


 

 

 

 

 

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ 

ရ္ုံးခနင် ့်မှနင််းဒ ခဒငွေစာရင်းဆိုင်ရာအချြ်အလြ်များ 

 

(Citizen’s Budget) 

  

  

  

  

  

စီမြံိနင်း်နငှ့် ဘဏ္ဍာဒရးဝန်င်ကြးီဌာနင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးရ္ုံးမှနင််းဒ ခဒငွေစာရင်းဦးစီးဌာနင်မှ  

ထုတ်ဒဝြါ္ည်။ 

  



ဥဒ ျာဇဉ် 

 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ အရအ္ုံးခနင် ့်မှနင်း်ဒ ခ 

ဒငွေစာရင်းြို ၂-၄-၂၀၁၈ ရြ်ဒနင်တ့ွေင် ြျင်းြ ြုလုြ်ခဲ့ဒ္ာ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးလွှတ်ဒတာ်မှ ဥြဒေ 

အမှတ် ၄၅/၂၀၁၈  ြင့ ်အတည် ြုခ့ဲပြးီ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ ဘဏ္ဍာဒငွေအရအ္ုံးဆုိင်ရာ 

ဥြဒေအ ြစ ် တိုင်းဒေ္ကြီး၀နင််ကြးီချုြ်မှ လြ်မှတ်ဒရးထုိး  ြဋ္ဌာန်င်းခဲ့ြါ္ည်။ 

 ဥြဒေနှင့်အညီ လျာထား္ံုးစွေဲမည့်  ြည်္ူဘ့ဏ္ဍာဒငွေများြုိ စီမံခနင် ့်ခွေဲရာတွေင်လည်းဒြာင်း၊ ရဒငွေများြုိ 

စီမကံြီးကြြ်ဒြာြ်ခရံာတွေင်လည်းဒြာင်း အဒလအလွေင့်မရှိ ထိထိဒရာြ်ဒရာြ် အြျိုးရှိရှိ ဒဆာင်ရွေြန်ိုင် 

ရနင်် အလိုင့ှာ တုိင်းဒေ္ကြီးဘဏ္ဍာရနင််ြုံဒငွေတွေင် ြါဝင်ဒ္ာ တိုင်းဒေ္ကြီးအဆင့်ဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်းများ 

အဒနင် ြင့် လိုြ်နင်ာဒဆာင်ရွေြရ်နင််အချြ်များြုိ ဥြဒေတွေင် ထည့် ွ္ေင်း ြဋ္ဌာနင််းထားြါ္ည်။ 

 အ္ုးံစရိတ်များြုိ္ံုးစွေဲရာတွေင်လည်း တိုင်းဒေ္ကြီးအစိုးရအြွေဲ အ့ဒနင် ြင့် တိုင်းဒေ္ကြီးအတွေြ် 

အမှနင််တြ ် အြျိုး ြစ်ထွေနင််းဒစပြီး စဉ်ဆြ်မ ြတ်ြွေံ ့ပြိုးတုိးတြ်မှုြိ ုြစ်ဒြါ်ဒစမည့် လမ်းြနင််းဆြ်္ွေ ် 

မှု ဒြာင်းမွေန်င်ဒစဒရး၊ လျှြ်စစ်မီးရရိှဒရး၊ ဒြျးလြ်ဒေ္နှင့် နင် ်စြ်ဒေ္ြွေံ ့ပြိုးဒရးလုြ်ငန်င်းများ၊ ပမို ့ ြ 

ြွေံ ့ပြိုးတုိးတြ်ဒရး၊ ဒမွေး မူဒရးနငှ့် ဒရလုြ်ငနင်း်ြဏ္ဍြွေံ ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရးလုြ်ငနင်း်များအတွေြ် ဘဏ္ဍာဒငွေများြုိ 

စနင်စတ်ြျ စီမခံနင် ့်ခွေ ဲ္ုးံစွေဲလျှြ်ရှြိါ္ည်။ 

 တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး အစိုးရအြွေဲ ၏့ ဦးစားဒြးြဏ္ဍများ ဒအာင် မင်ဒစရနင််  ြည်္ူများ၏ 

ြူးဒြါင်းြါဝင်မှု ြိုမိုအားဒြာင်းရနင်် လိုအြ်ြါ္ည်။  ြည်္မူျား၏ ြူးဒြါင်းြါဝင်မှု အားဒြာင်းမှ္ာ 

 ြည်္ူဘ့ဏ္ဍာဒရးစီမံခနင််ခ့ွေဲမှုြို ြိုမိုထိဒရာြ်ဒြာင်းမွေနင််ဒအာင် ဒဆာင်ရွေြန်ိုငပ်ြီး  ြည်္ူများအတွေြ် 

လိုအြ်ဒ္ာ  ြည်္ူဝ့နင််ဒဆာင်မှုလုြ်ငနင််းများနငှ့်  ြည်္ူအ့ြျိုး ြုလုြ်ငနင််းများြုိ ဒဆာင်ရွေြန်ိုငမ်ည် 

 ြစ်ြါ္ည်။ 

 “ ြွေင့်လင်း မင်္ာပြီး ဒြာင်းမွေနင််ဒတာင့်တင်း္ည့်  ြည်္ူဘ့ဏ္ဍာဒရးစီမံခနင် ့်ခွေဲမှုစနင်စ် ြင့် ဘဏ္ဍာဒရး 

အရင်းအ မစ်များ တိုးတြ်ြွေားများလာဒအာင် ဒဆာင်ရွေြရ်နင််” ဟူဒ္ာ မူဝါေနှင့်အညီ တနင်္သာရီ 

တိုင်းဒေ္ကြီး၏ ဘဏ္ဍာဒငွေအရအ္ုံးဆုိင်ရာ အချြ်အလြ်များြုိ ြွေင့လ်င်း မင်္ာစွောဒြာ် ြဒြးမည့် 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ ရ္ုံးခနင် ့်မှနင််းဒ ခဒငွေစာရင်းဆိုင်ရာ 

အချြ်အလြ်များစာဒစာင် (Citizen’s Budget) ြုိ ထုတ်ဒဝလျြ်ရှိြါဒကြာင်း  ြည်္ူလူထု္ို ့အစီရင်ခံ 

အြ်ြါ္ည်။  

 

ဒေါြတ်ာလ့ဲလဲ့ဒမာ် 

၀နင််ကြးီချုြ် 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအစိုးရအြွေဲ  ့

ရြ်စွေဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဇွေနင်လ် ( ၂၉ ) ရြ ်



မာတိြာ 

စဉ် အဒကြာင်းအရာ စာမျြ်နှာ 

၁ Citizen’s Budget စာဒစာင်ဆုိတာဘာလဲ ၁ 

၂ နိုငင်ံဒတာ်၏ စီးြွေားဒရးမူဝါေများ ၂-၃ 

၃ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအစိုးရအြွေဲ ၏့ ဦးစားဒြးဒဆာင်ရွေြမ်ည့်လုြ်ငနင်း်စဉ်များ ၄ 

၄ ဘတ်ဂျြ်ြွေင်လ့င်း မင်္ာမှုရှိ္ည့် နိုငင်ံများတွေင် ထုတ်ဒဝဒလ့ရှိဒ္ာ စာဒစာင်များ ၅ 

၅ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတုိင်းဒေ္ကြီး၏ စီးြွေားဒရးနင့်ှ 

ဘဏ္ဍာဒရး ဆုိင်ရာ အချြ်အလြ်များ 

၆ 

၆ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတုိင်းဒေ္ကြီး၏ ရဒငွေ၊ ္ုးံဒငွေ၊ 

လိုဒငွေ အဒ ခအဒနင် 

၇ 

၇ ၂၀၀၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ 

ဗဟိုအြွေဲ အ့စည်းများနငှ့် ဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်းများအလိုြ် ရဒငွေ လျာထားချြ်များ 

၈-၉ 

၈ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာဒရးနစှ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလ (၆)လအထိ 

 ြည်ဒထာင်စုမှ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး္ို ့ခွေဲဒဝဒြးဒ္ာ အခွေနင််ဒဝစု 

၉ 

၉ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတုိင်းဒေ္ကြီး၏ ရဒငွေရရှိနိငု်မှု 

လျာထားချြ် 

၉ 

၁၀ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ အခွေနင်် 

အဒြာြ်ရဒငွေ လျာထားချြ်များ 

၁၀ 

၁၁ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်အလိုြ်  ြည်ဒထာင်စုမှ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး္ို ့ ခွေဲဒဝဒြးဒ္ာ 

ဒထာြ်ြံ့ဒငွေများ 

၁၁ 

၁၂ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ စုစုဒြါငး် 

အ္ုးံစရိတ်ဒြါ်တွေင် ဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်းများအား ခွေဲဒဝဒြးထား္ည့် အ္ုးံစရိတ် 

ရာခိုငန်ှုနင််း 

၁၁-၁၂ 

၁၃ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ တိုင်းဒေ္ကြီးဘတ်ဂျြ်၏ စုစုဒြါငး် 

အ္ုးံစရိတ်ဒြါ်တွေင် တုိင်းဒေ္ကြီးအဆင့် ဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်းများ္ုိ ့ ခွေဲဒဝဒြးထား 

္ည် ့အ္ုးံစရိတ်ရာခိုငန်ှုနင််း 

၁၃ 

၁၄ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်င်ြုံဒငွေအစီအစဉ်တွေင်ြါဝင်ဒ္ာ ဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်း 

များ စာရင်း 

၁၄ 

၁၅ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီး၏ ဘဏ္ဍာရနင််ြုံဒငွေ 

အစီအစဉ်တွေင်ြါဝင်ဒ္ာ ဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်းများ၏ ရဒငွေ၊ ္ုးံဒငွေအဒ ခအဒနင် 

၁၅ 



မာတိြာ 

စဉ် အဒကြာင်းအရာ စာမျြ်နှာ 

၁၆ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း လမ်းြနင််းဆြ်္ွေ ်မှု ဒြာင်းမွေနင််ဒစဒရးအတွေြ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၁၆-၁၈ 

၁၇ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း ပမို ့ ြြွေံ ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရးအတွေြ် ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ 

