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ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ 
နားလည္သိရွိေစႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ၿပီး အစိုးရ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း 
ျဖစ္ေစေရး၊ ထိေရာက္သည့္အသုံးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္သူပါဝင္ေရးဆြဲေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေစေရး၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရသည့္ အစိုးရအၾကား ယုံၾကည္မႈျမင့္တက္၍ 
အျပန္အလွန္ထားရွိသည့္ လူမႈပဋဉိာဏ္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေရးတုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္လ်က္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ (CITIZEN’S BUDGET) ကို ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္တိုင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိပါသည္။ 

ျပည္သူ႔အတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာစာေစာင္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ကိန္း
ဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ရေငြေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာရေငြရွာေဖြသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အစိုးရအသုံးစရိတ္ 
လ်ာထားခ်က္မ်ား၊ ဌာနႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ အေျခအေနမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပည္သူ႔ေရးရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြလုံးေငြရင္း 
အသုံးစရိတ္မ်ားစသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုစာေစာင္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာရွာေဖြႏိုင္မႈတို႔ကို ပိုင္းျခား 
စည္းသပ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၅ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းကုိလည္းေကာင္း တင္ျပထားသည့္အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူပါဝင္ႏိုင္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒ အတည္ျပဳ မျပဌာန္းမီ 
ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ (PRE–BUDGET STATEMENT) ကုိလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး၊ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
ျပည္သူလူထု၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အႀကံျပဳမႈမ်ားကုိ အားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မစတင္မီ တတ္ႏိုင္သမွ် 
ေဆာလ်င္စြာ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုး 
ေပးထားသည့္ ျပည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးမည့္ အစိုးရ၏ကတိကဝတ္ကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားကလည္း 
အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဝင္းသိန္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး



ဖတ္႐ႈရလြယ္ကူေစရန္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
အနီးစပ္ဆံုးယူသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ 
ေပါင္းျခင္းသည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲျခင္း၊ 
ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 



ျပည္သူ႕အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ မိတ္ဆက္  ၂
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား  ၃
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား  ၆
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ၇

အခန္း ၁ 

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း  ၈
 ၁.၁။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစာေစာင္မ်ား  ၈
 ၁.၂။ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျပကၡဒိန္  ၉
 
အခန္း ၂ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေမခ႐ိုစီးပြားေရး အေျခအေန  ၁ဝ
 ၂.၁။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား  ၁ဝ
 ၂.၂။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား  ၁၂
 ၂.၃။ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရး  ၁၃

အခန္း ၃ 

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာရေငြမ်ား  ၁၄
 ၃.၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မည္သည့္ရေငြမ်ား ရရွိပါသနည္း ၁၄
 ၃.၂။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြမ်ား  ၁၅
 ၃.၃။ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမွ ရေငြမ်ား  ၁၇ 
 
အခန္း ၄ 

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ား  ၁၉
 ၄.၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မည္သည့္အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲပါသနည္း  ၁၉
 ၄.၂။ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္တြင္ က႑အလိုက္ ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း  ၂ဝ
 ၄.၃။ သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္  ၂၁

အခန္း ၅ 

အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ား  ၂၄

နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ၂၅
၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွ 
အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္  ၂၆
ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ၂၇
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ Citizen's Budget ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေမးခြန္းလႊာ ၂၉
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အစိုးရတစ္ရပ္၏ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းတို႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ရသံုး 
ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ကို အဓိကကိုင္တြယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္ေကာင္း 
မြန္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာ အေရးပါသည့္ မူဝါဒနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဖာ္ျပပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွာေဖြ၊ 
သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ခိုင္မာေကာင္းမြန္သည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency)၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ (Accountability) ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္ႏိုင္မႈ 
(Civic Participation) စသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ၃ ခုအေပၚ မူတည္ပါသည္။

ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ (Citizen’s Budget) ကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ မူဝါဒမ်ား၊ ရေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ 

ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု လြယ္လင့္ 
တကူ သိရွိနားလည္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ 
တစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပး 
ထားသည့္ ျပည္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 
သူမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာ
ဆိုႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အေရးပါသည့္ တာဝန္ယူ၊ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ႏိုင္မႈတို႔ကို 
တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္  ျပည္သူ႔ 
အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ 
(Citizen’s Budget)  အပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈအတြက္ ထုတ္ျပန္ရမည့္ စာေစာင္မ်ားကို 
ထုတ္ေဝသြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ သိရွိထိုက္ 
သည္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစာေစာင္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ 
မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
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သာမန္
အသံုးစရိတ္

သာမန္
ရေငြ

ေငြလံုးေငြရင္း
အသံုးစရိတ္

ေငြလံုးေငြရင္း
ရေငြ

ေၾကြးၿမီ
အသံုးစရိတ္

ေၾကြးၿမီ
ရေငြ

ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)
အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္၊ ရေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီတုိ႔အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖာ္ျပထားသည့္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာမ်ားကုိ မည္သို႔အသုံးျပဳရန္စီမံထားသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ 
မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ စက္တင္ဘာလ 
၃ဝ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလ ၁ 
ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ရာ မတူညီသည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလ ၂ ရပ္ ကုိ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ ၆ လၾကာ ဘ႑ာေရးအကူးအေျပာင္းကာလ (Interim) ကုိ ထားရွိ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း 
ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အဓိကပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ (က) ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္း၊ (ခ) စိစစ္ အတည္ျပဳျခင္း၊ (ဂ) အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ (ဃ) စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဟူ၍ လုပ္ငန္း ၄ ရပ္ ပါဝင္ပါသည္။  

ရေငြ
အစုိးရ၏ ရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒနည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ရေငြမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ (က) သာမန္ရေငြ၊ (ခ) ေငြလုံးေငြရင္းရေငြႏွင့္ (ဂ) ေၾကြးၿမီရေငြဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

သာမန္ရေငြ
သာမန္ရေငြတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ား၊ အျခားသာမန္ရေငြမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုမွ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ားႏွင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္အတြက္ရရွိေသာ ျပည္ပအကူအညီရေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
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ေငြလံုးေငြရင္းရေငြ 
ေငြလုံးေငြရင္းရေငြတြင္ မတည္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေငြမ်ား၊ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမ်ား၊ မတည္အသုံးစရိတ္မွျပန္လည္ရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသံုးစရိတ္အတြက္ရရွိေသာ ျပည္ပ 
အကူအညီရေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ေၾကြးၿမီရေငြ
ေၾကြးၿမီရေငြတြင္ ျပည္တြင္းေခ်းယူေငြႏွင့္ ျပည္ပေခ်းယူေငြမွ ရေငြမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြမွ ရေငြမ်ား၊ 
စုေဆာင္းေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

အသံုးစရိတ္
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားလည္ပတ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ 
အစုိးရ၏ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေဝသုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ (က) သာမန္အသံုးစရိတ္၊ (ခ) ေငြလုံး 
ေငြရင္းအသံုးစရိတ္ႏွင့္ (ဂ) ေၾကြးၿမီအသံုးစရိတ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

