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ဘာေရးမဝူါဒစာတမး် 

   ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ ု၊ ဘာေရးစှ ်

 

 

 

 

                                        

၁၅-၁၁-၂၀၁၉ 

 

 



ဘာေရးမူဝါဒစာတမ်း 

စဉ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ� 

၁။ နဒိါနး်င့်ှ ဘာေရးမူဝါဒရည်မှနး်ချကမ်ျား ၁ 

၂။ ိုင်ငံေတာ်၏စးီပွားေရးအေြခအေနအကျဉး်ချပ်တင်ြပချက် ၁-၂ 

၃။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တကွ် ဘာေရးမူဝါဒ ၃-၄ 

၄။ ပးီခဲ့ေသာဘာေရးစှ်များ၏ ဘာေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့မ 

အကျဉး်ချပ် 

၄-၈ 

 (က) ရေငွအေြခအေန  

 (ခ ) သုံးေငွအေြခအေန  

  (ဂ) ေကးွမအီေြခအေန  

၅။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တကွ ်ခန်မှနး်ချကမ်ျား 

(က) ိုင်ငံေတာ်၏စးီပွားေရးအေြခအေနခန်မှနး်ချက ်

(ခ)  ရသုံးခန်မှနး်ေြခေငွစာရင်းခန်မှနး်ချက် 

(ဂ)  အေရးေပရနပုံ်ေငွခန်မှနး်ချက် 

(ဃ) အခနွေ်ဝစု 

(င)  ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ 

(စ)  ဘတဂ်ျကလုိ်ေငွြဖည့်ဆည်းြခင်း 

၈-၁၁ 

၆။ အစိုးရ၏ဦးစားေပးအစီအစဉမ်ျား ၁၁-၁၂ 

၇။ 

၈။ 

၉။ 

ဘာေရးဆိုင်ရာဆံုးံးိုင်ေြခများ 

ကာလရှည်ဘာေရးမဟာဗျဟာ 

နဂိံုး 

၁၃ 

၁၄-၁၅ 

၁၅ 



 -၁- 

နဒိါနး် 

၁။ ိုင်ငံေတာ်ကေဆာင်ရ�က်ေနသည့် ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငနး်များတင်ွ အစိုးရ၏ ဦးစားေပး 

လုပ်ငနး်အစအီစဉမ်ျား၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိသည့် ဘာေရးမူဝါဒ၊ အခနွရ်ေငွ၊ 

အသုံးစရတိ်အေြခအေနင့်ှြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေချးေငွရယူသည့် အေြခအေနများင့်ှ ဘတဂ်ျက် 

ပင့်ွလင်းြမင်သာမ တိုးတကလ်ာေစရန ်ဤဘာေရးမူဝါဒစာတမ်းကို ထုတြ်ပနလုိ်ကပ်ါသည်။ 

ဘာေရးမူဝါဒရည်မှနး်ချကမ်ျား 

၂။ ဘာေရးမူဝါဒရည်မှနး်ချကမ်ျားမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်- 

 (က) ေရတိုကာလတွင် စးီပာွးေရးဦးေမာ့လာေစေရး၊ 

 ( ခ ) ေရရည်ှကာလတင်ွ စဉ်ဆကမ်ြပတစ်းီပွားေရးတိုးတကမ်ရရှိေစေရး၊ 

 ( ဂ ) ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုးြမင့်ေစေရး၊ 

 (ဃ) အေြခခအံေဆာကအ်အုံများ ဖံွဖိးတိုးတကေ်စေရး၊ 

 ( င ) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစမ်ျား ရရှိေစေရး၊ 

 (စ ) လူေနမအဆင့်အတနး် ြမင့်မားလာေစေရး။ 

ိုင်ငံေတာ်၏ စးီပွားေရးအေြခအေနအကျဉး်ချပတ်င်ြပချက် 

၃။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု၊ ဘာေရးစှမှ်စ၍ အရအသုံးခန်မှနး်ေြခေငွစာရင်း ေရးဆွဲရာတွင် 