စြတ်င်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၁၉ 

၁၈ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း လျှြ်စစ်မီးရရှိဒရးအတွေြ် ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ 

စြတ်င်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၂၀ 

၁၉ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း ဒမွေး မူဒရးနငှ့် ဒရလုြ်ငနင်း်ြဏ္ဍြွေံ ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရး 

အတွေြ ်၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြတ်င်ဘာလအထိ ြွေင်လ့ှစ်မည့် ္င်တနင််းများ 

၂၀ 

၂၀ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း စိုြ်ြျိုးဒရးြဏ္ဍ ြွေံ ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရးအတွေြ်    

၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ ြွေင်လ့ှစ်မည့် ြညာဒြး္င်တနင််းများ 

၂၀ 

၂၁ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း  အမှိုြ်္ ိမး်စနင်စ်  ဒြာင်းမွေနင််ဒစဒရးအတွေြ်    

၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၂၁ 

၂၂ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း ဒရရရိှဒရးအတွေြ် ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ 

စြတ်င်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၂၂ 

၂၃ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း  အားြစားြဏ္ဍ  ြွေံ ့ပြိုးတိုးတြ်ဒရးအတွေြ်    

၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၂၃ 

၂၄ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း ္ဘာဝဒဘးအန္တရာ ်  ြာြွေ ်ဒရးအတွေြ်   

၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပြီလမှ စြ်တင်ဘာလအထိ ဒဆာင်ရွေြမ်ည့် အ္ုးံစရိတ် လျာထားချြ် 

၂၃ 

၂၅ တနင်္သာရီတိုင်းဒေ္ကြီးအတွေင်း ္ဘာဝြတ်ဝနင််းြျင် ထိနင််း္ိမး်ဒရးအတွေြ် 

အဒြာင်အထည်ဒြာ်ဒဆာင်ရွေြ်ခဲ့္ည့် မှတ်တမ်း 

၂၄ 

၂၆  မနင််မာနိုငင်ံ၏ ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခနင််ခ့ွေဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (ဒြာြ်နတု်ချြ်) ၂၅ 

၂၇ အဒထွေဒထွေ ၂၆ 

၂၈ အစိုးရဌာနင်၊ အြွေဲ အ့စည်းများ၏ တည်ဒဆာြ် ခင်း၊ ြစ္စည်းဝ ် ူ ခင်း၊ ဝနင််ဒဆာင်မှု 

ရ  ူခင်း၊ ငှားရမး် ခင်းနှင့် ဒရာင်းချ ခင်းများ ဒဆာင်ရွေြရ်ာတွေင် လိုြ်နင်ာရမည့် တင်ေါ 

လုြ်ထံုးလုြ်နင်ည်း 

၂၆ 

၂၉  မနင််မာနိုငင်ံ၏ ဘဏ္ဍာဒရးစီမံခနင််ခ့ွေဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (၂၀၁၇ ခုနှစ်) ၂၆ 
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နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားတေးမူဝါဒများ 

 

 

၁။ ပွင့်လင်းမမင်သာပပီး တောင်းမွန်တောင့်ေင်းသည့် မပည်သူဘ့ဏ္ဍာတေး စီမံခန ့်ခွဲမှုစနစ်မြင့် 

ဘဏ္ဍာတေးအေင်းအမမစ်များ ေိုးေေ်ပွားများလာတအာင် တောင်ေွေ်ေန်၊ 

၂။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားတေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတအာင်မမင်တစေန် တောင်ေွေ်မခင်း၊ မပုမပင်တမပာင်းလဲ 

လုပ်ေိုင်နိုင်တမခေှိတသာလုပ်ငန်းများေုိ ပုဂ္ဂလိေပိုင်အမြစ် တမပာင်းလဲလုပ်တောင်မခင်းေိုအ့မပင် 

အလုပ်အေုိင်ေေှိတေးနှင့် စီးပွားတေးေိုးေေ်မှုေုိ အတောေ်အေူမပုသည့် အတသးစားနှင့် 

အလေ်စားစီးပွားတေးလုပ်ငန်းများေို ပံ့ပိုးေူညီတပးေန်၊ 

၃။ တခေ်မီြွံ ပ့ြိုးတသာ စီးပွားတေးေုိ မြစ်ေွန်းနိုင်တစသည့် လူအ့ေင်းအမမစ်များ တမွးေုေ်တပးနိုင် 

ေန်နှင့် ပညာေပ်ပိုင်းေိုင်ော အသေ်တမွးဝမ်းတေျာင်း ပညာေပ်များေုိ ြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တအာင် 

တောင်ေွေ်ေန်၊ 

၄။ လျှပ်စစ်ဓာေ်အား၊ လမ်းများ၊ ေိပ်ေမ်းများစသည့် အတမခခံစီးပွားတေး အတောေ်အအုံများ 

လျင်မမန်စွာ ေိုးေေ်လာတစတေးေုိ ဦးစားတပး တောင်ေွေ်ေန်နှင့် Data ID Card System၊ 

Digital Government Strategy နှင့် e-Government System ေိုေုိ့ ေူတောင်သွားေန်၊ 

၅။ မပည်ေွင်းတနနုိင်ငံသားများနှင့် နုိင်ငံေပ်မခားမှ မပန်လည်တောေ်ေိှလာတသာ မမန်မာနုိင်ငံသားများ 

အားလုံးအေွေ် အလုပ်အေိုင် အခွင့်အလမ်းများ တြာေ်ုေ်တပးေန်နှင့် အလုပ်အေုိင်    

အခွင့်အလမ်း မမင့်မားတသာ စီးပွားတေးလုပ်ငန်းများေုိ ောလေိုအေွင်း ပိုမိုဦးစားတပး 

တောင်ေွေ်ေန်၊ 

၆။ ဘေစ်ုံြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေး၊ စားနပ်ေိေ္ခာြူလုံတစတေးနှင့် ပိုေု့န်မမှင့်ေင်နိုင်တေးေိုအ့ေွေ် 

လယ်ယာေဏ္ဍ၊ တမွးမမူတေးေဏ္ဍနှင့် စေ်မှုေဏ္ဍများ ဘေ်ညီစွာ ေိုးေေ်လာတစေန်နှင့် 

လယ်ယာစေ်မှုေဏ္ဍ ချိန်ခွင်လျှာညီသည့် စီးပွားတေး ပုံစံတြာ်ေုေ်ေန်၊   
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နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားတေးမူဝါဒများ 

 

 

၇။ တစျးေွေ် စီးပွားတေးစနစ်နှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိေေဏ္ဍ ေိုးေေ်တေးအေွေ် နိုင်ငံသားေိုင်း 

မိမိေို ့ လုပ်ေုိင်လိုသည့် စီးပွားတေးလုပ်ငန်းများေုိ လွေ်လပ်စွာ လုပ်ေုိင်ခွင့်ေေှိတစေန်နှင့် 

မပည်ပေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုများ ေိုးမမှင့်ေန်အေွေ် မူဝါဒများ သီးမခားတေးေွဲ တောင်ေွေ်ေန်၊ 

မူပိုင်ခွင့်များနှင့် ေေားဥပတဒစိုးမိုးမှုေှိတစတေးအေွေ် ေိုးမမှင့် တောင်ေွေ်ေန်၊ 

၈။ အိမ်တောင်စုများ၊ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် စီးပွားတေးလုပ်ငန်းများေုိ တေေှည်ြွံ ပ့ြိုး 

ေိုးေေ်တစတေး အတောေ်အေူမပုနိုင်မည့် တငွတေးတ ေးတေးစနစ်မြင့် ဘဏ္ဍာတေး ေည်ပငိမ်မှု 

ေေှိလာတစတေး တောင်ေွေ်ေန်၊ 

၉။ သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်များေုိ တေေှည်ေိန်းသိမ်းနိုင်ေန်အေွေ် လိုေ်တလျာညီတေွ မြစ်တစမည့် 

ပမို မ့ပများ ေည်တောင်ေန်၊ မပည်သူဝ့န်တောင်မှု လုပ်ငန်းများ အေင့်မမှင့်ေင်ေန်ေိုအ့မပင် 

အများမပည်သူနှင့် သေ်ေိုင်သည့်တနောများ ေိုးချဲ တ့ြာ်ေုေ်ေန်နှင့် ယဉ်တေျးမှုအတမွအနှစ် 

များေုိ ပိုမိုတစာင့်တေှာေ် ေိန်းသိမ်းတေးေိုအ့ေွေ် တောင်ေွေ်ေန်၊ 

၁၀။ နုိင်ငံတော်၏ဝင်တငွေုိးေေ်ေေိှေန် အေျိုးသေ်တောေ်မှုေိှပပီး မျှေတသာအခွန်စနစ်ေူတောင်၍ 

မပည်သူများ၏ အခွင့်အတေးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ေိုင်ခွင့်ေုိ ဥပတဒများ၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ 

မပဋ္ဌာန်းလျေ် အောအေွယ်တပးေန်၊ 

၁၁။ ေီေွင်ြန်ေီးမှု စွမ်းေည်များနှင့် အေင့်မမင့်နည်းပညာ ေိုးေေ်မှုများေုိ အားေုေ် 

ကေိုးပမ်းမြစ်တပါ်နိုင်တစသည့် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ေိုင်မှုအေွေ် အတောေ်အပံ့ မြစ်တစတသာ 

နည်းစနစ်များ၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ မပဋ္ဌာန်းတောင်ေွေ်ေန်၊ 

၁၂။ စီးပွားတေးလုပ်ငန်းများေုိ တောင်ေွေ်ောေွင် အာေီယံတဒသေငွ်းသာမေ အမခားတဒသများ 

အေွင်း၌လည်း ေိုးေေ်တမပာင်းလဲလာနိုင်ြွယ်ေှိတသာ အတမခအတနများေုိ တြာေ်ုေ်၍ 

မိမိေို၏့ စီးပွားတေးလုပ်ငန်းများေို အတမမာ်အမမင်တောင်းများမြင့် အတမခေည်ေူတောင်ေန်။ 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွေ် ဘေ်ဂျေ်တေးေွဲောေွင် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားတေးမူဝါဒ 

(၁၂)ချေ် ေုိ အတောေ်အေူမပုတစေန်အေွေ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစ်မှစေင်၍ မူဝါဒေုိ 

အတမခခံပပီး (Policy Based Budgeting) ဘေ်ဂျေ်တေးေွဲခဲ့ပါသည်။ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး 

အစိုးေအတနမြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေ်ေင်ဘာလအေိ ေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း တောင်ေွေ်မည့် 

ဦးစားတပး လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ တအာေ်ပါအေိုင်း မြစ်ပါသည် - 

 လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေး၊ 

 လျှပ်စစ်မီးေေှိတေး၊ 

 ပမို မ့ပြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေး၊ 

 တေျးလေ်တဒသနှင့် နယ်စပ်တဒသြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေး၊ 

 တမွးမမူတေးနှင့် တေလုပ်ငန်းေဏ္ဍြွံ ပ့ြိုးေိးုေေ်တေး၊ 

 စိုေ်ပျိုးတေးေဏ္ဍြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေး၊ 

 အမှိုေ်သိမ်းစနစ်တောင်းမွန်တေး၊ 

 တသာေ်သုးံတေေေှိတေး၊ 

 အားေစားေဏ္ဍြွံ ပ့ြိုးေိုးေေ်တေး 

 သဘာဝတဘးအန္တောယ်ောေွယ်တေး၊ 

 သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသမိ်းတေး။ 

 

 

ေနသသာေီေုိင်းတဒသကေီးအစိးုေအြဲွ ၏့ ဦးစားတပးတောင်ေွေ်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ 
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၁။ ဘေ်ဂျေ်မတေးေဲွမီ တြာ်မပချေ ်

 (Pre-Budget Statement) 

၂။ အစိုးေအြွဲ မ့ှ ေင်မပသည့် အေုိမပုလွှာ 

 (Executive’s Budget Proposal) 

၃။ ဥပတဒမပဋ္ဌာန်းသည့် ဘေ်ဂျေ ်

 (Enacted Budget) 

၄။ နိုင်ငံသားများအေွေ် ဘေ်ဂျေ် 

 (Citizen’s Budget) 

၅။ နှစအ်ေွင်း အစီေင်ခစံာ  

 (In-Year  Report) 

၆။ နှစဝ်ေ်သံုးသပ်ချေ်အစီေင်ခံစာ 

 (Mid-Year Reviews) 

၇။ နှစပ်ေ်လည် အစီေင်ခစံာ 

 (Year End Report) 

၈။ စာေင်းစစအ်စီေင်ခစံာ 

 (Audit Report) 

 ဤစာတစာင်သည် ဘေ်ဂျေ်ပွင်လ့င်းမမင်သာမှုေှိသည့် နိုငင်ံများနည်းေူ အစိုးေေ မပည်သူများ 

သိေှတိစေန် ေုေ်မပန်ေမည့် စာတစာင် (၈)တစာင်အနေ် ေစ်တစာင်အပါအဝင်မြစ်တသာ နိုင်ငံသားများ 

အေွေဘ်ေ်ဂျေ် (Citizen’s Budget) စာတစာင် မြစ်ပါသည်။ ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန အတနမြင့် 

ဘေ်ဂျေ်ပွင်လ့င်း မမင်သာမှုေှိတစတေးအေွေ် ဤစာတစာင်အပါအဝင် ဘဏ္ဍာတငွအေအသုးံေုိင်ော ဥပတဒများ၊ 

စာတစာင်များနငှ့် အစီေင်ခစံာများေုိလည်း စီမေံိနး်နှင့် ဘဏ္ဍာတေးဝနက်ေီးဌာန၏ အင်ောနေ်စာမျေ်နှာေွင် 

တြာ်မပေုေ်မပန်လျှေ် ေှိပါသည်။ 

 

 

ဘေ်ဂျေ်ပွင့်လင်းမမင်သာမှုေှိသည့် နိုင်ငံများေွင် 

ေုေ်တဝတလ့ေှိတသာ စာတစာင်များ 
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 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေ်ေင်ဘာလအေိ 

  ေနသသာေီေုိင်းတဒသကေီး၏စီးပွားတေးနှင့် ဘဏ္ဍာတေးေိုင်ော အချေ်အလေ်များ 

 

စုစုတပါငး်လူဦးတေ ၁,၄၀၈,၄၀၁ ( ဦး) 

တမမဧေိယာအေျယအ်ဝန်း ၄၃,၃၄၅ စေုေန်းေီလိုမီော 

စုစုတပါငး်ေတငွခန်မ့ှန်းတမခ ေျပ် ၃,၂၃၆ သန်း 

စုစုတပါငး်အသုးံစေိေ်ခန်မ့ှန်းတမခ ေျပ် ၇၅,၅၁၈ သန်း 

လိုတငွ ေျပ် ၇၂,၂၈၂ သန်း 

စုစုတပါငး်မပည်ေွင်းေုေ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်တောင်မှုေန်ြိးု 

(GDP) စီမေံိနး်ေည်မှန်းချေ် 

ေျပ် ၁,၆၈၇,၉၁၀ သန်း 

လိုတငွနှင့် GDP အချိုး ၄.၂၈ %  

အခွန်အတောေ်ေတငွ ေျပ် ၈၁၇ သန်း 

အခွန်အတောေ်ေတငွနှင့် GDP အချိုး ၀.၀၅ % 

 

 

စီး 

ပွား 

တေး 

နှင့် 

ဘဏ္ဍာ 

တေး 

ေိုင် 

ော 

အ 

တမခ 

အ 

တန 
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၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပလီမှ စေ်ေင်ဘာလအေိ 

  ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ေတင၊ွ သုံးတငွ၊ လုိတငွ အတမခအတန 

 

 

 

 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 

 

ေတင ွ ၃,၂၃၆.၂၂၅   

သာမန်ေတငွ ၃,၂၃၆.၂၂၅   

တငွလံုးတငွေင်းေတငွ -  

 

အသံုးစေိေ် ၇၅,၅၁၈.၄၃၂   

သာမန်အသုံးစေိေ် ၁၇,၃၉၁.၁၈၆  

တငွလံုးတငွေင်းအသုံးစေိေ် ၅၈,၁၂၇.၂၄၆  

 

လိတုင ွ - ၇၂,၂၈၂.၂၀၇  

 

***   ေနသသာေီေုိင်းတဒသကေီး၏ လိုတငွ ေျပ် ၇၂,၂၈၂.၂၀၇ သန်း ေုိ မပည်တောင်စ ု ဘဏ္ဍာေန်ပုံတငွမှ 

တောေ်ပံ့တပးေားပါသည်။ 
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၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ 

ဗဟိုအြွဲ အ့စည်းများနငှ့် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများအလိုေ် ေတငွလျာေားချေမ်ျား 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 

စဉ် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းအမည် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

(မူလခန်မ့ှန်းတမခ) 

၁  ဗဟုိအြွဲ အ့စည်းများ ၇၃၁.၇၂၈ 

 ၁ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရ့ုံး ၆၂၂.၀၄၆ 

 ၂ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးလွှေ်တော်ရုံး  

 ၃ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေေားလွှေ်တော်ရုံး ၁၀၉.၂၈၇ 

 ၄ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးဥပတဒချုပ်ရုံး ၀.၃၈၀ 

 ၅ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးစာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး ၀.၀၁၅ 

၂  ဝန်ကေီးဌာနများ ၇၂၁.၇၄၆ 

 ၁ မပည်ေဲတေးဝန်ကေီးဌာန ၅၁၁.၇၁၁ 

  ၁။ အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန ၅၁၁.၄၇၂ 

  ၂။ အေူးစုံစမ်းစစ်တေးတေးဦးစီးဌာန ၀.၀၃၉ 

  ၃။ မီးသေ်ဦးစီးဌာန ၀.၂၀၀ 

 ၂ စိုေ်ပျိုးတေး၊ တမွးမမူတေးနှင့် ေည်တမမာင်းဝန်ကေီးဌာန ၆၈.၅၇၆ 

  ၁။ စိုေ်ပျိုးတေးဦးစီးဌာန ၃.၁၅၀ 

  ၂။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၆၃.၇၀၀ 

  ၃။ တမွးမမူတေးနှင့် ေုသတေးဦးစီးဌာန ၀.၄၂၄ 

  ၄။ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၀.၃၈၂ 

  ၅။ အတသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၀.၉၂၀ 

 ၃ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဝန်ကေီးဌာန ၁၀၁.၉၂၁ 

  ၁။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၀၁.၉၂၁ 

  ၂။ ပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဦးစီးဌာန  

 ၄ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန ၁.၅၀၀ 

  ၁။ လျှပ်စစ်ဓါေ်အားမြန်မ့ြူးတေးလုပ်ငန်း ၁.၅၀၀ 

 ၅ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကေီး ေပ်တေးနှင့်မပည်သူအ့င်အားဝန်ကေီးဌာန  

  ၁။ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေုန်ေင်ေုန်ချတော်မေီရုံး  

 ၆ ေျန်းမာတေးနှင့် အားေစားဝန်ကေီးဌာန ၃.၃၁၈ 

  ၁။ အားေစားနှင့် ောယပညာဦးစီးဌာန ၃.၃၁၈ 

 ၇ စီမံေိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေီးဌာန ၀.၀၀၂ 

  ၁။ စီမံေိန်းတေးေွဲတေးဦးစီးဌာန  

  ၂။ ဗဟုိစာေင်းအင်းအြွဲ  ့  

  ၃။ ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန ၀.၀၀၂ 

 ၈ တောေ်လုပ်တေးဝန်ကေီးဌာန ၃၄.၇၁၈ 

  ၁။ ပမို မ့ပနှင့်အိမ်ောြွံ ့ပြိုးတေးဦးစီးဌာန ၁၆.၀၁၀ 

  ၂။ လမ်းဦးစီးဌာန ၁၈.၇၀၈ 
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စဉ် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းအမည် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

(မူလခန်မ့ှန်းတမခ) 

၃  စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား ၁,၇၈၂.၇၅၁ 

  စုစုတပါင်း (၁ + ၂ + ၃) ၃,၂၃၆.၂၂၅ 

 

 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာတေးနှစမ်ှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေ်ေင်ဘာလ(၆)လအေိ 

မပည်တောင်စမုှ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးသို ့ခွဲတဝတပးတသာ အခွန်တဝစု 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 

စဉ် အတ ောင်းအော 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

အမှန်စာေင်း 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

မပုမပင်ပပီးခန်မ့ှန်းတမခ  

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 

ဧပပီလမှ စေ်ေင်ဘာလအေိ 

၁။ အခွန်တဝစု ၇၂၄.၀၁၆ ၁၃,၃၆၅.၄၅၆ ၆၂၂.၀၄၆ 

 

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ ေတငွေေှိနိငု်မှု လျာေားချေ် 

 

ပြည်ထောင်စုမှထောက်ြ့ံထငွေ 

အခွေန်ထေစု 

အပခားရထငွေ 

အခွေန်အထကာက်ရထငွေ 

 72,282.207  

 622.046  

 1,797.115  

 817.064  

(ကျြ်သန်းထြါင်း) 



10 
 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ  

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ အခွန်အတောေ်ေတငွ လျာေားချေ်များ 

 

အမခားအခွန်များ တခါင်းစဉ်တအာေ်ေွင် တေခွန်နှင့် ောေမံခွန်၊ ဓါေ်သေ္တ ုပစ္စည်းများ ေုေ်ယူသည့်အေွေ် 

တောေ်ခံသည့်အခွန်နှင့် ဘီးခွန်များ ပါဝင်ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ  

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ အခွန်အတောေ်ေတငွ လျာေားချေ်များ 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 

စဉ် အခွန်အမျိုးအစား 
တောေ်ခံသည့် 

ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်း 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

(မူလခန်မ့ှန်းတမခ) 

၁  မပည်ေွင်းေွေ်ေုန်နှင့် မပည်သူမပည်သားများ သုံးစွဲမှုအတပါ် တောေ်ခံသည့် အခွန်အတောေ် ၄၀၁.၆၃၀ 

 ၁ ယစ်မျိုးခွန် အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန     ၄၀၁.၆၃၀ 

၂  နိုင်ငံပိုင်သယံဇာေများေုေ်ယူသုံးစွဲမှုအတပါ်တောေ်ခံသည့်အခွန်အတောေ် ၂၅၆.၉၇၅ 

 ၁ တမမယာတပါ်ေွင်တောေ်ခံသည့်အခွန် အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန ၉၀.၅၃၅ 

 ၂ တေခွန်နှင့် ောေမံခွန် အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန ၀.၀၄၉ 

 ၃ သစ်တောများမှပစ္စည်းများေုေ်ယူသည့်အေွေ်  

တောေ်ခံသည့်အခွန် 

သစ်တောဦးစီးဌာန ၈၈.၅၂၀ 

 ၄ ဓါေ်သေ္တ ုပစ္စည်းများေုေ်ယူသည့်အေွေ်  

တောေ်ခံသည့်အခွန် 

အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန ၁၄.၁၇၁ 

 ၅ အင်းအုိင်ခွန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၆၃.၇၀၀ 

၃  စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျားမှ တောေ်ခံသည့်အခွန် ၁၅၈.၄၅၉ 

 ၁ ပစ္စည်းခွန် စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား ၁၁၈.၃၈၉ 

 ၂ ဘီးခွန် စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား ၄၀.၀၇၀ 

 

401.630 

90.535 

88.520 

63.700 

118.389 

54.290 ယစမ်ျိုးခွန် 

မမေ ယာခွန် 

သစမ်ောခွန် 

အငး်အိငု်ခွန် 

ပစ္စည်းခန်ွ 

အခေ ားအခွန်များ 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေ်ေင်ဘာလအေိ 

စုစုတပါင်းအသုးံစေိေ်တပါ်ေွင် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများအားခွဲတဝတပးေားသည့် အသုးံစေိေ် ောခိုငန်ှုန်း 

 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 

စဉ် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းအမည် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

အသုံးစေိေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

အသုံးစေိေ်  

ောခိုင်နှုန်း(%) 

၁  ဗဟုိအြွဲ အ့စည်းများ ၁၅,၁၁၈.၉၉၁ ၂၀.၀၂% 

 ၁ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရ့ုံး ၁၄,၂၈၃.၆၉၀ ၁၈.၉၁% 

 ၂ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးလွှေ်တော်ရုံး ၂၉၀.၉၆၁ ၀.၃၉% 

 ၃ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေေားလွှေ်တော်ရုံး ၂၅.၅၂၁ ၀.၀၃% 

 ၄ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးဥပတဒချုပ်ရုံး ၂၀၀.၅၇၅ ၀.၂၇% 

 ၅ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးစာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး ၃၁၈.၂၄၄ ၀.၄၂% 

၂  ဝန်ကေီးဌာနများ ၅၄,၆၅၃.၆၆၆ ၇၂.၃၇% 

 ၁ မပည်ေဲတေးဝန်ကေီးဌာန ၂,၆၈၄.၄၀၂ ၃.၅၆% 

  ၁။ အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန ၁,၉၀၆.၈၈၀ ၂.၅၃% 

၂၀၁၂-၂၀၁၃  

(အမှန်စာရင်း) 

၂၀၁၃-၂၀၁၄  

(အမှန်စာရင်း) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅  

(အမှန်စာရင်း) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆  

(အမှန်စာရင်း) 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

(အမှန်စာရင်း) 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

(ပြုပြင်ပြီးခန်မ့ှန်းထပခ) 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ 

စက်တင်ဘာလအေိ 

ခန်မ့ှန်းထပခ 

 19,759.211  
 25,841.411  

 127,716.795  
 139,698.470   143,657.989   148,183.879  

 72,282.207  

က
ျြ

်သ
န

်းထ
ြ

ါင
်း 

ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အလိုက် ပြည်ထောင်စုမှ တနသသာရီတိုင်းထေသကကီးသုိ ့ 

ခွေဲထေထြးထသာ ထောက်ြံ့ထငွေများ 
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စဉ် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းအမည် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

အသုံးစေိေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ 

စေ်ေင်ဘာလအေိ 

အသုံးစေိေ်  

ောခိုင်နှုန်း(%) 

  ၂။ အေူးစုံစမ်းစစ်တေးတေးဦးစီးဌာန ၁၆၂.၂၀၁ ၀.၂၂% 

  ၃။ မီးသေ်ဦးစီးဌာန ၆၁၅.၃၂၁ ၀.၈၁% 

 ၂ စိုေ်ပျိုးတေး၊ တမွးမမူတေးနှင့် ေည်တမမာင်းဝန်ကေီးဌာန ၁,၄၁၄.၆၃၈ ၁.၈၇% 

  ၁။ စိုေ်ပျိုးတေးဦးစီးဌာန ၈၆၉.၇၇၆ ၁.၁၅% 

  ၂။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၁၅၇.၂၃၂ ၀.၂၁% 

  ၃။ တမွးမမူတေးနှင့် ေုသတေးဦးစီးဌာန ၁၃၂.၃၉၆ ၀.၁၈% 

  ၄။ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၂၀၆.၄၉၄ ၀.၂၇% 

  ၅။ အတသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၄၈.၇၄၀ ၀.၀၆% 

 ၃ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဝန်ကေီးဌာန ၆၁၈.၄၀၁ ၀.၈၂% 

  ၁။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၃၅၈.၀၆၆ ၀.၄၇% 

  ၂။ ပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဦးစီးဌာန ၂၆၀.၃၃၅ ၀.၃၅% 

 ၄ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန ၅,၈၃၃.၂၆၀ ၇.၇၂% 

  ၁။ လျှပ်စစ်ဓါေ်အားမြန်မ့ြူးတေးလုပ်ငန်း ၅,၈၃၃.၂၆၀ ၇.၇၂% 

 ၅ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကေီး ေပ်တေးနှင့်မပည်သူအ့င်အားဝန်ကေီးဌာန ၁၄.၃၈၃ ၀.၀၂% 

  ၁။ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေုန်ေင်ေုန်ချတော်မေီရုံး ၁၄.၃၈၃ ၀.၀၂% 

 ၆ ေျန်းမာတေးနှင့် အားေစားဝန်ကေီးဌာန ၄၂၃.၅၂၉ ၀.၅၆% 

  ၁။ အားေစားနှင့် ောယပညာဦးစီးဌာန ၄၂၃.၅၂၉ ၀.၅၆% 

 ၇ စီမံေိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေီးဌာန ၂၇၄.၆၂၇ ၀.၃၆% 

  ၁။ စီမံေိန်းတေးေွဲတေးဦးစီးဌာန ၁၈၄.၇၂၃ ၀.၂၄% 

  ၂။ ဗဟုိစာေင်းအင်းအြွဲ  ့ ၃၀.၂၉၆ ၀.၀၄% 

  ၃။ ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန ၅၉.၆၀၈ ၀.၀၈% 

 ၈ တောေ်လုပ်တေးဝန်ကေီးဌာန ၄၃,၃၉၀.၄၂၆ ၅၇.၄၆% 

  ၁။ ပမို မ့ပနှင့်အိမ်ောြွံ ့ပြိုးတေးဦးစီးဌာန ၃၃၈.၁၉၀ ၀.၄၅% 

  ၂။ လမ်းဦးစီးဌာန ၄၃,၀၅၂.၂၃၆ ၅၇.၀၁% 

၃  စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား ၅,၇၄၅.၇၇၅ ၇.၆၁% 

  စုစုတပါင်း (၁ + ၂ + ၃) ၇၅,၅၁၈.၄၃၂ ၁၀၀% 
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၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ ေိုင်းတဒသကေီးဘေ်ဂျေ်၏ စုစုတပါင်း အသုးံစေိေ်တပါ်ေွင် 

ေိုင်းတဒသကေီးအေင့် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများသုိ ့ခွဲတဝတပးေားသည့် အသုးံစေိေ်ောခိုင်နှုနး် 

 

အစိုးေအြွဲ  ့၁၈.၉၁% ေွင ်ပါဝင်သည့် ဌာနအြွဲ အ့စည်းများ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

အမခား ၄.၂၆% ေွင်ပါဝင်သည့် ဌာနအြွဲ အ့စည်းများ 

၁။ လွှေ်တော်ရုံး ၀.၃၉ % ၁၀။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၀.၄၇ % 

၂။ ေေားလွှေ်တော်ရုံး ၀.၀၃ % ၁၁။ ပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဦးစီးဌာန ၀.၃၅ % 

၃။ ဥပတဒချုပ်ရုံး ၀.၂၇ % ၁၂။ ေုန်ေင်ေုန်ချတော်မေီရုံး ၀.၀၂ % 

၄။ စာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး ၀.၄၂ % ၁၃။ အားေစားနှင့် ောယပညာဦးစီးဌာန ၀.၅၆ % 

၅။ အေူးစုံစမ်းစစ်တေးတေးဦးစီးဌာန ၀.၂၂ % ၁၄။ စီမံေိန်းတေးေွဲတေးဦးစီးဌာန ၀.၂၄ % 

၆။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၀.၂၁ % ၁၅။ ဗဟုိစာေင်းအင်းအြွဲ  ့ ၀.၀၄ % 

၇။ တမွးမမူတေးနှင့် ေုသတေးဦးစီးဌာန ၀.၁၈ % ၁၆။ ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန ၀.၀၈ % 

၈။ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၀.၂၇ % ၁၇။ ပမို မ့ပနှင့်အိမ်ောြွံ ့ပြိုးတေးဦးစီးဌာန ၀.၄၅ % 

၉။ အတသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၀.၀၆ %    

၁၈.၉၁% 

၂.၅၃% 
၀.၈၁% 

၁.၁၅% 

၇.၇၂% 

၅၇.၀၁% 

၇.၆၁% 

၄.၂၆% 

၃.၅၀ % 

 

၁၉.၈၅ % 

 

 

၇၂.၈၆% 

ေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရ့ုံး 

တေအေင်းအမမစ်နှင့် မမစ်တချာင်းများြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးဦးစီးဌာန 

နယ်စပ်တဒသနှင့် ေိုင်းေင်းသားလူမျိုးများ ြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးဦးစီးဌာန 

၃.၇၉ % ေည်တမမာင်းနှင့် တေအသုံးချတေးစီမံခန်ခဲွ့မှုဦးစီးဌာန 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ဘဏ္ဍာေန်ပုံတငွအစီအစဉ်ေွင်ပါဝင်တသာ ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများစာေင်း 

စဉ်                                 ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းအမည် 

၁  ဗဟိုအြွဲ အ့စည်းများ 

 ၁ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရံု့း 

 ၂ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးလွှေ်တော်ရံုး 

 ၃ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေေားလွှေ်တော်ရံုး 

 ၄ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးဥပတဒချုပ်ရံုး 

 ၅ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးစာေင်းစစခ်ျုပ်ရံုး 

၂  ဝန်ကေီးဌာနများ 

 ၁ မပည်ေဲတေးဝန်ကေီးဌာန 

  ၁။ အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန 

  ၂။ အေူးစုံစမ်းစစ်တေးတေးဦးစီးဌာန 

  ၃။ မီးသေ်ဦးစီးဌာန 

 ၂ စိုေ်ပျိုးတေး၊ တမွးမမူတေးနှင် ့ေည်တမမာင်းဝန်ကေီးဌာန 

  ၁။ စိုေ်ပျိုးတေးဦးစီးဌာန 

  ၂။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

  ၃။ တမွးမမူတေးနှင့် ေုသတေးဦးစီးဌာန 

  ၄။ သမဝါယမဦးစီးဌာန 

  ၅။ အတသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငနး်ဦးစီးဌာန 

 ၃ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမး်တေးဝန်ကေီးဌာန 

  ၁။ သစတ်ောဦးစီးဌာန 

  ၂။ ပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဦးစီးဌာန 

 ၄ လျှပ်စစ်နှင့် စွမး်အင်ဝန်ကေီးဌာန 

  ၁။ လျှပ်စစ်ဓါေ်အားမြန်မ့ြူးတေးလုပ်ငန်း 

 ၅ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကေီး ေပ်တေးနှင့် မပည်သူအ့င်အားဝနက်ေီးဌာန 

  ၁။ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေုနေ်င်ေနု်ချတော်မေီရုံး 

 ၆ ေျန်းမာတေးနငှ့် အားေစားဝနက်ေီးဌာန 

  ၁။ အားေစားနငှ့် ောယပညာဦးစီးဌာန 

 ၇ စီမေံိနး်နငှ့် ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေးီဌာန 

  ၁။ စီမေံိနး်တေးေဲွတေးဦးစီးဌာန 

  ၂။ ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ  ့

  ၃။ ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန 

 ၈ တောေ်လုပ်တေးဝနက်ေီးဌာန 

  ၁။ ပမို ့မပနှင့်အိမ်ောြွံ ့ပြိုးတေးဦးစီးဌာန 

  ၂။ လမ်းဦးစီးဌာန 

၃  စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား 
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၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး၏ 

ဘဏ္ဍာေန်ပုံတငွအစီအစဉ်ေွင်ပါဝင်တသာ ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများ၏ ေတငွ၊ သုံးတငွအတမခအတန 

(ေျပ်သန်းတပါင်း) 

စဉ် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းအမည် ေတငွ သုံးတငွ 
ပိုတငွ(+)/ 

လိုတငွ(-) 

၁  ဗဟုိအြွဲ အ့စည်းများ ၇၃၁.၇၂၈ ၁၅,၁၁၈.၉၉၁ -၁၄,၃၈၇.၂၆၃ 

 ၁ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရ့ုံး ၆၂၂.၀၄၆ ၁၄,၂၈၃.၆၉၀ -၁၃,၆၆၁.၆၄၄ 

 ၂ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးလွှေ်တော်ရုံး  ၂၉၀.၉၆၁ -၂၉၀.၉၆၁ 

 ၃ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေေားလွှေ်တော်ရုံး ၁၀၉.၂၈၇ ၂၅.၅၂၁ +၈၃.၇၆၆ 

 ၄ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးဥပတဒချုပ်ရုံး ၀.၃၈၀ ၂၀၀.၅၇၅ -၂၀၀.၁၉၅ 

 ၅ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးစာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး ၀.၀၁၅ ၃၁၈.၂၄၄ -၃၁၈.၂၂၉ 

၂  ဝန်ကေီးဌာနများ ၇၂၁.၇၄၆ ၅၄,၆၅၃.၆၆၆ -၅၃,၉၃၁.၉၂၀ 

 ၁ မပည်ေဲတေးဝန်ကေီးဌာန ၅၁၁.၇၁၁ ၂,၆၈၄.၄၀၂ -၂,၁၇၂.၆၉၁ 

  ၁။ အတေွတေွအုပ်ချုပ်တေးဦးစီးဌာန ၅၁၁.၄၇၂ ၁,၉၀၆.၈၈၀ -၁,၃၉၅.၄၀၈ 

  ၂။ အေူးစုံစမ်းစစ်တေးတေးဦးစီးဌာန ၀.၀၃၉ ၁၆၂.၂၀၁ -၁၆၂.၁၆၂ 

  ၃။ မီးသေ်ဦးစီးဌာန ၀.၂၀၀ ၆၁၅.၃၂၁ -၆၁၅.၁၂၁ 

 ၂ စိုေ်ပျိုးတေး၊ တမွးမမူတေးနှင့် ေည်တမမာင်းဝန်ကေီးဌာန ၆၈.၅၇၆ ၁,၄၁၄.၆၃၈ -၁,၃၄၆.၀၆၂ 

  ၁။ စိုေ်ပျိုးတေးဦးစီးဌာန ၃.၁၅၀ ၈၆၉.၇၇၆ -၈၆၆.၆၂၆ 

  ၂။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၆၃.၇၀၀ ၁၅၇.၂၃၂ -၉၃.၅၃၂ 

  ၃။ တမွးမမူတေးနှင့် ေုသတေးဦးစီးဌာန ၀.၄၂၄ ၁၃၂.၃၉၆ -၁၃၁.၉၇၂ 

  ၄။ သမဝါယမဦးစီးဌာန ၀.၃၈၂ ၂၀၆.၄၉၄ -၂၀၆.၁၁၂ 

  ၅။ အတသးစားစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ၀.၉၂၀ ၄၈.၇၄၀ -၄၇.၈၂၀ 

 ၃ သယံဇာေနှင့် သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဝန်ကေီးဌာန ၁၀၁.၉၂၁ ၆၁၈.၄၀၁ -၅၁၆.၄၈၀ 

  ၁။ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၀၁.၉၂၁ ၃၅၈.၀၆၆ -၂၅၆.၁၄၅ 

  ၂။ ပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးဦးစီးဌာန  ၂၆၀.၃၃၅ -၂၆၀.၃၃၅ 

 ၄ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကေီးဌာန ၁.၅၀၀ ၅,၈၃၃.၂၆၀ -၅,၈၃၁.၇၆၀ 

  ၁။ လျှပ်စစ်ဓါေ်အားမြန်မ့ြူးတေးလုပ်ငန်း ၁.၅၀၀ ၅,၈၃၃.၂၆၀ -၅,၈၃၁.၇၆၀ 

 ၅ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကေီး ေပ်တေးနှင့်မပည်သူအ့င်အားဝန်ကေီးဌာန  ၁၄.၃၈၃ -၁၄.၃၈၃ 

  ၁။ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေုန်ေင်ေုန်ချတော်မေီရုံး  ၁၄.၃၈၃ -၁၄.၃၈၃ 

 ၆ ေျန်းမာတေးနှင့် အားေစားဝန်ကေီးဌာန ၃.၃၁၈ ၄၂၃.၅၂၉ -၄၂၀.၂၁၁ 

  ၁။ အားေစားနှင့် ောယပညာဦးစီးဌာန ၃.၃၁၈ ၄၂၃.၅၂၉ -၄၂၀.၂၁၁ 

 ၇ စီမံေိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေီးဌာန ၀.၀၀၂ ၂၇၄.၆၂၇ -၂၇၄.၆၂၅ 

  ၁။ စီမံေိန်းတေးေွဲတေးဦးစီးဌာန  ၁၈၄.၇၂၃ -၁၈၄.၇၂၃ 

  ၂။ ဗဟုိစာေင်းအင်းအြွဲ  ့  ၃၀.၂၉၆ -၃၀.၂၉၆ 

  ၃။ ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန ၀.၀၀၂ ၅၉.၆၀၈ -၅၉.၆၀၆ 

 ၈ တောေ်လုပ်တေးဝန်ကေီးဌာန ၃၄.၇၁၈ ၄၃,၃၉၀.၄၂၆ -၄၃,၃၅၅.၇၀၈ 

  ၁။ ပမို မ့ပနှင့်အိမ်ောြွံ ့ပြိုးတေးဦးစီးဌာန ၁၆.၀၁၀ ၃၃၈.၁၉၀ -၃၂၂.၁၈၀ 

  ၂။ လမ်းဦးစီးဌာန ၁၈.၇၀၈ ၄၃,၀၅၂.၂၃၆ -၄၃,၀၃၃.၅၂၈ 

၃  စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား ၁,၇၈၂.၇၅၁ ၅,၇၄၅.၇၇၅ -၃,၉၆၃.၀၂၄ 

  စုစုတပါင်း (၁ + ၂ + ၃) ၃,၂၃၆.၂၂၅ ၇၅,၅၁၈.၄၃၂ -၇၂,၂၈၂.၂၀၇ 
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ပမို ့မပလမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေး 

လမ်းဦးစီးဌာန (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောင်ေွေမ်ည့်လုပ်ငန်း စုစုတပါင်းတငွေပ် (ေျပ်သန်းတပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ် (၅) ခ ု    ၁၁၂.၀၀၀ 

၂။ တေမြူပမို န့ယ် (၁) ခ ု      ၁၆.၀၀၀ 

၃။ ေလိန်တအာင်ပမို န့ယ် (၈) ခ ု    ၂၀၁.၀၀၀ 

၄။ ပမိေ်ပမို န့ယ် (၅) ခ ု ၁,၅၉၂.၇၀၀ 

၅။ ေျွန်းစုပမို န့ယ် (၂) ခ ု      ၈၄.၀၀၀ 

၆။ ပုတလာပမိုန့ယ် (၂) ခ ု     ၈၅.၀၀၀ 

၇။ ေနသသာေီပမို န့ယ် (၁၀)ခ ု ၂,၀၂၃.၉၅၀ 

၈။ တော့တသာင်းပမို န့ယ် (၁) ခ ု ၁,၃၀၀.၀၀၀ 

၉။ ဘုေ်မပင်းပမို န့ယ် (၃) ခ ု ၂,၀၁၅.၀၀၀ 

၁၀။ ခတမာေ်ကေီးပမို န့ယ် (၁) ခ ု      ၃၅.၅၀၀ 

 

 

 

 

 

  

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

ပမို ့မပလမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေး 

စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောင်ေွေမ်ည့်လုပ်ငန်း စုစုတပါင်းတငွေပ် (ေျပ်သန်းတပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ် (၃၄) ခ ု ၇၉၆.၆၈၀ 

၂။ တေမြူပမို န့ယ် (၁၅) ခ ု ၁၇၃.၉၀၀ 

၃။ တလာင်းလုံးပမို န့ယ် (၉) ခ ု ၁၉၂.၅၀၅ 

၄။ သေေ်တချာင်းပမို န့ယ် (၁၇) ခ ု ၁၁၃.၇၈၈ 

၅။ ေလိန်တအာင်ပမို န့ယ် (၂) ခ ု   ၂၂.၂၀၀ 

၆။ တမေ္တ ာပမိုန့ယ် (၉) ခ ု   ၁၇.၄၄၇ 

၇။ ပမိေ်ပမို န့ယ် (၅၁) ခ ု ၅၁၂.၇၈၈ 

၈။ ေျွန်းစုပမို န့ယ် (၁၇) ခ ု ၁၂၈.၅၇၆ 

၉။ ပုတလာပမိုန့ယ် (၁၈) ခ ု ၁၅၅.၁၅၀ 

၁၀။ ေနသသာေီပမို န့ယ် (၈) ခ ု   ၆၅.၀၈၀ 

၁၁။ ပတလာေ်ပမိုန့ယ် (၄) ခ ု   ၂၁.၆၄၀ 

၁၂။ တော့တသာင်းပမို န့ယ် (၄၂) ခ ု ၅၅၄.၉၄၀ 

၁၃။ ဘုေ်မပင်းပမို န့ယ် (၁၁) ခ ု ၁၂၀.၁၀၀ 

၁၄။ ခတမာေ်ကေီးပမို န့ယ် (၃) ခ ု   ၁၇.၄၀၀ 

၁၅။ မပည်ကေီးမဏ္ဏိုင်ပမို န့ယ် (၅) ခ ု   ၂၁.၈၀၀ 

၁၆။ ေေသူေိပမို န့ယ် (၄) ခ ု   ၂၁.၅၀၀ 
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တေျးလေ်တဒသလမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေး 

တေျးလေ်လမ်းြွံ ့ပြိုးတေးဦးစီးဌာန (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောင်ေွေမ်ည့်လုပ်ငန်း စုစုတပါင်းတငွေပ် (ေျပ်သန်းတပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ် (၁၃) ခ ု ၂,၀၆၁.၄၂၅ 

၂။ တေမြူပမို န့ယ် (၁၁) ခ ု ၂,၄၅၉.၀၀၅ 

၃။ သေေ်တချာင်းပမို န့ယ်  (၉) ခ ု ၂,၇၇၃.၂၁၀ 

၄။ တလာင်းလုံးပမို န့ယ် (၁၀) ခ ု ၂,၃၉၁.၅၇၅ 

၅။ ပမိေ်ပမို န့ယ် (၂၃) ခ ု ၂,၈၆၇.၈၀၅ 

၆။ ပုတလာပမိုန့ယ် (၁၃) ခ ု ၃,၁၁၈.၀၀၀ 

၇။ ေျွန်းစုပမို န့ယ် (၁၅) ခ ု ၂,၉၇၄.၂၄၅ 

၈။ ေနသသာေီပမို န့ယ်  (၈) ခ ု ၂,၈၈၀.၆၈၀ 

၉။ တော့တသာင်းပမို န့ယ် (၁၀) ခ ု ၂,၅၄၇.၈၀၀ 

၁၀။ ဘုေ်မပင်းပမို န့ယ်  (၄) ခ ု ၁,၉၄၅.၆၂၅ 

 

နယ်စပတ်ဒသလမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေး 

နယ်စပတ်ဒသနှင့် ေုိင်းေင်းသားလူမျိုးများြံွ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးဦးစီးဌာန (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောင်ေွေမ်ည့်လုပ်ငန်း စုစုတပါင်းတငွေပ် (ေျပ်သန်းတပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ်  (၁၁) ခ ု    ၉၁၄.၂၈၉ 

၂။ တေမြူပမို န့ယ်  (၁၆) ခ ု    ၈၃၁.၈၇၂ 

၃။ သေေ်တချာင်းပမို န့ယ်  (၂၂) ခ ု ၁,၀၇၃.၇၂၄ 

၄။ တလာင်းလုံးပမို န့ယ် (၁၂) ခ ု    ၈၈၅.၃၀၅ 

၅။ ပမိေ်ပမို န့ယ် (၁၂) ခ ု ၂,၂၉၅.၀၈၈ 

၆။ ပုတလာပမိုန့ယ် (၁၉) ခ ု ၁,၀၉၂.၅၅၀ 

၇။ ေျွန်းစုပမို န့ယ်   (၈) ခ ု    ၇၃၈.၈၂၃ 

၈။ ေနသသာေီပမို န့ယ် (၁၁) ခ ု    ၈၈၉.၃၇၇ 

၉။ တော့တသာင်းပမို န့ယ် (၁၀) ခ ု    ၇၅၀.၇၂၆ 

၁၀။ ဘုေ်မပင်းပမို န့ယ်  (၁၀) ခ ု    ၆၆၃.၁၉၉ 

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း လမ်းပန်းေေ်သွယ်မှုတောင်းမွန်တစတေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း ပမို ့မပြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

တစျးရံုေည်တောေ်မခင်း လုပ်ငန်းများ 

စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောင်ေွေမ်ည့်လုပ်ငန်းအတ ောင်းအော 
စုစုတပါင်းတငွေပ် 

(ေျပ်သနး်တပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ် ပမို မ့တစျးကေီး ပျံေျတစျးရံု(၁) တောေ်လုပ်မခင်း ၁၆.၀၀၀ 

  ပမို မ့တစျးကေီး ပျံေျတစျးရံု(၂) တောေ်လုပ်မခင်း ၃.၁၅၀ 

  ပမို မ့တစျးကေီး ပျံေျတစျးရံုအြီ(၁) တောေ်လုပ်မခင်း ၄.၅၀၀ 

  ပမို မ့တစျးကေီး ပျံေျတစျးရံုအြီ(၂) တောေ်လုပ်မခင်း ၂.၀၅၀ 

၂။ သေေ်တချာင်းပမို န့ယ် တညာင်ဇငေ်ွာ တစျးတောေ်လုပ်မခင်း ၁၀.၈၀၀ 

၃။ ပုတလာပမိုန့ယ် ပမို မ့တစျးကေီး တစျးရံုအမှေ် (၁ ၅ ၁၃ D)ေှ ိ

တစျးရံုအမိုးများ လဲလှယ်မခင်း 

၆.၂၅၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  ေားဝယ်ပမို ၊့  ေမ်းနားလမ်းအေင့်မမှင့်ေင်မခင်းလုပ်ငန်း အေွေ် ေျပ် ၇၀၀.၀၀၀ သန်း အား  

ေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ၏့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလ) အေိ အသုးံစေိေ်တအာေ်ေွင် 

ေည့်သွင်း လျာေားပါသည်။ 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း လျှပ်စစ်မးီေေှိတေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

လျှပ်စစ်ဓါေ်အားမြန်မ့ြူးတေးလုပ်ငန်း (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ခရုိငအ်မည် တောင်ေွေမ်ည့်လုပ်ငန်း  
စုစုတပါင်းတငွေပ် 

