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စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေဝပါသည္။ 



၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ 
၃၀-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ 
(၂) ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္ေရးထိုး 
ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

၂၈-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္း 
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၁၈) ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ 
“၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လအတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းအား အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆုိင္ရာဥပေဒ” ကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ 
ဥပေဒအမွတ္ (၂) ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ 
လက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

(ၿဖိဳးမင္းသိန္း)
ဝန္ႀကိီးခ်ဴပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကတိသစၥာျပဳပြဲ အခမ္းအနား၌ 
ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ဆုံးရႈံးမႈ မရွိေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္” 
ဟု လမ္းညႊန္မွာၾကားထားသည္ႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တညီတညြတ္တည္း လုိက္နာနိုင္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္စြာႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲနိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္၊ တာ၀န္ 
ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရိွေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ အသုံး ျပဳနိုင္ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္အညီ စီမံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားသြားလာမႈ လြယ္ကူေစေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ 
ေစေရး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစေရး၊ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေစေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အေလအလြင့္ဆံုးရံႈးမႈနည္း ေစရန္ 
စနစ္တက်ခြဲေ၀ သုံးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား၏ ပထမအခ်က္ျဖစ္သည့္ “ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္ေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား တုိးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္” ဟူသည့္မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အေနျဖင့္ အေလးထားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ သံုးစြဲေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ 
သုံးစြဲရန္ခြင့္ျပဳေသာအခါ “ဘ႑ာေရးက်င့္စဥ္ႀကီးမ်ား” ကို ဦးတည္က်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ Citizen’s Budget စာေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ
အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြဲ႕

ဒုတိယသမၼတ

ရ/သံုး ဦးစီးဌာန 
(႐ံုးခ်ဳပ္)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စိစစ္ညႇိႏိႈင္းမႈ 

စိစစ္/ညႇိႏိႈင္း စိစစ္/ညႇိႏိႈင္းဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 
ေပးပို႔

ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား 
ေပးပို႔

ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳ 
ခ်က္မ်ား ေပးပို႔

ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳ 
ခ်က္မ်ား တင္ျပ

လ်ာထားခ်က္အေပၚ အၾကံျပဳ ဇန္ 
န
ဝါ 
ရီ
လ
မွ 
ေမ
လ 

ဇြန္
လ
မွ 
ဇူ
လိုင္
လ

ၾသ
ဂုတ္ 
လ
မွ 
စက္
တင္ 
ဘာ 
လ 

လ်ာထားခ်က္မ်ား ေပးပို႔

ဘတ္ဂ်က္ 
တင္ျပ 

ဥပေဒၾကမ္း 
ေပးပို႔ 

စုစည္းတင္ျပ

ျပည္ေထာင္စု 
ဘတ္ဂ်က္အား 

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားအား စိစစ္တင္ျပစိစစ္တင္ျပ

စိစစ္တင္ျပ

ဥပေဒၾကမ္း 

ဥပေဒအတည္ျပဳ ျပဌာန္း

ေထာက္ပံ့ေငြ ေခ်းေငြ ခြင့္ျပဳ

ဥပေဒၾကမ္း ေပးပို႔

ေထာက္ခံတင္ျပ

စိစစ္တင္ျပ

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရ/သံုး ဦးစီးဌာနမ်ား 
(တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္)

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း

ဒုတိယသမၼတ

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္

ေငြလံုးေငြရင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ကစိစစ္)

စက္ပစၥည္း (စက္ပစၥည္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက စိစစ္)

အျခား (စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနက စိစစ္)

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန သာမန္/ေၾကြးၿမီစိစစ္

   စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
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ရသံုးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း (Budget)။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏စီမံကိန္းအရ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း မည္မၽွ ရရွိ၍၊ 
ယင္းေငြမ်ားကုိ မည္သည့္က႑တြင္ မည္သို႔သံုးစြဲမည္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္စသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ကို ေငြေၾကးျဖင့္ ျပဳစုေဖာ္ျပသည့္ စာရင္းျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္ (Fiscal Year-FY)။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ  ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔ အထိ ျဖစ္သည္။ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာ (၃ဝ) ရက္အထိ ကူးေျပာင္းသည့္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ 
ဘာလအထိ (၆) လအတြက္ကို ၾကားခံကာလအျဖစ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲပါသည္။

သာမန္ရေငြ (Current Revenue)။ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအတြက္ရေငြမ်ား၊ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ အျခားရေငြမ်ားျဖစ္သည့္ 
သာမန္ရေငြမ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒအရ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီမံႀကီးၾကပ္ ေကာက္ခံေပးရသည့္ အခြန္အေကာက္ေငြမ်ား၊ 
ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွျဖစ္ေစ ရရွိေသာ အတုိးရေငြမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ 
ေပးသြင္းရသည့္ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား၊ သာမန္အသုံးစရိတ္ အတြက္ ရရွိေသာ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ပါ၀င္သည္။

သာမန္သံုးေငြ (Current Expenditure)။ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်ရသည့္ လစာစရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ခရီးသြားလာစရိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္လုပ္အားခ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္၊ ဧည့္ခံ 
ေကၽြးေမြးစရိတ္၊ သီးသန႔္အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ပင္စင္လစာေငြမ်ား၊ ဆုေငြမ်ားႏွင့္ တစ္လံုးတည္းပင္စင္ေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစရိတ္၊ စီမံႏွင့္သုေတသနစရိတ္၊ 
ေရာင္းခ်ျဖန႔္ျဖဴးမႈစရိတ္၊ ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္နိုုုုင္ငံေတာ္သုိ႔ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား ၊ နိုင္ငံျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ 
တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္  ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား 
အေပၚတြင္ ေပးေခ်ရေသာ ျပည္တြင္း အတိုးေပးေငြမ်ားႏွင့္ျပည္ပေႂကြးၿမီေပၚတြင္ ေပးေခ်ရေသာ အတိုးေငြမ်ားပါ၀င္သည္။

ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ (Capital Revenue)။ မတည္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ ဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ 
သီးသန႔္ရန္ပုံေငြမ်ား လက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ မတည္အသုံးစရိတ္မွ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ား ျပန္လည္ရရွိသည့္ ရေငြမ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ 
အတြက္ ရရွိေသာ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြမ်ားပါ၀င္သည္။ 

ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ (Capital Expenditure)။  လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေငြပင္ေငြရင္းျမႇုဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 
(ဥပမာ - စက္႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းတံတားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ 
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လက္ရွိ ရွိၿပီး မတည္ပစၥည္း၊ လမ္း၊ အေဆာက္အဦ၊ ဆည္ေျမာင္းစသည္ တို႔အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစရန္ ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ 
ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္ႏွင့္မီးရထားစက္ေခါင္းမ်ား၊ လူစီးတြဲမ်ား စသည္တို႔ ဝယ္ယူျခင္း၊ ႐ုံးသုံးစက္ ကိရိယာမ်ား၊ ႐ုံးသုံးပရိေဘာဂမ်ား၊ ႐ုံး
သုံးယာဥ္မ်ားႏွင့္အျခား႐ုံးသံုး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စက္တပ္ဆင္ စရိတ္မ်ား၊ ေျမေလ်ာ္ေၾကးမ်ား စေသာ 
အျခား အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။

ေႂကြးၿမီရေငြ (Financial Revenue)။ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူေငြအတြက္ ရေငြမ်ား၊ ျပည္ပမွ ေခ်းယူေငြအတြက္ ရေငြမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးေငြမွ ရေငြမ်ား၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားပါ၀င္သည္။

ေႂကြးၿမီသုံးေငြ (Financial Expenditure)။ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအတြက္ အသံုးစရိတ္၊ ျပည္ပေႂကြးၿမီ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ျခင္းအတြက္ အသုံးစရိတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြ (ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမည့္ အသုံးစရိတ္)၊ 
စုေဆာင္းေငြမ်ား (ေငြစုလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ စုေဆာင္းေငြအေပၚ ျပန္ထုတ္ေငြမ်ား) ပါ၀င္သည္။

မူလခန႔္မွန္းေျခ (Budget Estimate - BE)။ ဘ႑ာေရးႏွစ္မတိုင္မီ (၆) လ ခန႔္မွစတင္၍ႀကိဳတင္ ခန႔္မွန္းထားေသာ ရေငြ၊ သုံးေငြမ်ား 
စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳ 
ျပဌာန္းသည္။
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ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ (Supplementary Grant - SG)။ အသံုးစရိတ္တစ္ခုအတြက္ မူလခြဲေဝခ်ထားေငြျဖင့္ မလံုေလာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခုမွ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲရန္ ပိုလွ်ံေငြ မရွိ၍ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အသံုးစရိတ္အသစ္တစ္ခုအတြက္ မူလ 
ခြဲေဝခ်ထားေငြ လုံးဝမရွိ၍ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံသတ္မွတ္ ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြကို ေခၚပါသည္။

ျပဳျပင္ၿပီးခန္မွန္းေျခ (Revised Estimate - RE)။ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အသုံးစရိတ္ပိုင္းတြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြအျပင္ ျဖည့္စြက္ 
ခြင့္ျပဳေငြ ထပ္မံရရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မူလခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမ်ားကို အမွန္တကယ္သုံးစြဲရာ၌ မသုံးစြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ေလ်ာ့နည္း 
သြားေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရေငြပိုင္းတြင္ မူလလ်ာထားေငြထက္ပိုမိုရရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္း ရရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ခန႔္မွန္းေျခစာရင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးစရိတ္တြင္ (RE = BE + SG - ေလ်ာ့နည္းသံုးစြဲေငြ) 
ျဖစ္ရပါမည္။