စှလ်တဘ်ာေရးမူေဘာင် (Medium Term Fiscal Framework) ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ပီး ေကးွမီခံိုင်ရည်သတမှ်တခ်ျက်ထက ် မေကျာ်လွနေ်စရန ် အရအသုံးခန်မှနး်ေြခ 

ေငွစာရင်းေရးဆွဲရာတင်ွ လုိေငွင့်ှဂျဒီီပီအချိးကို ၅.၀ % ထက ်မေကျာ်လွနေ်စရန် ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ပါ 

သည်။  

၄။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခ၊ု ဘာေရးစှ် အမှနစ်ာရင်းအရ လုိေငွင့်ှ ဂျဒီီပီအချိးသည် ၂.၅% ြဖစ်ပီး 

ိုင်ငံေတာ်၏ စးီပွားေရးတိုးတကမ်နး်ကို ၇.၈% ရည်မှနး်ခဲ့ရာ စှက်ုနခ်ျနိတ်င်ွ ၅.၉% သာ 

ရရှိခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာကတင်ွ စိုကပ်ျိးချနိ၌် ေဒသအချိ ေရကးီနစြ်မပ်ခဲ့ြခင်း၊ အယ်လ်နညိီ 

အကျိးသကေ်ရာကမ်ေကာင့် သီးှံစိုက်ပျိးချနိ်ေန�ကက်ျြခင်းင့်ှ ပထမစှဝ်ကက်ာလအတင်ွး 

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်အချိ ရပ်တန်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

 



-၂- 

၅။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ ု၊ ဘာေရးစှ် ေရှေြပးအမှနစ်ာရင်းအရ လုိေငွင့်ှဂျဒီပီီအချိးသည် ၂.၆ % 

ြဖစေ်ကာင်း ေတွရှိရပီး  စးီပွားေရးတိုးတကမ်နး်ကို ၇.၀% ရည်မှနး်ခဲ့ရာ အထည်ချပ် လုပ်ငန်း 

များတင်ွ ြပည်ပပုိကနုတ်င်ပုိမတိုးြမင့်လာခဲ့ပီး ဆကသွ်ယ်ေရးကတင်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ တိုးြမင့် 

လာခဲ့ေသာ်လည်း ြမနမ်ာကျပ်ေငွတန်ဖုိး ကျဆင်းြခင်းေကာင့် ထုတ်လုပ်မကနုက်ျစရတိ် ြမင့်တက် 

လာြခင်းင့်ှ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမေးှေကးွြခင်းတိုေကာင့် ယာယီအမှန် 

စာရင်းအရ စးီပာွးေရးတိုးတကမ်နး်မှာ ၆.၈ % သာ ရရှိခဲ့ေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 

၆။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ၊ု ဘာေရးစှ ် ြပြပင်ပီးခန်မှနး်ေြခစာရင်းအရ လုိေငွင့်ှဂျဒီပီီအချိးသည် 

၅.၀% ြဖစ်ပီး စးီပွားေရးတိုးတက်မနး်ကို ၇.၆% ရည်မှနး်ခဲ့ရာ ကကးီများအလုိက ်စးီပွားေရး 

တိုးတကမ်ကို လယ်ယာကကးီတင်ွ ၂.၉% ၊ စကမ်ကကးီ တင်ွ ၉.၄% ၊ ဝနေ်ဆာင်မ 

ကကးီတင်ွ ၈.၈% တိုးတကြ်ဖစေ်ပရန ်ရည်မှနး်ထားပါသည်။ ိုင်ငံ၏ပုိကနုတ်င်ပုိမ တိုးတကခ်ဲ့ 

ေသာ်လည်း ကမ�ာ့စီးပွားေရးင့်ှ ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ စီးပွားေရးေးှေကးွမများှင့် ြပည်ပရင်းှီး 

ြမပ်ှံမ အားနည်းြခင်းတိုေကာင့် စှက်နုတ်င်ွ စီးပွားေရးတိုးတက်မနး်ကို ၆.၈%  ရရှိရန ်ရည်မှန်း 

ထားပါသည်။ 

၇။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘာေရးှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘာေရးှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

စးီပွားေရးအေြခအေန အကျဉး်ချပ်ကို ေအာက်ပါဇယားြဖင့် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်- 

