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ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရက ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုိ ဧၿပီလမွစတင္သည့္အစား ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ရန္ ျပင္ဆင္ 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အကူးအေျပာင္းကာလအတြက္ 
ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ တုုိင္းေဒသႀကီးရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ 
အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 
တုုိင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာစာေစာင္ကိုု ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းက 
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ အသံမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပိုမို 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ၎အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လတာဘတ္ဂ်က္ကုိ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ 

တုိင္းေဒသႀကီး၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရသံုုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ကုုိ ယခုုႏွစ္အေစာပိုုင္းတြင္ 
ထုုတ္ေဝႏိုင္ခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပို၍ရရွိခဲ့သလိုု ျပည္သူမ်ား၏ ေလးေလးနက္နက္ သိရိွလိုသည္မ်ား၊ စိတ္ဝင္တစားရွိမႈမ်ားႏွင့္ 
ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာေစလုိသည့့္ ဆႏၵမ်ားကုိ အေလးထားဂရုျပဳခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္အားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မွ်ေဝရန္ အေရးႀကီးသည္ကုိ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ေျမာက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ ထုတ္ေဝျခင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝျခင္းမွ ျဖစ္ထြန္း 
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစေရးကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ထုုိ႔အျပင္ ဖတ္ရႈသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအရွိဆံုးျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးရ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ေစာလွ်င္စြာ မွ်ေဝႏိုင္ရန္ ယခုအႀကိမ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ထုုတ္ေဝမႈကုိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
အကူးအေျပာင္းကာလ၏အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ အသစ္ေျပာင္းလဲသည့္ 
ဘ႑ာေရးျပကၡဒိန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁ ႏွင့္ ဇယား ၂ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီး၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုု ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖင့္ တိုုင္းေဒသ 
ႀကီး၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားပါဝင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ 
ဟုု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ဘ႑ာေရးကာလအေျပာင္းအလဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းဆိုင္ရာစာေစာင္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထုတ္ေဝျခင္းက ပဲခူးတုုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ပါဝင္ႏိုင္မႈစသည့္ 
တန္ဖိုးမ်ားအေပၚ အေလးထားသည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအေနျဖင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္သည္ ေဒသတြင္း ျပည္သူလူထု၏ေကာင္းက်ိဳးကုိ အမွန္တကယ္ ျဖည့္စြမ္း 
ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။     

ဦးဝင္းသိန္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
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*  ဖတ္ရႈရလြယ္ကူေစရန္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အနီးစပ္ဆုံး ကိန္းျပည့္ 
မ်ား ယူထားသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ ေပါင္းျခင္းသည္ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုးႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲျခင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ 
ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။
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တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း 
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ရန္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ တာဝန္ခံ 
ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္၊ ရေငြ၊ ပိုေငြ/လုိေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီတုိ႔အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကုုိ 
ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖာ္ျပထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို မည္သို႔အသုံးျပဳရန္စီမံသည္ကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာစာရင္းမွတ္တမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  

ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း
ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အဓိက 
ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ (က) ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း၊ (ခ) 
စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ (ဂ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ (ဃ) စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ဟူ၍ 
လုပ္ငန္း ၄ ရပ္ ပါဝင္ပါသည္။  

ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခ
ဘ႑ာေရးႏွစ္မတိုင္မီ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 
ရေငြမ်ား ပါဝင္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရက က႑အသီးသီးတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံရေငြအပါအဝင္ ရေငြခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

သာမန္အသံုးစရိတ္
သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား၊ ပင္စင္ ႏွင့္ လုပ္သက္ဆုေၾကးေငြမ်ား၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ 
မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစသည့္ အစိုးရ၏ 
အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေျမ၊ စက္ယႏၲယားမ်ား၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ လမ္း/တံတားကဲ့သုိ႔ေသာ တစ္ႏွစ္ထက္ 
သက္တမ္းပိုသည့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးစရိတ္
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲယား လည္ပတ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေဝသုံးစြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ရေငြ
အစိုးရ၏ရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
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ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ ဟူ၍လည္း ရံဖန္ရံခါ ဖလွယ္ ေခၚေဝၚသုုံးစြဲပါသည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ 
အစုိးရ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရ/အသုံး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားျဖစ္ပါသည္။ 

ေထာက္ပံ့ေငြ
ေထာက္ပံ့ေငြတြင္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပံုမွန္ျဖစ္ေစ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္ေငြ 
ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံရရွိသူသိုု႔ အၿပီးအပိုင္ေပးေခ်သည့္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေငြကို 
အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ (က) ႏိုင္ငံေတာ္မွေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ (ခ) ျပည္ပမွ ေထာက္ပံ့ေငြ (ျပည္ပအကူအညီရေငြ) 
ဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွေထာက္ပံ့ေငြတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒအရ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
လိုအပ္ခ်က္အရ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တင္ျပေတာင္းခံ၍ေပးရသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