သာမန္အသံုးစရိတ္
သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား၊ ပင္စင္ႏွင့္ လုပ္သက္ဆုေၾကးေငြမ်ား၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား 
ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစသည့္ အစိုးရ၏ အေထြေထြအသုံးစရိတ္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေျမ၊ စက္ယႏၱယားမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ လမ္း/တံတားကဲ့သုိ႔ေသာ တစ္ႏွစ္ထက္သက္တမ္းပိုသည့္ 
မတည္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေၾကြးၿမီအသံုးစရိတ္ 
ေၾကြးၿမီအသံုးစရိတ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအတြက္ အသုံးစရိတ္၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း 
အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီးေငြ (ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အသံုးစရိတ္) 
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္မတိုင္မီ (၆) လခန္႔မွစတင္၍ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ ရေငြ၊ သုံးေငြမ်ား စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသည္။

ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခ 
လက္ရိွဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အသုံးစရိတ္ပိုင္းတြင္ မူလခြင့္ျပဳေငြအျပင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ထပ္မံရရွိျခင္းေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း၊ မူလခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားကို အမွန္တကယ္ သံုးစြဲရာ၌ မသံုးစြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရေငြပိုင္းတြင္ မူလလ်ာထားေငြထက္ ပိုမိုရရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိသည္မွာ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ 
ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ထိန္းေၾကာင္းေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ရေငြႏွင့္ သုံးေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
၎ႏွင့္မူဝါဒမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အေပၚ 
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တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
တစ္ရပ္လုံးကို ဆုိလိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ 
မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခြဲေဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ 
အသိေပးထုတ္ျပန္သည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း 
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ရန္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ တာဝန္ခံေစျခင္း သို႔မဟုတ္၊ 
ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပါ ဇယား ၁ ႏွင့္ ဇယား ၂ တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပိုင္းျခား ကန္႔သတ္ပါသည္။  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ 
ဇယား ၁ က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဇယား ၂ က တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ 
မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ 

“ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက႑” တြင္ ရည္ညႊန္းသည့္အတိုင္း ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ 
ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
အားျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ 
အခြန္အခမ်ားကုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတို႔ပါ ဇယား ၅ 
ျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းပါသည္။ ဇယား ၂ အရ 
ေဆာင္ရြက္ရသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ 
ဇယား ၅ အရ ေကာက္ခံရသည့္ အခြန္အခ 
မ်ားျဖင့္ ျပည့္မီေအာင္ဘ႑ာေငြ မျဖည့္ 
ဆည္းႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
က တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသုိ႔ 
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ 
ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာကိုလည္း ေပးအပ္ထား 
ၿပီး၊ အဆိုပါအခြင့္အာဏာကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီး၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းပါ 
ရေငြမ်ားကို အခန္း (၃) တြင္လည္းေကာင္း၊ 
အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ အခန္း (၄) တြင္လည္း 
ေကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
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ဗဟိုအဖြဲအစည္းမ်ား
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒရံုးမ်ား

စာရင္းရံုးမ်ား

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

မီးသတ္ဦးစီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန

သမဝါယမဦးစီးဌာန

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန

ကုန္တင္/ကုန္ခ် လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီရံုး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန

လမ္းဦးစီးဌာန

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း 
(ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း)

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ 

ရွိေသာ က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ 

သိရွိလိုပါလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 

သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 

ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒပါ ဇယား ၂ တြင္ ၾကည့္ရႈ 

ႏိုင္ပါသည္။
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၁.၁။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစာေစာင္မ်ား

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ စက္ဝန္းပံုသ႑ာန္အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ထပ္ေက်ာ့ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီက ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ မည္သည္ကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ခ်ိတ္ဆက္ညႊန္ျပပါသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ျပသ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမွာ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္   
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာစာေစာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသည္။

အစိုးရ၏ မူဝါဒဦးစားေပးမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ မူၾကမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရပါသည္။
• ဘတ္ဂ်က္ 

အႀကိဳထုတ္ျပန္ခ်က္ 
စာေစာင္ (Pre Budget 
Statement)

• ဘတ္ဂ်က္ 
အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ 
(Executive Budget 
Proposal)

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲထားသည့္အတိုင္း ရေငြ ရွာေဖြ 

ျခင္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ 

ဘတ္ဂ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 

ပါသည္။

• ႏွစ္တြင္းအစီရင္ခံစာမ်ား (In-year Reports)

• ႏွစ္လယ္အစီရင္ခံစာ (Mid-year Review)

• ႏွစ္ကုန္အစီရင္ခံစာ (Year-End Report)

ဘတ္ဂ်က္ကို အစိုးရက အဆိုျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ သာမက ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ေစေရးကိုလည္း အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ထိုအဆင့္တြင္ရရွိသည္ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ လာမည့္ 
ႏွစ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။
• စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ (Audit Report)

မူၾကမ္းေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စိစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက 

အတည္ျပဳျပဌာန္းပါသည္။
• ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ (Enacted Budget)

• ယခုထုတ္ေဝေသာ ျပည္သူသို႔ ဘတ္ဂ်က္   
    အစီရင္ခံစာ (Citizen’s Budget)
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ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေရးဆြဲခြင့္ရွိေသာဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားစီမံခန္႔ခြဲသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေစပါသည္။ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အဆိုပါနည္းလမ္းတြင္ ရပ္ရြာ 
အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုသံုးစြဲမည္ကုိ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ အခြန္ထမ္း 
ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစာေစာင္မ်ားမွာ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဥပေဒအျဖစ္  မျပဌာန္းမီ  ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ား၊ 
၎ဥပေဒအရ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လ်ာထားသည့္ ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခအေနမ်ား၊ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ စာရင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစာေစာင္မ်ားမွတဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားကို သိရွိနားလည္မႈမ်ားကိုအေျခခံ၍ ျပည္သူမ်ားက 
အစိုးရဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ  စီမံကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမို
ပါဝင္လာၾကႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁.၂။ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျပကၡဒိန္

ဇန္နဝါရီလ
ဘတ္ဂ်က္အမွာစာထုတ္ျပန္ျခင္း
ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ
တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက စိစစ္ျခင္း

မတ္လ
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စိစစ္၍ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ျခင္း၊  လႊတ္ေတာ္က 
စိစစ္၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း

ဧၿပီလ
ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ဳပ္) သို႔ 
ေပးပို႔တင္ျပျခင္း

ေမလ
ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမွ စိစစ္ျခင္း

ဇြန္လ
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လ
ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသံုးဥပေဒၾကမ္းကို 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း

စက္တင္ဘာလ
ျပည္ေထာင္စု လႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြကို အတည္ 
ျပဳျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ 
ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
အတည္ျပဳျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥပေဒအျဖစ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုး ျပဌာန္းျခင္း
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စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ (ဂ်ီဒီပီ) ဆိုသည္မွာ ေဒသတစ္ခု၌ 
ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုးျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရြယ္အစားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
မႈကို ညႊန္ျပပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္း အမ်ားအျပားရွိသည့္အနက္ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အသုံး 
စရိတ္တို႔မွာ အေရးပါပါသည္။ 

