၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ရှမ််း ြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍောအငွ ရ သု်းဆုင်ရောဥြအေ

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်

နုင်ငံထတော်စီမ္ံအုြခ
် ျုြ်ထ ေးထ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထအော

ောင်စီ

်တုဘောလမ္ှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မ္တ်လအ

ထပခော

်လအတွ

် ှမ္ေး် ပြည်နယ်၏

ဘဏ္ဍောထငွအ အသံုေးဆုင် ောဥြထေ
(နုင်ငံထတော်စီမ္ံအုြခ
် ျုြ်ထ ေးထ

ောင်စီဥြထေအမ္ှတ်၊ ၄၁/ ၂၀၂၁)

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ထတော်သလင်ေးလပြည်ထ
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထအော

ော် ၁၅

်တုဘောလ ၅

်

်)

နုင်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်းအကောင်စီသည် ြည်အထောင်စသ
ု မမတ မန်မောနင
ု ်ငအတော် ဖွွဲ့စည််းြု

အ ခခဥြအေြုေ်မ ၄၁၉

ရ ဤဥြအေကု ြဋ္ဌောန််းလက
ု ်သည်။

အြုင်ေး ၁
အမ္ည်နှင် စတင်အ

ျုေးသ

ထ
် ော

်သည်ထနေ့

်

၁။ (က) ဤဥြအေကု ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ရှမ််း ြည်နယ်၏
ဘဏ္ဍောအငွ
(ခ)

ရ သု်းဆုငရ
် ောဥြအေဟု အခေါ်တွငအ
် စရမည်။

ဤဥြအေသည်

၂၀၂၁

ခုနစ
ှ ၊်

အ ောက်တုဘောလ

၁

ရက်အနေ့မှ

၂၀၂၂

ခုနစ
ှ ၊်

မတ်လ

၃၁

ရက်အနေ့ထ

ကုန်ဆု်းသည်ကောလ တွက် ဖစ်ရမည်။
(ဂ) ဤဥြအေသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အ ောက်တုဘောလ ၁ ရက်အနေ့မှ စတင် က ျု်းသက်အရောက်အစရမည်။
အြုင်ေး ၂
ပြည်နယ်အစုေး အဖွွဲ့ရံုေး၊ ပြည်နယ်လတ
ွှ ်ထတော်၊ ပြည်နယ်တ ောေးလွှတ်ထတော်၊ ပြည်နယ်စော င်ေးစစ်ခ ျုြန
် ှင်
ပြည်နယ်အဆငဦ
် ေးစီေးဌောနမ္ ောေး

အခန်ေး (၁)
ထငွမ္ ောေးနှင် သံုေးထငွမ္ ောေး
၂။

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရု်း၊

ြည်နယ်လတ
ွှ အ
် တော်၊

ြည်နယ်တရော်းလွှတ်အတော်၊

ြည်နယ်စောရင််းစစ်ခ ျုြ်နှင်

ြည်နယ် ဆငဦ
် ်းစီ်းဌောနမ ော်းသည် ြည်နယ်၏ဘဏ္ဍောရန်ြုအငွ စီ စဉ် ဖင် လုြ်ငန််းမ ော်းကု အဆောင်ရွက် ကကရမည်။
ထုသုေ့ အဆောင်ရွက၍
် ရအသော ရအငွမ ော်းကု ြည်နယ်ဘဏ္ဍောရန်ြုအငွသုေ့ အြ်းသွင််း၍ ထုတအ
် ြ်းရန်ရအသော
ှ
သု်းအငွမ ော်းကု
ြည်နယ်ဘဏ္ဍောရန်ြအ
ု ငွမှ ထုတ်ယူသု်းစွရမည်။
၃။

(က)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရု်း၊

ြည်နယ်လတ
ွှ အ
် တော်၊

ြည်နယ်တရော်းလွှတအ
် တော်၊

ြည်နယ်

စောရင််းစစ်ခ ျုြ်နှင်

ြည်နယ် ဆငဦ
် ်းစီ်းဌောနမ ော်း၏ ရအငွနှင် သု်းအငွ တွက် တောဝန်အြ်း ြ် ခင််းခရသည် ြုဂ္ျုလ် သီ်းသီ်းသည် ဇယော်း (၁)၊
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အ ောက်တဘ
ု ောလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ရှမ််း ြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍောအငွ ရ သု်းဆုင်ရောဥြအေ