စုစုေပါင္း ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုုး (ဂ်ီဒီပီ)
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ကာလတစ္ခု (မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္တစ္နွစ္) အတြင္း ေနာက္ဆုံးထုတ္လုပ္ေသာ 
ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ႏွစ္အလုိက္ 
စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း (ေဒသတြင္း) ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးအေျပာင္းအလဲအေပၚ မူတည္၍ တိုင္းတာသည္။ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာရင္းျမစ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ထိန္းေၾကာင္းေပးသည့္ 
စနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ရေငြႏွင့္သံုုးေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၎ႏွင့္မူဝါဒမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆုုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးအေျခအေနတစ္ရပ္လုံးကိုု ဆုိလုိသည္။ 
ယင္းစကားရပ္တြင္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကုုိ မဟာ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခြဲေဝလ်ာထားျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒဆိုုင္ရာ 
ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းမ်ားအား 
အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အသိေပးထုတ္ျပန္သည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
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အစိုးရမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ 
၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရပါသည္။ 
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ 
အဓိကက်သည့္ မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခရာက်လွၿပီး၊ 
ထိေရာက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတိုု႔သည္ ေကာင္း 
က်ိဳးေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစေရး 
တြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတြင္း 
ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုကဲ့သုုိ႔ေသာ က႑မ်ားမွ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္အတူ 
မိုးေလကင္းလြတ္ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း စီးပြား 
ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ထြန္း 
ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလကို ေျပာင္းလဲ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ 

ရက္ေန႔မွစတင္မည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလ ေျပာင္းလဲ 
မႈသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ေရာ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပါ ဘ႑ာႏွစ္ အကူး 
အေျပာင္းကာလကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဘ႑ာ 
ေရးႏွစ္အကူးအေျပာင္းကာလသည္ ေျခာက္လတာ 
ကာလျဖစ္ၿပီး၊ ၎က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ 
ရက္ေန႔တြင္ၿပီးဆုံးသည့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
စတင္မည့္ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေပါင္းကူး 
ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအၾကား ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ကူးေျပာင္း 
ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ဘ႑ာေရး 
ဆိုုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အစိုးရတာဝန္ယူ၊ တာဝန္ 
ခံျခင္းရွိမႈနွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပါဝင္မႈတုိ႔မွာ အေရး 
ႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ တုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားမွာ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ 
ပါေသာေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
တုိးတက္လာေစရန္္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ပါဝင္မႈကုိ 
အားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုျပည္သူ႔အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္သည့္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
ဆုိင္ရာစာေစာင္တြင္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း 
(ဘတ္ဂ်က္) ကုိ မည္သည္တုိ႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ 
သည္၊ မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးပါသည့္ အဓိက 
အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ က်စ္လ်စ္ျပည့္ 
စံုေအာင္ ေဖာ္ျပႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



9

ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္သေဘာ 
ေပါက္လာသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အစိုးရ လက္ 
တြဲျခင္းျဖင့္ အစိုးရကုိ ပို၍ တာဝန္ခံမႈရွိေစမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
၎အခ်က္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အစိုးရက အားေကာင္း 
လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံ 
ေရးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ပါဝင္မႈကို တံခါးဖြင့္ 
ကမ္းလင့္ႀကိဳဆိုုသည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးရန္၊ တာဝန္ခံထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားေသာ၊ 
ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား 
အၾကား လူမႈပဋိဥာဥ္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ 
ကတိကဝတ္ထားရွိပါသည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားအား အာဏာခြဲေဝအပ္ႏွင္း 
ထားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ညႊန္ျပပါသည္။ အေသးစိတ္ဆုိရလွ်င္ ဖြဲ႔ 
စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၁) သည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာလည္း ေပးအပ္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
“ေလ့လာဖတ္႐ႈနိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက႑” တြင္ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း 
ေလ့လာဖတ္႐ႈနိုင္ပါသည္။