အစုိးရက အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
တိုးျမႇင့္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ 
လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ဂ်ီဒီပီ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္ 
လာလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏွစ္အလုိက္ 
ေဈးနႈန္းမ်ားအရ ၁၁.၉ %  တုိးတက္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 
ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုျပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အတြင္း လူတစ္ဦးက်ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးသည္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၁,၇၄ဝ,၉၂၅ က်ပ္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ က႑အလိုက္ပါဝင္မႈ
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
(ပါဝင္မႈရာခိုင္နႈန္းအားျဖင့္)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဂ်ီဒီပီ
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

(က်ပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း)

ဝ

၂ဝဝဝ

၂ဝ၁၇-၁၈ ၂ဝ၁၈-၁၉

၄ဝဝဝ

၆ဝဝဝ

၈ဝဝဝ

၁ဝဝဝဝ

၇၆၆၃
၈၅၇၂

၂.၁။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား 

လယ္ယာ
၃ဝ% စက္မႈ

၃ဝ%

ဝန္ေဆာင္မႈ
၄ဝ%
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 လယ္ယာက႑ႀကီး ၂၅၂၈ ၃ဝ%
 လယ္ယာ ၁၆ဝ၃ ၁၉%
 သားငါး ၉၁၈ ၁၁%
 သစ္ေတာ ၇ ဝ.၁%

 စက္မႈက႑ႀကီး ၂၆၁၂ ၃ဝ%
 စက္မႈလက္မႈ ၁၉၈၁ ၂၃%
 ေဆာက္လုပ္ေရး ၅၅ဝ ၆%
 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၆ ၁%
 သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း ၁၄ ဝ.၂%
 စြမ္းအင္ ၁

 ဝန္ေဆာင္မႈက႑ႀကီး ၃၄၃၂ ၄ဝ%
 ကုန္သြယ္မႈ ၁၆၈၅ ၂ဝ%
 ပို႔ေဆာင္ေရး ၁ဝ၆၅ ၁၂%
 အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ၂၆၅ ၃%
 လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၂၁၈ ၃%
 ဆက္သြယ္ေရး ၁၈၁ ၂%
 ေငြေရးေၾကးေရး ၁၈ ဝ.၂%
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မွတ္ခ်က္ - ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ 

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ဘ႑ာေရး ႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ 

ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိသုိ႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ပါသည္။ မတူညီသည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလ ၂ ရပ္ကုိ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၈ 

ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ ၆ လၾကာ ဘ႑ာေရးအကူးအေျပာင္းကာလ (Interim) ကုိ ထားရွိေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းပါ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရွာေဖြရေငြျဖင့္ 
ဘ႑ာေငြလံုလံုေလာက္ေလာက္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ဝ အရ ျပည္ 
ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ သင့္ေလ်ာ္သလို ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ တိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးေငြမ်ားအနက္ အေထြေထြ လိုေငြျဖည့္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ 
(Grant transfer) မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါသ႐ုပ္ေဖာ္ပံုတြင္ ရေငြမ်ားအနက္ လိုေငြျဖည့္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ 
(Grant transfer) ပါဝင္မႈကို အျပာရင့္ေရာင ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏
ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ Grant transfer လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ ၁၃၁.၉ ဘီလီယံ ရရွိ 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ယင္းဘ႑ာႏွစ္ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၈ဝ% ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါသည္။ (လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ား တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္အေသးစိတ္ကို အခန္း (၃) တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာရေငြမ်ား တြင္ ဆက္လက္ 
ရွင္းလင္းထားပါသည္။)
 

၂.၂။  တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၁၈ဝဝဝဝ

၁၆ဝဝဝဝ

၁၄ဝဝဝဝ

၁၂ဝဝဝဝ

၁ဝဝဝဝဝ

၈ဝဝဝဝ

၆ဝဝဝဝ

၄ဝဝဝဝ

၂ဝဝဝဝ

ဝ

တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္ 
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္ပိုင္ရေငြ  ျပည္ေထာင္စုမွလႊဲေျပာင္းေထာက္ပ့ံေငြ           စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ၂ဝ၁၈ (၆ လ) ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉
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၂.၃။ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရး

n အစုိးရ၏ ရေငြမ်ား အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ဘ႑ာေငြကုိ အခြန္ 
အေကာက္ရေငြမ်ား၊ အျခားရေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ (အခန္း ၃ တြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္)

n အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ား ျပည္သူမ်ား၏လူမႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမွာ အစိုးရ၏ 
တာဝန္ျဖစ္ရာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ေက်းလက္က႑တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား မွ်ေဝ၍လည္းေကာင္း၊  ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ ျမဴနီစီပယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း 
သုံးစြဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ျပည္သူမ်ား ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားေသာေဒသမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္၊ လုပ္ငန္းကုန္က် 
စရိတ္မ်ား က်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ရရွိေရးကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းသံုးစြဲပါသည္။ (အခန္း ၄ တြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္)

n ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ တုိးျမႇင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏လူမႈဘဝ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ စီးဆင္းႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ထုိ႔အတြက္ 
ျပည္သူမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တုိး၍ ပါဝင္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ပို၍ 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
စသည့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားကို တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
    စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ်  အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္ရရွိျခင္း၊ ျပည္သူ 
မ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ပိုမိုပါဝင္လာေစႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ 
မ်ား၏ဝင္ေငြ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းလာပါက အေျခခံအေဆာက္အအံု 
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အစိုးရအခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားကုိ ပိုမိုရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားက အခြန္အခမ်ားကို မွန္ကန္စြာေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္ရာတြင္ အစိုးရကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရေငြမ်ား

l ျပည္ေထာင္စု  
လႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြ

l တုိင္းေဒသႀကီး ရေငြ

l စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ 
အသံုးစရိတ္မ်ား 

l ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အသံုးစရိတ္မ်ား 

l စီးပြားေရး ပိုမိုတိုးတက္ရန္
l အလုပ္အကိုင္မ်ား ပုိမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ 
l ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့က်ရန္ 
l အစုိးရအခြန္ဝင္ေငြ တုိးတက္ရရွိရန္ 

အသံုးစရိတ္မ်ား
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္
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တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြမ်ား
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ 
ဂ်က္ပါ ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြရေငြမ်ားတြင္ (က) အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ 
(ခ) အျခားသာမန္ရေငြတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ၎ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ 
ေငြလံုးေငြရင္းရေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီရေငြတို႔ကို လ်ာထားျခင္းမရွိပါ။

(က) အခြန္အေကာက္ရေငြ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းေဒသႀကီးကုိ ေကာက္ခံခြင့္အပ္ 
ႏွင္းထားသည့္ အခြန္၊အခမ်ားမွရေငြ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
စုစုေပါင္းဘ႑ာရင္းျမစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ရေငြက ၃ % ပါဝင္ 
ပါသည္။