ယာယီအမွန္စာရင္း (Temporary Actual - TA)။ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လစဥ္၊ သံုးလပတ္၊ ေျခာက္လပတ္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ကာလ 
အလုိက္ရရွိသည့္ရေငြမ်ားႏွင့္ ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီးသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလုိက္ ျပဳစုထားေသာ 
စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ေဆးအတည္မျပဳရေသးသည့္စာရင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း (Provisional Actual - PA)။ ျပဳျပင္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း အတည္ ျပဳၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ 
အေထြေထြပိုလၽွံရန္ပုံေငြ General Reserve Fund (GRF) ႏွင့္အေရးေပၚရန္ပုံေငြ (Contingency Fund) မ်ားမွ ထပ္မံခြင့္ျပဳသည့္ 
ရန္ပုံေငြမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးခါနီးတြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြမွ မသုံးစြဲျဖစ္၍ ပိုလၽွံေငြ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း၊ မူလခြင့္ျပဳေငြေဘာင္အတြင္း ရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။   
PA = RE + GRF – Surrender (ပိုလၽွံေငြ ျပန္အပ္ျခင္း)။ အသုံးစရိတ္သည္ BE + SG + GRF + အေရးေပၚရန္ပုံေငြထက္ မပိုရပါ။ 
(အေရးေပၚရန္ပုံေငြ ရရွိပါက ေပါင္းရမည္)။

အမွန္စာရင္း (Actual - A)။ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အမွန္တကယ္ ရရွိသည့္ 
ေငြႏွင့္အမွန္တကယ္ သံုးစြဲၿပီးသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ဘဏ္စာရင္းျဖင့္ ကုိက္ညႇိအတည္ျပဳၿပီးေသာ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းစစ္ေဆး 
အတည္ျပဳၿပီးေသာ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒ”၌ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကုိ အပိုင္း(၄)တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု 
ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ “၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒ”၌ အပိုင္း (၄)တြင္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ဟု 
ေျပာင္းလဲျပ႒ာန္းထားပါသည္။

အေရးေပၚရန္ပံုေငြဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မသံုးစြဲလွ်င္မျဖစ္သည့္ အေရးေပၚကိစၥအတြက္ အသုံးစရိ္တ္ 
ျဖစ္ၿပီး အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္တြင္ပါဝင္ျခင္းမရိွေသာ အသုံးစရိတ္အတြက္သာ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားသည့္ ေငြရပ္ကို ဆိုလိုသည္။

n မသုံးစြဲလ်ွင္မျဖစ္သည့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အရသာ က်ခံသံုးစြဲရမည္။

n က်ခံသုံးစြဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကိစၥတစ္ရပ္ခ်င္း က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အနီးကပ္ဆုံးက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပရမည္။

ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ မူလခြင့္ျပဳေငြမွျဖစ္ေစ၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမွျဖစ္ေစ၊ အေထြေထြပိုလွ်ံရန္ပံုေငြမွ ခြင့္ျပဳ 
ထားေငြမွျဖစ္ေစ၊အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ ခြင့္ျပဳထားေငြမွျဖစ္ေစ မသုံးစြဲျဖစ္သည့္ ပိုလွ်ံ၍ ျပန္လည္အပ္ႏွံရသည့္ ရန္ပံုေငြကုိ ဆိုလုိသည္။ 
အဆိုပါရန္ပံုေငြအား တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အေထြေထြပိုလွ်ံရန္ပံုေငြသို႔ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။



10

၃၀-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကတိသစၥာျပဳပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

(၁)   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။

(၂)  ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။

(၃)  အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။

(၄)  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။

(၅)  မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။

(၆)  ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ဆံုးရံႈးမႈ မရိွေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္။

(၇) ဥပေဒမဲ႔ သိမ္းဆည္းခံခဲ႔ရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရိွေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရိွေရးကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ 

ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။

(၈)  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘဝျမင့္မားတုိးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႔ ဘဝသာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသား 

လူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရိွေရး စသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။
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စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု မူလ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ  (၆) လ 

၁ လူဦးေရ ၇,၃၆၀,၇၀၃ ၇,၃၆၀,၇၀၃

၂ စုစုေပါင္းရေငြခန္႔မွန္းခ်က္ ၃၈၂,၅၈၅.၃၁၆ က်ပ္သန္း ၁၉၁,၃၉၅.၂၈၉ က်ပ္သန္း

၃ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္ ၄၂၄,၂၈၀.၆၆၇ က်ပ္သန္း ၂၀၂,၁၉၂.၂၄၆ က်ပ္သန္း

၄ ျပည္ေထာင္စုမွေထာက္ပ့ံေငြ ၄၁,၆၉၅.၃၅၁ က်ပ္သန္း ၁၀,၇၉၆.၉၅၇ က်ပ္သန္း

၅ အခြန္အေကာက္ရေငြ ၅၂,၃၀၃.၅၉၅ က်ပ္သန္း ၁၆,၅၉၆.၉၇၈ က်ပ္သန္း

၆ အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ GDP အခ်ိဳး ၀.၂၃% ၀.၁၉%

၇ အခြန္ေ၀စုရေငြ ၁၂၁,၆၀၃.၈၃၇ က်ပ္သန္း ၆၃,၈၀၆.၀၀၆ က်ပ္သန္း

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ 

၂၀၁၈ ခု ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ 
(၆) လ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္

၁ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး 
(GDP) (ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္း)

၂၂,၄၀၀,၉၆၄.၁ က်ပ္သန္း ၈,၅၂၉,၈၃၂.၃ က်ပ္သန္း

၂ GDP တိုးတက္ႏႈန္း (ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္း) ၈.၅% ၈.၆%

၃ လူတစ္ဦးစီ၏ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (Per Capita GDP)

၂,၈၂၁,၂၈၀ က်ပ္
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စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (GDP) ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဧရိယာတြင္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္၊ ဝန္ေဆာင္သည့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးမ်ားကုိ ျခံဳငံုေဖာ္ျပျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP ကို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚမူတည္၍ သံုးလပတ္အလိုက္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ျပဳစုပါသည္။ 
တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ GDP ကို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚမူတည္၍ ျပဳစုသည့္အျပင္ သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္၍လည္း ျပဳစုပါသည္။ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ GDP ကို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ျပဳစုပါသည္။ 

အေၾကာင္းအရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
(အမွန္)

၂၀၁၅-၂၀၁၆
(ေရွ႕ေျပးအမွန္)

၂၀၁၆-၂၀၁၇
(ႏွစ္ကုန္ 

ခန္႔မွန္းေျခ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈
(စီမံကိန္း 

ရည္မွန္းခ်က္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလမွ 

စက္တင္ဘာလ 
အထိ (၆ လ 
(စီမံကိန္း 

ရည္မွန္းခ်က္)

GDP တန္ဖိုး 
(ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္း)
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၁၄,၄၀၈,၇၄၅.၀ ၁၆,၅၀၅,၂၄၀.၉ ၁၉,၂၈၃,၂၀၂.၃ ၂၂,၄၀၀,၉၆၄.၁ ၈,၅၂၉,၈၃၂.၃

GDP တန္ဖိုး (ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္း)
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၁၂,၃၅၉,၂၃၈.၉ ၁၃,၄၀၆,၀၈၂.၀ ၁၄,၄၃၃,၃၈၅.၆ ၁၅,၆၅၃,၇၀၈.၄ ၆,၂၃၀,၄၁၂.၁

GDP တိုးတက္မႈႏႈန္း 
(ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္း) (ရာခိုင္ႏႈန္း)

၉.၂ ၈.၅ ၇.၇ ၈.၅ ၈.၆

လူတဦးစီ၏ 
ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး
(Per Capita GDP) (က်ပ္)

၁,၉၃၉,၀၀၅.၀ ၂,၁၇၃,၁၇၂.၀ ၂,၄၈၃,၆၆၉ ၂,၈၂၁,၂၈၀
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ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ စုစုေပါင္းရေငြအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္း 
ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲေ၀ေပးေသာ အခြန္ေ၀စု က်ပ္ ၄၂.၂၉၅ ဘီလီယံ ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း 
အသုံးစရိတ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္လိမိတက္ သုိ႔ ထည့္၀င္ေငြသာရွိသျဖင့္ 
ေလ်ာ့နည္း သြားပါသည္။  

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

အေၾကာင္းအရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု 
ဘ႑ာေရးႏွစ္

(ေရွ႕ေျပးအမွန္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု 
ဘ႑ာေရးႏွစ္

(မူလခန္႔မွန္းေျခ)

၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ 

(၆)လ

- အခြန္အေကာက္ရေငြ   ၄၉,၅၆၉.၄၈၀     ၅၂,၃၀၃.၅၉၅ ၁၆,၅၉၆.၉၇၈

- အခြန္ေ၀စု ၁၆၃,၈၉၉.၂၀၀   ၁၂၁,၆၀၃.၈၃၇ ၆၃,၈၀၆.၀၀၆

- အျခားရေငြ 
(သာမန္+ေငြလုံးေငြရင္း+ေၾကြးၿမီ)

