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တုိင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵေရဵဆွေဲတင်သွေင်ဵပြင်ဵဆုိင်ရာဥပေေ 

(၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ပပည်ေောင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေေအမှတ် ၉။) 

၁၃၈၂ ြုနှစ်၊ နယုန်လဆန်ဵ ၁၅ ရြ် 

(၂၀၂၀ ပပည်ဴနှစ်၊ ဇွေန်လ ၅ ရြ်) 

 

ပပည်ေောင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေေြုိ ပပဋ္ဌာန်ဵလုိြ်သည်။ 

အြန်ဵ (၁) 

အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပြျြ် 

၁။ ဤဥပေေြို တုိင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵ ေရဵဆွေဲတငသ်ွေင်ဵပြင်ဵ ဆုိင်ရာ 

ဥပေေဟု ေြါ်တွေင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေေတွေင်ပါရိှေသာ ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ပပပါအတိုင်ဵ  အဓပိ္ပာယ်သြ်ေရာြ် 

ေစရမည်- 

 (ြ) အစုိဵရအဖွေဲ့ ဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵ ေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွေဲ့ြို ဆိုသည်။ 

 (ြ) ဝန်ကြီဵ ဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကြီဵြို ဆိုသည်။ 

 (ဂ) ဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်ဵ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အဆင်ဴဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်ဵြို 

ဆိုသည်။ 

 (ဃ) ဥြ္ကဋ္ဌ ဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြ္ကဋ္ဌြို ဆိုသည်။ 

 (င) လွှတ်ေတာ် ဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ြို ဆိုသည်။ 

 (စ) လွှတ်ေတာ်ြုိယ်စာဵလှယ် ဆိုသည်မှာ သြ်ဆိုင်ရာတိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

ြိယ်ုစာဵလှယ်ြို ဆိုသည်။ 

 (ဆ) ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့ ဆိုသည်မှာ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွေ 

အရအသုဳဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵြို စိစစ်ရန် လွှတ်ေတာ်ြ ဖွေဲ့စည်ဵောဵေသာ ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် 

အဖွေဲ့ြို ဆိုသည်။ 

အြန်ဵ (၂) 

တုိင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆုိင်ရာ လျာောဵြျြ်ြုိ 

တင်သွေင်ဵပြင်ဵနှင်ဴ စိစစ်အကြဳပပုပြင်ဵ 

၃။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် သြ်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိြ် နိုင်ငေဳတာ်၏ မူဝါေ၊ ဗျူဟာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

နှငဴအ်ညီ ဘဏ္ဍာေရဵေြာ်မရှငြ် ြျမှတ်ောဵေသာ မူေဘာင်အတွေင်ဵမှ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်၏ ရသဳုဵမှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာနြ ေရဵဆွေဲပပုစုေပဵေသာ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 
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ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆိုင်ရာ လျာောဵြျြ်ြို လွှတ်ေတာ်သ့ုိ နှစ်စဉ် မတ်လ ၇ 

ရြ်ေန့ ေနာြ်ဆုဳဵောဵ၍ တငသ်ွေင်ဵ ရမည်။ 

၄။ ဥြ္ကဋ္ဌသည် ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့မျာဵြ ပုေ်မ ၃ ပါ  တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ 

နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆိုငရ်ာ လျာောဵြျြ်မျာဵြို စိစစ်ပပီဵပါြ ေငွေေ ြဵဆိုင်ရာ 

သဳုဵသပ်ြျြ်နှငဴ် ဥပေေဆိုင်ရာ သဳုဵသပ်ြျြ်တို့ြို လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ပေစရမည်။ 

၅။ လွှတ်ေတာ်သည် ပုေ်မ ၄ ပါ  ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့မျာဵ၏ တငပ်ပြျြ်မျာဵ၊ လွှတ်ေတာ် 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ ေဆွေဵေနွေဵြျြ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေေ၊ နည်ဵ ဥပေေမျာဵနှင်ဴအညီ လွှတ်ေတာ်အစည်ဵ အေဝဵတွေင် 

ေဆွေဵေနွေဵပပီဵ အဆုဳဵ အပဖတ်ရယူောဵေသာ လျာောဵြျြ်ြို အစိုဵရအဖွေဲ့ေဳသို့ ပပန်လည်ေပဵပို့ရမည်။ 