ဇယား (၁)  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘာေရးှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘာေရးှစ်အတွင်း စးီပွားေရး 

                 အေြခအေန အကျဉး်ချပ်ဇယား 
 

ဇာစြ်မစ။် စမံီကိနး်ေရးဆွဲေရးဦးစးီဌာန၊ ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ ှင့် ရသုံးမှနး်ေြခေငွစာရင်းဉးီစးီဌာန 

*ဘာေရးစှအ်သစြ်ဖင့် တွက်ချက်ထားသည့် GDP တနဖုိ်းြဖစပ်ါသည်။ 

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

အမှန ် ခန်မှနး်ချက် 
စှကု်န ်

ခန်မှနး်ချက် 
ခန်မှနး်ချက် 

ဂျဒီီပီတနဖုိ်း(ကျပ်ဘီလယီ)ံ ၇၉,၇၆၀ ၉၁,၃၁၉ ၉၀,၄၅၁ *၁၀၆,၀၉၆ 

ဂျဒီီပီတုိးတက်မနး် ၅.၉% ၇.၀% ၆.၈% ၇.၆% 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး် ၆.၈% ၇.၉% ၄.၀% ၄.၈% 

ပုိကုနတ်နဖုိ်း 
(အေမရကိနေ်ဒလာသန်းေပါင်း) 

၁၁,၉၅၂ ၁၄,၀၀၀ ၁၄,၈၅၁ ၁၅,၃၀၀ 

သွင်းကုနတ်နဖုိ်း 
(အေမရကိနေ်ဒလာသန်းေပါင်း) 

၁၇,၂၁၁ ၁၅,၀၀၀ ၁၈,၆၈၇ ၁၅,၈၀၀ 

ကုနသွ်ယမ်လိုေငွ 
(အေမရကိနေ်ဒလာသန်းေပါင်း) 

၅,၂၅၉ ၁,၀၀၀ ၃,၈၃၆ ၅၀၀ 



-၃- 
 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တကွ ်ဘာေရးမူဝါဒ 

၈။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ ု၊ ဘာေရးစှအ်တကွ ်ချမှတ်ထားသည့် အခနွမူ်ဝါဒ မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ဘာရနပုံ်ေငွရရှိေရးအတကွ ်ရသင့်ရထုိက်သည့်    အခနွ် 

အေကာက်များဥပေဒင့်ှအညီ အြပည့်အဝေကာကခ်ံရရှိေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရ�ကရ်န၊် 

(ခ)  ေဈးကကွစ်းီပွားေရးစနစ်ကို အေထာက်အကြူဖစ်ေစမည့် ိုင်ငံတကာစံနး်များှင့် 

ေလျာ်ညီသည့်အခနွစ်နစ် ြဖစထွ်နး်ေပေပါကေ်စရန၊်  

(ဂ) အမျိးသားအကျိးစးီပာွး ေရရည်ှဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတကွ ်စားသုံးမ ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

င့်ှစေုဆာင်းမတိုကို  အခနွအ်ေကာကစ်နစြ်ဖင့်  ထိနး်ညိေပးရန၊် 

(ဃ) တစမ်ျိးသားလုံး၏ ကျနး်မာေရး၊ �ကံ့ခိုင်ေရးင့်ှ အကျင့်စာရတိြမင့်မားေရးတိုအတကွ် 

အခနွအ်ေကာကစ်နစြ်ဖင့် ထိနး်ေကျာင်းေပးရန၊် 

(င) သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်င့်ှ တင်ွးထွကသ်ယံဇာတများ ထိနး်သိမ်းေရးင့်ှ ေရရည်ှ 

တည်တံ့ခိုင်မဲေရးတိုအတကွ ်အခနွအ်ေကာကစ်နစြ်ဖင့် ထိနး်ေကျာင်းေပးရန။် 

၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ ု၊ ဘာေရးစှအ်တကွ ်ချမှတထ်ားသည့် အသုံးစရိတမူ်ဝါဒ မှာ ေအာကပ်ါ 

အတိုင်း ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရးင့်ှ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရာှကေ်ရး အသုံးစရိတမ်ျားကို  