ထားျပီး၊ အဆုိပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုုိ တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားတြင္ 
ျမင္ေတြ႔ႏိုုင္ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္
ဂ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ အခန္း 
၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ယခုက့ဲသုိ႔ ဘ႑ာႏွစ္အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း 
ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရသံုးခန္႔မွန္း 
ေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ၏ စြဲဲၿမဲစြာထားရွိသည့္ ကတိကဝတ္ခိုင္ၿမဲမႈကုုိ 
ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ပို၍ေကာင္းမြန္စြာျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္မည့္ တရား 
မွ်တမႈရွိေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ သိရွိထိုက္ 
သည္မ်ားကုိ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ယခုစာေစာင္မွ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
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ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္
ဥပေဒ႐ုံးမ်ား
စာရင္း႐ုံးမ်ား
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
မီးသတ္ဦးစီးဌာန
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန        
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန
သမဝါယမဦးစီးဌာန
အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန  
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴး ေရးလုပ္ငန္း
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန   
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန      
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန
ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ႐ုံး
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန    
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
လမ္းဦးစီးဌာန
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ပါ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိလိုပါလွ်င္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
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တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္
ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္မ်ားစြာ 
ပါဝင္ပါသည္။ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္
မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္းမွာလည္း အဆုိပါမ်ားစြာ 
ေသာအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ 
ဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာန 
မ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြ
စာရင္းဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရၿပီး၊  
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အၿပီးသတ္ 
အတည္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလကို ေျပာင္းလဲမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလ ေျပာင္းလဲမႈအရ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 
၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ 
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ
စာေစာင္တြင္မူ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းအသစ္ႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အေၾကာင္းကို 
ပိုမို ျပည့္စံုစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားပါသည္။

သမားရိုးက် ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္းပံုစံကုုိ ေလ့လာလို 
ပါက ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ပဲခူး 
တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္
တြင္ နမူနာအျဖစ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 



12

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ရေငြမ်ား
အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ 
ဘ႑ာေငြကုုိ အခြန္အေကာက္ ရေငြ 
မ်ား၊ အျခားရေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရ၏ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွ 
ရရွိပါသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ 
အသုံးစရိတ္မ်ား
ျပည္သူမ်ား၏လူမႈဘဝ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံေရးမွာ အစုိးရတစ္ရပ္၏ တာဝန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရသည္ အေရးပါသည့္ 
ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ျမဴနီစီပယ္ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအတြက္ သုံးစြဲသည့္နည္းတူ တိုင္း 
ေဒသႀကီးရွိျပည္သူမ်ား ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ 
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျခား 
ေသာေဒသမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ 
ေပးႏိုင္ရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
က့ဲသို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု 
မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္လည္း 
ေမွ်ာ္မွန္းသံုးစြဲပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ တိုး 
ျမႇင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရျခင္းသည္ ျပည္သူ 
မ်ား၏လူမႈဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ 
စီးဆင္းေစရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ား 
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တိုး၍ 
ပါဝင္လာႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပို၍ 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း 

ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္စည္ထုတ္ 
လုပ္မႈနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစသည့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားကို 
တုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္ကာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြားေရးတုိး 
တက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါစီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာျခင္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ပိုမိုပါဝင္လာေစႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ထြန္း 
ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြ အဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္း 
လာျခင္းသည ္အစိုးရက စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက ္
လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
ႏိုင္မည့္ အခြန္ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားကို ပိုမိုရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ားက ေပးေဆာင္ရမည့္ 
အခြန္အခမ်ားကို  မွန္ကန္စြာေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အားလံုး 
ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ 
ရာတြင္ အစိုးရကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု 
လႊဲေျပာင္း 

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား

စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အသံုးစရိတ္မ်ား

စီးပြားေရး 
ပိုမိုတိုးတက္ရန္

အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ပိုမိုဖန္တီး 
ေပးနိုင္ရန္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလ်ာ့က်ရန္

အစိုးရ 
အခြန္ဝင္ေငြ 

တိုးတက္ရရွိရန္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

အသံုးစရိတ္မ်ားတိုင္းေဒသႀကီး 
ရေငြမ်ား

ရေငြမ်ား အသံုးစရိတ္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္
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တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ဘ႑ာရေငြမ်ား ရရွိပါသနည္း?
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(က) ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြမ်ား