 လျာောဵြျြ်တင်သွေင်ဵစဉ်ပူဵတွေဲပါရိှရမည်ဴ အြျြ်မျာဵ 

၆။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွေအရအသုဳဵ 

ဆိုင်ရာ လျာောဵြျြ်တငသ်ွေင်ဵ ရာတွေင် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် အရအသဳုဵြန့်မှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵ 

လျာောဵြျြ်နှငဴ် အရအသဳုဵြန့်မှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵ ဆိုင်ရာ အြျဉ်ဵြျုပ်ဇယာဵမျာဵအပပင် ေအာြ်ပါ 

စာရွြစ်ာတမ်ဵ မျာဵ ပူဵတွေဲတင်ပပရမည်- 

 (ြ) တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဝန်ကြီဵြျုပ်၏ ေောြ်ြဳတငပ်ပြျြ်၊ 

 (ြ) အစိုဵရအဖွေဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရှင်ဵလင်ဵ တငပ်ပြျြ်တွေင် ေအာြ်ပါအြျြ်မျာဵ 

ပါဝင်ရမည်- 

  (၁) နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာေရဵလျာောဵြျြ်၊  

  (၂) တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ စီဵပွောဵေရဵ အေပြအေနေဖာ်ပပြျြ်၊ 

  (၃) နှစ်စဉ်အရအသဳုဵြန့်မှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ပပည်ဴစုဳေသာ ရှင်ဵလင်ဵ ေဖာ်ပပြျြ်မျာဵ၊ 

  (၄) အစိုဵရအဖွေဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ယမန်နှစ် ရှင်ဵလင်ဵ တငပ်ပြျြ်အေပါ် 

ေဆာငရ်ွြ်ပပီဵ စီဵမှု အေပြအေန၊ 

  (၅) ဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်ဵအလုိြ် ယမန်နှစ် ရည်မှန်ဵလျာောဵြျြ်မျာဵအေပါ် အေြာငအ်ေည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်ွြ်နိုငမ်ှု အေပြအေန၊ 

  (၆) တိုင်ဵေေသကြီဵ သုိ့မဟုတ် ပပည်နယ်၏ ေ ြဵပမီအရပ်ရပ်အေပြအေနတငပ်ပြျြ်၊ 

 (ဂ) ပပည်သူမျာဵလွေယ်ြူရှင်ဵလင်ဵစွောသိရိှေစနိုင်သည်ဴ ဘတ်ဂျြ်ဆိုင်ရာ အနှစ်ြျုပ်ေဖာ်ပပြျြ်၊ 

 (ဃ) တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အတွေင်ဵ အစိုဵရအဖွေဲ့မှ ြွေငဴ်ပပုောဵေသာ မည်သညဴ်စီမဳြိန်ဵြို 

မဆို စီမဳြိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ၊ ရင်ဵ နှီဵပမှုပ်နှဳမှုမျာဵနှငဴ် အြွေန်ရေငွေစာရင်ဵ မျာဵ။ 

နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာေရဵလျာောဵြျြ် 

၇။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာေရဵလျာောဵြျြ်တင်ပပရာတွေင် ယမန်နှစ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ 

ေရှ့ေပပဵအမှန်စာရင်ဵ၊ လြ်ရိှဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ပပုပပင်ပပီဵြန့်မှန်ဵေပြစာရင်ဵ ၊ တငပ်ပသည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်၏ ြန့်မှန်ဵေပြစာရင်ဵ ၊ ေရှ့လာမည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် နှစ်နှစ် အတွေြ် ေမျှော်မှန်ဵြျြ်စာရင်ဵ မျာဵြို 
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လြ်ရှိဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ေဈဵြွေြ်ေဈဵနှုန်ဵမျာဵပဖငဴ် ေအာြ်ပါအြျြ်မျာဵ ပါဝင်ေစလျြ် 