(၂)၊ (၃) နှင် (၄) တတ
ုေ့ င
ွ ် မမနှင် ယှဉတ
် အဖော်
ွ
ြထော်းသည် ရအငွတက
ုေ့ ု စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခ ခင််းနှင် သု်းအငွတက
ုေ့ ု
စီမခနေ့်ခွ ခင််း ြျုရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွ

(က)

ြါ

တောဝန်ခရသည်

ြုဂ္ျုလ် သီ်းသီ်းသည်

မမ ော်း ြ်နှင််းထော်းအသော

လုြ်ြုင်ခင
ွ ်မ ော်းကု

မမလက်အ ောက်ရှ လုြ်ငန််းဆုင်ရော ြုဂ္ျုလ် သီ်းသီ်း ော်း လွှ ြ်အဆောင်ရွကအ
် စနင
ု ်သည်။
(ဂ) ရအငွမ ော်းကု စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခရောတွင်လည််းအကောင််း၊ သု်းအငွမ ော်းကု စီမခနေ့်ခရောတွ
ွ
င် လည််းအကောင််း ဤဥြအေြါ
ြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆင
ု ရ
် ောဥြအေမ ော်း၊ နည််းဥြအေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊

မနေ့်အကကော် ငောစောမ ော်း၊

မနေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ လုြ်ထု်းလုြ်နည််းမ ော်းနှင် ညီ အဆောင်ရွကရ
် မည်။
၄။

(က)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရု်း၊

ြည်နယ်လတ
ွှ အ
် တော်၊

ြည်နယ်တရော်းလွှတအ
် တော်၊

ြည်နယ်

စောရင််းစစ်ခ ျုြ်နှင်

ြည်နယ် ဆငဦ
် ်းစီ်းဌောနမ ော်းသည် ဇယော်း (၁) နှင် (၃) တတ
ုေ့ င
ွ ် မမတန
ုေ့ ှင် ယှဉ်တွအဖော် ြထော်းအသော ရအငွမ ော်းကု
စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခရောတွင်

ဤဥြအေ ရ

လ ောထော်းအသော

ရအငွ

တထ
ုေ့ က်

တု်း၍ ဖစ်အစ၊

အလ ော၍ ဖစ်အစ

ရအသောရအငွမ ော်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ နုင်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်းအကောင်စီ သုေ့ တင် ြအသော ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂
ခုနစ
ှ ၊်

မတ်လ ထ

အ ခောက်လ တွက်

ြျု ြင်ပြီ်း

ခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်းတွင်

ထည်သင
ွ ််းအဖော် ြရမည်။

ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်း တင် ြခ န် အနောက်ြင
ု ်း် မှ ဖစ်အြေါ်အသောအ ြောင််းလ ခင််းမ ော်းကု

မှနစ
် ောရင််းမ ော်းတွင်

ထည်သွင််းအဖော် ြရမည်။
(ခ)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရ်းု ၊

ြည်နယ်လတ
ွှ ်အတော်၊

ြည်နယ်တရော်းလွှတ်အတော်၊

ြည်နယ်စောရင််းစစ်ခ ျုြ်

နှင်

ြည်နယ် ဆငဦ
် ်းစီ်းဌောနမ ော်းသည် ဇယော်း (၂) နှင် (၄) တတ
ုေ့ င
ွ ် မမတန
ုေ့ င
ှ ် ယှဉတ
် အဖော်
ွ
ြထော်းအသော သု်းအငွမ ော်းကု
စီမခနေ့်ခရောတွ
ွ
င် ဤဥြအေ ရ ခွင် ြျုထော်းအသော သု်းအငွမ ော်း တွင််း အငွစောရင််းအခါင််းစဉ် လွှအ ြောင််းသု်းစွရန် လု ြ်ြါက
ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့၏

ခွင် ြျုခ က် ဖင်

သု်းစွနုင်သည်။

ထုသုေ့

အငွမ ော်းလွှအ ြောင််းသု်းစွ ခင််းနှင်စြ်လ ဉ််း၍

နုင်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်းအကောင်စီသုေ့ တင် ြအသော ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ထ
အ ခောက်လ တွက်

ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်းတွင်

ခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်း

တင် ြခ န်အနောက်ြင
ု ််းမှ

ထည်သွင််းအဖော် ြရမည်။

ဖစ်အြေါ်အသော

အ ြောင််းလ ခင််းမ ော်းကု

ြျု ြင်ပြီ်း

မှန်စောရင််းမ ော်းတွင်

ထည်သွင််းအဖော် ြရမည်။
(ဂ)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည်

လု ြ်သည်အငွကု

လုြ်ငန််းလုြ်ကင
ု ်ရန်အသော်လည််းအကောင််း၊

အထောက်ြအငွ ဖင် ဖစ်အစ၊

အခ ်းအငွ ဖင် ဖစ်အစ

ရင််းနှ်းီ မျုြန
် ှရန်အသော်

လည််းအကောင််း

နုငင
် အတော်စမ
ီ
ုြ်ခ ျုြ်အရ်း

အကောင်စီ၏

တည် ြျုခ က် ဖင် ြည်အထောင်စု စု်းရထမှ ရယူအဆောင်ရက
ွ ်နင
ု ်သည်။
(ဃ)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည်

ြည်အထောင်စု စု်းရ ဖွွဲ့က

ြည်နယ်၏ ရ သု်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််း ရ
သင်တင်အလ ောက်ြတ်စွော

ဘဏ္ဍောအရ်းဆုင်ရောအကော်မရှင်နှင်

လု ြ်သည်အငွကု

ဖည်ဆည််းအြ်းအငွမ ော်းရယူ ခင််း၊

ထူ်းကစစရြ်မ ော်း တွက်

လု ြ်သည်အခ ်းအငွမ ော်းရယူ ခင််းတုေ့ကု နင
ု ်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်းအကောင်စီ၏
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ြည်အထောင်စု၏

ညနှိုင််းရရှသည်
ဘဏ္ဍောရန်ြုအငွမှ

အထောက်ြအငွမ ော်းရယူ ခင််း၊

တည် ြျုခ က် ဖင် ရယူနင
ု ်သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အ ောက်တဘ
ု ောလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ရှမ််း ြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍောအငွ ရ သု်းဆုင်ရောဥြအေ

၅။ ြုေ်မ ၂ ြါ ဌောန ဖွွဲ့ စည််းမ ော်းသည် မမတန
ုေ့ င
ှ ်သက်ဆုင်အသော တည်ဆဥြအေမ ော်း၊ နည််းဥြအေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊
စည််းကမ််းမ ော်း၊ မနေ့အ
် ကကော် ငောစောမ ော်း၊ မနေ့်မ ော်း၊ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း ရခွင် ြျုထော်းအသော

ခွန် အကောက် မ ျု်း စော်းမ ော်း

ကုသော အကောက်ခနုင်သည်။
အခန်ေး (၂)
ထငွထခ ေးယူပခင်ေး
၆။ ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ြည်အထောင်စု၏
ဘဏ္ဍောအငွ ရ သု်းဆင
ု ်ရောဥြအေြါ ြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင် ညီ ြည်နယ် ဆင်ဌောန ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း၏ လုြ်ငန််းစီမခ က်
တစ်ရြ်ရြ် တွက်

ြည်ြမှရရှအသော အခ ်းအငွမ ော်းကုရယူ ခင််း၊ အခ ်းအငွမ ော်းကု သု်းစွ ခင််းတုေ့ ော်း အဆောင်ရွကရ
် ောတွင်

ြည်အထောင်စဥ
ု ြအေနှင် ညီ

ဖစ်အစရမည်။

ဆုြါ

ကစစရြ်မ ော်း တွက်

နုင်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်းအကောင်စီသုေ့

တင် ြ တည် ြျုခ က် ရယူရမည်။
အခန်ေး (၃)
ပြည်ြအ

ူအညီ ယူပခင်ေး

၇။ ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ြည်အထောင်စု၏
ဘဏ္ဍောအငွ ရ သု်းဆင
ု ်ရောဥြအေြါ ြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနှင် ညီ ြည်နယ် ဆင်ဌောန ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း၏ လုြ်ငန််းစီမခ က်
တစ်ရြ်ရြ် တွက်