၂၀၃,၄၅၁.၉၃၇   ၂၀၈,၆၇၇.၈၈၄ ၁၁၀,၉၉၂.၃၀၅

ရေငြစုစုေပါင္း ၄၁၆,၉၂၀.၆၁၇ ၃၈၂,၅၈၅.၃၁၆ ၁၉၁,၃၉၅.၂၈၉

   - သာမန္အသုံးစရိတ္ ၁၂၅,၆၁၅.၀၂၅ ၁၄၃,၆၂၂.၈၉၈ ၆၈,၅၉၃.၂၆၇

   - ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ ၂၀၈,၉၂၆.၆၆၇ ၂၇၈,၄၅၇.၇၆၉ ၁၃၃,၅၉၈.၉၇၉

   - ေၾကြးၿမီသုံးေငြ ၁၄၆,၂၉၃.၅၃၃ ၂၂၀၀.၀၀၀

အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္း ၄၈၀,၈၃၅.၂၂၅ ၄၂၄,၂၈၀.၆၆၇ ၂၀၂,၁၉၂.၂၄၆

လိုေငြ (ျပည္ေထာင္စုမွေထာက္ပ့ံေငြ) ၂၀,၄၂၉.၀၀၀ ၄၁,၆၉၅.၃၅၁ ၁၀,၇၉၆.၉၅၇
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)

စဥ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆
(ေရွ႕ေျပးအမွန္)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ)

၂၀၁၇-၂၀၁၈
(ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ)

ရေငြ သုံးေငြ ရေငြ သုံးေငြ ရေငြ သုံးေငြ

၁ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၅၇၆၉၇.၉၉၈ ၁၃၀၆၄၆.၆၆၇ ၂၂၇၅၃၅.၆၄၇ ၂၁၅၂၁၈.၁၆၃ ၁၃၇,၅၂၂.၂၄၅ ၉၃,၃၁၄.၁၆၅

၂ ျပည္ထဲေရး ၁၁၅၀၀.၈၅၇ ၁၃၀၈၈.၇၂၇ ၉၄၇၅.၁၇၃ ၁၅၀၀၄.၆၈၇ ၁၀,၉၈၇.၀၃၃ ၂၆,၈၆၉.၃၆၅

၃ ျပန္ၾကားေရး ၃၃၀.၉၆၇ ၉၉.၂၇၄ ၃၀၀.၀၀၀ ၁၆.၅၅၅ ၃၅၀.၀၀၀ ၃၆.၂၇၉

၄ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း

၁၀၃၆.၉၄၅ ၄၄၃၁.၅၂၁ ၁၁၁၅.၆၇၁ ၄၆၀၂.၁၅၉ ၁,၂၂၉.၃၀၈ ၄,၇၂၃.၉၆၇

၅ သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး

၄၅၀.၇၆၂ ၁၃၄၀.၄၈၆ ၃၈၄.၅၉၉ ၁၅၂၉.၀၀၄ ၄၁၀.၃၅၈ ၂,၁၄၁.၃၃၀

၆ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား

၃၉.၃၆၀ ၁၀၇၂.၃၇၁ ၁၀၆.၀၆၇ ၁၃၃၁.၃၈၉ ၃၇.၈၀၅ ၁,၉၉၁.၉၉၉

၇ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၁၀၃.၆၈၄ ၁၀၁၄.၅၂၂ ၀.၃၇၆ ၁၃၁၉.၄၈၀ ၃.၅၃၁ ၁,၇၉၃.၂၄၆

၈ ေဆာက္လုပ္ေရး ၉၅၅.၇၃၉ ၂၅၉၇၀.၄၁၇ ၁၀၅၇.၀၀၀ ၂၃၇၆၉.၃၃၂ ၁,၁၅၁.၉၈၉ ၃၁,၇၀၁.၉၄၄

၉ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔အင္အား

၀.၀၀၂ ၃၈.၄၄၅

၁၀ တိုင္းေဒသႀကီး 
ကုန္တင္ကုန္ခ် 
ေကာ္မတီရံုး

၀.၀၀၂ ၈၉.၆၂၂ ၀.၀၀၂ ၅၅၁.၉၉၉

၁၁ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ

၂၇၉၃၅၈.၈၄၁ ၂၈၄၈၂၆.၁၃၆ ၂၃၄၈၁၉.၅၂၉ ၂၃၄၈၁၉.၅၂၉ ၂၅၀,၅၇၉.၀၀၂ ၂၇၈,၅၆၂.၆၆၆

၁၂ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႔မ်ား

၅,၄၃၀.၂၄၅ ၈၆၈၀.၂၈၇ ၆၃၇၅.၆၉၈ ၇၉၉၂.၀၀၀ ၆,၇၀၀.၀၀၀ ၂၄,၀၄၂.၆၄၅

ေပါင္း ၃၅၆,၉၀၅.၄၀၀ ၄၇၁,၂၀၈.၈၅၃ ၄၈၁,၁၆၉.၇၆၂ ၅၀၅,၆၉၁.၉၂၀ ၄၀၈,၉၇၁.၂၇၃ ၄၆၅,၇၂၉.၆၀၅

ျပည္ေထာင္စုမွ 
ေထာက္ပ့ံေငြ

၆၈၇၀၄.၀၃၄ ၂၄၅၂၂.၁၅၈ ၅၆,၇၅၈.၃၃၂

စုစုေပါင္း ၄၂၅,၆၀၉.၄၃၄ ၄၇၁,၂၀၈.၈၅၃ ၅၀၅,၆၉၁.၉၂၀ ၅၀၅,၆၉၁.၉၂၀ ၄၆၅,၇၂၉.၆၀၅ ၄၆၅,၇၂၉.၆၀၅

ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္မ်ား၏ရေငြပိုင္းတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းတြင္ ရေငြရရွိမႈတိုးျမင့္ရျခင္းမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁၅%  တုိးျမင့္ရရွိျခင္း၊ အတုိးရေငြမ်ား၊ ဒဏ္ေငြမ်ား 
တိုးျမင့္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သံုးေငြပိုင္းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းထက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ သံုးေငြတုိးျမင့္သံုးစြဲရျခင္းမွာ အေရးေပၚရန္ပုံေငြမွေတာင္္းခံ၍ အသံုးစရိတ္သုံးစြဲျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးေငြအသံုးစရိတ္တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ား 
တိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ ရေငြေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ ေငြလံုးေငြရင္းရေငြစာရင္း၌ တုိက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေငြႏွင့္ 
ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွရေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္း၊ အျခားပစၥည္းေဟာင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွရေငြ၊ မတည္ အသုံးစရိတ္မွ ေငြပင္ 
ေငြရင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းထက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ရေငြတိုးျမင့္ရရွိျခင္းမွာ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ စာရင္းရွိ၊ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ ဘီးခြန္မ်ား 
တုိးျမင့္ရရွိျခင္းႏွင့္ သာမန္ရေငြတြင္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ် ရေငြႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအတြက္ ရေငြမ်ား တုိးျမင့္ရရွိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ သံုးေငြေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ ေငြလံုးေငြရင္းအသုံးစရိတ္စာရင္းတြင္ အေဆာက္အအံု 
မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရပိုက္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရဖူလုံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးစက္ကိရိယာမ်ား၊ 
ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ရံုးသုံးစက္ကိရိယာမ်ား၊ ရံုးသုံးပရိေဘာဂမ်ား၊ ရံုးသုံးယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားရံုးသုံးပစၥည္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း 
၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းထက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ သံုးေငြတုိးျမႇင့္သံုးစြဲရျခင္းမွာ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး 
တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရပိုက္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေရဖူလံုေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးစက္ ကိရိယာႏွင့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား၊ ရံုးသံုး 
စက္ကိရိယာမ်ား၊ ရံုးသံုးပရိေဘာဂ၊ ရံုးသံုးယာဥ္မ်ား၊ အျခားရံုးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား တုိးျမႇင့္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြက္ လုိေငြျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ေထာက္ပ့ံေပးေငြသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွွစ္တြင္တုိးျမင့္ေနေသာ္လည္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တုိ႔တြင္ 
ေလ်ာ့နည္းရရွိပါသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ လုိေငြျဖည့္ဆည္းေပးမႈအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြသည္       
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ၀.၀၂% သာ တိုးျမႇင့္ရရွိပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၁-
၂၀၁၂ (PA)

၂၀၁၂-
၂၀၁၃ (PA)

၂၀၁၃-
၂၀၁၄ (PA)

၂၀၁၄-
၂၀၁၅ (PA)

၂၀၁၅-
၂၀၁၆ (PA)

၂၀၁၆-
၂၀၁၇ (PA)

၂၀၁၇-
၂၀၁၈ (RE)

၂၀၁၈-ဧၿပီ-
စက္တင္ဘာ

ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပံ့ေငြ ၁၂၇၀၀.၃၀၂ ၁၆၄၁၅၂.၀၈၄ ၃၀၀၂၀.၈၃၀ ၅၃၀၂၅.၉၇၁ ၁၁၄၃၀၃.၄၅၃ ၆၃၉၁၄.၆၀၈ ၅၆၇၅၈.၃၃၂ ၁၀၇၉၆.၉၅၇