(ေျပ်သနး်တပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ခရုိင် (၆၁) ခ ု ၂,၆၅၆.၀၃၈ 

၂။ ပမိေ်ခရုိင် (၄၃) ခ ု ၂,၃၈၁.၃၀၀ 

၃။ တော့တသာင်းခရုိင် (၁၉) ခ ု   ၇၈၅.၄၇၂ 

 

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း တမွးမမူတေးနှင့် တေလုပ်ငန်းေဏ္ဍြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ ြွင်လ့ှစ်မည့် သင်ေန်းများ 

* ဝေ်၊ ေိေ်၊ ဘဲ၊ နိုစ့ားနာွး တမွးမမူတေး ြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်မှုေုိင်ောသင်ေန်း 

* တေျးလေ်တဒသ အတမခခံေိေ စ္ဆာန် ေျန်းမာတေးလုပ်သားသင်ေန်း 

* ေနသသာေီပမို န့ယ်၊ အင်းတော်ကေးီ အင်းမေွင်  တေချိုငါးတမွးမမူတေး၊ ငါးသားတြာေ်သင်ေန်း  

* ေားဝယ်ပမိုန့ယ်၊ ဇဟာတေျးေွာေှ ိ ဇဟာငါးသားတြာေ်စခန်းေွင် တေွှဝါငါး ေင်း၊ ငါးခုံးမ၊ 

ငါးတေးေိုး သားတြာေ်သင်ေန်း 

 

 

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း စိုေ်ပျိုးတေးေဏ္ဍြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ ြွင်လ့ှစ်မည့် ပညာတပးသင်ေန်းများ  

 

 ဟင်းသီးဟင်းေွေ်နငှ့် သစသ်ီးဝလံများေွင် Food Safety ေိအုတမခခံ၍ ဓါေ်တမမ သဇာနှင့် 

ပိုးသေ်တေး ဓာေ်ကေငး်ေင်းစင်တသာ Organic သီးနှံများ စိုေ်ပျိုးေုေ်လုပ်တေးနငှ့် 

အသိအမှေ်မပု လေ်မေှ်ေုေ်တပးနိငု်တေး သင်ေန်းများ 

 GAP (Good Agriculture Practice) စနစေ်ျယမ်ပန်စ့ွာမြင့် သီးနှံစိုေ်ပျိုးတေး 

နည်းပညာသင်ေန်းများ 

 မှိုသးီနှံနှင့် ဥယျာဉ်မခံသီးနှံများ စိုေ်ပျိုးမခင်းမြင့် တဒသခံေစ်ဦးချင်းဝင်တငွ ေုိးေေ်တစတေး 

နည်းပညာ သင်ေန်းများ 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း အမှိုေ်သမိ်းစနစ်တောင်းမွန်တစတေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ၊် ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ အမှိုေသ်ိမ်းစနစ် တောင်းမွန်တစတေးအေွေ် 

စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ှ ေနသသာေီေုိင်းတဒသကေီးအေွင်းေှိ ပမို န့ယ် (၁၀)ပမိုအ့ေွေ် အမှိုေသ်ိမ်းယာဉ် 

(SKAT) အမျိုးအစား ယာဉ် (၁၀)စီးအား ဝယ်ယူေန် ေျပ် ၁၈၅.၀၀၀ သန်း လျာေားပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ှ ဝယ်ယူမည့် (SKAT) ယာဉ ်အမျိုးအစား နမူနာပုံစ ံ
 

 ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ှ ေနသသာေီေုိင်းတဒသကေီး 

အေွင်းေှိ ပမို န့ယ် (၁၀)ပမို အ့ေွေ် ဘေ်ဟိုးယာဉ် (DOOSAN DX 55) အမျိုးအစား ယာဉ် (၁၀)စီးအား 

ဝယ်ယူေန် ေျပ် ၆၀၀.၀၀၀ သန်း လျာေားပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ှ ဝယ်ယူမည့် (DOOSAN DX 55) ယာဉ် အမျိုးအစား နမူနာပံုစံ 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း တေေေှိတေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

နယ်စပတ်ဒသနှင့် ေုိင်းေင်းသားလူမျိုးများြံွ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးဦးစီးဌာန (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောငေ်ွေမ်ည့်လုပ်ငန်း  
စုစုတပါင်းတငွေပ် 

(ေျပ်သနး်တပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ် (၂) ခ ု  ၁၂.၇၉၇ 

၂။ တေမြူပမို န့ယ် (၃) ခ ု    ၅.၉၀၆ 

၃။ သေေ်တချာင်းပမို န့ယ် (၁) ခ ု    ၇.၈၇၅ 

၄။ ပုတလာပမိုန့ယ် (၄) ခ ု  ၃၁.၅၀၀ 

၅။ ေျွန်းစုပမို န့ယ် (၆) ခ ု  ၅၁.၈၄၄ 

၆။ ဘုေ်မပင်းပမို န့ယ် (၂) ခ ု ၁၅.၇၅၀ 

၇။ တော့တသာင်းပမို န့ယ် (၂) ခ ု  ၃၆.၁၈၂ 

 

စည်ပင်သာယာတေးအြွဲ မ့ျား (တောေ်နေု်ချေ်) 

စဉ် ပမို န့ယ်အမည် တောငေ်ွေမ်ည့်လုပ်ငန်း  
စုစုတပါင်းတငွေပ် 

(ေျပ်သနး်တပါင်း) 

၁။ ေားဝယ်ပမိုန့ယ် (၂) ခ ု ၂၃.၂၀၀ 

၂။ သေေ်တချာင်းပမို န့ယ် (၁) ခ ု   ၁.၃၁၅ 

၃။ ပမိေ်ပမို န့ယ် (၅) ခ ု ၂၁.၈၅၀ 

၄။ ေျွန်းစုပမို န့ယ် (၁) ခ ု   ၆.၀၀၀ 

၅။ တော့တသာင်းပမို န့ယ် (၃) ခ ု ၄၈.၇၂၀ 

၆။ ခတမာေ်ကေီးပမို န့ယ် (၁) ခ ု   ၂.၆၀၀ 

 

*** ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရံု့းမှ ေုိင်းတဒသကေီးအေွင်း တသာေ်သံုးတေ ေေှိေန် ခေ်ခတဲသာ 

တဒသများေွင ်တသာေ်သံုးတေ ေေှိေန်အေွေ် ေျပ် ၃၀၀.၀၀၀ သန်း လျာေားပါသည်။ 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း အားေစားေဏ္ဍြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

 

*** ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း အားေစားေဏ္ဍြွံ ့ပြိုးေုိးေေ်တေးအေွေ် ေုိင်းတဒသကေီး 

အားေစားနငှ့် ောယပညာဦးစီးဌာနမှ လူငယ်အားေစားသမားများအား ပမို န့ယ်၊ ခရုိင်၊ ေုိင်းအေင့် 

ပပိုင်ပွဲများ၊ ဗဟိုအေင့် ေုိင်းနှင့် မပည်နယပ်ပိုင်ပွဲများသုိ ့ သွားတောေ်ယှဉ်ပပိုင်တစမခင်း၊ ဗဟိုသုိ ့ တစလွှေ်တသာ 

ေစားသမားများ၊ ေစ်နစှ်ပါေ်လုံး တလ့ေျင့်တသာ ေစားသမားနှင် ့ နည်းမပများအား တောေ်ပံ့စေိေ်များ 

တပးအပ်မခင်းနှင့် ဗဟုိ၌ေုေေိှတသာ ေစားသမားများအား ေုချီးမမှင့်မခင်းများ မပုလုပ်ေန် ေျပ် ၁၅၉.၈၆၅ သန်း 

လျာေားပါသည်။ 

 

အားေစားေဏ္ဍြွံ ့ပြိုးေိုးေေ်တေးအေွေ် အတောင်အေည်တြာ်တောင်ေွေ်ခဲ့သည့် မှေ်ေမ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း သဘာဝတဘးအန္တောယ်ောေွယ်တေးအေွေ် 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလမှ စေေ်င်ဘာလအေိ တောင်ေွေမ်ည့် အသုးံစေိေ်လျာေားချေ် 

 

*** ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ ရံု့း၏ အသုးံစေိေ်တအာေ်မ ှေုိင်းတဒသကေီးအေွင်း မီး၊ တေ၊ တလ 

သဘာဝတဘးအန္တောယ် ောေွယ်တေး လုပ်ငနး်များအေွေ် ေျပ် ၅၀၀.၀၀၀ သန်း လျာေားပါသည်။ 
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ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအေွင်း သဘာဝပေ်ဝန်းေျင်ေိန်းသိမ်းတေးအေွေ ်

အတောင်အေည်တြာ် တောင်ေွေ်ခဲ့သည့်မှေ်ေမ်း 
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မမန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာတေးစီမံခန်ခ့ွဲမှုေိုင်ော စည်းမျဉ်း (တောေ်နုေ်ချေ်) 

 

အသုးံစေိေ်အေွေ် အတမခခံအချေ်များ 

 အသုးံစေိေ်ေစ်ေပ်ေို ေျခံော၌မြစ်တစ၊ မပည်သူဘ့ဏ္ဍာတငွမှ တနာေ်တပးတချေန်များေုိ ောဝန်ယူော၌ 

မြစ်တစ တအာေ်ပါအတမခခံအချေ်များမြင့် မပည့်စုေံမည် - 

(ေ) အသုးံစေိေ်ေျခံေန် ခွင်မ့ပုပိုငခ်ွင်ေ့ှိသူ သိုမ့ဟုေ် ယင်းေ လုပ်ပိုင်ခငွ့် ေပ်ေင့်အပ်နှငး်မခင်း 

ခံေသ၏ူ အေူး သိုမ့ဟုေ် တယဘုယျခွင့်မပုမိန် ့ေှိေမည်၊ 

( ခ ) အသုးံစေိေ်အေွေ် လုံတလာေ်သည့် ေန်ပုံတငွေို လျာေားသေ်မှေ်ပပီး မြစ်ေမည်၊ 

( ဂ ) သုးံစဲွတငွသည် သေေုိ်င်ော ဘဏ္ဍာတေးစည်းမျဉ်း စသည်များနငှ့်အညီ မြစ်တစေမည်။ 

 