ြည်ြ ကူ ညီကု အငွသော်း၊ ြစစည််း၊ အဆောင်ရွကအ
် ြ်းမှိုတုေ့ ဖင် ရယူ ခင််းနှင် သု်းစွ ခင််းတုေ့ ော်း

အဆောင်ရွကရ
် ောတွင် ြည်အထောင်စဥ
ု ြအေနှင် ညီ ဖစ်အစရမည်။

ဆုြါ ကစစရြ်မ ော်း တွက် နုငင
် အတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်း

အကောင်စီသုေ့ တင် ြ တည် ြျုခ က်ရယူရမည်။
အြုင်ေး ၃
ပြည်နယ်အဆင် နင
ု ်ငံထတော်ြင
ု ်စီေးြွောေးထ ေးအဖွွဲ့အစည်ေးမ္ ောေး၏ ထငွမ္ ောေးနှင် သံုေးထငွမ္ ောေး
၈။ ြည်နယ် ဆင် နုငင
် အတော်ြုင်စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်းသည် ြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍောရန်ြုအငွ
အဆောင်ရွကက် ကရမည်။

ထသ
ု ုေ့

အဆောင်ရွက၍
် ရအသော

ရအငွမ ော်းကု

စီ စဉ် ဖင် လုြ်ငန််းမ ော်းကု

ြည်နယ်ဘဏ္ဍောရန်ြအ
ု ငွသုေ့

အြ်းသွင််း၍

ထုတ်အြ်းရန်ရအသော
ှ
သု်းအငွမ ော်းကု ြည်နယ်ဘဏ္ဍောရန်ြအ
ု ငွမှ ထုတယ
် ူသု်းစွရမည်။
၉။ (က) ြည်နယ် ဆင် နင
ု ်ငအတော်ြုင်စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း၏ ရအငွနှင် သု်းအငွ တွက် တောဝန် အြ်း ြ် ခင််းခရသည်
ြုဂ္ျုလ် သီ်းသီ်းသည်

ဇယော်း

(၅)

နှင်

(၆)

တတ
ုေ့ ွင်

မမနှင်

ယှဉ်တွအဖော် ြထော်းသည်

ရအငွတက
ုေ့ ု

စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခ ခင််းနှင် သု်းအငွတက
ုေ့ ု စီမခနေ့်ခွ ခင််း ြျုရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွ

(က)

ြါ

တောဝန်ခရသည်

ြုဂ္ျုလ် သီ်းသီ်းသည်

မမ ော်း

ြ်နှင််းထော်းအသော

လုြ်ြုင်ခွငမ
် ော်းကု

မမလက်အ ောက်ရှ လုြ်ငန််းဆုင်ရော ြုဂ္ျုလ် သီ်းသီ်း ော်း လွှ ြ်အဆောင်ရွကအ
် စနင
ု ်သည်။
(ဂ) ရအငွမ ော်းကု စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခရောတွင်လည််းအကောင််း၊ သု်းအငွမ ော်းကု စီမခနေ့်ခရောတွ
ွ
င် လည််းအကောင််း ဤဥြအေြါ
ြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊

သက်ဆင
ု ်ရောဥြအေမ ော်း၊

နည််းဥြအေမ ော်း၊

ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ လုြ်ထု်းလုြ်နည််းမ ော်းနှင် ညီ အဆောင်ရွကရ
် မည်။
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စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊

စည််းကမ််းမ ော်း၊

မနေ့်မ ော်း၊

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အ ောက်တဘ
ု ောလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ရှမ််း ြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍောအငွ ရ သု်းဆုင်ရောဥြအေ

၁၀။

(က)

ြည်နယ် ဆင်

နုငင
် အတော်ြုင်

စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်းသည်

ဇယော်း

(၅)

နှင်

(၆)

တတ
ုေ့ ွင်

မမတန
ုေ့ ှငယ
် ှဉတ
် ွအဖော် ြထော်းအသောအငွမ ော်းကု လုြ်ငန််း ရလု ြ်လျှင် ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သေ့ု တင် ြ၍ ခွင် ြျုခ က်ရယူပြီ်း
အ ြောင််းလအြ်းနုင်သည်။ ထုသုေ့ အငွမ ော်းအ ြောင််းလ ခင််းနှငစ
် ြ်လ ဉ််း၍ နုင်ငအတော် စီမ ြ
ု ်ခ ျုြ်အရ်းအကောင်စီသုေ့ တင် ြအသော
၂၀၂၁

