
 

 

 

 

 

ပြည်ေောင်စသုမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် 

 

 

 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ရမှ်ဵပြည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာေငွေအရအသုဳဵဆိငု်ရာဥြေေ   



 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ရှမ်ဵပြည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆိုင်ရာဥြေေ 

(၂၀၂၀ ပြည်ဴနှစ်၊ ရှမ်ဵပြည်နယ်လွှတ်ေတာ် ဥြေေအမှတ်   ၆   ။) 

၁၃၈၂  ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လပြည်ဴေြျော် ( ၂ ) ရြ် 

(၂၀၂၀ ပြည်ဴနှစ် ၊ စြ်တငဘ်ာလ  ၄  ရြ်) 

ရှမ်ဵပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သည် ဤဥြေေြို ပြဋ္ဌာန်ဵလိုြ်သည်။ 

အြုိင်ဵ  ၁ 

အမည်နှင်ဴ စတငအ်ကျ ို ဵသက်ေရာက်သည်ဴေန့ရက် 

 ၁။ (ြ) ဤဥြေေြုိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ရှမ်ဵပြည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆိုင်ရာ ဥြေေဟုေခါ်တွေင် ေစရမည်။ 
  (ခ) ဤဥြေေသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် ၂၀၂၀  

ခုနှစ်၊ ေအာြ်တုိဘာလ ၁ ရြ်ေန့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စြ်တင်ဘာ 

လ ၃၀ ရြ်ေန့ေိ ြုန်ဆဳုဵသည်ဴြာလအတွေြ် ပြစ်ရမည်။  

  (ဂ) ဤဥြေေသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာလ ၁ ရြ်ေန့မှ 
စတင ်အြျေ ို ဵသြ်ေရာြ်ေစရမည်။ 

အြုိင်ဵ  ၂ 

ပြည်နယ်အစိုဵရအဖွေဲ့၊ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

ပြည်နယ်ဥြေေချုြ်၊ ပြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ်နှငဴ် ပြည်နယ်အဆငဴ်ဦဵစီဵဌာနမျာဵ 

အခန်ဵ(၁) 

ရေငွေမျာဵနှငဴ် သဳုဵေငွေမျာဵ 

၂။ ပြည်နယ်အစုိဵရအြွေဲ ၊့ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 
ပြည်နယ်ဥြေေချေုြ်၊ ပြည်နယ်စာရင်ဵ စစ်ချေုြ်နှငဴ် ပြည်နယ်အဆငဴ်ဦဵစီဵဌာန 

မျောဵသည် ပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုဳေငွေအစီအစဉ်ပြငဴ် လုြ်ငန်ဵမျောဵြို 
ေဆာငရ်ွြ်ကြရမည်။ ေိုသ့ုိေဆာငရွ်ြ်၍ရေသာ ရေငွေမျောဵြို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာ 

ရန်ြုဳေငွေသို့ ေြဵသွေင်ဵ၍ ေုတ်ေြဵရန်ရိှေသာ သဳုဵေငွေမျောဵြို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာ 

ရန်ြုဳေငွေမှ ေုတ်ယူသဳုဵစွေဲရမည်။ 



 

 

၂ 

 ၃။ (ြ) ပြည်နယ်အစုိဵရအြွေဲ့၊ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်ဥြေေချေုြ်၊ ပြည်နယ်စာရင်ဵ စစ်ချေုြ်နှငဴ် 

ပြည်နယ်အဆင်ဴဦဵစီဵဌာနမျောဵ၏ ရေငွေနှငဴ် သဳုဵေငွေအတွေြ် 

တာဝန်ေြဵအြ်ပခင်ဵ ခဳရသည်ဴ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် ဇယာဵ 

(၁)၊ (၂)၊ (၃) နှငဴ ်(၄)တို့တွေင် မိမနိှငဴ် ယှဉ်တွေဲေြာ်ပြောဵသည်ဴ 

ရေငွေတို့ြို စီမဳကြီဵကြြ်ေြာြ်ခဳပခင်ဵ နှငဴ် သဳုဵေငွေတို့ြို စီမဳ 

ခန့်ခွေဲပခင်ဵ ပြုရမည်။ 

  (ခ) ြုေ်မခွေ(ဲြ)ြါ တာဝန်ခဳရသည်ဴ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် မိမိအာဵ 

အြ်နှင်ဵောဵေသာ လုြ်ြိုင်ခွေငဴ်မျောဵြို မိမိလြ်ေအာြ်ရှိ 

လုြ်ငန်ဵဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵအာဵ လွှအဲြ်ေဆာင်ရွြ်ေစ 

နိုင်သည်။ 

  (ဂ) ရေငွေမျောဵြို စီမဳကြီဵကြြ်ေြာြ်ခဳရာတွေင် လည်ဵေြာင်ဵ ၊ 

သဳုဵေငွေမျောဵြို စီမဳခန့်ခွေဲရာတွေင်လည်ဵေြာင်ဵ ဤဥြေေြါ 

ပြဋ္ဌာန်ဵချေြ်မျောဵ၊ သြ်ဆိုင်ရာဥြေေမျောဵ၊ နည်ဵဥြေေမျောဵ၊ 

စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵြမ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်ေကြာ်ပငာစာမျောဵ၊ 

အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်ကြာဵချေြ်မျောဵ၊ လုြ်ေုဳဵလုြ်နည်ဵမျောဵ 

နှငဴအ်ညီ ေဆာငရ်ွြ်ရမည်။ 

 ၄။ (ြ) ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့၊ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်ဥြေေချေ ြ်၊ ပြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချေုြ်နှင်ဴ 

ပြည်နယ်အဆင်ဴဦဵစီဵဌာနမျောဵသည် ဇယာဵ(၁)နှင်ဴ (၃)တ့ုိတွေင် 

မိမတိို့နှငဴ် ယှဉ်တွေဲေြာ်ပြောဵေသာ ရေငွေမျောဵြို စီမဳကြီဵကြြ် 

ေြာြ်ခဳရာတွေင် ဤဥြေေအရ လျောောဵေသာရေငွေတ့ုိေြ် 

တိုဵ၍ပြစ်ေစ၊ ေလျောဴ၍ပြစ်ေစ ရေသာရေငွေမျောဵနှင်ဴ စြ်လျေဉ်ဵ၍  

 



 

 

၃ 

   ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ပြေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

အတွေြ် ပြုပြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵတွေင် ေညဴ်သွေင်ဵ  

   ေြာ်ပြရမည်။ ပြုပြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵ တင်ပြချေန်ိ 

ေနာြ်ြုိင်ဵမှ ပြစ်ေြါ်ေသာ ေပြာင်ဵလဲပခင်ဵမျောဵြုိ အမှန်စာရင်ဵ 

မျောဵတွေင် ေည်ဴသွေင်ဵ ေြာ်ပြရမည်။ 

  (ခ) ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့၊ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်တရာဵ 

လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်ဥြေေချေ ြ်၊ ပြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချေုြ်နှင်ဴ 

ပြည်နယ်အဆင်ဴဦဵစီဵဌာနမျောဵသည် ဇယာဵ(၂)နှင်ဴ (၄) တ့ုိတွေင် 

မိမတိို့နှငဴ် ယှဉ်တွေဲေြာ်ပြောဵေသာ သဳုဵေငွေမျောဵြို စီမဳခန့်ခွေဲ 

ရာတွေင် ဤဥြေေအရ ခွေငဴ်ပြုောဵေသာ သဳုဵေငွေမျောဵအတွေင်ဵ  

ေငွေစာရင်ဵေခါင်ဵစဉ် လွှဲေပြာင်ဵသဳုဵစွေဲရန် လုိအြ်ြါြ ပြည်နယ် 

အစိုဵရအြွေဲ့၏ ခွေငဴ်ပြုချေြ်ပြငဴ် သဳုဵစွေဲနိုင်သည်။ ေိုသ့ုိ ေငွေမျောဵ 
လွှေဲပြာင်ဵ သုဳဵ စွေဲပခင်ဵ နှင်ဴ စြ်လျေဉ်ဵ၍ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သို့ 

တင်ပြေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် ပြုပြင်ပြီဵ 

ခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵတွေင် ေညဴ်သွေင်ဵေြာ်ပြရမည်။ 
ပြုပြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵ တငပ်ြချေနိ်ေနာြ်ြိုင်ဵမှ 

ပြစ်ေြါ်ေသာ ေပြာင်ဵလဲပခင်ဵမျောဵြို အမှန်စာရင်ဵ မျောဵတွေင် 

ေညဴ်သွေင်ဵ ေြာ်ပြရမည်။ 

  (ဂ) ပြည်နယ်အစုိဵရအြွေဲ့သည် လုြ်ငန်ဵလုြ်ြုိင်ရန်ေသာ်လည်ဵေြာင် ၊ဵ 

ရင်ဵနှီဵပမှုြ်နှဳရန်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ လိုအြ်သညဴ်ေငွေြို 
ေောြ်ြဳဴေငွေပြငဴ်ပြစ်ေစ၊ ေချေဵေငွေပြငဴ်ပြစ်ေစ ပြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်၏ အတညပ်ြုချေြ်ပြင်ဴ ပြည်ေောင်စုအစိုဵရေဳမှ 

ရယူေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ 

  (ဃ) ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့သည် ပြည်ေောင်စုအစိုဵရအြွေဲ့ြ 

ဘဏ္ဍာေရဵေြာ်မရှင်နှငဴ် ညှိနှိုင်ဵရရှိသညဴ် ပြည်နယ်၏အရ  



 

 

၄ 

   အသုဳဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵအရ  လိုအြ်သညဴ်ေငွေြို 

ပြည်ေောင်စု၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုဳေငွေမှ သငဴ်တငဴ်ေလျောြ်ြတ်စွော 

ပြည်ဴဆည်ဵေြဵေငွေမျောဵရယူပခင်ဵ ၊ အေူဵြိစ္စရြ်မျောဵအတွေြ် 
ေောြ်ြဳဴေငွေမျောဵရယူပခင်ဵ ၊ လိအုြ်သည်ဴေချေဵေငွေမျောဵရယူပခင်ဵ  

တို့ြို ပြည်ေောင်စုလွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြုချေြ်ပြငဴ် 

ရယူနိုင်သည်။ အဆိုြါြိစ္စရြ်မျောဵအတွေြ် ပြည်နယ် 

လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ြအတည်ပြုချေြ်ရယူရမည်။ 

၅။ ြုေ်မ ၂ ြါ ဌာနအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵသည် မိမိတို့နှင်ဴ သြ်ဆိုငေ်သာ 

တည်ဆဲဥြေေမျောဵ၊ နည်ဵ ဥြေေမျောဵ၊ စည်ဵ မျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵ ြမ်ဵမျောဵ၊ အမိန့် 

ေကြာ်ပငာစာမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်ကြာဵချေြ်မျောဵအရ ခွေငဴ်ပြုောဵေသာ အခွေန် 

အေြာြ်အမျေ ို ဵအစာဵမျောဵြိုသာ ေြာြ်ခဳနိုင်သည်။ 
အခန်ဵ(၂) 

ေငွေေချဵယူပခင်ဵ 

၆။ ပြည်နယ်အစုိဵရအြွေဲ့သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အတွေြ် 

ပြည်ေောင်စု၏ ဘဏ္ဍာေငွေအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥြေေြါ ပြဋ္ဌာန်ဵချေြ်မျောဵနှင်ဴ 

အညီ  ပြည်နယ်အဆင်ဴ ဌာနအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵ၏ လုြ်ငန်ဵစီမဳချေြ် တစ်ရြ်ရြ် 

အတွေြ် ပြည်ြမှရရှိေသာ ေချေဵေငွေမျောဵြို ရယူပခင်ဵ ၊ ေချေဵေငွေမျောဵြုိ သဳုဵစွေဲပခင်ဵ 

တ့ုိအာဵ ေဆာင်ရွြ်ရာတွေင် ပြည်ေောင်စုဥြေေနှင်ဴအညီ ပြစ်ေစရမည်။ အဆုိြါ 

ြိစ္စရြ်မျောဵအတွေြ် ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သို့ တငပ်ြအတည်ပြုချေြ်ရယူရမည်။ 
အခန်ဵ(၃) 

ပြည်ြအကူအညီရယူပခင်ဵ  

၇။ ပြည်နယ်အစုိဵရအြွေဲ့သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် အတွေြ် 

ပြည်ေောင်စု၏ ဘဏ္ဍာေငွေအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥြေေြါ ပြဋ္ဌာန်ဵချေြ်မျောဵ 
နှင်ဴအညီ  ပြည်နယ်အဆင်ဴ ဌာနအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵ၏ လုြ်ငန်ဵစီမဳချေြ် တစ်ရြ်ရြ် 

အတွေြ် ပြည်ြအြူအညီြုိ ေငွေသာဵ၊ ြစ္စည်ဵ၊ ေဆာင်ရွြ်ေြဵမှုတ့ုိပြင်ဴ ရယူပခင်ဵ  



 

 

၅ 

နှင်ဴ သဳုဵစွေပဲခင်ဵတ့ုိအာ  ဵေဆာင်ရွြ်ရာတွေင် ပြည်ေောင်စု ဥြေေနှင်ဴအညီ ပြစ်ေစရမည်။ 
အဆုိြါ ြိစ္စရြ်မျောဵအတွေြ် ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ြအတည်ပြုချေြ်ရယူ 

ရမည်။ 

အြုိင်ဵ  ၃ 

ပြည်နယ်အဆင်ဴနုိငင်ဳေတာ်ြိုငစ်ီဵြွောဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ မျာဵ၏ 

ရေငွေမျာဵနှငဴ် သဳုဵေငွေမျာဵ 

၈။ ပြည်နယ်အဆင်ဴနုိင်ငဳေတာ်ြုိင်စီဵြွောဵေရဵအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵသည် ပြည်နယ်၏ 

ဘဏ္ဍာရန်ြုဳေငွေအစီအစဉ်ပြင်ဴ လုြ်ငန်ဵမျောဵြို ေဆာငရ်ွြ်ကြရမည်။ ေိုသ့ုိ 

ေဆာင်ရွြ်၍ရေသာရေငွေမျောဵြုိ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြဳုေငွေသ့ုိ ေြဵသွေင်ဵ၍ ေုတ်ေြဵ 
ရန်ရိှေသာ သဳုဵေငွေမျောဵြုိ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြဳုေငွေမှ ေုတ်ယူသဳုဵစွေဲရမည်။ 

 ၉။ (ြ) ပြည်နယ်အဆင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်ြုိင်စီဵြွောဵေရဵအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵ၏ 

ရေငွေနှင်ဴ သဳုဵေငွေအတွေြ် တာဝန်ေြဵအြ်ပခင်ဵခဳရသည်ဴ ြုဂ္ဂိုလ် 

အသီဵသီဵသည် ဇယာဵ(၅)နှင်ဴ (၆)တ့ုိတွေင် မိမိနှင်ဴ ယှဉ်တွေဲ 
ေြာ်ပြောဵသည်ဴ ရေငွေတ့ုိြုိ စီမဳကြီဵကြြ်ေြာြ်ခဳပခင်ဵနှင်ဴ 

သဳုဵေငွေတ့ုိြုိ စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵပြုရမည်။ 

  (ခ) ြုေ်မခွေ(ဲြ)ြါ တာဝန်ခဳရသည်ဴ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် မိမိအာဵ 

အြ်နှင်ဵောဵေသာ လုြ်ြုိင်ခွေင်ဴမျောဵြုိ မိမိလြ်ေအာြ်ရိှ လုြ်ငန်  ဵ

ဆုိင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵအာဵ လွှဲအြ်ေဆာင်ရွြ်ေစနုိင်သည်။ 

  (ဂ) ရေငွေမျောဵြုိ စီမဳကြီဵကြြ်ေြာြ်ခဳရာတွေင် လည်ဵေြာင်ဵ၊ 

သဳုဵေငွေမျောဵြုိ စီမဳခန့်ခွေဲရာတွေင် လည်ဵေြာင်ဵ ဤဥြေေြါ 
ပြဋ္ဌာန်ဵချေြ်မျောဵ၊ သြ်ဆုိင်ရာဥြေေမျောဵ၊ နည်ဵဥြေေမျောဵ၊ 

စည်ဵမျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵြမ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်ကြာဵချေြ်မျောဵ၊ 

လုြ်ေဳုဵလုြ်နည်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။ 

 ၁၀။ (ြ) ပြည်နယ်အဆင်ဴနုိင်ငဳေတာ်ြုိင် စီဵြွောဵေရဵအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵသည် 

ဇယာဵ(၅)နှငဴ် (၆)တို့တွေင် မိမတိို့နှငဴ် ယှဉ်တွေဲေြာ်ပြောဵေသာ 

ေငွေမျောဵြို လုြ်ငန်ဵအရ လိအုြ်လျှင်  ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့သို့  



 

 

၆ 

   တငပ်ြ၍ ခွေငဴ်ပြုချေြ်ရယူပြီဵ ေပြာင်ဵလဲေြဵနိုင်သည်။ ေိုသ့ုိ 

ေငွေမျောဵေပြာင်ဵလဲပခင်ဵနှင်ဴ စြ်လျေဉ်ဵ၍ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ 

တင်ပြေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် ပြ ပုြင်ပြီ  ဵ

ခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵတွေင်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပြုပြင်ပြီဵ  

   ခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵ တင်ပြချေန်ိေနာြ်ြုိင်ဵမှ ပြစ်ေြါ်ေသာ 
ေပြာင်ဵလဲပခင်ဵ မျောဵြို အမှန်စာရင်ဵမျောဵတွေင် လည်ဵေြာင်ဵ 

ေည်ဴသွေင်ဵေြာ်ပြရမည်။ 

  (ခ) ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့သည် ပြည်နယ်အဆငဴ်နိုင်ငဳေတာ်ြိုင် 

စီဵြွောဵေရဵအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵ လုြ်ငန်ဵလုြ်ြုိင်ရန်လုိအြ်သည်ဴ 

လုြ်ငန်ဵသဳုဵရင်ဵနီှဵေငွေြုိလည်ဵေြာင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵပမှုြ်နဳှမှုလုြ်ငန်ဵ 

မျောဵအတွေြ် လိုအြ်သည်ဴေငွေြိုလည်ဵေြာင်ဵ ၊ ေောြ်ြဳဴေငွေ 

ပြငဴ်ပြစ်ေစ  ၊    ေချေဵေငွေပြငဴ်ပြစ်ေစ     ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏  

အတည်ပြုချေြ်ပြင်ဴ ပြည်ေောင်စုအစုိဵရေဳမှ ရယူေဆာင်ရွြ် 

   နုိင်သည်။   

  (ဂ) ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့သည် ပြည်နယ်အဆငဴ်နိုင်ငဳေတာ်ြိုင် 
စီဵြွောဵေရဵအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵမှ နိုငင်ေဳတာ်သ့ုိ ေည်ဴဝငရ်မည်ဴ 

ေငွေြို သတ်မှတ်ေြဵရမည်။ 

အြုိင်ဵ  ၄ 

စညြ်ငသ်ာယာေရဵအဖွေဲ့မျာဵ၏ 

ရေငွေမျာဵနှငဴ် သဳုဵေငွေမျာဵ 

၁၁။ စည်ြင်သာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵသည် ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာရန်ြဳုေငွေအစီအစဉ် 

ပြင်ဴ စည်ြင်သာယာေရဵလုြ်ငန်ဵမျောဵြုိ ေဆာင်ရွြ်ကြရမည်။ ေုိသ့ုိ ေဆာင်ရွြ် 

၍ရေသာ ရေငွေမျောဵြုိ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြဳုေငွေသ့ုိ ေြဵသွေင်ဵ၍ ေုတ်ေြဵရန်ရိှေသာ 
သဳုဵေငွေမျောဵြုိ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵ၊ စည်ဵြမ်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာ 

ရန်ြဳုေငွေမှ ေုတ်ယူသဳုဵစွေဲရမည်။ 



 

 

၇ 

၁၂။ (ြ) စည်ြင်သာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵ၏ ရေငွေနှင်ဴ သဳုဵေငွေအတွေြ်  

တာဝန်ေြဵအြ်ပခင်ဵခဳရသည်ဴ ြုဂ္ဂိုလ်သည် ဇယာဵ(၇)နှင်ဴ (၈) 

တ့ုိတွေင် ေြာ်ပြောဵသည်ဴရေငွေတ့ုိြုိ စီမဳကြီဵကြြ်ေြာြ်ခဳပခင်ဵ 
နှင်ဴ သဳုဵေငွေတ့ုိြုိ စီမဳခန့်ခွေဲပခင်ဵပြုရမည်။   

  (ခ) ြုေ်မခွေဲ (ြ) ြါ တာဝန်ခဳရသည်ဴြုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိအာဵအြ်နှင်ဵ 
ောဵေသာ လုြ်ြိုင်ခွေငဴ်မျောဵြို မိမိလြ်ေအာြ်ရိှ လုြ်ငန်ဵ 
ဆုိင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵအာဵ လွှဲအြ်ေဆာင်ရွြ်ေစနုိင်သည်။ 

  (ဂ) ရေငွေမျောဵြို စီမဳကြီဵကြြ်ေြာြ်ခဳရာတွေငလ်ည်ဵေြာင်ဵ ၊ 
သဳုဵေငွေမျောဵြို စီမဳခန့်ခွေဲရာတွေင်လည်ဵေြာင်ဵ ဤဥြေေြါ 
ပြဋ္ဌာန်ဵချေြ်မျောဵ၊ သြ်ဆိုင်ရာဥြေေမျောဵ၊ နည်ဵဥြေေမျောဵ၊ 
စည်ဵ မျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵ ြမ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်ေကြာ်ပငာစာမျောဵ၊ 
အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်ကြာဵချေြ်မျောဵ၊ လုြ်ေဳုဵလုြ်နည်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ 

ေဆာငရ်ွြ်ရမည်။      

  (ဃ) စညြ်ငသ်ာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵသည် ရေငွေမျောဵြို စီမဳကြီဵကြြ် 
ေြာြ်ခဳရာတွေင်ဤဥြေေအရ လျောောဵေသာ ရေငွေတို့ေြ် 

တိုဵ၍ပြစ်ေစ၊ ေလျောဴ၍ပြစ်ေစရေသာ ရေငွေမျောဵနှင်ဴစြ်လျေဉ်ဵ၍ 

ပြည်နယ် လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တငပ်ြေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခ ု ၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် ပြ ပုြင်ပြီဵခန့် မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵတွေင် 

လည်ဵေြာင်ဵ၊ ပြုပြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵ တင်ပြချေန်ိ 

ေနာြ်ြုိင်ဵမှပြစ်ေြါ်ေသာ ေပြာင်ဵလဲပခင်ဵမျောဵြုိ အမှန်စာရင်ဵ 

မျောဵတွေင် လည်ဵေြာင်ဵ  ေညဴ်သွေင်ဵ ေြာ်ပြရမည်။ 

  (င) စညြ်ငသ်ာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵသည် သဳုဵေငွေမျောဵြို စီမဳခန့်ခွေဲ 

ရာတွေင် ဤဥြေေအရ ခွေငဴ်ပြုောဵေသာ သဳုဵေငွေမျောဵအတွေင်ဵ  

ေငွေစာရင်ဵေခါင်ဵစဉ်လွှဲေပြာင်ဵသဳုဵစွေဲရန် လုိအြ်ြါြ ပြည်နယ် 

အစုိဵရအြွေဲ့၏ ခွေင်ဴပြုချေြ်ပြင်ဴ  ေပြာင်ဵလဲသဳုဵစွေဲနုိင်သည်။ ေုိသ့ုိ  



 

 

၈ 

   ေငွေမျောဵ လွှဲေပြာင်ဵသဳုဵစွေဲပခင်ဵနှင်ဴစြ်လျေဉ်ဵ၍ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 
သ့ုိ တငပ်ြေသာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေြ် 

ပြုပြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵတွေင် ေြာ်ပြရမည်။ 

ပြုပြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵမျောဵ တငပ်ြချေနိ်ေနာြ်ြိုင်ဵမှ 

ပြစ်ေြါ်ေသာ ေပြာင်ဵလဲပခင်ဵမျောဵြို အမှန်စာရင်ဵ မျောဵတွေင် 

ေညဴ်သွေင်ဵ  ေြာ်ပြရမည်။ 

၁၃။ စညြ်ငသ်ာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵသည် မိမတိို့နှင်ဴ သြ်ဆိုင်ေသာ တည်ဆဲ 

ဥြေေမျောဵ၊ နည်ဵ ဥြေေမျောဵ၊ စည်ဵ မျေဉ်ဵမျောဵ၊ စည်ဵ ြမ်ဵမျောဵ၊ အမိန့်ေကြာ်ပငာ 

စာမျောဵ၊ အမိန့်မျောဵ၊ ညွှန်ကြာဵချေြ်မျောဵအရ ခွေငဴ်ပြုောဵေသာ အခွေန်အေြာြ် 
အမျေ ို ဵအစာဵမျောဵြိုသာ ေြာြ်ခဳနိုင်သည်။ 

၁၄။ ပြည်နယ်အစုိဵရအြွေဲ့သည် စည်ြင်သာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵ လုြ်ငန်ဵလုြ်ြုိင် 

ရန်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ၊ ရင်ဵ နှီဵပမှုြ်နှဳရန်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ  လိအုြ်သညဴ်ေငွေြုိ 

ေောြ်ြဳဴေငွေပြငဴ်ပြစ်ေစ၊ ေချေဵေငွေပြငဴ်ပြစ်ေစ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ အတည်ပြု 
ချေြ်ပြငဴ် ပြည်ေောငစ်ုအစိုဵရေဳမှ ရယူေဆာင်ရွြ်နိုင်သည်။ 

အြုိင်ဵ  ၅ 

အေရဵေြါ်ရန်ြုဳေငွေ 

၁၅။ (ြ) ပြည်နယ်အစိုဵရအြွေဲ့၊ ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်တရာဵ   

လွှတ်ေတာ်၊ ပြည်နယ်ဥြေေချေုြ်၊ ပြည်နယ်စာရင်ဵ စစ်ချေုြ်၊ 

ပြည်နယ်အဆငဴ်ဦဵစီဵဌာနမျောဵ၊ ပြည်နယ်အဆငဴ်နိုင်ငဳေတာ်ြိုင်     
စီဵြွောဵေရဵအြွေဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ စည်ြင်သာယာေရဵအြွေဲ့မျောဵသည် 

ဤဥြေေြါ ဇယာဵ(၄)တွေင် စီမဳြိန်ဵ၊ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴစ်ြ်မှုဝန်ကြီဵ 

ဌာန၊ ပြည်နယ်ရသုဳဵမှန်ဵေပခေငွေစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ယှဉ်တွေဲ 

ေြာ်ပြောဵသညဴ် အေရဵေြါ်ရန်ြုဳေငွေမှ ြျေခဳသုဳဵစွေဲပခင်ဵြို ဘဏ္ဍာ 

ေရဵနှစ်အတွေင်ဵ ကြိုတင်မေမျှာ်မှန်ဵနိ ုင်သညဴ်  ြိစ္စရြ်မျောဵနှငဴ ်  
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ထတုေ် ျေဵေ ွေ 
အတွေကပ်ြနရ်ေ ွေ

ေ ျေဵယူ
 ရေ ွေ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ပြည်နယအ်စိုးရအဖဲွ့ ပြည်နယဝ်နက်ြီးချုြ် သ့ုိမဟုတ် 27000.655 5000.000 32000.655

 ပြည်နယဝ်နက်ြီးချုြ်ြ တာဝနေ်ြးသူ

၂  ပြည်နယလ်ွှတေ်တာ် ပြည်နယလ်ွှတေ်တာ် ဥြ္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် 12.000 12.000

 ပြည်နယလ်ွှတေ်တာ်ဥြ္ကဋ္ဌြ တာဝနေ်ြးသူ

၃  ပြည်နယတ်ရားလွှတေ်တာ် ပြည်နယတ်ရားလွှတေ်တာ်တရားသူကြီးချုြ် 180.142 180.142

 သ့ုိမဟုတ ်ပြည်နယတ်ရားလွှတေ်တာ်
တရားသူကြီးချုြ်ြ တာဝနေ်ြးသူ

၄   ပြည်နယဥ်ြေေချုြ် ပြည်နယဥ်ြေေချုြ် သ့ုိမဟုတ် 0.267 0.267

 ပြည်နယဥ်ြေေချုြ်ြ တာဝနေ်ြးသူ

၅ ပြည်နယစ်ာရငး်စစခ်ျုြ် ပြည်နယစ်ာရငး်စစခ်ျုြ် သ့ုိမဟုတ် 2.510 2.510

 ပြည်နယစ်ာရငး်စစခ်ျုြ်ြ တာဝနေ်ြးသူ

ေြါ ်ဵ 27195.574 5000.000 32195.574

အတိုဵ  
ရေ ွေ

ပြညေ်ထာ စ်ု
 ေထာကြဴဳ်ေ ွေ 

မှရေ ွေ

ေ ွေလုဳဵ
ေ ွေရ ်ဵ

ရေ ွေ

ပြညြ်
အက ူ
အညီ
ရေ ွေ

ေ ကဵမမီ

၁၀

ပြညန်ယအ်စိုဵ ရအဖွဲ့ေ ၊ ပြညန်ယလ်ွှတေ်တာ်၊ ပြညန်ယတ်ရာဵလွှတေ်တာ်၊ ပြညန်ယဥ်ြေဒ ျေုြ်၊ ပြညန်ယစ်ာရ ်ဵ စစ ်ျေုြ်
ဇယား(၁)

(ြျြ်သနး်ေြါငး်)

အ
မှတ်
စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ

ရေ ွေမျောဵ

အ ွေန ်
အေကာက်

အပ ာဵသာမန်
ရေ ွေ

အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  
မျောဵတွေ  ်

ရ ်ဵ နီှဵေ ွေမှ ရေ ွေ
စစုေုြါ ်ဵ

အေရဵေြါ်
ရနြဳု်ေ ွေ
မှရေ ွေ

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ် 
နုိ  ်ေဳတာ်ြုိ  ်

စီဵ ြွောဵေရဵ 
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵမှ 

ရေ ွေ



ဇယား(၂)
(ကျပ်သနး်ေပါငး်)

ထုတေ် ျေဵေ ွေ
ေ ျေဵယူ ရေ ွေ 

အတွေက ်
ေေဵဆေ်ေ ွေ

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁  ပပည်နယအ်စိုးရအဖဲွ့ ပပည်နယဝ်နက်ကီးချုပ် သ့ုိမဟုတ် 7449.543 5000.000 58473.378 70922.921

 ပပည်နယဝ်နက်ကီးချုပ်က တာဝနေ်ပးသူ

၂  ပပည်နယလ်ွှတေ်တာ် ပပည်နယလ်ွှတေ်တာ် ဥက္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုတ် 1102.411 131.040 1233.451

 ပပည်နယလ်ွှတေ်တာ်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝနေ်ပးသူ

၃  ပပည်နယတ်ရားလွှတေ်တာ် ပပည်နယတ်ရားလွှတေ်တာ်တရားသူကကီးချုပ် 60.500 60.500

 သ့ုိမဟုတ ်ပပည်နယတ်ရားလွှတေ်တာ်

တရားသူကကီးချုပ်က တာဝနေ်ပးသူ

၄   ပပည်နယဥ်ပေေချုပ် ပပည်နယဥ်ပေေချုပ် သ့ုိမဟုတ် 1275.770 494.389 1770.159

 ပပည်နယဥ်ပေေချုပ်က တာဝနေ်ပးသူ

၅  ပပည်နယစ်ာရင်းစစခ်ျုပ် ပပည်နယစ်ာရင်းစစခ်ျုပ် သ့ုိမဟုတ် 2090.424 285.635 2376.059

 ပပည်နယစ်ာရင်းစစခ်ျုပ်က တာဝနေ်ပးသူ

ေေါ ်ဵ 11978.648 5000.000 59384.442 76363.090

ပေည်နယ်အစိုဵ ရအဖွဲ့ေ ၊ ပေည်နယ်လွှတေ်တာ်၊ ပေည်နယ်တရာဵလွှတေ်တာ၊် ပေည်နယ်ဥေေဒ ျေုေ်၊ ပေည်နယ်စာရ ်ဵ စစ ်ျေုေ်

သဳုဵေ ွေမျောဵ

၁၁

အေရဵေေါ်
ရနေဳု်ေ ွေ

ေ ကဵမမီ

အဖွဲ့ေ အစည်ဵမျောဵတွေ  ်
ရ ်ဵ နီှဵေ ွေ

စစုေုေါ ်ဵ

အ
မှတ်
စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ
သာမနသဳု်ဵေ ွေ အတိုဵ ေေဵေ ွေ ေထာကေဴဳ်ေ ွေ

ေ ွေလဳုဵေ ွေရ ်ဵ  
သဳုဵေ ွေ



ထတုေ် ျေဵ 
ေ ွေအတွေက ်

ပြနရ်ေ ွေ

ေ ျေဵယ ူ
ရေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ ပြည်တွေ ်ဵ ထွေက်ကုနန် ှဴ်ပြည်သူပြည်သာဵမျောဵ 
သဳုဵစွဲေမှုအေြါ်တွေ  ်ေကာက် သဳည်ဴအ ွေနအ်ေကာက်

ပပည်နယဝ်နက်ြီးချုပ် သ့ုိမဟုတ ်
ပပည်နယဝ်နက်ြီးချုပ်ြ တာဝနေ်ပးသူ

1236.901 1236.901

၁ ယစမ်ျ ို းခနွ် 1236.901 1236.901

၂ နို  ်ြုိဳ သ်ယဇဳာတမျောဵ ထုတယ်သဳုူဵစွဲေမှုအေြါ် 
ေကာက် သဳည်ဴအ ွေနအ်ေကာက်

၎ငး် 1237.630 1237.630

၁ ေပမယာေပါ်တငွေ်ြာြ်ခသံည့်အခနွ် 660.324 660.324

၂ ေရခနွန်ငှ့် တာတမံခနွ် 66.175 66.175

၃
သစေ်တာများမှ ပစ္စည်းများထုတယ်သူည့်အတြ်ွ 
ေြာြ်ခသံည့်အခနွ်

133.430 133.430

၄
ဓာတသ်တ္တ ပစ္စညး်များ ထတုလ်ပ်ုသည့်အတြွ ်
ေြာြခ်သံည့်အခနွ်

366.101 366.101

၅ အငး်အိုငခ်နွ် 11.600 11.600

၃ စည်ြ သ်ာယာေရဵအဖွဲ့ေ မှ ေကာက် သဳည်ဴအ ွေန် ၎ငး် 1486.758 1486.758

၁ ပစ္စည်းခနွ် 1112.165 1112.165

၂ ဘီးခနွ် 374.593 374.593

၄ နို  ်ေဳတာြုိ် စ်ီဵ ြွောဵေရဵအဖွဲ့ေ အစည်ဵမျောဵမှရေ ွေ

အေကကာ ်ဵ အရာ
အ

မှတ်
စဉ်

ရေ ွေမျောဵ

ပြညေ်ထာ စ်ု
ေထာကြဴဳ်ေ ွေ

မှရေ ွေ

ေ ွေလုဳဵ  
ေ ွေရ ်ဵ
 ရေ ွေ

ေ ကဵမမီ
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  

မျောဵတွေ  ်
ရ ်ဵ နီှဵေ ွေမှ 

ရေ ွေ

စစုေုြါ ်ဵ

၁၂

တာဝန ်သူဳ အ ွေန ်
အေကာက်

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ် 
နုိ  ်ေဳတာ်ြုိ  ်

စီဵ ြွောဵေရဵ 
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵမှ

 ရေ ွေ

အပ ာဵ 
သာမန ်

ရေ ွေ

အတိုဵ
 ရေ ွေ

အေရဵေြါ်
ရနြဳု်ေ ွေမှ

ရေ ွေ

ဇယား(၃)
(ြျပ်သနး်ေပါငး်)

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ်ဗဟိုအဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵ ၊ ပြညန်ယအ်ဆ ဴ်ဦဵစီဵ ဌာနမျောဵ ၊ စညြ် သ်ာယာေရဵအဖွဲ့ေ မျောဵ

ပြညြ်
အကူ
အညီ
ရေ ွေ

၁



ထတုေ် ျေဵေ ွေ
အတွေက် 
ပြနရ်ေ ွေ

ေ ျေဵယ ူ

ရေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅
၅ ပြညေ်ထာ စ်အုစိုဵ ရအဖွဲ့ေ ရုဳဵ ပြည်နယဝ်နက်ြီဵချုြ်  သ့ုိမဟုတ် 67.800 67.800

၁ အေထွေေထွေအုြ်ချုြ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန ပြည်နယဝ်နက်ြီဵချုြ်ြတာဝနေ်ြဵသူ 67.800 67.800

၆ ပြညထ်ေဲရဵ ၎င်ဵ 8.250 8.250

၁ အထူဵ စုဳစမ်ဵစစေ်ဆဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 0.100 0.100

၂ မီဵသတဦ်ဵစီဵ ဌာန 8.150 8.150

၇ စမဳီကနိ်ဵ ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ နှ ဴ် စကမ်ှုဝနက်ကီဵ ဌာန ၎င်ဵ 1000.000 0.628 282045.757 283046.385

၁ စမဳီြနိ်ဵ ေရဵဆွဲေေရဵဦဵစီဵ ဌာန 0.466 0.466

၂ ဗဟိုစာရင်ဵ အင်ဵ အဖွဲ့ေ 0.150 0.150

၃ ရသဳုဵမှန်ဵ ေပခေငွေစာရင်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန 1000.000 0.012 282045.757 283045.769

၈ ရ ်ဵ နီှဵပမှုြ်နဳှမှုနှ ဴ် နုိ  ်ပဳ ာဵစီဵ ြွောဵဆကသ်ွေယေ်ရဵ ၎င်ဵ 0.500 0.500

၁ ရင်ဵ နှီဵ ပမှုြ်နှဳမှုနငှဴ် ြမု္ပဏီမျာဵညွှနက်ြာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန 0.500 0.500

၉ စိုကြ်ျေ ို ဵေရဵ၊ ေမွေ ပမူေရဵနှ ဴ် ဆညေ်ပမာ ်ဵ ၎င်ဵ 400.345 400.345

၁ စိုြြ်ျ ို ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 112.720 112.720

၂ ငါဵလြ်ုငန်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန 5.292 5.292

၃ ေမွေ ပမူေရဵနငှဴ်ြသုေရဵဦဵစီဵ ဌာန 268.230 268.230

၄ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန 6.803 6.803

၅ အေသဵစာဵစြမ်ှုလြမ်ှုလြ်ုငန်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန 7.300 7.300

၁၀ သယဇဳာတနှ ဴ်သဘာဝြတဝ်န်ဵ ကျေ ထ်နိ်ဵ သိမ်ဵေရဵ ၎င်ဵ 15.961 15.961

၁ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန 11.570 11.570

၂ ြတဝ်န်ဵ ြျငထ်နိ်ဵ သိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 0.200 0.200