(ခ) အျခားသာမန္ရေငြ
တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါဌာနမ်ားက ရွာေဖြရရွိေသာ အခြန္မဟုတ္ 
သည့္ အျခားသာမန္ရေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၁% ျဖစ္ပါသည္။

(တုိင္းေဒသႀကီး၏ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြ အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ခ်င္းစီအလိုက္ကို 
ေရွ႕တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းသြားပါမည္)

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား (Transfers) တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ အေထြေထြ 
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ (Grant transfer) ၊ အခြန္ေဝစုရေငြ (Tax sharing)၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒအရေပးသည့္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ပံ့ေငြ (Constituency Development 
Fund) ႏွင့္ ကဝၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မွ ေထာက္ပံ့ေငြတို႔ ပါဝင္ 
ပါသည္။ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ဘတ္ဂ်က္ဘ႑ာ 
ရေငြစုစုေပါင္းတြင္ ၈၆%  ပါဝင္ပါသည္။

(တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ခ်င္းစီအလိုက္ကို ေရွ႕တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္း 

ပါမည္)

၃.၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မည္သည့္ရေငြမ်ား ရရွိပါသနည္း
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၃.၂။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြမ်ား

(က) အခြန္ရေငြ
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ဇယား ၅ အရ 
တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားကုိေကာက္ခံခြင့္ေပးထားသည့္အခြန္အခမ်ားအနက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါ ဦးစီးဌာန 
၄ ခုက အခြန္အမ်ိဳးအစား ၈ မ်ိဳးကို ေကာက္ခံပါသည္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခြန္ရေငြမွာ က်ပ္ ၅,၁၇၁ သန္း 
ရရွိမည္ဟု လ်ာထားရာ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၃ % ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ရေငြမွာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ဘ႑ာရင္းျမစ္
တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္ရေငြ
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

ယစ္မ်ိဳးခြန္

အင္းအိုင္ခြန္
ပစၥည္းခြန္

ဘီးခြန္

ေျမယာခြန္

ဓာတ္သတၱဳခြန္

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း 
မ်ားအေပၚစည္းၾကပ္ခြန္

၄၆%

၁၁%

၇%

၆%

၃%

၂%

၂၅%

အခြန္အမ်ိဳးအစား ေကာက္ခံရရွိေငြ (က်ပ္သန္းေပါင္း)

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန

ယစ္မ်ိဳးခြန္ ၂,၃၅၄

ေျမယာခြန္ ၃၂၁

ဓာတ္သတၱဳခြန္ ၁၄၃

တာတမံခြန္ ၁

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန အင္းအိုင္ခြန္ ၁,၃ဝ၆

သစ္ေတာဦးစီးဌာန သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ခြန္ ၁ဝ၉

စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား

ပစၥည္းခြန္ ၅၉၆

ဘီးခြန္ ၃၄၁
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တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္ရေငြ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈ (က်ပ္သန္းေပါင္း)
၂ဝ၁၅-၁၆ မွ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ

(ခ)  အျခား သာမန္ရေငြမ်ား
အခြန္အေကာက္မဟုတ္သည့္ အျခားသာမန္ရေငြမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြရေငြ၏ ၇၈%၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ စုစုေပါင္းရေငြ၏ ၁၁% ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးပါသည့္ ရေငြအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားသာမန္ရေငြမ်ားတြင္ ငွားရမ္းခရေငြမ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးရေငြမ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးရေငြမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ 
မ်ား၏ အေဆာက္အအံုႀကီးၾကပ္ခရေငြမ်ား၊ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္စိုက္ထူခရေငြမ်ား စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သာမန္ 
ရေငြမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္ - တာတမံခြန္မွာ ေကာက္ခံရရွိမႈနည္းပါသည့္အတြက္ ေဖာ္ျပပါသ႐ုပ္ေဖာ္ပံု ၂ ခုတြင္ ထည့္သြင္းမထားပါ ။

၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇

၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈

၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉

ဝ ၁ဝဝဝ ၂ဝဝဝ ၃ဝဝဝ ၄ဝဝဝ ၅ဝဝဝ ၆ဝဝဝ ၇ဝဝဝ ၈ဝဝဝ

၂ဝ၁၈ (၆ လ)

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား 

အေပၚ စည္းၾကပ္ခြန္

ဓာတ္သတၱဳခြန္ေျမယာခြန္ဘီးခြန္ပစၥည္းခြန္အင္းအိုင္ခြန္ယစ္မ်ိဳးခြန္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား 

၇ဝ% (၁၃ဝ၃၂ သန္း)

အျခားဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၃% (၄၅၈ သန္း)
တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္

၅% (၉၆ဝ သန္း)

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ 

၂၂% (၄၁၇၂ သန္း)

စုစုေပါင္းအျခားသာမန္ရေငြ 

က်ပ္ ၁၈၆၂၂ သန္း 
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၃.၃။ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမွ ရေငြမ်ား

(က)  အေထြေထြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ (Grant transfer)
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမွာ အဓိကအက်ဆုံး ဘ႑ာအရင္း 
အျမစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရင္းျမစ္စုစုေပါင္း၏ ၈ဝ% (၁၃၁၉၂၈.၅ သန္း) ျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းမွ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ခြဲေဝေထာက္ပံ့မႈကုိ တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ 
ညႊန္ကိန္း ၆ ခု အသံုးျပဳ၍ ခြဲေဝေပးပါသည္။ ညႊန္းကိန္း ၆ ခုတြင္ - 

 အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္     
 ၁။ လူဦးေရ၊  
 ၂။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈညႊန္းကိန္း၊ 
 ၃။ ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္း
 ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ 
 ၄။ တစ္ဦးက်ဂ်ီဒီပီ၊ 
 ၅။ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ
 ၆။ တစ္ဦးက် အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ တို႔ပါဝင္ပါသည္။

(ခ) အခြန္ေဝစုရေငြ  
ေဒသအလုိက္ လိုအပ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ 
အထူးကုန္စည္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔ကို ေကာက္ခံရရွိသည့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္သို႔ အခြန္ေဝစုအျဖစ္ 
ျပန္လည္ခြဲေဝေပးပါသည္။ 

အခြန္ေဝစုကုိ ခြဲေဝေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၏ ၁၅ % ႏွင့္ အထူး 
ကုန္စည္ခြန္၏ ၁၅ % ကုိ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြတြက္ခ်က္သည့္ညႊန္ကိန္း ၆ ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ ခြဲေဝေပးပါသည္။ 
သမဝါယမအခန္းက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ တို႔မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၏ ၁၅ % ၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၏ 
၁၅ % ၊ ဝင္ေငြခြန္၏ ၅ % ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၏ ၂ % တုိ႔ကို ေကာက္ခံရရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္သုိ႔ 
ခြဲေဝေပးပါသည္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္ေဝစုရေငြမွာ က်ပ္ ၆,၁၄၆ သန္း ရွိမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၏အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ (Grant transfer) 
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ

၁၄ဝဝဝဝ
၁၂ဝဝဝဝ
၁ဝဝဝဝဝ
၈ဝဝဝဝ
၆ဝဝဝဝ
၄ဝဝဝဝ
၂ဝဝဝဝ

ဝ

၁ဝဝ%

၈ဝ%

၆ဝ%

၄ဝ%

၂ဝ%

ဝ%
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉၂ဝ၁၈ (၆ လ)

စုစ
ုေပ

ါင
္းအ

သ
ံုးစ

ရိတ
္ႏွင

့္ 
ႏိႈင

္းယ
ွဥ္ရ

ာခ
ိုင္န

ႈန္း

က
်ပ

္သ
န္း

ေပ
ါင

္း
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(ဂ)  မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ပံ့ေငြ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၁ဝဝ စီ ေထာက္ပံ့သည့္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ က်ပ္သန္း ၂,၈ဝဝ ရရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။

(ဃ) ကဝၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး UNDP ေထာက္ပံ့ေငြ
ကဝၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁,၁၅၈ သန္း ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေထာက္ပံ့ေငြအား မည္ကဲ့သုိ႔အသုံးျပဳမည္ကုိ ရပ္ကြက္/ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကဝၿမိဳ႕နယ္ 
ေဒသခံမ်ားက ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ရပါသည္။ ၎နည္းလမ္းပံုစံသစ္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေစျခင္းႏွင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေစျခင္းတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အစုိးရတစ္ရပ္၏ အခန္းက႑သည္  ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးရွိေစမည့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေစျခင္း 
စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး 
ခ်င္းစီက ေပးေဆာင္သည့္ အခြန္အေပၚလည္း မွီခိုရပါသည္။ အခြန္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မွန္ကန္စြာ ေပးေဆာင္ 
ျခင္းက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရကလည္း ေဒသတစ္ခုလံုး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ပိုမိုသာယာဝေျပာေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ 
ေစရန္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ 
တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ခြဲေဝသည့္ 
အခြန္ေဝစု

 l ဝင္ေငြခြန္
 l ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
 l တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
 l အထူးကုန္စည္ခြန္

ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား 
ဦးစီးဌာန

 

 l ယစ္မ်ိဳးခြန္
 l ေျမယာခြန္
 l ဓာတ္သတၱဳခြန္
 l တာတမံခြန္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

 l သစ္ေတာခြန္

သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန

 l အင္းအိုင္ခြန္

ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန

 l ပစၥည္းခြန္
 l ဘီးခြန္

စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္မ်ား
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၄.၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မည္သည့္အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲပါသနည္း။

အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူရျခင္းအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွ အသံုးစရိတ္ဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း  
ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္မွာ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ယာယီအမွန္စာရင္း) 
ကထက္ က်ပ္သန္း ၃,၅၄၇ ေက်ာ္ ပိုမို၍ က်ပ္ ၁၆၅,၈၂၆ သန္း ရွိမည္ဟုလ်ာထားရာ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ လူတစ္ဦးက်လွ်င္ 
က်ပ္ ၃၄,ဝဝဝ ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္၏ ၅၈ % ႏွင့္ညီမွ်သည့္ က်ပ္ ၉၅,၈၂၈ သန္းကို ေငြလံုးေငြရင္း 
အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ ၄၂ % ႏွင့္ညီမွ်သည့္ က်ပ္ ၆၉,၉၉၈ သန္းကုိ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ 
သံုးစြဲပါသည္။ သာမန္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တစ္ရပ္ခ်င္းအလိုက္ကုိ ေရွ႕တြင္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းပါမည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္

သာမန္အသံုးစရိတ္ 
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆

၂ဝဝဝဝဝ

၁၅ဝဝဝဝ

၁ဝဝဝဝဝ

၅ဝဝဝဝ

ဝ
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉၂ဝ၁၈ (၆ လ)
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၄.၂။ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္တြင္ က႑အလိုက္ ပါဝင္မႈရာခိုင္နႈန္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာစည္ပင္သာယာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးက႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႔အတြက္ ဦးစားေပး သုံးစြဲ 
လ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအသံုးစရိတ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပါဝင္မႈ
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉

ေဆာက္လုပ္ေရး တိုင္းေဒသႀကီး
ဗဟိုအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား 

စည္ပင္
သာယာ

ျပည္ထဲေရး စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္

သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္

လွ်ပ္စစ္/
စြမ္းအင္

အားကစား စီမံ/ဘ႑ာ

၂ဝ၁၈ (၆ လ)

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ 
အသံုးစရိတ္ က က်ပ္ ၄၂၄၇၅ သန္း ျဖင့္ အမ်ားဆံုးပါဝင္ၿပီး အဆိုပါအသံုးစရိတ္မ်ားကို 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ လုပ္ငန္းဌာနအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္ - ေဖာ္ျပပါ အခ်ိဳ႕အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ သုံးစြဲရမည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသ၏ 

လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အသုံးစရိတ္စာရင္းမွ  

ခြဲေဝသုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဌာနအမည္ သာမန္အသံုးစရိတ္ ေငြလံုးေငြရင္း 

အသံုးစရိတ္

စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္

အစိုးရအဖြဲ႔ ၆,ဝ၈၈ ၁,၁၈၆ ၇,၂၇၄

ဆည္ေျမာင္း ၁၄,၇၁၁ ၁၄,၇၁၁

ေက်းလက္လမ္း ၂၆၁ ၁၄,၂၃၅ ၁၄,၄၉၆

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၄၃ ၁,၇၆၅ ၁,၈ဝ၈

စက္မႈလယ္ယာ ၁,၃ဝဝ ၁,၃ဝဝ

ျမစ္ေခ်ာင္းၿဖိဳး ၁,၂၂၁ ၁,၂၂၁

ေရအရင္းအျမစ္ ၇၇၄ ၇၇၄

ေရွးေဟာင္း ၅၄ ၅၄၃ ၅၉၇

စည္ပင္ ၁၁၁ ၁ဝ၇ ၂၁၈

ကုသေရး ၇၆ ၇၆

စုစုေပါင္း ၂၂,ဝ၄၂ ၂ဝ,၄၃၃ ၄၂,၄၇၅
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အမ်ိဳးအစားအလိုက္ က်ပ္သန္းေပါင္း
သာမန္ အသံုး 

စရိတ္၏ %

ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ ပင္စင္ ၂၉၃ဝ၈ ၄၂%

လစာ၊စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစသည္မ်ား ၂၈၇၈၄ ၄၁%

ဝန္ထမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၅၂၄ ၁%

ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား ၃၅၁၆၇ ၅ဝ%

စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအသံုးစရိတ္ ၁၄၇၁၁ ၂၁%

ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ စရိတ္ႏွင့္ လုပ္အားခ ၈၄၄၁ ၁၂%

ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ၈၃၈၈ ၁၂%

ဓာတ္ဆီ၊ ေခ်ာဆီႏွင့္ စက္ဆီ ၁၄၂၁ ၂%

ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာန သာမန္အသံုးစရိတ္ (တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ) ၇၇၄ ၁%

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ) ၆၂၄ ၁%

ခရီးသြားလာစရိတ္ ၅၁၅ ၁%

အျခား ၂၉၃ ဝ.၄%

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၅၅၂၃ ၈%

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ၂၈ဝဝ ၄%

ဌာနဆိုင္ရာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ ၁၅၅ဝ ၂%

UNDP ၏ ကဝၿမိဳ႕နယ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၁၅၈ ၂%

အျခားလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၁၅ ဝ.ဝ၂%

၄.၃။ သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

(က) သာမန္အသံုးစရိတ္
သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ ဝန္ထမ္းလစာစရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမွာ ၄၁ %၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ 
၂၁ %၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႏွင့္ ပစၥည္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ၁၂ % စီျဖင့္ အမ်ားဆုံး 
ပါဝင္ပါသည္။ အျခား သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း 
တုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓါတ္ဆီ၊ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေပးသည့္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ”ႏွင့္ “ကဝၿမိဳ႕နယ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး UNDP ေထာက္ပံ့ေငြ”တို႔မွ အသံုးစရိတ္မ်ားလည္း သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 
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(ခ) ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ 
ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္ ပံုေသရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ယာဥ္၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ ကိုင္တြယ္၍မရေသာ 
ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္ 
လမ္းဦးစီးဌာနက ၃၈%၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၁%၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ၁၄% ျဖင့္ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲပါသည္။ 
ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ကို ခ႐ိုင္အလုိက္သံုးစြဲမႈတြင္ ပဲခူးခ႐ိုင္က ၃၉%၊ ျပည္ခ႐ိုင္က ၂ဝ%၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္က ၂၂% 
ႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္က ၁၉% အသီးသီး ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနရာေဒသမခြဲျခားႏိုင္သည့္ ေငြလုံးေငြရင္း 
အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ တုိင္းအစိုးရရံုးစိုက္ရာ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၏အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးခ႐ိုင္အတြက္ ေငြလုံး 
ေငြရင္းအသံုးစရိတ္မွာ က်န္ခ႐ိုင္မ်ားထက္ ပိုမိုလ်ာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

yJcl;
36996 oef;

39%
21312 oef;

om,m0wD
22% 19025 oef;

jynf
20% 18494 oef;

awmifil
19%

၂% (၁၉၆၅ သန္း)
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

၃% (၂၄၁၃ သန္း)
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

၅% (၄၇၁၆ သန္း)
အျခားဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

၃၈% (၃၆၈၇၁ သန္း)
လမ္းဦးစီးဌာန

၂၁% (၂ဝ၄၃၄ သန္း)
အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး

၁၄%(၁၂၉၈၃ သန္း)
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား

၈% (၇၆၂၅ သန္း)
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးလုပ္ငန္း

၆% (၅၇၈ဝ သန္း)
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန

၃% (၃ဝ၄၁ သန္း)
မီးသတ္ဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္  (ဌာနအလိုက္)
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္

တိုင္းေဒသႀကီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္  (ခရိုင္အလိုက္)
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္

စုစုေပါင္း ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္

က်ပ္ ၉၅၈၂၈ သန္း 
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တိုင္းအစုိးရ အဖြဲ႕ေအာက္မွ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ဦးစီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား 
ေပးေရးလုပ္ငန္း 

လမ္းဦးစီးဌာန စည္ပင္ 
သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား 

ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး*

ေက်းလက္ 
လမ္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး **

ပဲခူး ၃၆ဝ ၅ဝ၇ ၆,၆၈၉ ၁,၅ဝ၆ ၆၉ ၄၆၅

ေက်ာက္တံခါး ၂၁ ၄၇၁ ၁,၈၅၈ ၄၄၂ ၄၅ ၄၉၂

ေရႊက်င္ ၁ဝဝ ၁၄၆ ၉၉၈ ၅ဝ၂ ၇၁ ၄၈၆

ေညာင္ေလးပင္ ၂၁ ၄၇၇ ၉၉၈ ၄၇၇ ၃၂ ၄၄ဝ

ဒိုက္ဦး ၂၁ ၃၂၆ ၄၉၉ ၄၅၅ ၃၇ ၄၈၇

ေဝါ ၅ဝ ၃၁၁ ၃၈၇ ၂၉ ၄၇၆

သနပ္ပင္ ၅ဝ ၂ဝ၂ ၂၉၉ ၂၆၆ ၁၁၅ ၄၇၆

ကဝ ၅ဝ ၁ဝ၄ ၃,၇၉၃ ၂၃၅ ၁၃ ၄၈၅

ေရတာရွည္ ၁ ၇ဝ၆ ၉ဝ၄ ၅၁၆ ၁၂၆ ၁,၄၄၈

ေတာင္ငူ ၂၁၅ ၂၉ဝ ၁,ဝ၈၂ ၇၃ဝ ၁၃၁ ၄၇၃

ထန္းတပင္ ၅ဝ ၂ဝ၄ ၉၆၆ ၂၈၂ ၈၆ ၄၇၃

အုတ္တြင္း ၁ ၂၃ဝ ၁,၅၃၆ ၃၅၅ ၂၆၉ ၄၇၉

ျဖဴး ၁ ၄၃၉ ၃၁၉ ၆၄၄ ၁ဝ၂ ၄၅၂

ေက်ာက္ႀကီး ၅ဝ ၁၉ဝ ၇၆၂ ၂၅၂ ၆၂ ၄၆၄

ျပည္ ၂၃၅ ၄၆၇ ၂,ဝ၇၂ ၁,၃ဝ၉ ၂၄ ၅၂၈

ေပါက္ေခါင္း ၅ဝ ၄၆ ၉၁၅ ၂၅၄ ၈ဝ ၄၈၆

ပန္းေတာင္း ၇ဝ ၅၂ဝ ၁,၈၂၁ ၃၇၅ ၁၄ ၄၉၁

ေပါင္းတည္ ၁ ၂၅၈ ၄၈၂ ၅၁ ၄၈၄

သဲကုန္း ၂၁ ၄၁၅ ၁,ဝ၁၉ ၄၉၈ ၁၆၈ ၄၈၅

ေရႊေတာင္ ၅ဝ ၈ဝ ၃၅၃ ၁၇ ၄၇၃

လက္ပံတန္း ၁ ၁ဝ၇ ၃,၈၅၂ ၂၅၉ ၃၂ ၄၆၄

မင္းလွ ၁ဝဝ ၂၉၃ ၃,၈၃၇ ၃၂၆ ၂၆ ၄၇၉

အုတ္ဖို ၂၁ ၁၄၅ ၄၁၂ ၃၇ဝ ၃၁ ၄၆၈

ဇီးကုန္း ၁ ၉၅ ၉၈ ၂၃၃ ၂၇ ၄၃၆

နတ္တလင္း ၁ ၁၄၃ ၄၉၈ ၂၈၄ ၂၉ ၄၆၇

မိုးညိဳ ၅ဝ ၂၉၆ ၁,၁၈၁ ၄၃ဝ ၂၄ ၄၇၅

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၇ဝ ၉၁ ၁၁၁ ၄၂၂ ၃ဝ ၄၃၇

သာယာဝတီ ၃ဝဝ ၆၆ ၃၅၂ ၃၃၉ ၂၉ ၄၆၇

 ရင္းျမစ္ - ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနက ပံ့ပိုးပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဌာနႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ား 
(က်ပ္သန္းေပါင္း)