ေဖာ်ပပရမည်- 

 (ြ) ရေငွေ၊ 

 (ြ) သဳုဵေငွေ၊ 

 (ဂ) ဘတ်ဂျြ်လိုေငွေ၊ 

 (ဃ) လိေုငွေြို ပဖည်ဴဆည်ဵပြင်ဵ ၊ 

 (င) ေ ြဵပမီလျာောဵြျြ်။ 

၈။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာေရဵလျာောဵြျြ်ြို ေရဵဆွေဲရာတွေင် ေရှ့လာမည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

နှစ်နှစ်အတွေြ် တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အတွေင်ဵ ရှိ ြိုယ်ပိုငအ်ုပ်ြျုပ်ြွေငဴ်ရတိုင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ြိုယ်ပိုင်အပု်ြျုပ်ြွေငဴ်ရေေသမျာဵအတွေြ် လျာောဵသည်ဴ ေောြ်ပဳဴေငွေနှင်ဴ ေြျဵေငွေမျာဵြို ြိုယ်ပိုင် 

အပု်ြျုပ်ြွေငဴ်ရတိုင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြိုယ်ပိုင်အပု်ြျုပ်ြွေငဴ်ရေေသမျာဵမှ ကြိုတငသိ်ရိှနိုငရ်န် ေည်ဴသွေင်ဵ 

လျာောဵေဖာ်ပပရမည်။ 

၉။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် နှစ်လတ်ဘဏ္ဍာေရဵလျာောဵြျြ်ြို ရှင်ဵလင်ဵ တငပ်ပရာတွေင် ဝငေ်ငွေြန့်မှန်ဵြျြ်၊ 

အေပြြဳလျာောဵအသဳုဵစာရင်ဵ ၊ ရရှိသည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵအေပြအေန၊ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်သစ်မျာဵအတွေြ် 

လိအုပ်ေသာ အသဳုဵစရိတ်တို့ြို ေဖာ်ပပရမည်။ 

 တုိင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ စီဵပွောဵေရဵအေပြအေန ေဖာ်ပပြျြ် 

၁၀။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ စီဵပွောဵေရဵအေပြအေနေဖာ်ပပြျြ်နှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ တငပ်ပရာတွေင် ေအာြ်ပါအြျြ်မျာဵြို ေညဴ်သွေင်ဵေဖာ်ပပရမည်- 

 (ြ) စီဵပွောဵေရဵအေပြအေနနှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵ၍ ခြုဳငုသုဳဳဵသပပ်ြင်ဵ ၊ 

 (ြ) ဂျေီီပီ (GDP) တိုဵတြ်မှုနှုန်ဵ၊ 

 (ဂ) အစိုဵရအဖွေဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာအေပြအေန၊ 

 (ဃ) တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏စီဵပွောဵေရဵအေပြအေန အလာဵအလာမျာဵ။ 

အြန်ဵ (၃) 

တုိင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆုိင်ရာ ဥပေေ ြမ်ဵြုိ 

တင်သွေင်ဵပြင်ဵနှင်ဴ စိစစ်အတည်ပပုပြင်ဵ 

၁၁။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် ပပည်ေောငစ်ု၏ ဘဏ္ဍာေငွေအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥပေေအာဵ နိုငင်ဳေတာ်သမ္မတြ 

လြ်မှတ်ေရဵေိုဵ ေုတ်ပပန်ပပီဵသည်ဴရြ်မှ ြုနစ်ရြ်အတွေင်ဵ ပပည်ေောင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵ 

ဆိုင်ရာဥပေေအရ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အတွေြ် ပပည်ေောငစ်ုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွေမှ 

ရရိှသည်ဴ ေောြ်ပဳေဴငွေအပါအဝင် ေရဵဆွေဲောဵသည်ဴ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵ ဆိုငရ်ာ ဥပေေ ြမ်ဵြို လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငသ်ွေင်ဵ ရမည်။ 
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၁၂။ ဥြ္ကဋ္ဌသည် ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့မျာဵြ ပုေ်မ ၁၁ ပါ  တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ 

နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆိုငရ်ာဥပေေ ြမ်ဵြို စိစစ်ပပီဵပါြ ေငွေေ ြဵဆိုင်ရာသုဳဵသပ်ြျြ်နှငဴ် ဥပေေ 

ဆိုင်ရာ သဳုဵသပ်ြျြ်တို့ြို လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ပေစရမည်။ 

