
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိေစေရး၊ 
ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမူဝါဒမ်ား တသားတည္း ျဖစ္ေစေရး၊ 
အသုံးစရိတ္မ်ား ထိေရာက္ေစေရး၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအၾကား 
အျပန္အလွန္ လူမႈပဋိဉာဏ္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးကို ရည္႐ြယ္၍ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာစာေစာင္ (Citizen’s 
Budget) ကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိပါသည္။ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကို 
ျပည္သူမ်ား ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ရန္ ယခု လက္ကမ္း 
စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝအပ္ပါသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး 
Citizen’s Budget တြင္လည္းေကာင္း၊ facebook စာမ်က္ႏွာ Bago Budget Transparency တြင္ 
လည္းေကာင္း ရယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

l	ျပည္ေထာင္စု  
လႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြ

l	တုိင္းေဒသႀကီး ရေငြ

l	စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ 
အသံုးစရိတ္မ်ား 

l	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အသံုးစရိတ္မ်ား 

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

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္

လုပ္ငန္းစဥ္ 
၁ 

အစိုးရ၏ မူဝါဒ 
ဦးစားေပးမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းကို 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းစဥ္
၂ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
မူၾကမ္းကို စိစစ္ သုံးသပ္ 
မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး 
လႊတ္ေတာ္က အတည္ 
ျပဳျခင္း၊

လုပ္ငန္းစဥ္
၃ 

လ်ာထားသည့္အတိုင္း 
ရေငြရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အသုံး 
စရိတ္သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းစဥ္
၄
အစိုးရ၏ မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ား၊ 
အသုံးစရိတ္မ်ား ထိေရာက္ 
ေကာင္းမြန္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ 
ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားက 
လာမည့္ႏွစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း။

1

2 3

4

 ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ဘတ္ဂ်က္အမွာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုမွ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

 ဌာန၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနက စိစစ္ျခင္း၊

 တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စိစစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ျခင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္က စိစစ္၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း၊

 ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) သို႔ ေပးပို႔တင္ျပျခင္း၊

 ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔က 
စိစစ္ျခင္း၊

 ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး၊

 ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအရအသုံးဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္သြင္းျခင္း၊  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

 ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အတည္ျပဳျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း။ 



၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ရေငြတြင္ 
(က)  အခြန္အေကာက္ရေငြ (၃%)
(ခ)  အျခား သာမန္ရေငြ (၁၁%) ႏွင့္ 
(ဂ)  လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား(၈၆%) ပါဝင္ပါသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္မွာ ၂၀၁၈-၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅,၈၂၆ သန္း ရွိမည္ျဖစ္ရာ လူတစ္ဦး 
က်လွ်င္ က်ပ္ ၃၄,၀၀၀ ခန္႔ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ပ္ ၉၅,၈၂၈ သန္းကို ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ 
ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အတြက္ႏွင့္ က်ပ္ ၆၉,၉၉၈ သန္းကို ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပးေရးႏွင့္ အစိုးရ 
ယႏၲယား လည္ပတ္ေရးတို႔အတြက္ သာမန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ သုံးစြဲပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 
တိုင္းေဒသႀကီးကို ေကာက္ခံခြင့္ 
အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြန္အခမ်ားမွ ရေငြ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ စုစုေပါင္း 
ဘ႑ာရင္းျမစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ 
ရေငြက ၃ % ပါဝင္ပါသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါဌာနမ်ားက ရွာေဖြရရွိေသာ အခြန္မဟုတ္သည့္ အျခားသာမန္ရေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္ အျခားသာမန္ရေငြ က်ပ္ ၁၈,၆၂၂ သန္း ရွိမည္ဟု 
လ်ာထားၿပီး၊ ရေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၁% ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွာ 
(၁)  အေထြေထြလိုေငြျဖည့္လႊဲေျပာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ (grant transfer) 
(၂)  အခြန္ေဝစု 
(၃)  မဲဆႏၵနယ္ေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ 
(၄)  ကဝ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ UNDP ေထာက္ပံ့ေငြတို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္းရေငြ၏ ၈၆ % ျဖစ္ပါသည္။

Grant transfer မွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အဓိကအက်ဆုံး ဘ႑ာရင္းျမစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၈-၁၉ ခု၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၃၁,၉၂၈ သန္း (ဘ႑ာရင္းျမစ္စုစုေပါင္း၏ ၈၀%) ျဖစ္ပါသည္။ အျခားလႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားတြင္ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔မွ 
အခြန္ေဝစုျပန္ရေငြ က်ပ္ ၆,၁၄၆ သန္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္း ၂,၈၀၀ ႏွင့္ ကဝၿမိဳ႕နယ္အတြက္ UNDP 
ေထာက္ပံ့ေငြ ၁,၁၅၈ သန္း ပါဝင္ပါသည္။

စိုက္၊ ေမြး၊ ဆည္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္

လွ်ပ္စစ္/
စြမ္းအင္

အားကစား စီမံ/ဘ႑ာ

၂၀၁၅ - ၁၆

၂၀၁၆ - ၁၇

၂၀၁၇ - ၁၈

၂၀၁၈ - ၁၉

၂၀၁၈ (၆ လ)

ေဆာက္လုပ္ေရး တိုင္းေဒသႀကီးဗဟို စည္ပင္ ျပည္ထဲေရး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက 
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ 
အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးကေဆာင္႐ြက္သည့္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးက႑ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တို႔အတြက္ 
ဦးစားေပး သုံးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။

ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ ပင္စင္ ၂၉,၃၀၈

လစာ၊စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစသည္မ်ား ၂၈,၇၈၄

ဝန္ထမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၅၂၄

ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား ၃၅,၁၆၈

စိုက္ပ်ိဳးေရးရရွိေရးအသံုးစရိတ္ ၁၄,၇၁၁

ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ေပး 
ျခင္းတုိ႔အတြက္ စရိတ္ႏွင့္ လုပ္အားခ

၈,၄၄၁

ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ၈,၃၈၈

ဓာတ္ဆီ၊ ေခ်ာဆီႏွင့္ စက္ဆီ ၁,၄၂၁

ေရအရင္းအျမစ္  (တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ) ၇၇၄

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ) ၆၂၄

ခရီးသြားလာစရိတ္ ၅၁၅

အျခား ၂၉၃

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၅,၅၂၃

မဲဆႏၵနယ္ေထာက္ပံ့ေငြ အသံုးစရိတ္ ၂,၈၀ဝ

ဌာနဆုိင္ရာ ပညာ၊ က်န္းမာအသံုးစရိတ္ ၁,၅၅၀

UNDP ၏ ကဝၿမိဳ႕နယ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၁,၁၅၈

အျခားလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၁၅

ယစ္မ်ိဳးခြန္

အင္းအိုင္ခြန္
ပစၥည္းခြန္

ဘီးခြန္

ေျမယာခြန္

ဓာတ္သတၱဳခြန္

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း 
မ်ားအေပၚစည္းၾကပ္ခြန္

၄၆%

၁၁%

၇%

၆%

၃%

၂%

၂၅%