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ကုိယတ္ိငုရ္ွာေဖြရေငြမ်ားကုိ 
(က) လုိင္စင္ေၾကးမ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးရေငြမ်ားကဲ့ 
သုိ႔ေသာ အခြန္မဟုတ္သည့္ သာမန္ရေငြမ်ားႏွင့္ 
(ခ) ပစၥည္းခြန္၊ ေျမယာအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ 
အခြန္ကဲ့သုိ႔ေသာ အခြန္အေကာက္ရေငြတုိ႔မွ ရရွိ 
ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အကူးအေျပာင္း 
ကာလ ၆ လတာဘတ္ဂ်က္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ၏ ဘ႑ာရေငြစုစုေပါင္းအနက္မွ ၄ ရာ 
ခိုင္ႏႈန္း (က်ပ္ ၃ ဘီလီယံ ဝန္းက်င္) မွာ အခြန္ 
အေကာက္ရေငြမ်ားျဖစ္သည္။ အခြန္အေကာက္ 
မဟုတ္သည့္ အျခားကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြမ်ားကို 
“အျခားသာမန္ရေငြမ်ား”အျဖစ္ ေဖာ္ျပထား၍ 
ေဖာ္ျပပါကာလအတြင္း က်ပ္ ၈၈၅၉ သန္း 
ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး အကူးအေျပာင္းကာလ ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏  (က) ကိုယ္တုိင္ရွာေဖြရေငြမ်ားႏွင့္ (ခ) ဘ႑ာ 
ေငြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွ ရရွိသည္ဟုလည္း လြယ္လင့္တကူခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

(ခ) ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ကိုယ္တုိင္ရွာေဖြရေငြ 
မ်ားသည္ ျပည္သူ၏အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းကို ျဖည့္ 
ဆည္းႏိုင္ရန္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ ထုိ႔အတြက္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအသံုးစရိတ္အတြက္ ဘ႑ာလုိေငြ 
ကုိ ျပည္ေထာင္စုမွ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္းပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာ 
ေငြအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြမွ ရရွိၿပီး၊ ၎တြင္ “ျပည္ေထာင္စု၏ 
ေထာက္ပံ့ေငြ”၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ “အခြန္ေဝစုရေငြ” 
၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။

အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန

n ယစ္မ်ိဳးခြန္ 
n ေျမယာခြန္ 
n ဓာတ္သတၱဳခြန္ 
n တာတမံခြန္ 

ငါးလုပ္ငန္း 
ဦးစီးဌာန 

n အင္းအိုင္ခြန္ 

သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာန

n သစ္ေတာထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားအေပၚ 
စည္းၾကပ္သည့္အခြန္ 

စည္ပင္ 
သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား 

n ပစၥည္းခြန္ 
n ဘီးခြန္
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၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ျပည္ေထာင္စု၏ေထာက္ပ့ံေငြစုစုေပါင္းမွ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ 
ခြဲေဝေထာက္ပ့ံမႈကို တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္အသုံးျပဳ၍ ခြဲေဝေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ 
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားကုိ နည္းနာယူ၍အသုံးျပဳသည့္ တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္အလိုက္ အသုံးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍ တြက္ခ်က္ 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါညႊန္းကိန္းမ်ားကို သုံးစြဲပါသည္-

 n တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ လူဦးေရ
 n တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈညႊန္ကိန္း
 n တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီ
 n တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္အက်ယ္အဝန္း
 n တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ
 n တစ္ဦးက် အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ

တိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရင္းျမစ္
စုစုေပါင္း၏ 

၈၃%
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အခြန္ရေငြမ်ားမွာ (က) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ (ခ) ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ (ဂ) သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ 
(ဃ) စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အမ်ိဳးအစား ၈ ရပ္မွ ရရွိပါသည္။ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံသည့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ ေျမယာခြန္၊ တာတမံခြန္ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳခြန္တုိ႔မွာ 
တုိင္းေဒသႀကီးက ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခရေငြမ်ား၏ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္တစ္မ်ိဳးတည္းမွ 
၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံသည့္ အင္းအုိင္ခြန္မွာ စုစုေပါင္း အခြန္ရေငြ၏ 
၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအေရးပါသည့္ အခြန္ရေငြျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
တာဝန္ခံထားသည့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ရေငြ၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
ရွာေဖြေပးၿပီး၊ ၎၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ပစၥည္းခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ရရွိပါသည္။ ပစၥည္းခြန္သည္ 
ၿမိဳ႕ေနလူထုက ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရေငြ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက 
ေကာက္ခံသည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚစည္းၾကပ္သည့္အခြန္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး၏ စုစုေပါင္း 
အခြန္ရေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးပါဝင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။     ။
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အခြန္ အမ်ိဳးအစား က်ပ္သန္းေပါင္း

တစ္ဦး 
က်လွ်င္ 
(က်ပ္)