မွတ္ခ်က္ - * ** ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ သုံးစြဲသည့္ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္လမ္းမ်ား ပိုမိုေခ်ာေမြ႕လာေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ လက္ငင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဘတ္ဂ်က္မွ အခ်ိဳ႕အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ပဲခူး

ကဝ

96% 89%

သနပ္ပင္

ေဝါ

ေရႊက်င္

92% 89%

ေက်ာက္ႀကီး

95% 90%

ထန္းတပင္

ေတာင္ငူ

97% 90%

ေရတာရွည္

91%97%

ေပါက္ေခါင္း

ျပည္
93%97%

ေပါင္းတည္97%99%

သဲကုန္း

ေရႊေတာင္

ဇီးကုန္း

မိုးညိဳ

လက္ပံတန္း

သာယာဝတီ

97% 91%

ဒိုက္ဦး

98% 94%

ေညာင္ေလးပင္

ျဖဴး
95% 88%

ေက်ာက္တံခါး
98% 96%

မင္းလွ

97% 95%

အုတ္ဖို

98% 97%

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္

98% 96%

နတ္တလင္း

95% 87%

အုတ္တြင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ 
က်ား/မ စာတတ္ေျမာက္မႈနႈန္း 
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ 
အေျခခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရိွနားလည္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရရွိမႈ တိုးတက္ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ထင္ဟပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈမ်ား ပို၍ေကာင္းမြန္လာေစမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ 
အလိုက္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္၊ က်ား/မအလိုက္ 
ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားေနပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ လူထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးတင္ျပရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္စြာ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
အစီရင္ခံစာအျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ပါဝင္မႈကို
တိုးျမႇင့္ေရးတို႔အတြက္ အျခားေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈစာေစာင္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ 
ေပါင္းကူးေပးျခင္းျဖင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒရလဒ္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္စြာ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈတြင္ အေရးပါပါသည္။  ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးပါသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြပါဝင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဤစာေစာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳ 
လိုလွ်င္လည္းေကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ facebook စာမ်က္ႏွာ/ ဖုန္းနံပတ္/အီးေမးလ္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆက္တြဲေဖာ္ျပပါ 
စစ္တမ္းကို ျဖည့္စြက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ အၾကံျပဳႏိုင္ပါသည္။

   ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန
             ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဖုန္းနံပါတ္ - ဝ၅၂-၂၂ဝဝဝ၈၈
Email - bagobudget@gmail.com
Facebook စာမ်က္ႏွာ  - Bago Budget Transparency
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ေမခ႐ိုစီးပြားေရးအေျခအေန
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) က်ပ္ ၁ဝ၆,ဝ၉၆ ဘီလီယံ

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနႈန္း ၇.၆ ရာခိုင္နႈန္း 

ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနႈန္း ၅.၉၁ ရာခိုင္နႈန္း

ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၃ ဘီလီယံ 

ျပည္ပသြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၈ ဘီလီယံ 

ဘ႑ာေရးအေျခအေန
ျပည္ေထာင္စု၏ရေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂ဝ,ဝ၅၁ ဘီလီယံ

ျပည္ေထာင္စု၏အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း (တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ 
ဘ႑ာေရးလိုေငြအတြက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အပါအဝင္)

က်ပ္ ၂၄,၉၅၄ ဘီလီယံ

ျပည္ေထာင္စု၏ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၄,၉ဝ၃ ဘီလီယံ

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး ၄.၆၂ ရာခိုင္နႈန္း

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က 
ျဖည့္ဆည္းမည့္ရာခိုင္နႈန္း

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၏ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္း

ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ား က်ပ္ ၇,၅၇၆ ဘီလီယံ

အခြန္အေကာက္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး ၇.၁၄ ရာခိုင္နႈန္း

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အမ်ားဆံုးေခ်းယူ 
ႏိုင္မည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္

က်ပ္ ၇,၂ဝဝ ဘီလီယံ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ (၃၁-၃-၂ဝ၁၈) အထိ က်ပ္ ၂ဝ,၇၂၅ ဘီလီယံ

ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး ၂၂.၉ ရာခိုင္နႈန္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီ (၃၁-၃-၂ဝ၁၈) အထိ က်ပ္ ၁၃,၉၇၄ ဘီလီယံ

ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး ၁၅.၅ ရာခိုင္နႈန္း

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ရေငြစုစုေပါင္း 
(ျပည္ေထာင္စု၏ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ Grant transfer မပါဝင္မီ)

က်ပ္ ၁,ဝ၆၅ ဘီလီယံ

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂,၈၅၉ ဘီလီယံ

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုေငြအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ (Grant transfer)

က်ပ္ ၁,၇၉၄ ဘီလီယံ
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l ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ)
 https://www.mopf.gov.mm/my/page/finance/ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန/613

l ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တင္ျပသည့္ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳစာေစာင္မ်ား
 https://www.mopf.gov.mm/my/page/finance/ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန/1113

l ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ဘ႑ာေငြအရ၊အသံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား
 https://www.mopf.gov.mm/my/page/finance/ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန/800

l ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာ
 https://www.mopf.gov.mm/sites/default/files/upload_pdf/2018/08/Strategy%20%20Myan%20

%28PDF%29.pdf

l ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း
 https://www.mopf.gov.mm/sites/default/files/upload_pdf/2017/08/Financial%20Rules%20and%20

Regulation.pdf

l ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ)
 https://rimyanmar.org/en/publication/bago-citizens-budget-2018-interim

l ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္အႀကိဳထုတ္ျပန္ခ်က္စာေစာင္ (၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္)
 https://rimyanmar.org/sites/rimyanmar.org/files/publication_docs/bago_prebudget_statement_

mm.pdf

l ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ဘတ္ဂ်က္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား E-Bago (Mobile Application for Andriod)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=ebago.org&hl=en

l Renaissance Institute ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား
 https://rimyanmar.org/en/publication-category/budget-briefs

l အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း

 http://bagoregion.gov.mm/wp-content/uploads/2017/05/1.pdf

l ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
 https://rimyanmar.org/sites/rimyanmar.org/files/publication_docs/participatory_budgeting_policy_

brief_-_884_kb_1.pdf

l ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြလ်ာထားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား

 https://rimyanmar.org/sites/rimyanmar.org/files/publication_docs/s-r-planning-financing-and-
budgeting-in-myanmar-burmese-version-final-for-press.pdf

l ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ အသံုးအနႈန္းမ်ား
 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/02/Public-Financial-Management-Glossary-