ခုနစ
ှ ၊်

အ ောက်တုဘောလမှ

၂၀၂၂

ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်းတွင်လည််းအကောင််း၊
ဖစ်အြေါ်အသောအ ြောင််းလ ခင််းမ ော်းကု
(ခ)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည်
လု ြ်သည်

ခုနစ
ှ ၊်

မတ်လ ထ

ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််း

အ ခောက်လ တွက်

မ ော်း

တင် ြခ န်အနောက်ြုင််းမှ

မှန်စောရင််းမ ော်းတွငလ
် ည််းအကောင််း ထည်သင
ွ ််းအဖော် ြရမည်။
ြည်နယ် ဆင်

နုငင
် အတော်ြုင်စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း

လုြ်ငန််းသု်းရင််းနှီ်းအငွကုလည််းအကောင််း၊

လုြ်ငန််း

ရင််းနှီ်း မျုြန
် ှမှိုလုြ်ငန််းမ ော်း တွက်

လုြ်ကင
ု ်ရန်

လု ြ်သညအ
် ငွကု

လည််းအကောင််း၊အထောက်ြအငွ ဖင် ဖစ်အစ၊ အခ ်းအငွ ဖင် ဖစ်အစ နုင်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်း အကောင်စီ၏

တည် ြျုခ က် ဖင်

ြည်အထောင်စု စု်းရထမှ ရယူအဆောင်ရွကန
် င
ု ်သည်။
(ဂ)

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည်

ြည်နယ် ဆင်

နုင်ငအတော်ြုငစ
် ီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်းမှ

နုငင
် အတော်သုေ့

ထည်ဝင်ရမညအ
် ငွကု သတ်မတ
ှ ်အြ်းရမည်။
အြုင်ေး ၄
စည်ြင်သောယောထ ေးအဖွွဲ့မ္ ောေး၏ ထငွမ္ ောေးနှင် သံုေးထငွမ္ ောေး
၁၁။

စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်းသည်

အဆောင်ရွကက် ကရမည်။

ထုသုေ့

ထုတ်အြ်းရန်ရအသောသ
ှ
ု်းအငွမ ော်းကု

ြည်နယ်၏ဘဏ္ဍောရန်ြုအငွ စီ စဉ် ဖင်

အဆောင်ရွက၍
် ရအသော
ဘဏ္ဍောအရ်းစည််းမ ဉ််း၊

ရအငွမ ော်းကု

စည်ြင်သောယောအရ်း

ြည်နယ်ဘဏ္ဍော

စည််းကမ််းမ ော်းနှင် ညီ

လုြင
် န််းမ ော်းကု

ရန်ြုအငွသုေ့

ြည်နယ်

အြ်းသွင််း၍

ဘဏ္ဍောရန်ြုအငွမှ

ထုတ်ယူသု်းစွရမည်။
၁၂။ (က) စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်း၏ ရအငွနင
ှ ် သု်းအငွ တွက် တောဝန်အြ်း ြ် ခင််းခရသည် ြုဂ္ျုလ်သည် ဇယော်း (၇) နှင်
(၈) တတ
ုေ့ ွင် အဖော် ြထော်းသညရ
် အငွတက
ုေ့ ု စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခ ခင််းနှင် သု်းအငွတက
ုေ့ ု စီမခနေ့်ခွ ခင််း ြျုရမည်။
(ခ) ြုေ်မခွ (က) ြါ တောဝန်ခရသည်ြုဂ္ျုလ်သည် မမ ော်း ြ်နှင််းထော်းအသော လုြ်ြုင်ခွင်မ ော်းကု မမလက်အ ောက်ရှ
လုြ်ငန််းဆုင်ရော ြုဂျု္ လ် သီ်းသီ်း ော်း လွှ ြ်အဆောင်ရွကအ
် စနုင်သည်။
(ဂ) ရအငွမ ော်းကု စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခရောတွင်လည််းအကောင််း၊ သု်းအငွမ ော်းကု စီမခနေ့်ခရောတွ
ွ
င် လည််းအကောင််း ဤဥြအေြါ
ြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်း၊ သက်ဆင
ု ရ
် ောဥြအေမ ော်း၊ နည််းဥြအေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊ စည််းကမ််းမ ော်း၊