သံုးေငြ ၈၀၀၉၃.၀၇၅ ၂၁၅၅၁၃.၃၆၃ ၁၉၃၆၁၇.၃၇၅ ၃၆၆၂၄၁.၀၈၈ ၄၇၁၂၀၈.၈၅၃ ၄၈၀၈၃၅.၂၂၅ ၄၆၅၇၂၉.၆၀၅ ၂၀၂၁၉၂.၂၄၆

ရေငြ ၆၇၃၉၂.၇၇၃ ၅၁၃၆၁.၂၇၉ ၁၆၃၅၉၆.၅၄၅ ၃၁၃၂၁၅.၁၁၇ ၃၅၆၉၀၅.၄၀၀ ၄၁၆၉၂၀.၆၁၇ ၄၀၈၉၇၁.၂၇၃ ၁၉၁၃၉၅.၂၈၉
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သာမန္အသုံးစရိတ္စာရင္းတြင္ လစာ၊ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ခရီးစရိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 
လုပ္အားခ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးစရိတ္မ်ား၊ ပင္စင္၊ အတုိးေပးေငြႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ေငြလံုးေငြရင္းအသုံးစရိတ္စာရင္းတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္း၊ ပရိေဘာဂ၊ 
ယာဥ္မ်ား၊ အျခား႐ံုးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ေၾကြးၿမီအသုံးစရိတ္စာရင္းတြင္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ 
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုခြဲေဝခ်ထားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း၌ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ လိမိတက္တြင္ ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္ျခင္း၊ ခရီးသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
ထည့္ဝင္ရင္းႏွီးျခင္းတို႔အတြက္ စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္ ၁၃၄၀၀၀.၀၀၀ သန္းအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ 
တိုးျမင့္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ (A) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (A) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (PA) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (RE) ၂၀၁၈ (၆) လ 

ေၾကြးၿမီ ၉၀၉.၉၂၁ ၈၉၂.၆၆၅ ၁၄၆၃၂၉.၅၃၃ ၂၉၀၀.၀၀၀

ေငြလံုးေငြရင္း ၂၃၉၆၆၉.၃၅၉ ၃၅၆၂၅၆.၂၁၈ ၂၀၈၉၂၆.၆၆၇ ၃၁၆၂၉၀.၂၁၃ ၁၃၃၅၉၈.၉၇၉

သာမန္ ၁၂၅၆၆၁.၈၀၈ ၁၁၄၀၅၉.၆၁၀ ၁၂၅၆၁၅.၀၂၅ ၁၄၆၅၃၉.၃၉၂ ၆၈၅၉၃.၂၆၇
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)
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ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရိွ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သာမန္အသုံးစရိတ္စာရင္းတြင္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုပ္အားခေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္၌ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေသးမ်ား မ်ားျပားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ မျဖစ္မေနသုံးစြဲရသည့္ 
လုပ္အားခအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ အခြန္အခ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ား၊ ရံုးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ဆီ၊ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ 
တံဆိပ္ေခါင္း၊ ေၾကးနန္းႏွင့္တယ္လီဖုန္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ဓာတ္အားခ၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ခႏွင့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝစရိတ္၊ 
ေၾကာ္ျငာခ၊ ေန႔ႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ား က်င္းပေရး စသည့္အသံုး စရိတ္မ်ားကုိ လ်ာထားသံုးစြဲသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ေန 
ပါသည္။ 

သာမန္ရေငြတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ ခြဲေဝေပးေသာ အခြန္ေဝစုသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း၌ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ (၁၅%) အျပင္ ဝင္ေငြခြန္ (၅%)၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ (၁၅%) ကိုခြဲေဝေပးသျဖင့္ 
အခြန္ေဝစု တိုးျမင့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၀.

၁၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀.

၅၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀.

၂၀၁၄/၁၅ ၂၀၁၅/၆၁ ၂၀၁၆/၁၇ ၂၀၁၇/၁၈

လစာ ပစၥည္း၀ယ္၊လုပ္အားခ စက္ဆီမ်ား

ျပင္ဆင္စရိတ္ လူမႈေရးစရိတ္ ၀န္ထမ္းလူမႈဖလူုံေရး

ေထာက္ပ့ံေငြ အျခား
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၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ (ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ) သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု မူလခန္႔မွန္းေျခထက္ ရေငြႏွင့္ သံုးေငြမ်ား ျမင့္တက္ေနပါသည္။ 
ဤသုိ႔ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေနျဖင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ ေရရရွိေရးမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ရေငြ (မူလ)
သုံးေငြ 
(မူလ)

ရေငြ 
(ျပဳျပင္ၿပီး)

သုံးေငြ 
(ျပဳျပင္ၿပီး)

အခြန္အေကာက္ ၅၂၃၀၃.၅၉၅ ၅၅၆၄၇.၄၄၅

သာမန္ ၂၆၇၄၄၄.၄၆၉ ၁၄၃၆၂၂.၈၉၈ ၃၀၄၃၄၉.၅၅၇ ၁၄၆၅၃၉.၃၉၂

ေငြလုံးေငြရင္း ၄၅၆၁၅.၆၀၃ ၂၇၈၄၅၇.၇၆၉ ၄၆၈၁၅.၆၀၃ ၃၁၆၂၉၀.၂၁၃

ေၾကြးၿမီ ၅၈၉၁၇.၀၀၀ ၂၂၀၀.၀၀၀ ၅၈၉၁၇.၀၀၀ ၂၉၀၀.၀၀၀

၀.

၅၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀.

၁၅၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀.

၂၅၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀၀.

၃၅၀၀၀၀.

၂၀၁၇/၁၈ 
ရေငြ 

(ျပဳျပင္ၿပီး)

၂၀၁၇/၁၈ 
သုံးေငြ 

(ျပဳျပင္ၿပီး)

၂၀၁၈ (၆) 
လ ရေငြ 
(မူလ)

၂၀၁၈ (၆) 
လ သုံးေငြ 

(မူလ)

အခြန္အေကာက္ ၅၅၆၄၇.၄၄၅ ၁၆၅၉၆.၉၇၈

သာမန္ ၃၀၄၃၄၉.၅၅၇ ၁၄၆၅၃၉.၃၉၂ ၁၂၃၂၅၂.၄၂၁ ၆၈၅၉၃.၂၆၇

ေငြလုံးေငြရင္း ၄၆၈၁၅.၆၀၃ ၃၁၆၂၉၀.၂၁၃ ၁၆၁၅၄.၇၅၈ ၁၃၃၅၉၈.၉၇၉

ေၾကြးၿမီ ၅၈၉၁၇.၀၀၀ ၂၉၀၀.၀၀၀ ၄၆၁၈၈.၀၈၉

၀.

၅၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀.

၁၅၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀.

၂၅၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀၀.

၃၅၀၀၀၀.

-၁၀၀၀၀၀.

၀.

၁၀၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

၅၀၀၀၀၀.

မူလခန္မွန္းေျခ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ
ရေငြ ၃၈၂၅၈၅.၃၁၆ ၄၀၈၉၇၁.၂၇၃

သံုးေငြ ၄၂၄၂၈၀.၆၆၇ ၄၆၅၇၂၉.၆၀၅

လုိေငြ -၄၁၆၉၅.၃၅၁ -၅၆၇၅၈.၃၃၂

-၁၀၀၀၀၀.

၀.

၁၀၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

၅၀၀၀၀၀.

၂၀၁၇/၁၈ 
(ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ)

၂၀၁၈ (၆) လ 
(မူလခန္႔မွန္းေျခ)

ရေငြ ၄၀၈၉၇၁.၂၇၃ ၁၉၁၃၉၅.၂၈၉

သံုးေငြ ၄၆၅၇၂၉.၆၀၅ ၂၀၂၁၉၂.၂၄၆

လုိေငြ -၅၆၇၅၈.၃၃၂ -၁၀၇၉၆.၉၅၇
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)
ရေငြ သုံးေငြ

သာမန္ ေငြလုံးေငြရင္း ေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္း သာမန္ ေငြလုံးေငြရင္း ေၾကြးၿမီ စုစုေပါင္း

၁ ဗဟို အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၆၅,၀၄၈.၉၅၆ ၆၅,၀၄၈.၉၅၆ ၅,၁၅၅.၃၇၇ ၂၈,၅၂၂.၈၀၆ ၃၃,၆၇၈.၁၈၃