အခြန္ရေငြတြင္ 
ပါဝင္မႈ %

ယစ္မ်ိဳးခြန္ ၁၃၈ဝ ၂၈၄ ၄၁%

ေျမယာခြန္ ၁၆၁ ၃၃ ၅%

ဓာတ္သတၱဳခြန္ ၂၇ ၆ ၁%

အင္းအိုင္ခြန္ ၁၂၉၁ ၂၆၅ ၃၈%

သစ္ေတာထြက္ 
ပစၥည္းမ်ားအေပၚ 
စည္းၾကပ္သည့္ 
အခြန္

၅၆ ၁၂ ၂%

ပစၥည္းခြန္ ၂၉ဝ ၆ဝ ၉%

ဘီးခြန္ ၁၆ဝ ၃၃ ၅%

taxGaxGtkyfcsKyfa&; OD;pD;Xme

ig;vkyfief; OD;pD;Xme

opfawm OD;pD;Xme

pnfyifom,ma&; tzGJUrsm; 

1568

1291

56

450

322

265

12

92

47%

38%

2%

13%

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ 
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အစိုးရတစ္ရပ္၏ အခန္းက႑သည္  ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေစျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခဳံေရးစသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ အစိုးရက ၎ျပည္သူ႔ေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီက 
ေပးေဆာင္သည့္ အခြန္အေပၚ မွီခိုရပါသည္။ အခြန္ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မွန္ကန္စြာ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းေစ
မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအတြက္လည္း ေဒသတစ္ခုလုံး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ပိုမို သာယာဝေျပာေသာ 
အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္စနစ္ကို ပိုမို 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရိွႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ အခြန္အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ခ်င္းစီအလုိက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။

 l ယစ္မ်ိဳးခြန္
 l ေျမယာခြန္
 l ဓာတ္သတၱဳခြန္
 l တာတမံခြန္

 l ဝင္ေငြခြန္
 l ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
 l တံဆိပ္ေခါင္းခြန္
 l အထူးကုန္သြယ္ခြန္

 l သစ္ေတာခြန္

 l အင္းအိုင္ခြန္

 l ပစၥည္းခြန္
 l ဘီးခြန္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔
ခြဲေဝသည့္ အခြန္ေဝစု

အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဦးစီးဌာန

ျပည္တြင္း 
အခြန္မ်ား 
ဦးစီးဌာန

သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာန

ငါးလုပ္ငန္း
ဦးစီးဌာန

စည္ပင္
သာယာေရး 

အဖြဲ႔မ်ား
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အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူရျခင္းအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တြင္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
ဘတ္ဂ်က္မွ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ အသုံးစရိတ္ဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါအတိုင္း  ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ေျခာက္လတာ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) အတြက္ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆,၅၆ဝ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသအတြင္း 
လူတစ္ဦးက်လွ်င္ ၁၅,၇၃ဝ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ က႑အလုိက္ အသုံး 
စရိတ္ပါဝင္မႈကို တစ္ဖက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 
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စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ က႑အလိုက္ပါဝင္မႈအခ်ိဳး
(၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး အကူးအေျပာင္းကာလ ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခ)
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(၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခ)

  က်ပ္  တစ္ဦး
  သန္းေပါင္း  က်လွ်င္(က်ပ္) 

 ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ၂၈၃၃၄  ၅၈၂၂

 တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕  ၂၆၃ဝ၆  ၅၄ဝ၅
 တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္   ၈၈၉  ၁၈၃
 တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္  ၃၄  ၇
 ဥပေဒ႐ံုးမ်ား  ၃၆၆  ၇၅
 စာရင္းရံုးမ်ား  ၇၃၉  ၁၅၂
  
 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန  ၆၅၃၁  ၁၃၄၂

 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန  ၄၉၂၀  ၁၀၁၁
 အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန  ၁၉၀  ၃၉ 
 မီးသတ္ဦးစီးဌာန  ၁၄၂၂  ၂၉၂
 
 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၅၃၈၃  ၁၁ဝ၆

 စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန  ၃၉၁၉  ၈ဝ၅
 ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန  ၂၅ဝ  ၅၁
 ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန  ၅၁၃  ၁ဝ၅
 သမဝါယမဦးစီးဌာန  ၅၉၉  ၁၂၃
 အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန  ၁ဝ၂  ၂၁
 
 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန  ၁ဝ၂၅၆  ၂၁ဝ၇

 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း  ၁ဝ၂၅၆  ၂၁ဝ၇

 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  ၇၈ဝ၉  ၁၆ဝ၄

 လမ္းဦးစီးဌာန  ၇၄၃၃  ၁၅၂၇
 ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  ၃၇၆  ၇၇

 စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား  ၁၅၁၂၈  ၃၁ဝ၈

 စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား  ၁၅၁၂၈  ၃၁ဝ၈
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သာမန္အသုံးစရိတ္
သာမန္အသုံးစရိတ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္က်ခံသံုးစြဲသည့္ လစာႏွင့္စရိတ္မွာ 
တုိင္းေဒသႀကီး သာမန္အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားသာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရယူျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓါတ္ဆီ၊ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