ဆကလ်ကတ်ိုးြမင့်သုံးစွဲရန၊် 

(ခ) ြပည်သူလူထုကို ချကခ်ျင်းလက်ငင်းအကျိးြပိုင်သည့် အသုံးစရတိမ်ျားကို ဦးစားေပး 

သုံးစွဲရန၊် 

(ဂ) အေသးစားှင့်အလတ်စား စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ ဖံွ ဖိးတိုးတက်ေရးကို 

အေထာကအ်ကူြပေစမည့် အသုံးစရတိမ်ျားအား ခွဲေဝချထားရန၊် 

(ဃ) ဖဲွစည်းပုံင့်ှ ဝန်ထမ်းခန်အပ်မများကို စနစတ်ကျစစိစခ်င့်ွြပရန၊် 

(င) စမံီကနိး်များအား ဦးစားေပးအဆင့်ခွဲြခားပီး ိုင်ငံေတာ်ဘတဂ်ျက၊် ဖံွဖိးမအကအူညီ၊ 

အစိုးရ- ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်ပုံစတံိုြဖင့် ခွဲြခားေဆာင်ရ�က်ရန၊် 

(စ) ပစည်းဝယ်ယူမများကို စနစတ်ကျစစိစေ်ဆာင်ရ�ကရ်န၊် ြပည်တင်ွးကျပ်ေငွြဖင့် 

ဝယ်ယူိုင်သည့်ပစည်းများကို ြပည်တင်ွးကျပ်ေငွြဖင့်သာဝယ်ယူရန်င့်ှ ိုင်ငံြခားေငွ 

သုံးစွဲမကို တတ်ိုင်သမေလာ့ချရန၊် 
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(ဆ) ြပည်ပအကူအညီရေငွင့်ှ ြပည်ပေချးယူရေငွများကိုရယူရာတွင် ဖံွဖိးမအကအူညီ 

ဆိုင်ရာမူဝါဒှင့်အညီရယူရန။် 

(ဇ) ေကျးလကေ်ဒသဖံွဖိးေရး ၊ လပ်စစမီ်းရရှိေရး ၊ လမ်းပနး်ဆကသွ်ယ်မေကာင်းမွနေ်ရး၊ 

ေသာက်သုံးေရင့်ှ စိုကပ်ျိးေရလုံေလာကစ်ာွ ရရှိေရးတိုအတကွ ်တိုးြမင့်သုံးစွဲရန။် 

ပးီခဲ့ေသာဘာေရးစှ်များ၏ ဘာေရးဆိုင်ရာေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့မအကျဉး်ချပ် 

                                (က)  ရေငွအေြခအေန 

စစုေုပါင်းရေငွတင်ွ အခနွ်အေကာက်ရေငွ၊ စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများမှရေငွင့်ှ အြခား 

ရေငွများပါဝင်မရာခိုင်န်း 

 

    

  

ဇာစြ်မစ။် ရသုံးမှနး်ေြခေငွစာရင်းဦးစးီဌာန 

၁၀။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခ ု ၊ ဘာေရးစှ် (အမှနစ်ာရင်း) ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခ ု ၊ ဘာေရးစှ် 

(ေရှေြပးအမှနစ်ာရင်း) ှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ု ၊ ဘာေရးစှ(်ြပြပင်ပီးခန်မှနး်ေြခစာရင်း) များအရ  

စစုေုပါင်းရေငွတင်ွ အခွနအ်ေကာကရ်ေငွ ၄၂.၀% ၊ ၄၁.၇% င့်ှ ၃၅.၆% ၊ ိုင်ငံေတာ်ပုိင် 

စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများမှရေငွ ၄၅.၁% ၊ ၄၄.၅% င့်ှ ၄၇.၂% ၊ အြခားရေငွ ၁၂.၉%၊ ၁၃.၈% င့်ှ 

၁၇.၂%  အသီးသီးပါဝင်ပါသည်။ စစုေုပါင်းရေငွှင့် ဂျဒီပီီအချိးမှာ  ၂၁.၃ % ၊ ၁၉.၇ % င့်ှ ၂၀.၇%    

