက်ေအာက်ရှိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအား
လွှဲအပ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။

(ဂ)

ရေငွများကို

စီမံကီး ြကပ်ေကာက်ခံရာတွင်လည်းေကာင်း၊

စီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်းေကာင်း

ဤဥပေဒပါ

သုံးေငွများကို

ြပဋ္ဌာန်းချက်များ၊သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာများ၊
အမိန့်များ၊ ညွှန်က
ြ ားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၃။ (က) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်

ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၏

လုပ်ငန်းအရ လိုအပ်လျှင် ဇယား (၁၄)နှင့(် ၁၅) တို့တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ ေငွများကို ေပ
ြ ာင်းလဲ
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ေပးနိုင်သည်။ ထိုသို့ေငွများ ေပ
ြ ာင်းလဲ ြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သို့

တင်ြပေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်း
ေဖာ် ြပရမည်။ြပုပ
ြ င် ြပီးခန့်မှန်းေခ
ြ ေငွစာရင်းများ

တင် ြပချိန်

ေနာက်ပိုင်းမှ

ြဖစ်ေပါ်ေသာ

ေပ
ြ ာင်းလဲြခင်းများကို အမှန် စာရင်းများတွင် ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်း အကျိုးအေက
ြ ာင်း ေဖာ် ြပချက်
များနှင့် အတူ ထည့်သွင်းေဖာ် ြပရမည်။
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအား လုပ်ငန်း

လုပ်ကိုင်ရန်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံရန်ေသာ်လည်းေကာင်း

ေထာက်ပံ့ေငွ ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေချးေငွ ြဖင့်ြဖစ်ေစ

လိုအပ်သည့်ေငွကို

ြပည်ေထာင်စု လွှတ်ေတာ်၏ အတည် ြပုချက် ြဖင့်

ရယူေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပု နိုင်သည်။
၃၄။ ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီသည်

မိမိနှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

တည်ဆဲ

ဥပေဒများ၊နည်းဥပေဒများ၊စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာများ၊ အမိန့်များ၊
ညွှန်က
ြ ားချက်များအရ

ခွင့် ြပု

ထားေသာ

အခွန်အေကာက်

အမျိုးအစားများကိုသာ

ေကာက်ခံနိုင်သည်။
(ပု)ံ သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