သာမန္အသံုးစရိတ္
(အမ်ိဳးအစားအလိုက္) က်ပ္သန္းေပါင္း

စုစုေပါင္း သာမန္ 
အသံုးစရိတ္၏ %

ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ ပင္စင္ ၁၂၅ဝ၂ ၅ဝ%

လစာ၊စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစသည္မ်ား ၁၂၂၃၆ ၄၉%

ဝန္ထမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၂၆၆ ၁%

ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား ၁၁၆၂၉ ၄၇%

ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုပ္အားခ

၄၆ဝ၆ ၁၈%

ဆည္ေျမာင္း၊တာတမံ၊ ေရကန္ႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္း ၁၅၈၇ ၆%

ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ၃၉၄၉ ၁၆%

ဓာတ္ဆီ၊ ေခ်ာဆီႏွင့္ စက္ဆီ ၆၈၆ ၃%

ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာန သာမန္အသံုးစရိတ္ ၄၄၅ ၂%

အျခား ၃၅၆ ၁%

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၇၉၇ ၃%

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ ၇၁၈ ၃%

အျခား ၇၉ ဝ.၃%
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ေငြလံုးေငြရင္းအသုံးစရိတ္
ေငြလုံးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပုံေသရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေျမ၊ အေဆာက္အအံု၊ 
ယာဥ္၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ ကုိင္တြယ္၍မရေသာ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား ပါဝင္ 
ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္၏ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရအဖြဲ႔က ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲပါ 
သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းတို႔မွာ တိုင္းေဒသႀကီး ေငြလံုး 
ေငြရင္းအသံုးစရိတ္၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသီးသီး သံုးစြဲပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ (ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ)

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

အျခားဦးစီးဌာနမ်ား

စည္ပင္သာယာေရး
အဖြဲ႕မ်ား

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း

လမ္းဦးစီးဌာန
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ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အလိုက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
ဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးပါသည္။ 
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လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္း