Terms_Bilingual_28-feb-18.pdf
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l ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း   

 ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

l ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘတ္ဂ်က္အႀကိဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာေစာင္  
 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

l ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား 
 E-Bago Mobile Application 
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ပန္ၾကားခ်က္
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာရေငြ/သုံးေငြအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ား အလြယ္ 
တကူ နားလည္သိရွိေစရန္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ျပည္သူ႔အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
စာေစာင္မ်ားကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ၃ ႀကိမ္ဆက္တိုက္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိရွိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ျဖည့္စြက္၍ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ဤဆန္းစစ္ခ်က္ေမးခြန္းလႊာကို ျဖည့္သြင္း၍ ေဖာ္ျပထား 
သည့္နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေပးပို႔ေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ ျဖည့္၍လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
စာျဖင့္ေရးသား၍လည္းေကာင္း ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။

ဤစာေစာင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

(၁)  ဤ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ Citizen’s Budget ကို သင္မည္သို႔ ရရွိခဲ့ပါသနည္း။
(အေျဖကို တစ္ခုထက္ပို၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)
 � အစိုးရဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ၊ 
 � လႊတ္ေတာ္/လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ၊ 
 � အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ  
 � ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ 
 � မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ 
 � ရပ္႐ြာစည္းေဝးေတြ႕ဆုံမႈမ်ားမွ
 � အျခား (အျခားတြင္ ျဖည့္သြင္းပါက သီးျခားေရးသြင္း၍ ေဖာ္ျပပါ)
   ------------------------------------------------------

(၂)   ဤ Citizen Budget စာေစာင္သည္ နားလည္ရလြယ္ပါသလား။
(အေျဖတစ္ခုသာလွ်င္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ)
 � အလြန္လြယ္ကူပါသည္ 
 � လြယ္ကူပါသည္   
 � ခက္လည္းမခက္၊ လြယ္လည္းမလြယ္ပါ 
 � အနည္းငယ္ခက္ပါသည္
 � အလြန္ခက္ပါသည္

yJcl;wdkif;a'oBuD;\ Citizen’s Budget 
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(၃)  ဤ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ Citizen’s Budget စာအုပ္တြင္ သင္သိလိုေသာ အစိုးရ၏ရေငြ/သုံးေငြဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါဝင္ပါသလား။

 � အလြန္ျပည့္စုံစြာပါဝင္ပါသည္       
 � သိခ်င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးနီးပါးပါဝင္ပါသည္       
 � အနည္းငယ္ပါဝင္ပါသည္    
 � လုံးဝမပါဝင္ပါ       
 � ဘယ္လိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးပါဝင္သင့္သည္ကိုမသိပါ 
 ပိုမို သိရွိလိုေသာ အစိုးရ၏ရေငြ/သုံးေငြဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(၄)   ဤ Citizen’s Budget ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္အတြက္အသုံးဝင္ပါသလား။
 (အေျဖတစ္ခုသာလွ်င္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ)
 � အလြန္အသုံးဝင္ပါသည္     
 � အသုံးဝင္ပါသည္      
 � အသုံးဝင္သည္လည္းမဟုတ္ အသုံးမဝင္သည္လည္း မဟုတ္ပါ 
 � အသုံးမဝင္ပါ    
 � လုံးဝအသုံးမဝင္ပါ

(၅)  Citizen’s Budget တြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို သင္စိတ္အဝင္စားဆုံး 
ျဖစ္ပါသနည္း။

 (အေျဖကို တစ္ခုထက္ပို၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)
 � ရေငြမ်ား  
 � သာမန္သုံးေငြမ်ား 
 � ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မ်ား  
 � ဌာနဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္မ်ား 
 � အစိုးရ၏ရေငြမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ား၏ စီးပြားေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈ 
 � အစိုးရဘတ္ဂ်က္ကို ထိေရာက္စြာ သုံးစြဲေရးနည္းလမ္းမ်ား   
 အျခား သိရွိလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ေဖာ္ျပေပးပါ။
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(၆)  ဤ Citizen’s Budget တြင္ မည္သို႔ေသာ သတင္းတင္ျပမႈပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ အသားေပးတင္ျပမႈပုံစံကို 
သင္ႏွစ္သက္ပါသနည္း။

 (သင့္အေနျဖင့္ အေျဖကို တစ္ခုထက္ပို၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)
 � အေရးပါသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း    
 � ဂရပ္ဖ္မ်ား      
 � ကာတြန္း႐ုပ္ပုံမ်ား         
 � စာရင္းဇယားပုံစံမ်ား 
 � အျခား (အျခားတြင္ ျဖည့္သြင္းပါက မည္သို႔တင္ျပေစလိုေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(၇)  Citizen’s Budget စာေစာင္မ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းက ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္သို႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေရာက္ရိွမည္ဟု ထင္ျမင္ပါသနည္း။                                                                                                                                
(သင့္အေနျဖင့္ အေျဖကို တစ္ခုထက္ပို၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)

 � တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွလည္းေကာင္း၊ 
 � အျခား အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊              
 � လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ 
 � ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ/ေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊                           
 � ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား   
 � အျခား (အျခားတြင္ ျဖည့္သြင္းပါက မည္သို႔တင္ျပေစလိုေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ)                     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(၈)  Citizen’s Budget ကို ယခုကဲ့သို႔ စာအုပ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝျခင္းအျပင္ အျခားမည္သည့္ပုံစံျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေစလိုပါသလဲ။ (အေျဖကို တစ္ခုထက္ပို၍ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)

 � စာအုပ္ပုံစံျဖင့္ေကာင္းပါသည္    
 � လက္ကမ္းစာေစာင္ 
 � အင္တာနက္မွလည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ လည္းေကာင္း
 � အစိုးရသတင္းဌာနမ်ား
 � အျခားပုံစံမ်ားအႀကံျပဳရန္မရွိပါ  
 � အျခား (သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေသာတင္ျပမႈပုံစံမ်ားျဖင့္မွ်ေဝေစလိုကေဖာ္ျပပါရန္)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မိမိအေၾကာင္း 

(၉)  အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
 � လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ 
 � အစိုးရဝန္ထမ္း၊ 
 � ပုဂၢလိကဝန္ထမ္း၊ 
 � ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊          
 � အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
 � ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး၊ 
 � အျခား (အျခားတြင္ ျဖည့္သြင္းပါက သီးျခားေဖာ္ျပပါ )
 ------------------------------------------------------
(၁ဝ) က်ား/မ
 � အမ်ိဳးသမီး       
 � အမ်ိဳးသား

ဖုန္းနံပါတ္ - ဝ၅၂-၂၂ဝဝဝ၈၈
Email - bagobudget@gmail.com
Facebook စာမ်က္ႏွာ  - Bago Budget Transparency
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ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္
တိုင္းေဒသႀကီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝပါသည္။