၂ ျပည္ထဲေရး 
၀န္ႀကီးဌာန

၅,၇၅၈.၃၆၅ ၅,၇၅၈.၃၆၅ ၆,၁၆၈.၆၃၈ ၄၈၀.၆၉၅ ၆,၆၄၉.၃၃၃

၃ စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္ 
၀န္ႀကီးဌာန

၇၀၃.၀၈၉ ၇၀၃.၀၈၉ ၂,၁၅၅.၅၈၅ ၇၇.၃၈၂  ၂,၂၃၂.၉၆၇

၄ သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 

၃၀၆.၄၁၅ ၃၀၆.၄၁၅ ၈၀၈.၄၄၅ ၂၇၉.၁၄၀ ၁,၀၈၇.၅၈၅

၅ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား 
၀န္ႀကီးဌာန

၁၈.၀၉၀ ၁၈.၀၉၀ ၄၈၄.၇၅၇ - ၄၈၄.၇၅၇

၆ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန

- - ၆၈၁.၄၃၂ ၁၅.၇၀၀ ၆၉၇.၁၃၂

၇ ေဆာက္လုပ္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန

၅၈၆.၃၃၆ ၅၈၆.၃၃၆ ၂,၈၅၄.၈၉၄ ၂,၆၈၀.၄၅၉ ၅,၅၃၅.၃၅၃

၈ ရုပ္ရွင္ျမင့္တင္ေရး ၁၇၅.၀၀၀ ၁၇၅.၀၀၀ ၁၄.၈၆၃ - ၁၄.၈၆၃

၉ တိုင္းကုန္တင္ ကုန္ခ် 
ေကာ္မတီရံုး

၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ ၂၈.၁၄၁ ၁.၇၀၀ ၂၉.၈၄၁

၁၀ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာ 
ေရးေကာ္မတီ

၅၂,၂၈၀.၁၈၉ ၁၆,၁၅၄.၇၅၈ ၄၆,၁၈၈.၀၈၉ ၁၁၄၆၂၃.၀၃၆ ၄၈,၄၇၅.၄၃၅ ၉၆,၈၀၇.၈၉၇ ၁၄၅,၂၈၃.၃၃၂

၁၁ စည္ပင္ သာယာေရး 
အဖြဲ႔မ်ား

၄,၁၇၆.၀၀၀ ၄,၁၇၆.၀၀၀ ၁,၇၆၅.၇၀၀ ၄,၇၃၃.၂၀၀ ၆,၄၉၈.၉၀၀

ေပါင္း ၁၂၉,၀၅၂.၄၄၂ ၁၆,၁၅၄.၇၅၈ ၄၆,၁၈၈.၀၈၉ ၁၉၁,၃၉၅.၂၈၉ ၆၈,၅၉၃.၂၆၇ ၁၃၃,၅၉၈.၉၇၉ ၂၀၂,၁၉၂.၂၄၆

ျပည္ေထာင္စုမွ 
ေထာက္ပ့ံေငြ

၁၀,၇၉၆.၉၅၇ ၁၀,၇၉၆.၉၅၇

စုစုေပါင္း ၁၃၉,၈၄၉.၃၉၉ ၁၆,၁၅၄.၇၅၈ ၄၆,၁၈၈.၀၈၉ ၂၀၂,၁၉၂.၂၄၆ ၆၈,၅၉၃.၂၆၇ ၁၃၃,၅၉၈.၉၇၉ ၂၀၂,၁၉၂.၂၄၆
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စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၄၆၅,၇၂၉.၆၀၅ သန္း စုစုေပါင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၄၆၅,၇၂၉.၆၀၅ သန္း

စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္၃၅၉,၉၉၇.၀၀၂ သန္း စုစုေပါင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၁၄၆,၅၃၉.၃၉၂ သန္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ဗဟိုအဖြဲ႔မ်ား
၂၉.၅၆%

ျပည္ထေဲရး
၂.၃၆%

စိုက္၊ေမြး၊ဆည္
၀.၂၆%

ျပည္ေထာင္စု 
ေထာက္ပ့ံေငြ

၁၂.၁၈%

ေဆာက္လုပ္ေရး
၀.၂၄%

ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္
၅၃.၈%

စည္ပင္အဖြဲ႔မ်ား
၁.၄၃%

အျခား
၀.၁၇%

အျခားတြင္

၁၊ ျပန္ၾကားေရး (၀.၀၈%)
၂၊သယံဇာတ၊ပတ္၀န္းက်င(္၀.၀၈%)
၃၊ အား/ကာ (၀.၀၁%)
၄၊ စီမံ/ဘ႑ာ (၀.၀၀၁%)
၅၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၀၀၀၀၀၁%)

ဗဟိုအဖြဲ႔မ်ား
၃၈.၆%

ျပည္ထေဲရး
၃.၂၄%

စိုက္၊ေမြး၊ဆည္
၀.၃၆%

စီမံ/ဘ႑ာ
၁၂.၃၂%

ေဆာက္လုပ္ေရး
၀.၃၈%

ျမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္
၄၂.၉%

စည္ပင္အဖြဲ႔မ်ား
၁.၉၈%

အျခား
၀.၂၂%

အျခားတြင္

၁၊ သယံဇာတ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထနိ္းသမိ္းေရး (၀.၁၁၉%)
၂၊ က်န္းမာေရးနငွ့္အားကစား (၀.၀၁%)
၃၊ ရုပ္ရွငျ္မွင့္တငေ္ရး (၀.၀၈၈%)
၄၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၀၀၀၀%)

ဗဟိုအဖြဲ႔မ်ား
၁၀.၆၂%

ျပည္ထေဲရး
၈.၅၉%

စိုက္၊ေမြး၊ဆည္
၃.၀၂%

စီမံ/ဘ႑ာ
၀.၉၂%ေဆာက္လုပ္ေရး

၄.၉၂%

ျမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္
၆၈.၀၉%

စည္ပင္အဖြဲ႔မ်ား
၂.၃၂%

သယံဇာတ
၀.၉၉% အျခား

၀.၅၄%

အျခားတြင္

၁၊ အားကစား (၀.၄၆%)
၂၊ ရုပ္ရွငျ္မွင့္တငေ္ရး (၀.၀၂%)
၃၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၀၆%)

အျခားတြင္

၁၊ ျပန္ၾကားေရး (၀.၀၁%)
၂၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၁၂%)

ဗဟိုအဖြဲ႔မ်ား
၂၀.၀၃၆%

ျပည္ထေဲရး
၅.၇၆%

စိုက္၊ေမြး၊ဆည္
၁.၀၁%

သယံဇာတ၊ 
ပတ္၀န္းက်င္

၀.၄၅%
ေဆာက္လုပ္ေရး

၆.၈၀%

စီမံ/ဘ႑ာ
၀.၄၄%

ျမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္
၅၉.၈၁%

စည္ပင္အဖြဲ႔မ်ား
၅.၁၆%

က်န္းမာေရး၊ 
အားကာ
၀.၄၂%

အျခား
၀.၁၂%

အျခားတြင္

၁၊ ရုပ္ရွငျ္မႇင့္တငေ္ရး (၀.၀၁%)
၂၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၁၂%)

အျခားတြင္

၁၊ ရုပ္ရွငျ္မွင့္တငေ္ရး(၀.၀၈%)
၂၊သယံဇာတ၊ပတ္၀န္းက်င(္၀.၀၈%)
၃၊ အား/ကာ (၀.၀၁%)
၄၊ စီမံ/ဘ႑ာ (၀.၀၀၁%)
၅၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၀၀၀၀၀၁%)

အျခားတြင္

၁၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား (၀.၄၆%)
၂၊ ရုပ္ရွငျ္မွင့္တငေ္ရး (၀.၀၂%)
၃၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် (၀.၀၆%)
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

စုစုေပါင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၂၇၈,၄၅၇.၇၆၉ သန္း စုစုေပါင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၃၁၆၂၉၀.၂၁၃သန္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္

စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၇၈,၄၅၇.၇၆၉ သန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ(၆)လ

စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၃,၅၉၈.၉၇၉ သန္း

ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆညေ္ျမာငး္၀န္ႀကီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ပတ၀္နး္က်င္ထနိ္းသမိ္းေရး၀နႀ္ကးီဌာန

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကးီဌာန

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးကုနတ္ငက္ုနခ္်ေကာ္မတရီံုး

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ား

၆၂၈၈၀.၂၅၅

၁၃၅၁၆.၈၀၉

၂၀၂.၄၅၆

၅၈၃.၉၃၀

၁၂၈၁.၉၄၄

၄၀၄.၆၇၅

၁၇၃၃၃.၉၀၃

၃၉၉.၅၀၀

၁၆၉၉၆၂.၁၃၀

၁၁၈၉၂.၁၆၇

၀. ၂၀၀၀၀. ၄၀၀၀၀. ၆၀၀၀၀. ၈၀၀၀၀.၁၀၀၀၀၀.

ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆညေ္ျမာငး္၀န္ႀကီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ပတ၀္နး္က်င္ထနိ္းသမိ္းေရး၀နႀ္ကးီဌာန

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀နႀ္ကးီဌာန

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးကုနတ္ငက္ုနခ္်ေကာ္မတရီံုး

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ား

၂၈၅၂၂.၈၀၆

၄၈၀.၆၉၅

၇၇.၃၈၂

၂၇၉.၁၄၀

၁၅.၇၀၀

၂၆၈၀.၄၅၉

၁.၇၀၀

၉၆၈၀၇.၈၉၇

၄၇၃၃.၂၀၀
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(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၆၃၈၂.၇၅၉

၂၀၁၄၃.၄၅၀

၂၄၃၅၀.၆၄၂

၃၀၆၂၁.၂၉၆

၄၇၀၁၃.၉၂၉
၄၉၅၆၉.၄၈၀

၅၂၃၀၃.၅၉၅

၁၆၅၉၆.၉၇၈

၀.၀၀၀

၁၀၀၀၀.၀၀၀

၂၀၀၀၀.၀၀၀

၃၀၀၀၀.၀၀၀

၄၀၀၀၀.၀၀၀

၅၀၀၀၀.၀၀၀

၆၀၀၀၀.၀၀၀

၂၀၁၁/၁၂ 
အမွန္

၂၀၁၂/၁၃ 
အမွန္

၂၀၁၃/၁၄ 
အမွန္

၂၀၁၄/၁၅ 
အမွန္

၂၀၁၅/၁၆ 
အမွန္

၂၀၁၆/၁၇ 
ေရွ႕ေျပးအမွန္

၂၀၁၇/၁၈ 
လ်ာထားခ်က္

၂၀၁၈ (၆) လ 
လ်ာထားခ်က္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

(လ်ာထားခ်က္)

ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၈၂၁၇၅.၅၇၈ ၂၆၆၃၃၂.၉၉၉ ၃၇၀၆၆၈.၂၃၉ ၄၇၀၂၉၅.၅၁၃ ၃၂၅၃၃၃.၂၉၉ ၁၉၆၅၀၇.၀၀၄ ၃၉၀၃၀၀.၀၀၀

၀င္ေငြခြန္ ၂၇၄၀၂၇.၁၀၂ ၂၄၅၄၉၁.၇၁၃ ၃၁၀၉၇၈.၃၂၄ ၄၅၂၇၄၄.၀၇၅ ၅၉၀၇၁၄.၆၅၄ ၄၆၃၄၀၉.၆၄၆ ၄၂၀၀၀၀.၀၀၀

တံဆိပ္ေခါင္း ၂၆၄၂၀.၁၄၇ ၃၄၁၇၉.၂၄၂ ၂၈၈၂၉.၂၃၆ ၄၉၃၉၆.၁၂၃ ၈၉၈၄၇.၁၀၅ ၄၁၆၃၃.၂၄၉ ၄၁၈၀၀.၀၀၀၂

ေအာင္ဘာေလ ၂၁၅၄၅.၆၂၈ ၁၃၆၂.၁၂၃ ၅၀၀.၆၀၅ ၄၈၆.၈၂၃ ၃၁၂.၈၂၉ ၄၂၉၉.၄၈၅ ၉၄၂၀၂.၄၅၁

အထူးကုန္စည္ ၅၃၂၉၁.၀၈၈ ၇၄၉၀၀.၀၀၀

စုစုေပါင္း ၅၀၄၁၆၈.၄၅၅ ၅၄၇၃၆၆.၀၇၇ ၇၁၀၉၇၆.၄၀၄ ၉၇၂၉၂၂.၅၃၄ ၁၀၀၆၂၀၇.၈၈၇ ၇၅၉၁၄၀.၄၇၂ ၁၀၂၁၂၀၂.၄၅၁

၀.

၂၀၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀၀.

၈၀၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀၀.

၁၂၀၀၀၀၀.

၀.

၁၀၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

၅၀၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀၀.

၇၀၀၀၀၀.
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ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြတြင္ပါ၀င္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ရေငြသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခု၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာပါသည္။ အဆုိပါအခြန္အေကာက္ရေငြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံေသာ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ဘီးခြန္မ်ားမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းခြန္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အအုံမ်ားမွ 
ေကာက္ခံသည့္အခြန္မ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္အေဆာက္အအံုမွ ေကာက္ခံရေငြ၊ နိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားမွ ေကာက္ခံရေငြႏွင့္ 
နုိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ စည္းၾကပ္အေဆာက္အအုံမွ ေကာက္ခံရေငြမ်ားပါ၀င္ပါသည္။  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္

အခြန္အေကာက္ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၂,၃၀၃.၅၉၅ သန္း အခြန္အေကာက္ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆,၅၉၆.၉၇၈ သန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ(၆)လ

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ေထြအုပ္
၉၂၆၆.၅၃၃

(၁၈%)

ငါးလုပ္ငန္း
၆၉၁.၇၄၉

(၁%) သစ္ေတာ
 ဦးစီး

၁၄၅.၂၀၇
(၀.၂၈%)

ျမိဳ ႔ေတာ္
 စည္ပင္

၄၁၆၇၁.၉၅၆
(၈၀%)

စည္ပင္ အဖြဲ႔မ်ား
၅၂၈.၁၅၀

(၁%)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၀.

၁၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀.

၅၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀.

၀.

၅၀၀၀.

၁၀၀၀၀.

၁၅၀၀၀.

၂၀၀၀၀.

၂၅၀၀၀.

၃၀၀၀၀.

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(ေရွ႔ေျပးအမွန္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
(လ်ာထားခ်က္)

ယစ္မ်ိဳးခြန္ ေျမခြန္ တာတမံခြန္ ဓါတ္သတၱဳ အင္းအုိင္ သစ္ေတာ ပစၥည္းခြန္ ဘီးခြန္ စုစုေပါင္း

ေထြအုပ္
၅၅၉၂.၂၇၃
(၃၃.၇၀%)

ငါးလုပ္ငန္း
၆၀၆.၄၀၀
(၃.၆၅%)

သစ္ေတာဦးစီး
၆၇.၅၀၀
(၀.၄၁%)

ၿမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္
၁၀၁၁၆.၆၃၈ 
(၆၀.၉၅%)

စည္ပင္အဖြဲ႔မ်ား
၂၁၄.၁၆၇
(၁.၂၉%)
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၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္
(လ်ာထားခ်က္)

အခြန္အေကာက္ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၂,၃၀၃.၅၉၅ သန္း အခြန္အေကာက္ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆,၅၉၆.၉၇၈ သန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ(၆)လ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္

စုစုေပါင္းအခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရေငြ 
က်ပ္ ၇၅၉,၁၄၀.၄၇၂ သန္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (လ်ာထားခ်က္)

စုစုေပါင္းအခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိေငြ 
က်ပ္ ၁,၀၂၁,၂၀၂.၄၅၁ သန္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)
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၂၀၁၆-၂၀၁၇ (ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လ
(၁၄.၆.၂၀၁၈) အထိ ေကာက္ခံရရွိမႈစာရင္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ေရွ႕ေျပးအမွန္စာရင္း)

စုစုေပါင္းအခြန္ေ၀စု က်ပ္ ၁၆၃,၈၉၉.၂၀၀ သန္း စုစုေပါင္းအခြန္ေ၀စု က်ပ္ ၁၂၇,၈၄၈.၉၆၃ သန္း

စုစုေပါင္း အခြန္ေ၀စု က်ပ္ ၃၄၁၅၀.၁၄၀ သန္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ကုန္သြယ္ 
လုပ္ငန္းခြန္

၉၂၉၄၄.၀၄၅
(၅၇%)

၀င္ေငြခြန္
၁၀၂၈၀.၃၆၄

(၆%)

အထူးကုန္ 
စည္ခြန္

၆၀၆၇၄.၇၉၁
(၃၇%)

ကုန္သြယ္ 
လုပ္ငန္းခြန္

၆၇၂၂၃.၂၆၀
(၅၂.၅၉%)

၀င္ေငြခြန္
၁၄၃၁၁.၈၇၇
(၁၁.၁၉%)

အထူးကုန္ 
စည္ခြန္

၄၁၀၆၆.၉၅၅
(၃၂.၁၂%)

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
၅၂၄၆.၈၇၁ 

၄.၁၀%

ကုန္သြယ္လုပ္ငနး္ခြန္
၂၃၀၁၉.၄၈၆

(၆၈%)၀င္ေငြခြန္
၂၇၈၆.၄၄၂

(၈%)

အထူးကုန္စည္ခြန္
၆၉၂၄.၆၉၁

(၂၀%)

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
၁၄၁၉.၅၂၁ 

(၄%)
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ရေငြ

စုစုေပါင္းသာမန္ရေငြ က်ပ္ ၈၈,၈၇၆.၅၆၀ သန္း စုစုေပါင္းသာမန္သုံးေငြ က်ပ္ ၁၀၀,၄၇၀.၂၆၆ သန္း

အေထြေထြရေငြတြင္ အေဆာက္အအံုပံုစံစစ္ေဆးခ၊ အမည္ေျပာင္းခ၊ အျခားရေငြ၊ ပရီမီယံေၾကး၊ အခြန္ဌာန၏ လိုင္စင္အမည္ေျပာင္းႏွင့္ 
လိပ္စာေျပာင္းဝင္ေငြ၊ စီမံေရးရာဌာနတြင္ အငွားခ်ထားေသာ ဆုိင္/ေျမအမည္ေျပာင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းေျပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊သီရိမဂၤလာေစ်း၊မဂၤလာမြန္ေစ်း၊ မဂၤလာေစ်းသစ္၊ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းႏွင့္ ၾကက္/ဘဲေစ်းတုိ႔တြင္ ေကာက္ခံသည့္ ယာဥ္ 
ရပ္နားခမ်ား၊ ပိုက္ေဖာက္ခမ်ား၊ ဌာနအသီိးသီးမွပံုစံေရာင္းရေငြမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သတင္းစာေရာင္းရေငြမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာန၏ ဓါတ္ခြဲ 
ခန္းဝင္ေငြ၊ ၿမိဳ႕/ေျမဌာန၏ ေျမယာအမည္ေျပာင္း၊ ေျမဂရန္၊ ဂရန္သက္တမ္းတိုး၊ ရေငြမ်ား၊ အထူးဂရန္၊၃(က) အမည္ေျပာင္း၊ ေျမအမည္ 
ေပါက္၊ အိမ္တုိင္ရာေရာက္၊ ဂရန္စာအုပ္ဖိုး၊ သုသာန္မ်ားတြင္ သုသာန္ခံုငွားခ၊ ဗီဒီယုိရိုက္ခ၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ငွားခ၊ ခန္းမငွားခ၊ ကုလားထိုင္ငွားခ၊ 
စြန္႔ပစ္ေျမျမဳပ္ခ၊ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕ဒဏ္ေၾကး၊ အေဆာက္အဦၿပီးစီးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးခရေငြမ်ား၊ အမိႈက္ပံုးေရာင္းရေငြ၊ 
ေနာက္ဆံုးစြန္႔အမိႈက္ပံုသို႔ အျခားကုမၸဏီမွကားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူလာေသာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ခမ်ားပါဝင္ပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