မနေ့်အကကော် ငောစောမ ော်း၊

မနေ့်မ ော်း၊ ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း၊ လုြ်ထု်းလုြ်နည််းမ ော်းနှင် ညီ အဆောင်ရွကရ
် မည်။
(ဃ) စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်းသည် ရအငွမ ော်းကု စီမကကီ်းကကြ်အကောက်ခရောတွင် ဤဥြအေ ရ လ ောထော်းအသောရအငွ
တထ
ုေ့ က်တု်း၍ ဖစ်အစ၊

အလ ော၍ ဖစ်အစ

ရအသောရအငွမ ော်းနှင်စြ်လ ဉ််း၍

နုင်ငအတော်

စီမ ုြ်ခ ျုြ်အရ်းအကောင်စီသုေ့

တင် ြအသော ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ အ ောက်တုဘောလမှ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ထ အ ခောက်လ တွက် ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််း
အ ခအငွစောရင််းမ ော်းတွင်လည််းအကောင််း၊
အ ြောင််းလ ခင််းမ ော်းကု

ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််း

မ ော်း

တင် ြခ န်အနောက်ြုင််းမှ ဖစ်အြေါ်အသော

မှန်စောရင််းမ ော်းတွင်လည််းအကောင််း ထည်သွင််းအဖော် ြရမည်။
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အ ောက်တဘ
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(င) စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်းသည် သု်းအငွမ ော်းကု စီမခနေ့်ခရောတွ
ွ
င် ဤဥြအေ ရ ခွင် ြျုထော်းအသော သု်းအငွမ ော်း တွင််း
အငွစောရင််းအခါင််းစဉ်လအ
ွှ ြောင််းသု်းစွရန် လု ြ်ြါက ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့၏ ခွင် ြျုခ က် ဖင် အ ြောင််းလသု်းစွနင
ု ်သည်။
ထုသုေ့ အငွမ ော်းလွှအ ြောင််းသု်းစွ ခင််းနှင်စြ်လ ဉ််း၍ နင
ု ်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်း အကောင်စသ
ီ ုေ့ တင် ြအသော ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊
အ ောက်တုဘောလမှ
အဖော် ြရမည်။

၂၀၂၂

ခုနစ
ှ ၊်

မတ်လ ထ

အ ခောက်လ တွက်

ြျု ြင်ပြီ်းခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်းတွင်

ြျု ြင်ပြီ်း ခနေ့်မှန််းအ ခအငွစောရင််းမ ော်း တင် ြခ န် အနောက်ြုင််းမှ ဖစ်အြေါ်အသော အ ြောင််းလ ခင််းမ ော်းကု

မှန်စောရင််းမ ော်းတွင် ထညသ
် ွင််းအဖော် ြရမည်။
၁၃။ စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်းသည် မမတန
ုေ့ င
ှ ်သက်ဆုင်အသော တည်ဆဥြအေမ ော်း၊ နည််းဥြအေမ ော်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ော်း၊
စည််းကမ််းမ ော်း၊

မနေ့်အကကော် ငောစောမ ော်း၊

မနေ့်မ ော်း၊

ညွှန်ကကော်းခ က်မ ော်း ရ

ခွင် ြျုထော်းအသော

ခွန် အကောက်

မ ျု်း စော်းမ ော်းကုသော အကောက်ခနုင်သည်။
၁၄။

ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည်

စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်း

လုြ်ငန််းလုြ်ကင
ု ်ရန်အသော်လည််းအကောင််း၊

ရင််းနှီ်း မျုြန
် ှရန်အသော်လည််းအကောင််းလု ြ်သည်အငွကအ
ု ထောက်ြအငွ ဖင် ဖစ်အစ၊အခ ်းအငွ ဖင် ဖစ်အစ
ုြ်ခ ျုြ်အရ်း အကောင်စီ၏

နုငင
် အတော်စီမ

တည် ြျုခ က် ဖင် ြည်အထောင်စု စ်းု ရထမှ ရယူအဆောင်ရွကန
် ုင် သည်။
အြုင်ေး ၅
အထ ေးထြေါ် န်ြံုထငွ