 

 

 

ဘဏ္ဍာတေးေျင့်စဉ်ကေီးများ 

 မပည်သူဘ့ဏ္ဍာတငွေို သုးံစွဲတသာအခါ သိုမ့ဟုေ် သုးံစဲွေန် ခွင်မ့ပုတသာအခါ တအာေ်ပါ ဘဏ္ဍာတေး 

ေျင့်စဉ်ကေီးများေုိ ဦးေည်ေျင့်သုးံ ေေမည် - 

(ေ) အသုးံစေိေ်ေစ်ေပ်ေို အမှန်ေေယလ်ိုအပ်သည်ေေ် ပိုမို၍ မသုးံစဲွေန် အေူး ေပ်မေ်ေ 

မည်၊ 

( ခ ) ချင့်ချိန်တဝြန်နိုင်တသာ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးေ မိမိပိုင်တငွများေုိ သုးံစဲွော၌ ချင့်ချိန်သေဲသ့ို ့

ပင ်နိုငင်ံ့ဝနေ်မ်းေိုင်းသည် မပည်သူဘ့ဏ္ဍာတငွသုံးစွဲော၌ အလားေူချင့်ချိန်သုံးစွဲေမည်၊ 

( ဂ ) လုပ်ပိုင်ခငွ့်ေှသိူေစ်ဦးသည် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အေ အမိန်ေ့စ်ေပ်ချမှေ်ော၌ မိမိအား 

ေိုေ်ရုိေ်တသာ်လည်းတောင်း၊ သွယ်ဝိုေ်၍တသာ်လည်းတောင်း အေျိုးမြစ်ေွန်းတစမည့် 

အမိန်ေ့ို မချမှေ်ေ၊ 

(ဃ) ခခင်းချေ်မပုေားတသာ ေိစ္စေပ်များမေှစ်ပါး မပည်သူဘ့ဏ္ဍာတငွများေုိ ပုဂ္ဂို လ်ေစ်ဦး 

ေစ်တယာေ် သိုမ့ဟုေ် ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းေစ်ခခုု၏ အေူးအခွင့်အတေးအတနမြင့် အေျိုး 

တေျးဇူးမြစ်တစေန် အသုံးမမပုေ၊ 

( င ) နိုငင်ံတော်၏ ောဝန်ဝေ္တ ေားများေုိ ေမ်းတောင်ော၌ ေုနေ်ျစေိေ်ေို ောမိတစေန် 

ခွင်မ့ပုသည့် ခေီးစေိေ်ေဲ့သုိတ့သာ စေိေ်များသည် လေ်ခေံေှိသူအေွေ် အမမေ်အစွန်းမမြစ် 

တစေ။ 
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 ေုိင်းတဒသကေီးအေင့် ဌာနအြဲွအ့စည်းများအတနမြင့် နှစ်စဉ်အေအသံုးခန်မှ့န်းတမခတငွစာေင်းများ 

တေးေွဲောေွင် မူလခန်မ့ှန်းတမခတငွစာေင်းနှင် ့ အမှန်စာေင်းများ ေွာမခားချေ် နည်းမှသာ 

ေိတောေ် တောင်းမွန်တသာ အေအသုးံခန်မ့ှန်းတမခ တငွစာေင်းမြစ်မည်မြစ်၍ လျာေားသည့်အေိုင်း 

ေတငွများ ေေိှတစေန်နှင် ့သုံးတငွများသံုးစွဲ ေေန် လိုအပ်ပါသည်၊ 

 အသုံးစေိေ်များေို သုံးစွဲောေွင် ပခိုးမခံတချွောမှုေှိစွာမြင့် အမှန်ေေယ် လိုအပ်သည်ေေ် ပိုမို၍ 

မသုးံစဲွေန် အေူး ေပ်မေ်ေမည် မြစ်ပါသည်၊ 

 
 

အစုိးေဌာန၊ အြဲွအ့စည်းများ၏ ေည်တောေ်မခင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူမခင်း၊ ဝန်တောင်မှုေယူမခင်း၊ 

ငှားေမ်းမခင်းနှင့် တောင်းချမခင်းများတောင်ေွေ်ောေွင် လုိေ်နာေမည့် ေင်ဒါလုပ်ေံုးလုပ်နည်း 
 

မပည်တောင်စုသမ္မေမမန်မာနိုငင်ံတော်၊ နိငု်ငံတော်သမ္မေရံုးသည် 

၁၀ - ၄ - ၂၀၁၇ ေေ်စဲွပါ ညွှန ်ေားချေ်အမှေ် ၊ ၁ / ၂၀၁၇ မြင့် 

ေင်ဒါလုပေံု်းလုပန်ည်းေုိ ေုေ်မပနခ်ဲပ့ါသည်။ မပည်တောင်စု၊ 

ေုိင်းတဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်အစုိးေဌာန၊ အြဲွ အ့စည်းများအတနမြင့် 

ေင်ဒါများအား တောင်ေွေ်ခွင့်မပုောေွင ် နိငု်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာေန်ပံု 

တငွများ တလလွင့်ေုံးရှုံးမှုမေှတိစေန်၊ အဂေိလုိေ်စားမှုများ မေှိတစေန်၊ 

ေင်ဒါေုိေစဦ်းေစတ်ယာေ်ေမြစ်တစ၊ အစုအြဲွ ေ့မြစ်တစ၊ လေ်ဝါး 

ကေီးအုပေ်ယူမခင်း၊ တစျးေစားမခင်းများမမြစ်တစဘဲ မှနေ်န်မျှေတသာ 

ယှဉ်ပပိုငမ်ှုမြစ်တစေန်၊ ပွင့်လင်းမမင်သာမှု၊ ောဝန်ယူမှု၊ ောဝန်ခံမှု 

ေှိေန၊် နုိင်ငတံော်နငှ့ ် အများမပည်သူအေွေ် ေိတောေ်အေျိုးေိှသည့် 

ေည်တောေ်မခင်း၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူမခငး်၊ ဝန်တောင်မှုေယူမခင်း၊ 

ငှားေမ်းမခင်းနှင့် တောင်းချမခင်းများမြစ်ေန် ေည်ေွယ်၍ ေုေ်မပနခ်ဲ ့

ပါသည်။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

မမန်မာနုိင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာတေးစီမံခန ့်ခဲွမှုေုိင်ော စည်းမျဉ်း (၂၀၁၇ခုနှစ်) 

 ဌာန၊ အြွဲ အ့စည်းများအတနမြင့် မပည်သူဘ့ဏ္ဍာတငွများေုိသံုးစဲွ၍ လုပ်ငန်း 

များေုိ အတောင်အေည်တြာ် တောင်ေွေ်ောေွင် လုိေ်နာေျင့်သံုးခ့ဲ ေသည့် ယခင ်

စမီံေိနး်နှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေီးဌာန၏ ၁၅-၅-၁၉၈၆ ေေ်စွဲပါ အမိန ့်တ ော်မငာစာ 

အမှေ် ၄၂/၈၆ မြင့် ေုေ်မပန်ခ့ဲတသာ ဘဏ္ဍာတေးလုပ်ေံုးလုပ်နည်း ေိငု်ော 

အမိန ့်တ ော်မငာစာေုိပယ်ြျေ်ပပီး ဘဏ္ဍာတေးေုိင်ောေိစ္စေပ်များတောင်ေွေ်ောေွင် 

ေညီေညွေ်ေည်း လုိေ်နာနုိင်တေးနှင့် ေိတောေ်စွာ ကေီး ေပ် ေွပ်ေဲနုိင်တေး 

အေွေ် တခေ်နငှ့တ်လျာ်ညီသည့် မမနမ်ာနိငု်ငံ၏ဘဏ္ဍာတေး စီမခံန ့်ခွဲမှုေိုင်ော 

စည်းမျဉ်းေုိ စမီံေိနး်နှင့်ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေီးဌာန၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ေေ်စွဲပါ 

အမိန ့်တ ော်မငာစာအမှေ်၊  ၃၅/၂၀၁၇ မြင့် ေုေ်မပနတ် ော်မငာခဲပ့ါသည်။  

 

အတေွတေွ 
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ေသံုးခန ့်မှန်းတမခတငွစာေင်းေုိင်ော အချေ်အလေ်များနှင့် ပေ်သေ်၍ တအာေ်ပါြုန်းနံပါေ်များသုိ ့ ေေ်သွယ် 

စုံစမ်းနိုငပ်ါ သည် - 

ဝန်ကေီး စီမေံိနး်နငှ့် ဘဏ္ဍာတေးဝန်ကေးီဌာန၊ 

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးအစိုးေအြွဲ  ့

၀၉-၄၅၉၀၁၂၀၀၅ 

ညွှန် ေားတေးမှူး ေသုံးမှန်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာန၊ 

ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီး 

၀၅၉-၂၀၂၃၅၃၄ 

၀၉-၅၀၂၈၃၈၈ 

 

 

 

ဤစာအုပ်နငှ့်ပေ်သေ၍် အ ေံမပုလိုပါေ တအာေ်ပါ email သိုမ့ဟုေ် ရံုးလိပ်စာသို ့တပးပိုန့ိုငပ်ါသည်- 

   email:  taninthayibudget@gmail.com 

 

   ရုံးလိပ်စာ၊ ေနသသာေီေိုင်းတဒသကေီးေသုးံမနှ်းတမခတငွစာေင်းဦးစီးဌာနရံုး 

     ေန်းချီေပ်၊ ေားဝယ်ပမို ။့ ၀၅၉ - ၂၀၂၃၉၀၄၊ ၂၀၂၃၇၃၁ 
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စမီံကနိ့််းနငှ ့်ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ တန္သာ တီိိုင့််းရေ္ကက်ီး ္ိုံ်းမနှ့််းရ ြေရငွေစာ င့််းဦ်းစ်ီးဌာနမှ  

ထိုတ့်ရဝပါ္ည့်။ 

အိုပ့်ရ  - ၃၀၀၀ 