၁၃။ လွှတ်ေတာ်သည် ပုေ်မ ၁၂ ပါ  ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့မျာဵ၏ တငပ်ပြျြ်မျာဵ၊ လွှတ်ေတာ် 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ ေဆွေဵေနွေဵြျြ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေေ၊ နည်ဵ ဥပေေမျာဵနှင်ဴအညီ လွှတ်ေတာ်အစည်ဵ အေဝဵတွေင် ေဆွေဵေနွေဵ၍ 

သေဘာတူအတညပ်ပုပြင်ဵ ၊ ပငင်ဵပယ်ပြင်ဵ ၊ ေလျှောဴ၍ြွေင်ဴပပုပြင်ဵ တို့ြို အမျာဵဆန္ဒနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွြ် 

ရမည်။ 

 ဥပေေ ြမ်ဵနှင်ဴအတူ ပူဵတွေဲပါရိှရမည်ဴအြျြ်မျာဵ 

၁၄။ ပပည်ပေြျဵေငွေနှငဴ် ေောြ်ပဳဴေငွေမျာဵြို ဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်ဵအလုိြ် ေဖာ်ပပရမည်။ 

၁၅။ ဌာန၊ အဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵြ ပပည်တွေင်ဵ နှင်ဴ ပပည်ပမှ ေငွေေြျဵယပူြင်ဵ အတွေြ် ပပည်သ့ူေ ြဵပမီ စီမဳြန့်ြွေဲမှု 

ဥပေေပါအတိုင်ဵ  ေဆာင်ရွြ်ရမည်ဴအပပင် တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵ 

ဆိုင်ရာဥပေေ ြမ်ဵ တင်သွေင်ဵရာတွေင် ေည်ဴသွေင်ဵေဖာ်ပပရမည်။ 

၁၆။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာေငွေအရအသုဳဵ 

ဆိုင်ရာဥပေေ ြမ်ဵြို တငသ်ွေင်ဵ ရာတွေင် ေအာြ်ပါစာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵ ပူဵတွေဲတင်ပပရမည်- 

 (ြ) အရအသဳုဵြန့်မှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵ၊ 

 (ြ) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ အရအသဳုဵြန့်မှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ပပည်ဴစုဳေသာ ရှင်ဵလင်ဵ ေဖာ်ပပ 

ြျြ်။ 

အြန်ဵ (၄) 

တုိင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေြွေဲေဝသဳုဵစွေဲေရဵလျာောဵြျြ်နှင်ဴ 

ဥပေေ ြမ်ဵြုိ တင်သွေင်ဵပြင်ဵ 

၁၇။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်၏ ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေြွေဲေဝသုဳဵစွေဲေရဵ 

လျာောဵြျြ်ြို တငသ်ွေင်ဵ ရန်ရိှပါြ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ နှစ်စဉ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရြ်ေန့ 

ေနာြ်ဆုဳဵောဵ၍ တင်သွေင်ဵရမည်။ 

၁၈။ အစိုဵရအဖွေဲ့သည် ပပည်ေောငစ်ု၏ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေြွေဲေဝသဳုဵစွေဲေရဵဥပေေအာဵ နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတ 

ြ လြ်မှတ်ေရဵေိုဵေုတ်ပပန်ပပီဵသည်ဴရြ်မှ ရုဳဵပိတ်ရြ်မပါ သဳုဵရြ်အတွေင်ဵ ပပည်ေောင်စု၏ 

ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေြွေဲေဝသဳုဵစွေဲေရဵဥပေေအရ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အတွေြ် 

ပပည်ေောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွေမှရရှိသည်ဴ ေောြ်ပဳဴေငွေအပါအဝင် တိငု်ဵ ေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်၏ နှစ်စဉ်ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေ ြွေဲေဝသဳုဵစွေဲေရဵဥပေေ ြမ်ဵြို လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငသ်ွေင်ဵရမည်။ 

 လျာောဵြျြ်နှင်ဴ ဥပေေ ြမ်ဵြုိ စိစစ်အကြဳပပုပြင်ဵနှင်ဴ အတည်ပပုပြင်ဵ 

၁၉။ ဥြ္ကဋ္ဌသည် ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေြွေဲေဝသဳုဵစွေဲေရဵြိစ္စရပ်မျာဵြို စိစစ်ရန် ဖွေဲ့စည်ဵောဵေသာ ေြာ်မတီ 

သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့မျာဵြ ပုေ်မ ၁၇ နှငဴ် ပုေ်မ ၁၈ တို့ပါ ေနာြ်ေပ်ဘဏ္ဍာေငွေ ြွေဲေဝသဳုဵစွေဲေရဵ 
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လျာောဵြျြ်နှငဴ် ဥပေေ ြမ်ဵတို့ြို စိစစ်ပပီဵပါြ ေငွေေ ြဵဆိုင်ရာသဳုဵသပ်ြျြ်နှင်ဴ ဥပေေဆိုင်ရာ 

သဳုဵသပ်ြျြ် တို့ြို လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ပေစရမည်။ 

၂၀။ လွှတ်ေတာ်သည် ပုေ်မ ၁၉ ပါ  ေြာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွေဲ့မျာဵ၏ တငပ်ပြျြ်မျာဵ၊ လွှတ်ေတာ် 

ြိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ၏ ေဆွေဵေနွေဵြျြ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ၂၀၁၃ ြုနှစ်၊ တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာဥပေေ၊ နည်ဵ ဥပေေမျာဵနှင်ဴအညီ လွှတ်ေတာ်အစည်ဵ အေဝဵတွေင် ေဆွေဵေနွေဵ၍ 

သေဘာတူအတညပ်ပုပြင်ဵ ၊ ပငင်ဵပယ်ပြင်ဵ ၊ ေလျှောဴ၍ြွေင်ဴပပုပြင်ဵ တို့ြို အမျာဵဆန္ဒနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွြ် 

ရမည်။ 

အြန်ဵ (၅) 

အစီရင်ြဳစာ တင်သွေင်ဵပြင်ဵ 

၂၁။ သြ်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုငရ်ာ အေြာင်အေည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှုအေပြအေန 

နှစ်ဝြ်အစီရငြ်ဳစာြို နှစ်စဉ် ေမလ ေနာြ်ဆုဳဵပတ်ေြ် ေနာြ်မြျေစဘဲ အစိုဵရအဖွေဲ့၏ြိုယ်စာဵ 

အစိုဵရအဖွေဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴ ဝန်ကြီဵြ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ပရမည်။ 

၂၂။ သြ်ဆိုငရ်ာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် အေြာငအ်ေည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်မှုအေပြအေန နှစ်ပတ်လည် 

အစီရငြ်ဳစာြို အစိုဵရအဖွေဲ့၏ြိုယ်စာဵ အစိုဵရအဖွေဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်သည်ဴဝန်ကြီဵြ လွှတ်ေတာ်သ့ုိ 

တငပ်ပရမည်။ 

အြန်ဵ (၆) 

အေေွေေေွေ 

၂၃။ ဤဥပေေြို အေြာငအ်ေည်ေဖာ်ေဆာင်ရွြ်ရာတွေင်- 

 (ြ) ပပည်ေောငစ်ုအစိုဵရ စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စြ်မှုဝန်ကြီဵဌာနသည် နည်ဵ ဥပေေမျာဵ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵ 

နှငဴ် စည်ဵ ြမ်ဵမျာဵြို ပပည်ေောငစ်ုအစိုဵရအဖွေဲ့၏ သေဘာတူညီြျြ်ပဖငဴ် ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

 (ြ) တိုင်ဵေေသကြီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ရသဳုဵမှန်ဵေပြေငွေစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနသည် အမိန့်ေ ြာ်ပငာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညွှန် ြာဵြျြ်နှငဴ် လုပ်ေုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵြို အစိုဵရအဖွေဲ့၏ သေဘာတူညီြျြ်ပဖင်ဴ 

ေုတ်ပပန်နိုင် သည်။ 

 ပပည်ေောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေဳတာ် ဖွေဲ့စည်ဵပုဳအေပြြဳဥပေေအရ ြျွန်ုပ်လြ်မှတ်ေရဵေိုဵ သည်။ 

 (ပုဳ) ဝင်ဵ ပမင်ဴ 

 နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ေောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေဳတာ် 