၁၅။ (က) ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရု်း၊ ြည်နယ်လတ
ွှ ်အတော်၊ ြည်နယ်တရော်းလွှတ်အတော်၊ ြည်နယ် စောရင််းစစ်ခ ျုြ်၊ ြည်နယ်
ဆင်ဦ်းစီ်းဌောနမ ော်း၊

ြည်နယ် ဆင်နုငင
် အတော်ြုင်စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း နှင် စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်းသည်

ဤဥြအေြါ ဇယော်း (၄) တွင် စီမကန််းနှင် ဘဏ္ဍောအရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၊
ယှဉတ
် ွအဖော် ြထော်းသည် အရ်းအြေါ်ရန်ြုအငွမှက ခသု်းစွ ခင််းကု

ြည်နယ်ရသု်းမှန််းအ ခအငွစောရင််းဦ်းစီ်းဌောနနှင်

ဘဏ္ဍောအရ်းနှစ် တွင််း

ကကျုတင်

မအမျှော်မှန််းနုငသ
် ည်

ကစစရြ်မ ော်းနှင် သဘောဝအဘ်း နတရောယ်အကကောင် ဖစ်အြေါ်လောသည်ကစစရြ်မ ော်း တွက်သောလျှင် အဆောင်ရွကခ
် င
ွ ်ရသည်
ှ
။
(ခ) ြုေ်မခွ (က)

ရ

အရ်းအြေါ်ရန်ြုအငွမှ က ခသု်းစွ ခင််းကု ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့၏ ဆု်း ဖတ်ခ က်

(ဂ) ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့သည် ြုေ်မခွ(က)
က ျု်း အကကောင််း အဖော် ြခ က်မ ော်းနှင် တူ

ရ

ရသော ခွင် ြျုရမည်။

အရ်းအြေါ်ရန်ြုအငွမှ က ခသု်းစွသည်ကစစရြ်မ ော်းကု ကစစ တစ်ရြ်ခ င််း
နီ်းကြ်ဆ်းု က င််းြအသော ြည်အထောင်စု

စု်းရ ဖွွဲ့

စည််း အဝ်းသုေ့

တင် ြရမည်။
ဖွွဲ့စည််းြု အ ခခဥြအေြုေ်မ ၄၁၉

ရ ကျွန်ုြ်လက်မှတအ
် ရ်းထု်းသည်။
(ြ)ု မင််းအ ောင်လင
ှို ်
ဗုလ်ခ ျုြ်မှ ်းကကီ်း
ဥကကဋ္ဌ
နင
ု ်ငအတော်စီမ ုြ်ခ ျုြအ
် ရ်းအကောင်စီ
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----- Attachment ----[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 1 ] 01 ဇယော်း (၁) ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရု်း၊ ြည်နယ်လတ
ွှ ်အတော်၊ ြည်နယ်တရော်းလွှတ်အတော်၊
ြည်နယ်စောရင််းစစ်ခ ျုြ်
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 2 ] 02 ဇယော်း (၂) ြည်နယ် စု်းရ ဖွွဲ့ရု်း၊ ြည်နယ်လွှတ်အတော်၊ ြည်နယ်တရော်းလွှတ်အတော်၊
ြည်နယ်စောရင််းစစ်ခ ျုြ်
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 3 ] 03 ဇယော်း (၃) ြည်နယ် ဆင်ဗဟု ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း၊ ြည်နယ် ဆငဦ
် ်းစီ်းဌောနမ ော်း၊
စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်း
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 4 ] 04 ဇယော်း (၄) ြည်နယ် ဆင်ဦ်းစီ်းဌောနမ ော်း
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 5 ] 05 ဇယော်း (၅) ြည်နယ် ဆင်နုငင
် အတော်ြင
ု ်စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 6 ] 06 ဇယော်း (၆) ြည်နယ် ဆင်နုငင
် အတော်ြင
ု ်စီ်းြွော်းအရ်း ဖွွဲ့ စည််းမ ော်း
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 7 ] 07 ဇယော်း (၇) စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်း
[ ြူ်းတွအဖော် ြအသော စောရင််း 8 ] 08 ဇယော်း (၈) စည်ြင်သောယောအရ်း ဖွွဲ့မ ော်း
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