လမ္းဦးစီး 
ဌာန 

စည္ပင္ 
သာယာေရး 
အဖြဲ႔မ်ား

စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ဦးစီးဌာန 

*ေက်းလက္ 
ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာန

**ေက်းလက္ 
လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဦးစီးဌာန

ပဲခူး ၈၃၂.၉၈ ၁၇၉၂.၃ဝ ၄၃၂၆.၅၁ ၈၂.၁၁ ၁၆၁.၅၉ ၅၆၃.ဝ၅

သနပ္ပင္ ၈၆.၉၉ ၂၈၅.၇၁ ၁၉၂.၅၉ ၅၁၂.၁၂

ကဝ ၁ဝ၂.၆၁ ၅ဝဝ.ဝဝ ၄၃ဝ.၁၉ ၄၄၃.ဝဝ ၅၄၈.၇၃

ေဝါ ၁၅၇.၄ဝ ၄၅၃.၃၄ ၁၇ ၅၄၆.၄၃

ေညာင္ေလးပင္ ၅၃၄.၉၆ ၈၄၃.၄၆ ၆၉.၃ ၃၇၃.၂၁

ေက်ာက္တံခါး ၉၉၈.၁၃ ၄၃၁.ဝဝ ၂ဝ ၅၄၉.၁၄

ဒိုက္ဦး ၂၇၈.၃၈ ၆၅ဝ.၉၆ ၅၄၇.၅၁

ေရႊက်င္ ၁၅ဝ.၉၈ ၄၅၉.ဝ၈ ၁၃၄.၉၄ ၄၄၇.၂၅

ျပည္ ၁၄၅၁.၂၆ ၈၄၈.၉၃ ၄ဝ ၆ဝ၄

ေပါက္ေခါင္း ၆၇.၅၈ ၃၁၁.၉၈ ၉၅.၈၃ ၅၄၈.၅

ပန္းေတာင္း ၁၁၄.ဝ၈ ၃ဝ၆.ဝ၉ ၅ဝ.၉၄ ၅၃၃.၇၅

ေပါင္းတည္ ၂၅ဝ.၂၉ ၁၅ဝ.ဝဝ ၂၅၃.၂၂ ၄၉.၃ ၂၉၂.၄၇ ၅ဝ၉.၅၆

သဲကုန္း ၃၆၄.၁၉ ၈၇၆.၇၁ ၂ဝ ၂၃၇

ေရႊေတာင္ ၁၄၉.၉၅ ၂၈၉.၃၂ ၅၄၈

ေတာင္ငူ ၅၆၃.ဝ၃ ၈၈၅.၅၅ ၃၈၅

ေရတာရွည္ ၆၂၁.၇၁ ၅ဝဝ.ဝဝ ၉၆၃.၁၃ ၂၁၄.၈၁ ၃၃၄.၆၈

ေက်ာက္ႀကီး ၂၁၅.၈၆ ၇၄၃.၁၆ ၂၁၇.၅

ျဖဴး ၄၄ဝ.၈၃ ၅ဝဝ.ဝဝ ၆၄၆.၉၃ ၂ဝ ၃၆၈

အုတ္တြင္း ၃၃၇.၂၉ ၁ဝ၅.ဝဝ ၅၉၁.၅၁ ၂၄၅.၅

ထန္းတပင္ ၄ဝဝ.၁၁ ၂၅၈.ဝ၈ ၃၈၃

သာယာဝတီ ၂၇၃.၂၁ ၇၇၄.၄၉ ၁၆၈.၈၂ ၆၄၃.၅

လက္ပံတန္း ၁၂၅.၈ဝ ၁၂၇.၅ဝ ၃၅၇.၉၆ ၂ဝ ၃၈၅

မင္းလွ ၃၄၁.၉၇ ၁ဝ၅.ဝဝ ၆၄ဝ.၂၄ ၅.၂၄ ၃၁၇.၂၅

အုတ္ဖို ၂၈၇.၅၆ ၃၁ဝ.၄၁ ၁၇ ၅၄၇.၅၄

ဇီးကုန္း ၂၇၃.၄ဝ ၃၇၄.၁၅ ၅၂၅.၂၇

နတ္တလင္း ၃၃၃.၅၉ ၂၈၈.၅၅ ၆၉.၃ ၆၈.၈၂ ၄၆၁.၅

မိုးညိဳ ၂၅၃.ဝ၄ ၄၆ဝ.၅ဝ ၃၁၂.၁၆ ၆၁.၉၆ ၃၅၂.၃၄

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၂၄၅.၂၁ ၅၁၅.၅၉ ၇၆.၅၆ ၃၆၁.၅

မွတ္ခ်က္
* ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ သုံးစြဲရသည့္ဌာနျဖစ္ေသာ္ 

လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးအတြက္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဘတ္ဂ်က္မွ အခ်ိဳ႕အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးစြဲေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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** ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ သုံးစြဲရသည့္ဌာနျဖစ္ေသာ္လည္း 
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္လမ္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ဆက္သြယ္သြားလာရ 
လြယ္ကူေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဘတ္ဂ်က္မွ အခ်ိဳ႕အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသုံး
စြဲေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ 
ေငြစာရင္း ေအာက္မွ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။

(၂) ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၏ တည္ေနရာအရ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) ေနရာေဒသမခြဲျခားႏိုင္သည့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အသံုးစရိတ္အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၏ ေငြလုံးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မွာ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမင့္မား 
ႏိုင္ပါသည္။

(၄) ေဖာ္ျပပါ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခ အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ 
သံုးစြဲမႈႏွင့္ အနည္းငယ္ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ 
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ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲျခင္းတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ 
အေျခခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိနားလည္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရရွိမႈ 
တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ထင္ဟပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈမ်ား ပို၍ ေကာင္း 
မြန္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံတြင္ အစိုးရ၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ 
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံအရ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ား/မအရေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုလုိအပ္ခ်က္မ်ား  
ကြဲျပားေနပါသည္။ က်ား-မေရးရာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ 
က်ား (သုိ႔မဟုတ္) မ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ လႊမ္းမိုးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ က်ား-မ ေရးရာတိမ္းညႊတ္မႈမ်ားကို 
ညႊန္းဆိုလုိသည့္အခါတြင္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္သည္။ က်ား-မေရးရာေဒတာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစားေပး ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို သံံုးစြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ 
မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို (အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား) 
ကို ပိုမိုကိုက္ညီစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