၃ သတ္တ တွေင်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန၊ ဆာဵလြ်ုငန်ဵ ဌာနခွဲေ 4.191 4.191

၁၁ ကျေန်ဵ မာေရဵနှ ဴ် အာဵကစာဵ ၎င်ဵ 100.556 100.556

၁ အာဵြစာဵနငှဴ် ြာယြညာဦဵစီဵ ဌာန 100.556 100.556

၁၂ ေဆာကလ်ြ်ုေရဵ ၎င်ဵ 278.113 278.113

၁ မမို့ပြနငှဴ် အိမ်ရာဖွဳ့ေ မဖိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 177.153 177.153

၂ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန 96.460 96.460

၃ ေြျဵလြလ်မ်ဵဖွဳ့ေ မဖိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 4.500 4.500

ေြါ ်ဵ 3961.289 1000.000 872.153 282045.757 287879.199

ေ ွေလုဳဵ  
ေ ွေရ ်ဵ  

ရေ ွေ

ပြညြ်
အကူ
အညီ
ရေ ွေ

စစုေုြါ ်ဵ

၁၃

၁

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ်ဦဵစီဵ ဌာနမျောဵ
ဇယာဵ(၃)။   ။ အဆုဳဵ

(ြျြ်သန်ဵ ေြါင်ဵ )

အ
မှတ်
စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ

ရေ ွေမျောဵ

အ ွေန် 
အေကာက်

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ် 
နုိ  ်ေဳတာ်ြုိ ် 

စီဵ ြွောဵေရဵ 
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵမှ

 ရေ ွေ

အပ ာဵ 
သာမန် 

ရေ ွေ
အတိုဵ
 ရေ ွေ

ပြညေ်ထာ စ် ု

ေထာကြဴဳ်ေ ွေမှ ရေ ွေ
အေရဵေြါ်
ရနြဳု်ေ ွေမှ

ရေ ွေ

ေ ကဵမမီ
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  

မျောဵတွေ ် 
ရ ်ဵ နီှဵေ ွေမှ 

ရေ ွေ



ထတုေ် ျေဵေ ွေ
ေ ျေဵယရူေ ွေ 

အတွေက ်
ေေဵဆေ်ေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂
၁ ပြညထ်ောငစ်အုစိုးရအဖဲွ့ရုံး ပြည်နယဝ်နက်ြီဵချုြ်  သ့ုိမဟုတ် 16682.217 15.000 2500.000 19197.217

၁ အေထွေေထွေအုြ်ချုြ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန ပြည်နယဝ်နက်ြီဵချုြ်ြတာဝနေ်ြဵသူ 16682.217 15.000 2500.000 19197.217

၂ ပြညေ်ထဲရး ၎င်ဵ 7575.510 3969.740 11545.250

၁ အထူဵ စုဳစမ်ဵစစေ်ဆဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 379.358 482.340 861.698

၂ မီဵသတဦ်ဵစီဵ ဌာန 7196.152 3487.400 10683.552

၃ စမံီကနိး်၊ ဘဏ္ဍာထရး နှင့် စကမ်ှုဝနက်ကးီဌာန ၎င်ဵ 2137.347 1000.000 954.347 4091.694

၁ စမဳီြနိ်ဵ ေရဵဆွဲေေရဵဦဵစီဵ ဌာန 1711.492 849.582 2561.074

၂ ဗဟိုစာရင်ဵ အင်ဵ အဖွဲ့ေ 122.847 1.350 124.197

၃ ရသဳုဵမှန်ဵ ေပခေငွေစာရင်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန 303.008 1000.000 103.415 1406.423

၄ ရငး်နီှးပမှုြ်နံှမှုနှင့် နုိငင်ပံြားစးီြွားဆကသွ်ယထ်ရး ၎င်ဵ 91.337 24.330 115.667

၁ ရင်ဵ နှီဵ ပမှုြ်နှဳမှုနငှဴ် ြမု္ပဏီမျာဵညွှနက်ြာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန 91.337 24.330 115.667

၅ စိုကြ်ျ ို းထရး၊ ထမွးပမူထရးနှင့် ဆညထ်ပမာငး် ၎င်ဵ 10222.672 1756.822 11979.494

၁ စိုြြ်ျ ို ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 7024.526 679.986 7704.512

၂ ငါဵလြ်ုငန်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန 210.178 127.385 337.563

၃ ေမွေ ပမူေရဵနငှဴ်ြသုေရဵဦဵစီဵ ဌာန 1341.398 644.865 1986.263

၄ သမဝါယမဦဵစီဵ ဌာန 1388.979 190.250 1579.229

၅ အေသဵစာဵစြမ်ှုလြမ်ှုလြ်ုငန်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန 257.591 114.336 371.927

၆ သယဇံာတနှင့်သဘာဝြတ်ဝနး်ကျငေ်နိး်သိမ်းထရး ၎င်ဵ 3401.121 1359.963 4761.084

၁ သစေ်တာဦဵစီဵ ဌာန 2856.561 832.533 3689.094

၂ ြတဝ်န်ဵ ြျငထ်နိ်ဵ သိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 504.854 527.430 1032.284

၃ သတ္တ တွေင်ဵ ဦဵစီဵ ဌာန၊ ဆာဵလြ်ုငန်ဵ ဌာနခွဲေ 39.706 39.706

၇ ကျနး်မာထရးနှင့် အားကစား ၎င်ဵ 2857.388 3980.000 6837.388

၁ အာဵြစာဵနငှဴ် ြာယြညာဦဵစီဵ ဌာန 2857.388 3980.000 6837.388

၈ ထဆာကလ်ြ်ုထရး ၎င်ဵ 42073.330 90734.316 132807.646

၁ မမို့ပြနငှဴ်အိမ်ရာဖွဳ့ေ မဖိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 830.844 3577.500 4408.344

၂ လမ်ဵဦဵစီဵ ဌာန 38699.552 63395.000 102094.552

၃ ေြျဵလြလ်မ်ဵဖွဳ့ေ မဖိုဵေရဵဦဵစီဵ ဌာန 2542.934 23761.816 26304.750

၉ ကနုတ် က်နု ်ျေေကာ်မတရီုဳဵ ၎ငး် 12.640 12.640

ေေါ ်ဵ 85053.562 1000.000 15.000 105279.518 191348.080

အေရဵေေါ် 
ရနေဳု်ေ ွေ

ဇယား(၄)
(ကျပ်သနး်ပပါငး်)

ပေညန်ယအ်ဆ ဴ်ဦဵစီဵ ဌာနမျောဵ
၁၄

၁

သဳုဵေ ွေမျောဵ

ေ ကဵမမီ

စစုေုေါ ်ဵေထာကေဴဳ်ေ ွေ
ေ ွေလုဳဵ
ေ ွေရ ်ဵ
သဳုဵေ ွေ

အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  
မျောဵတွေ  ်
ရ ်ဵ နီှဵေ ွေ

အ
မှတ ်

စဉ်
အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ

သာမနသဳု်ဵေ ွေ
အတုိဵ 
ေေဵေ ွေ



ထတုေ် ျေဵေ ွေ 
အတွေကပ်ြနရ်ေ ွေ

ေ ျေဵယရူေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ လျှြ်စစနှ် ဴ်စွေမ်ဵအ ် ပပညန်ယဝ်နက်ြးီချုပ် သ့ုိမဟတု် 30.000 30.000

၁ လျှပ်စစဓ်ာတအ်ားပဖန့်ပဖူးေရးလပ်ုငနး်  ပပညန်ယဝ်နက်ြးီချုပ်ြ တာဝနေ်ပးသူ 30.000 30.000

ေြါ ်ဵ 30.000 30.000

၁

ပြညေ်ထာ စ် ု
ေထာကြဴဳ်ေ ွေ 

မှရေ ွေ

ေ ွေလုဳဵ
ေ ွေရ ်ဵ

ရေ ွေ

အ 
မှတ်
 စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ အ ွေန ်
အေကာက်

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ် 
နုိ  ်ေဳတာ်ြုိ  ်

စီဵ ြွောဵေရဵ 
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵမှ 

ရေ ွေ

အေရဵေြါ်
ရနြဳု်ေ ွေ
မှရေ ွေ

အတိုဵ  ရေ ွေ စစုေုြါ ်ဵ

ရေ ွေမျောဵ

၁၅

အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  
မျောဵတွေ  ်

ရ ်ဵ နီှဵေ ွေမှ 
ရေ ွေ

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ်နုိ  ်ေဳတာ်ြုိ စ်ီဵ ြွောဵေရဵအဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵ

အပ ာဵ
သာမန်

ရေ ွေ

ပြညြ်အကူ
 အညီ
ရေ ွေ

ေ ကဵမမီ

ဇယား(၅)
(ြျပ်သနး်ေပါငး်)



ဇယား(၆)

(ကျပ်သနး်ေပါငး်)

ထတုေ် ျေဵေ ွေ
ေ ျေဵယရူေ ွေ 

အတွေက် 
ေေဵဆေ်ေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ လျှေ်စစနှ် ဴ်စွေမ်ဵအ ် ပပညန်ယဝ်နက်ကးီချုပ် သ့ုိမဟတု် 5.000 41100.000 41105.000

၁ လျှပ်စစဓ်ာတအ်ားပဖန့်ပဖူးေရးလပ်ုငနး် ပပညန်ယဝ်နက်ကးီချုပ်က တာဝနေ်ပးသူ 5.000 41100.000 41105.000

ေေါ ်ဵ 5.000 41100.000 41105.000

၁၆

အတိုဵ
ေေဵေ ွေ ေထာကေဴဳ်ေ ွေ ေ ွေလုဳဵ ေ ွေရ ်ဵ  

သဳုဵေ ွေ

ပေညန်ယအ်ဆ ဴ်နုိ  ်ေဳတာ်ေုိ စ်ီဵ ေွောဵေရဵအဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵ

၁

အ
မှတ်
စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ သာမန်
သဳုဵေ ွေ

သဳုဵေ ွေမျောဵ

ေ ကဵမမီ

စစုေုေါ ်ဵ
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  

မျောဵတွေ ် 
ရ ်ဵ နီှဵေ ွေ

အေရဵေေါ်
ရနေဳု်ေ ွေ



ထတုေ် ျေဵေ ွေ 
အတွေကပ်ြနရ်ေ ွေ

ေ ျေဵယ ူ
ရေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၁ စညြ် သ်ာယာေရဵအဖွဲ့ေ မျောဵ ပြညန်ယဝ်နက်ြးီချုြ် သ့ုိမဟတု် 19875.543 0.020 19875.563

ပြညန်ယဝ်နက်ြးီချုြ်ြ တာဝနေ်ြးသူ

ေြါ ်ဵ 19875.543 0.020 19875.563

၁၇

စညြ် သ်ာယာေရဵအဖွဲ့ေ မျောဵ
ဇယား(၇)

(ြျြ်သနး်ေြါငး်)

အ
မှတ်
စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ

ရေ ွေမျောဵ

အ ွေန ်
အေကာက်

ပြညန်ယအ်ဆ ဴ် 
နုိ  ်ေဳတာ်ြုိ  ်

စီဵ ြွောဵေရဵ 
အဖွဲ့ေ အစည်ဵ မျောဵမှ 

ရေ ွေ

အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  
မျောဵတွေ  ်ရ ်ဵ နီှဵေ ွေမှ

 ရေ ွေ
စစုေုြါ ်ဵ

ပြညြ်အကူ
 အညီ
ရေ ွေ

ေ ကဵမမီ

၁

အေရဵေြါ်
ရနြဳု်ေ ွေ
မှရေ ွေ

အတိုဵ  
ရေ ွေ

ပြညေ်ထာ စ် ု
ေထာကြဴဳ်ေ ွေ 

မှရေ ွေ

ေ ွေလုဳဵ
ေ ွေရ ်ဵ

ရေ ွေ

အပ ာဵသာမန်
ရေ ွေ



ထတုေ် ျေဵေ ွေ
ေ ျေဵယရူေ ွေ 

အတွေက ်
ေေဵဆေ်ေ ွေ

၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂

၁ စညေ် သ်ာယာေရဵအဖွဲ့ေ မျောဵ ပြညန်ယဝ်နက်ြးီချုြ် သ့ုိမဟတု် 9605.383 21558.783 31164.166

ပြညန်ယဝ်နက်ြးီချုြ်ြ တာဝနေ်ြးသူ

ေေါ ်ဵ 9605.383 21558.783 31164.166

အေရဵေေါ်
ရနေဳု်ေ ွေ

၁၈
စညေ် သ်ာယာေရဵအဖွဲ့ေ မျောဵ

၁

ဇယား(၈)
(ြျြ်သနး်ေြါငး်)

အ
မှတ်
စဉ်

အေကကာ ်ဵ အရာ တာဝန ်သူဳ

သဳုဵေ ွေမျောဵ

သာမနသဳု်ဵေ ွေ အတိုဵ ေေဵေ ွေ ေထာကေဴဳ်ေ ွေ
ေ ွေလုဳဵ ေ ွေရ ်ဵ  

သဳုဵေ ွေ

ေ ကဵမမီ

အဖွဲ့ေ အစည်ဵ  
မျောဵတွေ  ်ရ ်ဵ နီှဵေ ွေ

စစုေုေါ ်ဵ