သံုးေငြ
လစာ၊စရိတ္၊ 

ခ်ီးျမွင့္ေငြ
၁၆၉၈၁.၁၇၀

(၂%)

ခရီးစရိတ္
၁၁၂.၃၇၂
(၀.၁၃%)

ပစၥည္း၀ယ္/ 
လုပ္အားခ

၅၀၀၁၅.၆၈၂
၅၈.၇၁%

ျပင္/ထိန္းစရတိ္
၂၈၆၃၀.၂၀၈
(၃၃.၆၁%)

ပညာေရး/လူမႈေရး
စရိတ္

၁၂၄၃.၅၃၅
(၁.၄၆%)

ဧည့္ခံစရိတ္
၅၀.၅၆၃
(၀.၀၆%)

အတိုးေပးေငြ
၁၄.၉၈၀
(၀.၀၂%)

ပင္စင/္ဆုေငြ
၃၄၂၁.၇၅၆
(၄.၀၂%)

ဧည့္ခံေကၽြးေမြးစရိတ္
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ရေငြ သံုးေငြ

စုစုေပါင္းေငြလုံးေငြရင္းရေငြ 
က်ပ္ ၄၅,၆၁၅.၆၀၃ သန္း

စုစုေပါင္းေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ 
က်ပ္ ၁၆၉,၉၆၂.၁၃၀ သန္း

ရေငြ

စုစုေပါင္းသာမန္ရေငြ 
က်ပ္ ၄၂,၁၆၃.၅၅၁ သန္း

စုစုေပါင္းသာမန္သုံးေငြ 
က်ပ္ ၄၈,၄၇၅.၄၃၅ သန္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

တိုက္ခန္းေရာင္း, 
၃၃၀၅၅.၆၀၃

ေျမကြက္ေရာငး္, 
၃၀၀၀.၀၀၀

ဆိုင္ခန္းေရာငး္, 
၉၀၀၀.၀၀၀

ေစ်းသစ္ေဆာက္ 
ရေငြ, ၅၀.၀၀၀

ေဂါက္ကြင္းမရွေငြ, 
၆၀.၀၀၀

ေရမီတာေရာင္း 
ရေငြ, ၄၅၀.၀၀၀

သံုးေငြ

လစာ၊စရိတ,္ 
၈၆၇၆.၆၈၃

ခရီးစရိတ,္ 
၄၉.၆၈၅

ပစၥည္း၀ယ္, 
၂၅၅၇၉.၃၂၂

ေဆာင္ရြက္မႈစရိ
တ္၊လုပ္အားခ, 
၁၁၉၀၂.၆၆၇

ပညာေရး၊လူမႈေရး
စရိတ္, ၄၇၅.၁၂၃

ဧည့္ခံစရိတ္, 
၃၀.၃၅၀

အတိုးေပးေငြ, 
၂၃.၁၂၉

ပင္စင္လစာ၊ဆေုငြ
, ၁၇၃၈.၄၇၆

ဧည့္ခံေကၽြးေမြးစရိတ္

ပြဲရံု၊သိုေလွာင္ရံု၊သား
သတ္ရံု၊ယာဥ္စခနး္, 

၄၈၀၅.၇၃၀ ေစ်းေဆာက္, 
၁၇၁၀.၀၀၀

တံတားေဆာက,္ 
၈၀၀၀.၀၀၀

လမ္းခင္း, 
၃၈၀၄၂.၆၆၇

လမ္း၊တံတားဖြံ႔ၿဖိ းဳ 
ေရး, ၄၂၅၀.၀၀၀၁

ပန္းဥယာဥ္၊ကစား 
ကြင္း, ၁၆၄၃.၅၀၀

ေျမေလ်ာ္ေၾကး, 
၂၅၃၃.၇၃၂

ရံုး၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ, 
၇၂၈၃.၇၀၀

ေရေပးေရး, 
၈၁၅၄၄.၅၀၀

E-Government, 
၆၀၀.၀၀၀

ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္း, 
၁၃၇၇၁.၇၅၀

အျခား, 
၁၄၅၈.၆၅၁

အမွိုက္ကန္ႏွင့္ 
သုႆန္မ်ား, 
၄၃၁၇.၉၀၀

အျခားတြင္
၁၊ အားကစားရုံ (၄၀၀.၀၀၀)
၂၊ ရုံးသုံးစက္ကိရိယာ (၇၃.၃၄၇)
၃၊ ရုံးသုံးပရိေဘာဂ (၈၈.၉၈၄)
၄၊ ရုံးသုံးယာဥ္ (၈၈၂.၅၀၀)
၅၊ အျခားရုံးသုံးပစၥည္း (၁၃.၈၂၀)
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ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ေၾကြးၿမီ ရေငြ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ

စုစုေပါင္းေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ 
က်ပ္ ၉၆,၈၀၇.၈၉၇ သန္း

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ကတၱရာ၊ 
ကြန္ကရစ္ခင္း, 
၂၈၄၆၁.၅၈၅

ေရေပးေရး, 
၆၃၉၄၂.၈၇

E-Government, 
၁၅၀.၀၀၀

သဘာ၀ေဘးကာ
ကြယ္ေရး, 
၇၅၀.၅၈၉

လုပ္ငန္းသုံးယာဥ၊္
စက္ပစၥည္း၀ယ,္ 

၃၂၈၇.၇၀၀

ရံုးသုံးစက္ကိရယိာ
၀ယ,္ ၈၆.၈၆၀

ပရိေဘာဂ၀ယ,္ 
၅၁.၈၆၀

ရံုးသုံးပစၥည္း၀ယ,္ 
၃.၉၇၈

ေျမေလ်ာ္ေၾကး, 
၇၂.၄၅၅

၀

စုစုေပါင္းေငြလုံးေငြရင္းရေငြ က်ပ္ ၁၆,၁၅၄.၇၅၈ သန္း
စုစုေပါင္းေႀကြးၿမီရေငြ က်ပ္ ၄၆၁၈၈.၀၈၉ သန္း
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၂၀၁၄/၁၅ (A) ၂၀၁၅/၁၆ (PA) ၂၀၁၆/၁၇ (PA) ၂၀၁၇/၁၈ (BE) ၂၀၁၈ (၆) လ

အဆင့္ျမင့္ ၂၅၁၃၈၅.၅၃၂ ၈၃၂၃၇.၃၂၈ ၇၂၈၄၄.၃၇၈ ၉၉၈၀၂.၄၉၈ ၃၅၄၅၂.၂၇၃

အေျခခံ ၁၁၆၁၄၂.၈၅၉ ၁၀၈၁၀၁.၃၂၁ ၁၁၁၆၀၅.၂၈၈ ၁၁၁၄၅၅.၈၄၄ ၅၂၆၅၂.၁၆၃

နည္းပညာ/သက္ေမြး ၃၅၂၀.၂၉၂ ၁၄၂၇.၈၈၁ ၁၂၈၈.၅၆၆ ၁၀၈၄၂.၄၀၉ ၁၅၂၅.၅၆၂

သုေတသန/တီထြငမ္ႈ ၅၄၆၄.၂၃၆ ၃၁၂၆.၆၈၄ ၄၅၁၅.၃၄၁ ၅၄၅၉.၄၁၁ ၁၆၄၆.၅၀၄

စုစုေပါင္း ၃၇၆၅၁၂.၉၁၉ ၁၉၅၈၉၃.၂၁၄ ၁၉၀၂၅၃.၅၇၃ ၂၂၇၅၆၀.၁၆၂ ၉၁၂၇၆.၅၀၂

၀.

၅၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀.

၁၅၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀.

၂၅၀၀၀၀.

၃၀၀၀၀၀.

၃၅၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စုစုေပါင္းပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တုိးျမင့္လာ 
ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္သံုးစြဲေသာ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု ႏွင့္ 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာပါသည္။ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၄/၁၅ (A) ၂၀၁၅/၁၆ (PA) ၂၀၁၆/၁၇ (PA) ၂၀၁၇/၁၈ (BE) ၂၀၁၈ ခု (၆)လ

တိုင္းေဒသႀကီး ၃၇၆၅၁၂.၉၁၉ ၁၉၅၈၉၃.၂၁၄ ၁၉၀၂၅၃.၅၇၃ ၂၂၇၅၆၀.၁၆၂ ၉၁၂၇၆.၅၀၂

ျပည္ေထာင္စု ၈၄၆၂၈၀.၁၉၇ ၁၃၃၇၅၃၈.၄၁၄ ၁၄၂၅၇၂၀.၉၆၁ ၁၅၂၈၄၈၀.၈၆၂ ၈၀၁၉၇၂.၃၈၃

စုစုေပါင္း ၁၂၂၃၇၉၃.၁၁၆ ၁၅၃၃၄၃၁.၆၂၈ ၁၆၁၅၉၇၄.၅၃၄ ၁၇၅၆၀၄၁.၀၂၄ ၈၉၃၂၄၈.၈၈၅

၀.

၂၀၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀၀.

၈၀၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀၀.

၁၂၀၀၀၀၀.

၁၄၀၀၀၀၀.

၁၆၀၀၀၀၀.

