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၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာေငွေအရအသဳုဵဆိုင်ရာဥြေေ 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥြေေအမှတ် ၆။) 

၁၃၈၀ ပြည်ဴနှစ်၊ ေတာ်သလင်ဵလပြညဴ်ေကျော် ၂ ရက် 

(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်) 

ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သည် ဤဥြေဒကို ြြဋ္ဌာန်ဵလုိကသ်ည်။ 

 

အြုိင်ဵ ၁ 

အမည်နှငဴ် စတင်အကျေ ို ဵသက်ေရာက်သည်ဴေန့ရက် 

၁။ (က) ဤဥြေဒကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ကရင်ြြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆုိင်ရာ ဥြေဒဟု 

ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

(ခ) ဤဥြေဒသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ထိ 

ကုန်ဆုဳဵသည်ဴကာလအတွက် ြြစ်ရမည်။ 

(ဂ) ဤဥြေဒသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင်အကျ ို ဵသက်ေရာက်ေစရမည်။ 

အြုိင်ဵ ၂ 

ကရင်ပြည်နယ်အစုိဵရအဖွေဲ့၊ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ပြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဥြေေချေုြ်၊ 

ကရင်ပြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချေုြ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျောဵ၊ ပြည်နယ်အဆင်ဴဦဵစီဵဌာနမျောဵနှငဴ ်

စည်ြင်သာယာေရဵအဖွေဲ့မျောဵ 

 

အခန်ဵ (၁) 

ရေငွေမျောဵနှင်ဴ သဳုဵေငွေမျောဵ 

၂။ ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြွဲ့၊ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဥြေဒချုြ်၊ 

ကရင်ြြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြြည်နယ်အဆင်ဴ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ 

စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵသည် ြြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရန်ြုဳေငွအစီအစဉ်ြြငဴ် လုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ကကရမည်။ ထိုသ့ုိ 

ေဆာင်ရွက်၍ရေသာရေငွမျာဵကုိ ြြည်နယ်ဘဏ္ဍာ ရန်ြုဳေငွသ့ုိေြဵသွင်ဵ၍ ထုတ်ေြဵရန်ရှိေသာသဳုဵေငွမျာဵကုိ 

အရအသဳုဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵ ခွငဴ်ြြုေငွအတွင်ဵ တည်ဆဲဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊ လုြ်ထုဳဵလုြ်နည်ဵနှငဴ်အညီ 

ြြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြုဳေငွမှ ထုတ်ယူသဳုဵစဲွ ရမည်။ 

၃။ (က) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဥြေဒချုြ်၊ 

ကရင်ြြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြြည်နယ်အဆင်ဴ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ 

စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵ၏ ရေငွနှင်ဴသဳုဵေငွအတွက် တာဝန်ေြဵအြ်ြခင်ဵခဳရသညဴ် ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် ဇယာဵ (၁)၊ 
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(၂)၊ (၃) နှငဴ ်(၄) တ့ုိတွင် မိမိနှငဴ်ယှဉ်တဲွေြာ်ြြထာဵသညဴ်ရေငွတ့ုိကုိ စီမဳကကီဵကကြ်ေကာက်ခဳြခင်ဵနှငဴ် သဳုဵေငွတ့ုိကုိ 

စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵြြုရမည်။ 

(ခ) ြုဒ်မခွဲ(က)ြါ  တာဝန်ခဳရသညဴ်ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် မိမိအာဵအြ်နှင်ဵထာဵေသာ လုြ်ြိုင်ခွငဴ်မျာဵကို မိမိလက်ေအာက်ရှိ 

လုြ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵအာဵ လွှဲအြ်ေဆာင်ရွက်ေစနိုင်သည်။ 

(ဂ) ရေငွမျာဵကုိ စီမဳကကီဵကကြ်ေကာက်ခဳရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သဳုဵေငွမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် လည်ဵေကာင်ဵ ဤဥြေဒြ  

ြြဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊ သက်ဆိငု်ရာဥြေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥြေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ စည်ကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာမျာဵ၊ 

အမိန့်မျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ လုြ်ထုဳဵလုြ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄။ (က) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဥြေဒချုြ်၊ 

ကရင်ြြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြြည်နယ်အဆင်ဴ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ 

စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵသည် လုြ်ငန်ဵအရလိုအြ်လျှင် ဇယာဵ(၁) နှငဴ ်(၃) တ့ုိတွင် ေြာ်ြြလျာထာဵေသာရေငွမျာဵကုိ 

စီမဳကကီဵကကြ်ေကာက်ခဳရာတွင် ဤဥြေဒအရ လျာထာဵေသာရေငွတ့ုိထက် တုိဵ၍ြြစ်ေစ၊ ေလျာဴ၍ြြစ်ေစရေသာ 

ရေငွမျာဵနှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြေသာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ထိ ြြုြြင်ပြီဵ ခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵတွင်  ထည်ဴသွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ ြြုြြင်ပြီဵ 

ခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵ တင်ြြချန်ိ ေနာက်ြုိင်ဵမှ ြြစ်ေြါ်ေသာေြြာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵကုိ အမှန်စာရင်ဵမျာဵတွင် 

အကျို ဵအေကကာင်ဵေြာ်ြြချက် မျာဵနှင်ဴအတူ ထညဴ်သွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ 

(ခ) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဥြေဒချုြ်၊ 

ကရင်ြြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြြည်နယ်အဆင်ဴ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ 

စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵသည် လုြ်ငန်ဵအရလိုအြ်လျှင် ဇယာဵ (၂) နှငဴ ်(၄) တ့ုိတွင် ေြာ်ြြထာဵေသာ 

သဳုဵေငွမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် ဤဥြေဒအရ ခွငဴ်ြြုထာဵေသာ သဳုဵေငွမျာဵအတွင်ဵ 

ေငွစာရင်ဵေခ င်ဵစဉ်လွှဲေြြာင်ဵသဳုဵစဲွသညဴ် အသဳုဵစရိတ်မျာဵနှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြေသာ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ထိ 

ြြုြြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ ြြုြြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵ 

တင်ြြချနိ်ေနာက်ြိုင်ဵမှြြစ်ေြါ်ေသာ ေြြာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵကုိ အမှန်စာရင်ဵမျာဵတွင် အကျို ဵအေကကာင်ဵ 

ေြာ်ြြချက်မျာဵနှငဴ်အတူ ထည်ဴသွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ 

(ဂ) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် လုြ်ငန်ဵလုြ်ကိင်ုရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နှဳရန် ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

လိုအြ်သညဴ်ေငွကိေုထာက်ြဳဴေငွြြင်ဴ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ အတည်ြြုချက်ြြင်ဴ ြြည်ေထာင်စုအစုိဵရထဳမှ 

ရယူေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၅။ ြြည်နယ်အဆင်ဴအြွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵသည် မိမိတ့ုိနှငဴ် သက်ဆိငု်ေသာ 

တည်ဆဲဥြေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥြေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵအရ ခွငဴ်ြြုထာဵေသာ 

အခွန်အေကာက်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵကုိသာ ေကာက်ခဳနိုင်သည်။ 
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အခန်ဵ (၂) 

ေငွေေချေဵယူပခင်ဵ 

၆။ ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် ြြည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆိုင်ရာဥြေဒနှင်ဴအညီ ြြည်နယ်အဆင်ဴ 

ဌာနအြဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ လုြ်ငန်ဵစီမဳချက်တစ်ရြ်ရြ်အတွက် ြြည်ြမှရရှိေသာ ေချဵေငွမျာဵကိုရယူြခင်ဵ၊ ေချဵေငွမျာဵကုိ 

သဳုဵစဲွြခင်ဵတ့ုိအာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြြည်ေထာင်စုဥြေဒနှငဴ် မဆန့်ကျင်ေစရ။ အဆိုြ  ကိစ္စရြ်မျာဵအတွက် 

ကိစ္စတစ်ရြ်ချင်ဵအကျ ို ဵအေကကာင်ဵ ေြာ်ြြချက်မျာဵနှင်ဴအတူ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြအတည်ြြုချက် 

ရယူေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ြြုနုိင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၃) 

ပြည်ြအကူအညီရယူပခင်ဵ 

၇။ ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် ြြည်ေထာင်စု၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆိုင်ရာဥြေဒနှင်ဴအညီ ြြည်နယ်အဆင်ဴ 

ဌာနအြဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ လုြ်ငန်ဵစီမဳချက်တစ်ရြ်ရြ်အတွက် ြြည်ြအကူအညီကို ေငွသာဵ၊ ြစ္စည်ဵ၊ 

ေဆာင်ရွက်ေြဵမှုတ့ုိြြငဴ် ရယူြခင်ဵ၊ အကူအညီရေငွမျာဵကုိ သဳုဵစဲွြခင်ဵတ့ုိအာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြြည်ေထာင်စုဥြေဒနှငဴ် 

မဆန့်ကျင်ေစရ။ အဆုိြ ကိစ္စရြ်မျာဵအတွက် ကိစ္စတစ်ရြ်ချင်ဵအလိုက် အကျို ဵအေကကာင်ဵေြာ်ြြချက်မျာဵနှင်ဴအတူ 

ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြအတည်ြြုချက် ရယူေဆာင်ရွက်ခွငဴ် ြြုနုိင်ြ သည်။ 

အြုိင်ဵ ၃ 

ပြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင် စီဵြွောဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ 

 

အခန်ဵ (၁) 

သဳုဵေငွေမျောဵ 

၈။ ြြည်နယ်အဆင်ဴ နုိင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵသည် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိုက် စီမဳကိန်ဵ ရည်မှန်ဵချက်မျာဵအရ 

မိမိတ့ုိ၏ဘဏ္ဍာေငွအစီအစဉ်အေြါ်ရြ်တည်၍ လုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ စီဵြွာဵေရဵဆန်ဆန် ေဆာင်ရွက်ကကရမည်။ သ့ုိရာတွင် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ထိ 

နိုင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵ၏ လုိေငွကို ြြည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ြဳုေငွမှ ခွငဴ်ြြုေသာ ေထာက်ြဳဴေငွြြင်ဴ 

ြြည်ဴဆည်ဵေြဵြ မည်။ 

၉။ ြြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵ၏ ေငွအဝင်နှငဴ်အထွက်ကို စာရင်ဵြြုစုရန် အလ့ုိငှာ 

ကရင်ြြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာရန်ြုဳေငွစာရင်ဵတွင် ေြာ်ြြရမည်။ 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကရင်ြြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵ ဆုိင်ရာဥြေဒ 

Page 4 of 6 

၁၀။ (က) ဇယာဵ (၅) တွင် ေြာ်ြြထာဵသည်ဴ သဳုဵေငွမျာဵသည် ြြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵ အြဲွ့အစည်ဵက 

စီမဳကိန်ဵရည်မှန်ဵချက်မျာဵအရ ထေြမာက်ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေြာ်နိုင်ရန် 

ရည်မှန်ဵထာဵေသာေငွမျာဵြြစ်သည်။ 

(ခ) ြြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵ၏ သဳုဵေငွအတွက် တာဝန်ေြဵအြ်ြခင်ဵ ခဳရသညဴ် 

သက်ဆိငု်ရာတာဝန်ခဳြုဂ္ဂိုလ်သည် ဇယာဵ(၅)တွင် မိမိနှငဴ်ယှဉ်တဲွေြာ်ြြထာဵသည်ဴသဳုဵေငွတ့ုိကုိ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ြြုရမည်။ 

(ဂ) သဳုဵေငွမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် ဤဥြေဒြ  ြြဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ၊ သက်ဆိငု်ရာဥြေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥြေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ လုြ်ထဳုဵ လုြ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၂) 

ပြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင် စီဵြွောဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵနှငဴ်ြတ်သက်၍ ပြည်နယ်အစုိဵရအဖွေဲ့၏ လုြ်ြိုင်ခွေငဴ်မျောဵ 

၁၁။ (က) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် ြြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင် စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵ၏ လုြ်ငန်ဵအရ 

လိုအြ်လျှင် ဇယာဵ(၅) တွင် ေြာ်ြြထာဵေသာေငွမျာဵကုိ ေြြာင်ဵလဲေြဵနုိင်သည်။ ထုိသ့ုိ ေငွမျာဵ 

ေြြာင်ဵလဲြခင်ဵနှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြေသာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ထိ ြြုြြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေြခ ေငွစာရင်ဵမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ 

ြြုြြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵတင်ြြချနိ် ေနာက်ြုိင်ဵမှ ြြစ်ေြါ်ေသာ ေြြာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ 

အမှန်စာရင်ဵမျာဵတွင် ကိစ္စတစ်ရြ်ချင်ဵအလုိက် အကျို ဵ အေကကာင်ဵေြာ်ြြချက်မျာဵနှင်ဴအတူ ထညဴ်သွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ 

(ခ) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် ြြည်နယ်အဆငဴ် နုိင်ငဳေတာ်ြိုင် စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵအာဵ လုြ်ငန်ဵလုြ်ကိင်ုရန် 

လိုအြ်သညဴ် လုြ်ငန်ဵသဳုဵရင်ဵနီှဵေငွကိလုည်ဵေကာင်ဵ၊ ရင်ဵနီှဵြမှုြ်နှဳမှု လုြ်ငန်ဵမျာဵ အတွက် 

လိုအြ်သညဴ်ေငွကိလုည်ဵေကာင်ဵ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၏ အတည်ြြုချက်ြြငဴ် ြြည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ြုဳေငွမှ 

ေထာက်ြဴဳေငွရယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြြုနုိင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၃) 

ပြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင် စီဵြွောဵေရဵအဖွေဲ့အစည်ဵ၏ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ခွေင်ဴမျောဵ 

၁၂။ (က) ြြည်နယ်အဆငဴ် နုိင်ငဳေတာ်ြိုင် စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵသည် ဇယာဵ (၅) တွင ်ေြာ်ြြထာဵေသာ 

သက်ဆိငု်ရာတာဝန်ခဳြုဂ္ဂိုလ်၏ ကကီဵ ကကြ်ကွြ်ကဲမှုြြင်ဴ မိမိတ့ုိ၏လုြ်ငန်ဵမျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲရမည်။ 

(ခ) ဇယာဵ(၅) တွင် ေြာ်ြြထာဵေသာေငွမျာဵကုိ ြြည်နယ်အဆင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵ အြဲွ့အစည်ဵက 

မိမိတ့ုိလုြ်ငန်ဵလိုအြ်ချက်အရ ေြြာင်ဵလဲလိုြ က ယင်ဵသ့ုိေြြာင်ဵလဲေြဵနိုင်ေရဵအတွက် ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သ့ုိ 

တင်ြြရမည်။ 
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(ဂ) ေငွလုဳဵေငွရင်ဵသဳုဵေငွတွင် အြွဲ့အစည်ဵတစ်ခုအတွင်ဵ လုြ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵတစ်ခုမှ အြခာဵလုြ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵတစ်ခုသ့ုိ 

ေြြာင်ဵလဲသဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၏ ခွငဴ်ြြုချက်ြြငဴ်ြြစ်ေစ၊ 

ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၏ တာဝန်လွှဲအြ်ချက်အရ စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၏ ခွငဴ်ြြုချက်ြြင်ဴြြစ်ေစ 

ေြြာင်ဵလဲနုိင်သည်။ ထုိသ့ုိ သဳုဵေငွမျာဵေြြာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြြေသာ ၂၀၁၈ 

ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ထိ 

ြြုြြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵမျာဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြြုြြင်ပြီဵခန့်မှန်ဵေြခ ေငွစာရင်ဵမျာဵ 

တင်ြြချနိ်ေနာက်ြိုင်ဵမှြြစ်ေြါ်ေသာ ေြြာင်ဵလဲြခင်ဵမျာဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ အမှန်စာရင်ဵမျာဵတွင် လည်ဵေကာင်ဵ 

ထည်ဴသွင်ဵေြာ်ြြရမည်။ 

အြုိင်ဵ ၄ 

အေရဵေြါ်ရန်ြဳုေငွေ 

၁၃။ (က) ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် ြြည်ေထာင်စု၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသဳုဵဆိုင်ရာဥြေဒတွင် ေြာ်ြြထာဵေသာ 

အေရဵေြါ်ရန်ြုဳေငွမှ ကျခဳသဳုဵစဲွြခင်ဵကို ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ ြြည်ေထာင်စုအစုိဵရက မသဳုဵစဲွလျှင်မြြစ်သညဴ် 

အေရဵေြါ်ကိစ္စရြ်အတွက် အသဳုဵစရိတ်ြြစ်ပြီဵ အရအသဳုဵခန့်မှန်ဵေြခ ေငွစာရင်ဵလျာထာဵချက်တွင် ြ ဝင်ြခင်ဵမရှိေသာ 

အသဳုဵစရိတ်အတွက်သာလျှင် ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရှိသည်။ 

(ခ) အေရဵေြါ်ရန်ြုဳေငွမှ ကျခဳသဳုဵစဲွြခင်ဵကို ြြည်ေထာင်စုအစုိဵရအြဲွ့၏ ဆုဳဵြြတ်ချက်အရသာ ခွင်ဴြြုရမည်။ 

(ဂ) ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့သည် အေရဵေြါ်ရန်ြုဳေငွမှ ကျခဳသဳုဵစဲွသညဴ်ကစိ္စရြ်မျာဵကုိ ကိစ္စတစ်ရြ်ချင်ဵ အလုိက် 

အကျို ဵအေကကာင်ဵေြာ်ြြချက်မျာဵနှင်ဴအတူ အနီဵကြ်ဆုဳဵကျင်ဵြေသာ ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ် 

အစည်ဵအေဝဵသ့ုိတင်ြြပြီဵ၊ ြြည်ေထာင်စုအစုိဵရအြဲွ့သ့ုိ တင်ြြအတည်ြြုချက် ရယူရမည်။ 

ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ြွဲ့စည်ဵြုဳအေြခခဳဥြေဒအရ ကျွန်ုြ် လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 
 (ြုဳ) နန်ဵခင်ေထွဵြမငဴ် 

 ဝန်ကကီဵချုြ် 

 ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့ 

 

----- Attachment ----- 

[ ြူဵတဲွေြာ်ြြေသာ စာရင်ဵ 1 ] 01 ဇယာဵ(၁) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ 

ကရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဥြေဒချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ် 

[ ြူဵတဲွေြာ်ြြေသာ စာရင်ဵ 2 ] 02 ဇယာဵ(၂) ကရင်ြြည်နယ်အစုိဵရအြဲွ့၊ ကရင်ြြည်နယ်လွှတ်ေတာ်၊ 

ကရင်ြြည်နယ်တရာဵလွှတ်ေတာ်တရာဵသူကကီဵချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်ဥြေဒချုြ်၊ ကရင်ြြည်နယ်စာရင်ဵစစ်ချုြ် 

[ ြူဵတဲွေြာ်ြြေသာ စာရင်ဵ 3 ] 03 ဇယာဵ (၃) ကရင်ြြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြြည်နယ်အဆင်ဴဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ 

စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵ 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကရင်ြြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵ ဆုိင်ရာဥြေဒ 
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[ ြူဵတဲွေြာ်ြြေသာ စာရင်ဵ 4 ] 04 ဇယာဵ(၄) ကရင်ြြည်နယ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြြည်နယ်အဆငဴ်ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ 

စည်ြင်သာယာေရဵအြဲွ့မျာဵ 

[ ြူဵတဲွေြာ်ြြေသာ စာရင်ဵ 5 ] 05 ဇယာဵ(၅) နုိင်ငဳေတာ်ြိုင်စီဵြွာဵေရဵအြဲွ့အစည်ဵမျာဵ 