က်ား 
မ 

ပန္းေတာင္း

ပဲခူး

ကဝ သနပ္ပင္

ေဝါ

ေရႊက်င္

ေက်ာက္ႀကီး

ထန္းတပင္

ေတာင္ငူ

ေရတာရွည္
ေပါက္ေခါင္း

ျပည္

ေပါင္းတည္

သဲကုန္း

ေရႊေတာင္

ဇီးကုန္း

မိုးညိဳ

လက္ပံတန္း

သာယာဝတီ

ဒိုက္ဦး

ေညာင္ေလးပင္

ျဖဴး

ေက်ာက္တံခါး

မင္းလွ

အုတ္ဖို
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္

နတ္တလင္း

အုတ္တြင္း

၈၃
၈၉

၈၅

၈၅၈၇

၈၇

၈၆
၈၈

၈၉

၉ဝ

၉၁

၈၅

၈၅

၈၃

၉ဝ

၈၆

၈ဝ

၈၆

၈၇

၈၃

၈၇

၈၈

၈၁
၈၄

၈၇

၈၅

၈၆

၉ဝ

၄၈
၃၅

၃၄

၃၉၄ဝ

၄၅

၄ဝ
၃၉

၂၉

၄၉

၆၂

၂၇

၂၈

၂၉

၅ဝ

၄ဝ

၄၁

၄၇

၄၂

၄၂

၅၂

၄၇

၄၃
၄၈

၄၅

၄၉

၄၉

၄၃

အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ %
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ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္သူ႔အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ 
ခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပည္သူ႔အသံမ်ားကိုနားေထာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
ျပည္သူမ်ား၏ တန္ဖိုးရွိေသာအျမင္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း
စာေစာင္ ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ျပည္သူ႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာကုုိ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈကုိ အားျဖည့္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ 
လာႏုိင္ရန္ ရည္မွန္း၍ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လတာ ဘ႑ာႏွစ္အကူးအေျပာင္း 
ကာလအတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္ထုတ္ေဝျခင္းမွာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေစလိုမႈကို သက္ေသျပျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္းမွ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ က႑စံုု 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ေရွ႕လာမည့္ကာလမ်ားတြင္လည္း အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း 
ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္တြင္ ဘ႑ာေငြ 
အသံုးစရိတ္ဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကုိ ေဖာ္ျပ 
နိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိသာမက လူမႈစီးပြားအခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
နိုင္ရန္ကုိလည္း ရည္မွန္းထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝမ်ားတြင္ 
မည္သုိ႔အေရးပါေၾကာင္းကို ပုိမိုသိရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ပါဝင္မႈလည္း လိုအပ္ 
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုစာေစာင္ကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ႏွင့္ မိမိ၏ ရပ္ရြာအတြင္း 
ျပန္လည္ အသံုးျပဳရန္၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာေဒသ၏ ေရြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဆီသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ စကားသံကိုု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကား ပိုမို 
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေစလ်က္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား လူမႈပဋိဥာဥ္ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္အတြက္ တစ္ဦး
ထံမွတစ္ဦးေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ျပည္သူ႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရအၾကား ရင္းႏွီးနားလည္မႈကုုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးပါၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ေသာမူဝါဒမ်ား 
ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ လမ္းျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ထံမွျဖစ္တည္ေသာ၊ ျပည္သူ႔အတြက္ 
ျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ခရီးရွည္ႀကီး၏ ယခုကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ေျခလွမ္းတြင္ 
အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါသည္။   

ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဤစာေစာင္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အႀကံျပဳလိုလွ်င္လည္းေကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသုိ႔ စုံစမ္းေမးျမန္း၊ 
အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္ - ဝ၅၂-၂၂ဝဝဝ၈၈
Email  - bagobudget@gmail.com
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ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္သူ႔အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္
https://rimyanmar.org/en/publication/bago-citizens-budget-2018 တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ မူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ 
(Renaissance Institute)
Renaissance Institute ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ https://rimyanmar.org/mm/publications တြင္ 
ရယူႏိုင္ပါသည္။

၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ www.mof.gov.mm  ႏွင့္ www.mopf.
gov.mm တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း (၂ဝ၁၇)
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ www.mof.gov.mm ႏွင့္ www.mopf.gov.mm  
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ www.mof.gov.mm ႏွင့္ www.mopf.gov.mm 
တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္အသံုးအႏႈန္းမ်ား (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း)
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ https://asiafoundation.org/publication/public-financial-management-
glossary-terms/ တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
(ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္တစ္ခုဆီသို႔) (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း)
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ https://asiafoundation.org/publication/fiscal-decentralization-in-
myanmar-towards-a-roadmap-for-reform/ တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ လ်ာထားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား 
(အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း)
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ www.asiafoundation.org/publication/state-region-financing-planning-
budgeting-myanmar/ တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း) 
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ https://asiafoundation.org/publication/state-and-region-governments-
in-myanmar-report/ တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာက႑ (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း) 
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ https://asiafoundation.org/publication/state-and-region-public-finances-
in-myanmar/ တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

A Quick Guide to Public Financial Management in Myanmar (Oxfam)
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ https://myanmar.oxfam.org/policy_paper/quick-guide-public-financial-
management-myanmar တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။