၁၈၀၀၀၀၀.

၂၀၀၀၀၀၀.
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ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စုစုေပါင္းက်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးျမင့္လာေသာ္ 
လည္း ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သုံးစြဲေသာ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ 
ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ 

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၄/၁၅ (A) ၂၀၁၅/၁၆ (PA) ၂၀၁၆/၁၇ (PA) ၂၀၁၇/၁၈ (BE) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (၆) လ

တုိင္းေဒသႀကီး ၃၂၀၈၇၃.၂၂၉ ၃၃၅၃၆၀.၂၂၂ ၂၂၆၈၉၄.၀၁၄ ၁၅၃၃၆၂.၄၄၁ ၈၅၅၉၉.၇၀၅

ျပည္ေထာင္စု ၃၄၈၁၁၃.၈၃၆ ၄၄၂၅၁၉.၃၂၃ ၅၀၇၅၅၁.၉၈၅ ၉၂၂၇၃၇.၉၆ ၄၀၈၈၃၇.၁၂၇

စုစုေပါင္း ၆၆၈၉၈၇.၀၆၅ ၇၇၇၈၇၉.၅၄၅ ၇၃၄၄၄၅.၉၉၉ ၁၀၇၆၁၀၀.၄၀၁ ၄၉၄၄၃၆.၈၃၂

၀.

၂၀၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀၀.

၈၀၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀၀.

၁၂၀၀၀၀၀.

၀
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီး၊ က်န္ဌာနမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔တုိ႔သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက မိမိရန္ပုံေငြျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္      
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္လည္းေကာင္း လုိေငြအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

စဥ္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းအမည္ သာမန္သံုးစရိတ္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

၁။ ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန ၁၂၂၅.၆၅၀

၂။ လမ္းဦးစီးဌာန ၂၀၂၈.၇၆၈ ၁၃၃၃၄.၈၉၂

၃။ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ၃၆၃.၈၆၀ ၆၁၄၄.၆၇၂

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

မွတ္ခ်က္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရိွ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂)ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ

ေက်းလက္လမ္းဦးစးီဌာန လမ္းဦးစီးဌာန
တိုင္းေဒသႀကီးစညပ္င္သာယာေရး

အဖြဲ႔

သာမန္အသုံးစရိတ္ ၁၂၃၀၀.၉၀၀ ၂၀၂၈.၇၆၈ ၃၆၃.၈၆၀

ေငြလုံးေငြရငး္အသုံးစရိတ္ ၅၀၂၉၂.၆၆၇ ၁၂၂၅.၆၅၀ ၁၃၃၃၄.၈၉၂ ၆၁၄၄.၆၇၂

၀.၀၀၀

၁၀၀၀၀.၀၀၀

၂၀၀၀၀.၀၀၀

၃၀၀၀၀.၀၀၀

၄၀၀၀၀.၀၀၀

၅၀၀၀၀.၀၀၀

၆၀၀၀၀.၀၀၀
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၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

စဥ္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းအမည္ သာမန္သံုးစရိတ္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၁၂၃၀၀.၉၀၀ ၅၀၂၉၂.၆၆၇

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

မွတ္ခ်က္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္(၃၃)ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက မိမိဘ႑ာ 
ရန္ပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြ႔က္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းတြင္ လည္းေကာင္း လိုေငြအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

စဥ္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းအမည္ သာမန္သံုးစရိတ္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီီ ၃၂၃၄.၄၁၆ ၂၈၄၆၁.၈၅၈

မွတ္ခ်က္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃)ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

စဥ္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းအမည္ သာမန္သံုးစရိတ္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

၁။ ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန ၁၇၂၄၃.၀၀၆

၂။ လမ္းဦးစီးဌာန ၁၄၃၂.၀၇၅ ၁၈၁၉.၈၅၄

၃။ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ၁၇၀.၁၁၈ ၂၄၆၅.၀၉၀
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ၿပီး၊ က်န္ဌာနမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံ ကို ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ ရရွိပါသည္။

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂ (A) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ (A) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ (A) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (A) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (A) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (PA) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (BE) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (RE)
၂၀၁၈ ဧၿပီ-

စက္တင္ဘာ (၆လ)

လမ္း ၁၂၃၅၆.၄၀၃ ၄၉၁၃၀.၆၀၀ ၄၉၈၁၉.၆၃၆ ၉၃၈၈၃.၅၀၆ ၉၇၈၈၇.၃၀၈ ၇၁၄၉၁.၅၁၅ ၈၅၆၉၁.၄၀၉ ၁၀၆၁၁၇.၈၇၅ ၅၅၁၀၈.၆၀၄

တံတား ၄၄၈၆.၃၈၂ ၄၅၂၉.၅၄၀ ၁၁၃၉.၉၉၂ ၂၈၅၅၀.၈၃၃ ၉၇၀၈၈.၄၉၈ ၃၁၂၃.၁၆၃ ၆၃၃၀.၄၅၀ ၉၉၉၈.၁၆၁ ၁၂၁၁.၃၉၀

မီးရရွိေရး ၈.၁၂၅ ၁၅၈.၅၈၇ ၅၀.၀၀၀ ၃၉၀.၀၀၀ ၈၀၈၄.၆၈၉ ၃၀၂၀၆.၈၄၆ ၁၈.၃၃၁ ၂၅၂၁.၀၅၀ ၆၈၅၃.၃၀၁

ေရရရွိေရး ၄၈၁၉.၃၄၂ ၁၇၆၄၈.၂၇၀ ၃၄၇၁၀.၉၂၅ ၅၄၅၉၅.၉၄၅ ၇၀၂၃၇.၁၂၈ ၂၉၈၅၂.၈၂၅ ၈၉၄၀၁.၉၃၇ ၈၈၃၄၂.၆၉၂ ၆၄၈၃၈.၄၂၁

၀.

၂၀၀၀၀.

၄၀၀၀၀.

၆၀၀၀၀.

၈၀၀၀၀.

၁၀၀၀၀၀.

၁၂၀၀၀၀.

(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ေက်းလက္လမ္းဦးစးီဌာန လမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးစညပ္င္သာယာေရးအဖြဲ႔

သာမန္အသုံးစရိတ္ ၃၂၃၄.၄၁၆ ၁၄၃၂.၀၇၅ ၁၇၀.၁၁၈

ေငြလုံးေငြရငး္အသုံးစရိတ္ ၂၈၄၆၁.၅၈၅ ၁၇၂၄၃.၀၀၆ ၁၈၁၉.၈၅၄ ၂၄၆၅.၀၉၀

၀.

၅၀၀၀.

၁၀၀၀၀.

၁၅၀၀၀.

၂၀၀၀၀.

၂၅၀၀၀.

၃၀၀၀၀.
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ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ျပည္သူ႔အတြက္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (Citizen’s Budget) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 
ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ) ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔ကို တေပါင္းတည္းပထမဆုံးႀကိမ္ အျဖစ္ထုတ္ေ၀ 
လုိက္ပါသည္။ ဤစာေစာင္ထုတ္ေ၀ရျခင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာသေဘာတရားမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိျခင္းျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 
ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းတို႔သည္ 
မိမိတို႔၏ေန႔စဥ္ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀မ်ားကိုရိုက္ခတ္ၿပီး၊ မည္မ်ွအေရးပါေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ 

ယခုတင္ျပခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ပါရန္လည္း 
တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
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ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ 
စုံစမ္းနိုင္ပါသည္ -

ညႊန္ၾကားေရးမႈး (တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးရံုး)   ၀၁-၂၃၁၇၅၄၈
ညႊန္ၾကားေရးမႈး (တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးရံုး)           ၀၁-၃၇၂၃၀၉
ညႊန္ၾကားေရးမႈး (တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးရံုး)       ၀၁-၈၃၀၂၀၁၃

အႀကံျပဳလိုပါက
Email:    budgetyangon@gmail.com
ရုံးလိပ္စာ - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊
               ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၀င္း။

အစိုးရဌာန၊အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ 

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါမ်ားအားေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာ 
ရန္ပံုေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံးရံႈးမႈမရိွေစရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈမရိွေစရန္၊ တင္ဒါကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖဲြ႔ကျဖစ္ေစ၊ 
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ရယူျခင္း၊ ေစ်းကစားျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစဘဲ မွန္ကန္မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ 
တာဝန္ခံမႈရိွေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အမ်ား ျပည္သူအတြက္ ထိေရာက္အက်ိဳးရိွသည့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၁၀-၄-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၇ ျဖင့္ အစိုးရဌာန၊အဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

တင္ဒါကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီ၊ ၾကမ္းခင္းေစ်းတြက္ခ်က္ေရးေကာ္မတီ၊ တင္ဒါ လက္ခံေရးႏွင့္စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ၊အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးႏွင့္လက္ခံေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းပါ ေငြရပ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရပါမည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဌာန၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။
  
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕
  ဂိတ္-၄၊ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဝင္း၊အလံုလမ္း၊ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
  ဖုန္း-၀၉ ၄၂၃၅၀၃၆၇၀၊ ၀၁-၂၃၀၂၄၇၇
  website: tender.yangon.gov.mm
  ရံုးဖြင့္ခ်ိန္      -  တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ
     နံနက္ (၉:၃၀) မွ ညေန (၄:၃၀)အထိ
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စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေဝပါသည္။

အုပ္ေရ (၅၀၀၀)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕


