
 

 

ြြည်ထောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

 
 

 

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ် 

ရနက်ုန်တိုင်းထေသကကီး၏ 

ဘဏ္ဍာထငွအရအသုံးဆုိငရ်ာဥြထေ 

 

 

 

 

လျှ ို ့ဝ 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀၁၉-၂၀၂၀  ခု၊ ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ရန်ကုန်တုိင်းထေသကကီး၏  

ဘဏ္ဍာထငွအရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေ                                                                     

 (၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီးလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၅  ။ ) 

   ၁၃၈၁ ခနှုစ်၊  သီတင်းကျွတ်လဆန်း    ၆   ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ထအာက်တိုဘာလ    ၄  ရက်) 

ရန်ကုန်တိုင်ဵ ေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကိုြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။ 
 

အြုိငး် ၁ 
 

အမည်နှင့်စတင်အကျ ိုးသက်ထရာက်သည့်ထန့ရက် 

 

၁။ (က) ဤဥပေဒကုိ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ခု၊  ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ရန်ကုန်တုိင်းထေသကကီး၏ ဘဏ္ဍာထငွ 

   အရအသံုးဆုိင်ရာဥြထေ .ဟ ုေေါ်တွင်ေေရမည်။ 
 

 

( ေ )  ဤဥပေဒသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှေ်အတွက် ၂၀၁၉ ေုနှေ်၊ ေအာက်တုိဘာလ 

၁ ရက်ေန့မှ ေတင် အကျိုဵသက်ေရာက် ေေရမည်။ 
 

အြုိငး် ၂ 
 

တိုင်းထေသကကီးအစိုးရအဖွဲ့၊ 

တိုင်းထေသကကီးလွှတ်ထတာ်၊ 

တိုင်းထေသကကီးတရားလွှတ်ထတာ်၊ 

တိုင်းထေသကကီးဥြထေချုြ်၊ 

တိုင်းထေသကကီးစာရငး်စစ်ချုြ်၊ 

တိုင်းထေသကကီးဝန်ကကီးဌာနများ၊ 

တိုင်းထေသကကီးအဆင့်ဦးစီးဌာနများ၊ 

ရန်ကုန်မမို့ထတာ်စည်ြင်သာယာထရးထကာ်မတီနှင့်စည်ြင်သာယာထရးအဖွဲ့များ 
 

၂။ တိုင်ဵေဒသကကီဵအေိုဵရအဖွဲ့၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵဥပေဒေျုပ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵောရင်ဵေေ်ေျုပ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵအဆင်ဴဦဵေီဵဌာနမျာဵ၊ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီနှင်ဴ ေည်ပင် 

သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵသည် တုိင်ဵေဒသကကီဵ၏ ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွအေီအေဉ်ြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိေဆာင်ရွက် 

ကကရမည်။ ထုိသ့ုိေဆာင်ရွက်၍ရေသာ ရေငွမျာဵကုိ တုိင်ဵေဒသကကီဵ၏ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွသ့ုိ ေပဵသွင်ဵ၍ 

ထုတ်ေပဵရန်ရိှေသာ သဳုဵေငွမျာဵကို တိုင်ဵေဒသကကီဵ၏ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငမွှ ထုတ်ယူသဳုဵေွဲရမည်။ 

 

လဝှက် 



-၂- 
 

၃။ (က) တိုင်ဵေဒသကကီဵအေိုဵရအဖွဲ့၊   တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်၊  တိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵ  

လွှတ်ေတာ် ၊  တိ ုင ်ဵေဒသကကီဵဥပေဒေျုပ ် ၊  တိ ုင ်ဵေဒသကကီဵောရင်ဵေေ်ေျ ုပ ် ၊  

တိုင်ဵေဒသကကီဵဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵအဆင်ဴဦဵေီဵဌာနမျာဵ၊ ရန်ကုန် 

မမို့ေတာ်ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီနှင်ဴ ေညပ်င်သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵ၏ ရေငွနှငဴ် 

သဳုဵေငွအတွက် တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် ဇယာဵ(၁)၊ (၂)၊ 

(၃)နှငဴ်(၄) တ့ုိတွင် မိမိနှငဴ်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပထာဵသညဴ်ရေငွတ့ုိကုိ ေီမဳကကီဵကကပ် ေကာက်ေဳ 

ြေင်ဵနှငဴ် သဳုဵေငွတ့ုိကုိ ေီမဳေန့်ေဲွြေင်ဵြပုရမည်။ 
 

(ေ) ပုဒမ်ေွဲ(က)ပါ တာဝန်ေဳရသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵသည် မိမအိာဵအပ်နှင်ဵ ထာဵေသာ 

လုပ်ပုိင်ေွငဴ်မျာဵကုိ မိမိလက်ေအာက်ရိှလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အသီဵသီဵအာဵ လွှဲအပ် 

ေဆာငရွ်က်ေေနိုင်သည်။ 
 

(ဂ) ရေငွမျာဵကို ေီမဳကကီဵကကပ်ေကာက်ေဳရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ သဳုဵေငွမျာဵကို ေီမဳေန့်ေွဲ 

ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵ၊ သက်ဆိုင်ရာဥပေဒမျာဵ၊ 

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာောမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ 

ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
 

၄။ (က) တိုင်ဵေဒသကကီဵအေိုဵရအဖွဲ့၊  တိုင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်၊  တိုင်ဵေဒသကကီဵတရာဵ  

လွှတ်ေတာ် ၊  တိ ုင ်ဵေဒသကကီဵဥပေဒေျုပ ် ၊  တိ ုင ်ဵေဒသကကီဵောရင်ဵေေ်ေျ ုပ ် ၊  

တိုင်ဵေဒသကကီဵဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵအဆင်ဴဦဵေီဵဌာနမျာဵ၊ ရန်ကုန် 

မမို့ေတာ်ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီနှင်ဴ ေညပ်င်သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵသည် ရေငွ 

မျာဵကို ေီမဳကကီဵကကပ်ေကာက်ေဳရာတွင် ဤဥပေဒ၏ ဇယာဵ(၁)နှင် ဴ (၃)တို့တွင် 

လျာထာဵေသာရေငွတို ့ထက် တိုဵ၍ြဖေ်ေေ၊  ေလျာဴ၍ြဖေ်ေေ ရေသာရေငွမျာဵနှင်ဴ 

ေပ်လျဉ်ဵ၍ တုိင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်သ့ုိတင်ြပေသာ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀  ေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှေ် 

ြပုြပင်မပီဵေန့်မှန်ဵေြေေငွောရင်ဵမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။ ြပုြပင်မပီဵေန့်မှန်ဵေြေ 

ေငွောရင်ဵမျာဵ တင်ြပေျနိ်ေနာက်ပိုင်ဵမှြဖေ်ေပါ်ေသာ ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵမျာဵကို 

အမှန်ောရင်ဵမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။  
 

(ေ) တိုင်ဵေဒသကကီဵအေိုဵရအဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကကီဵအဆင်ဴ ဌာန၊အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵ၊ 

ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီနှင်ဴ ေညပ်င်သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵ၏ 

လုပ်ငန်ဵအရ လုိအပ်လျှင် ဇယာဵ (၂) နှငဴ် (၄)တ့ုိတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သဳုဵေငွမျာဵကုိ 

ေြပာင်ဵလဲေပဵနုိင်သည်။ ထုိသ့ုိေငွမျာဵေြပာင်ဵလဲြေင်ဵနှငဴ်ေပ်လျဉ်ဵ၍   တုိင်ဵေဒသကကီဵ 

လွှတ်ေတာ်သ့ုိ တင်ြပေသာ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှေ် ြပုြပင်မပီဵေန့်မှန်ဵေြေ 

ေငွောရင်ဵမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။  ြပုြပင်မပီဵေန့်မှန်ဵေြေေငွောရင်ဵမျာဵ 

 



-၃- 

 

တင်ြပေျန်ိေနာက်ပုိင်ဵမှြဖေ်ေပါ်ေသာ ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵမျာဵကုိ အမှန်ောရင်ဵမျာဵတွင် 

ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။ 
 

(ဂ) တိုင်ဵေဒသကကီဵအေိုဵရအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငရ်န်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ရင်ဵ နှီဵ 

ြမှုပ်နှဳရန်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  လိအုပ်သညဴ်ေငွကို ေထာက်ပဳေဴငွြဖငဴ်ြဖေ်ေေ၊ ေေျဵေငွ 

ြဖင်ဴြဖေ်ေေ ြပည်ေထာင်ေုအေိုဵရထဳမှ ရယူေဆာငရ်ွက်နိုင်သည်။ 

 

၅။ တုိင်ဵေဒသကကီဵအဆငဴ် ဌာန၊အဖဲွ့အေည်ဵမျာဵ၊ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီ 

နှင်ဴ ေည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့မျာဵသည် မိမိတို ့နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ 

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ေည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာောမျာဵ၊ အမိန့်မျာဵ၊ 

ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵအရ ေွင် ဴြပုထာဵေသာ အေွန်အေကာက် အမျ ို ဵအောဵမျာဵကိုသာ 

ေကာက်ေဳနိုင်သည်။ 

 
 

အြုိငး် ၃ 

 

အထရးထြါ်ရန်ြုံထငွ 

 

၆။ (က) တုိင်ဵေဒသကကီဵအေုိဵရအဖဲွ ၊့ တုိင်ဵေဒသကကီဵလွှတ်ေတာ်၊ တုိင်ဵေဒသကကီ  ဵတရာဵလွှတ်ေတာ်၊ 

. တိုင်ဵေဒသကကီဵဥပေဒေျုပ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵောရင်ဵေေ်ေျုပ်၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵအဆငဴ်  

. ဦဵေီဵဌာနမျာဵ၊ ရန်ကုန်မမို့ေတာ်ေည်ပင်သာယာေရဵေကာ်မတီနှင်ဴေည်ပင်သာယာေရဵ 

. အဖွဲ့မျာဵသည် ဤဥပေဒပါ ဇယာဵ(၄)တွင် ေီမဳကိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

. တိုင်ဵေဒသကကီဵ ရသုဳဵမှန်ဵေြေေငွောရင်ဵဦဵေီဵဌာနနှငဴ် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထာဵသညဴ်  

. အေရဵေပါ်ရန်ပုဳေငမွှ  ကျေဳသုဳဵေွဲြေင်ဵကို ဘဏ္ဍာေရဵနှေ်အတွင်ဵ  ကကိုတငမ်ေမျှာ်မှန်ဵ 

. နုိင်သည်ဴကိေ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေကကာင်ဴြဖေ်ေပါ်လာသည်ဴ ကိေ္စရပ်မျာဵ 

. အတွက်သာလျှင် ေဆာင်ရွက်ေွငဴ်ရိှသည်။ 

 

 (ေ) ပုဒ်မေဲွ(က)အရ အေရဵေပါ်ရန်ပဳုေငွမှ ကျေဳသဳုဵေဲွြေင်ဵကုိ တုိင်ဵေဒသကကီဵအေုိဵရအဖဲွ့၏ 

 ဆုဳဵြဖတ်ေျက်အရသာ ေွငဴ်ြပုရမည်။ 

 

 

 



 

-၄- 

 

 (ဂ) တုိင်ဵေဒသကကီဵအေုိဵရအဖဲွ့သည် ပုဒ်မေဲွ(က)အရ အေရဵေပါ်ရန်ပဳုေငွမှ ကျေဳသဳုဵေဲွသည်ဴ 

 ကိေ္စရပ်မျာဵကို ကိေ္စတေ်ရပ်ေျင်ဵ အကျ ို ဵအေကကာင်ဵေဖာ်ြပေျက်မျာဵနှငဴ်အတူ 

 အနီဵကပ်ဆဳုဵကျင်ဵပေသာ ြပည်ေထာင်ေုအေုိဵရအဖဲွ့အေည်ဵအေဝဵသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

 

 

 

 

ြပည်ေထာငေ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်ဖွဲ့ေည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 

 

 

 

                 (ပုဳ)မဖိုဵမင်ဵသနိ်ဵ 

        ဝန်ကကီဵေျုပ် 

         ရန်ကုန်တိုင်ဵေဒသကကီဵအေိုဵရအဖဲွ့ 

 

 

 

 

 

 

 