တိုြဖစ်ပးီ  အခနွအ်ေကာကရ်ေငွင့်ှ ဂျဒီပီီအချိးမှာ   ၈.၉ % ၊ ၈.၂ % င့်ှ ၇.၄ %   တိုြဖစပ်ါသည်။ 

၂၀၁၉ခုစှ်၊ ဇလုိူင်လမှစ၍ လပ်စစမီ်တာခများ တိုးြမင့်ြပင်ဆင်သတ်မှတခ်ဲ့ြခင်းင့်ှအတ ူ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု 

ဘာေရးစှတ်င်ွ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွစည်းများ၏ရေငွများ တိုးြမင့်ရရှိလာမည်ြဖစ်ပီး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအေနြဖင့် လပ်စစက်အတွက ်စိုကထု်တ်သုံးစွဲမ သကသ်ာေစမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၄၂.၀%

၁၂.၉%

၄၅.၁%

၂၀၁၆-၂၀၁၇ (အမှန)်

အခနွအ်ေကာကရ်ေငွ

အြခားရေငွ

စးီပာွးေရးအဖွဲ�အစညး်

များမရှေငွ

၄၁.၇%

၁၃.၈%

၄၄.၅%

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ( ေ�ှ�ေြပးအမှန)်

အခနွအ်ေကာကရ်ေငွ

အြခားရေငွ

စးီပာွးေရးအဖွဲ�အစညး်

များမရှေငွ

၃၅.၆%

၁၇.၂%

၄၇.၂%

၂၀၁၈-၂၀၁၉ (ြပုြပင�်ပီးခန်မှ့နး်ေြခ)

အခနွအ်ေကာကရ်ေငွ

အြခားရေငွ

စးီပာွးေရးအဖွဲ�အစညး်

များမရှေငွ

၃၁.၆%

၁၈.၂%
၅၀.၂%

၂၀၁၉-၂၀၂၀ (မူလခန်မှ့နး်ေြခ)

အခနွအ်ေကာကရ်ေငွ

အြခားရေငွ

စးီပာွးေရးအဖွဲ�အစညး်

များမရှေငွ
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၁၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှတ်င်ွ ိုင်ငံ၏ေးှေကးွေနေသာ စးီပွားေရးလည်ပတမ်ကို 

အရှိနြ်မင့်တင်ိုင်ရန်င့်ှ ြပည်သူလူထုကို လကင်င်းအကျိးြဖစထွ်နး်ေစမည့် အသုံးစရတိမ်ျား ပုိမုိ 

သုံးစွဲရနအ်တကွ ် လုိေငွင့်ှဂျဒီီပီအချိးကို ၅.၆% အထိ ေရးဆွဲထားပီး ဂျဒီပီီတိုးတကမ်နး်ကို 

၇.၀% ရရှိိုင်မည်ဟ ုေမာ်မှနး်ထားပါသည်။ လုိေငွြပဘတဂ်ျကြ်ဖစေ်ပေသာ်လည်း ိုင်ငံေတာ်၏ 

စးီပွားေရးဖံွဖိးမအတကွ် ြပည်ပမှရင်းှီးြမပ်ှံမများ ပုိမုိစးီဝင်လာေစေရးအတကွ ်အခနွအ်ေကာက် 

မဝူါဒများေြဖေလာ့ေပးြခင်း ၊ အေြခခအံေဆာကအ်အုံများအတွက ် အစိုးရအသုံးစရတိမ်ျားပုိမုိသုံးစွဲ 

ြခင်းြဖင့် စစုေုပါင်းဝယ်လုိအားတိုးတကေ်စသည့် အချဲဘာေရးမူဝါဒ (Expansionary Fiscal 

Policy) ကို ကျင့်သုံးမည်ြဖစပ်ါသည်။ အသုံးစရတိမ်ျားတိုးြမင့်သုံးစွဲြခင်းအားြဖင့် ကနု်ထုတလု်ပ်မ 

တိုးတကေ်စြခင်း၊ ြပည်တင်ွးစားသုံးမ တိုးတကေ်စြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခင့်ွအလမ်းများ 

ေပေပါကေ်စြခင်း၊ ကနု်စည်ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်မများ တိုးတကေ်စြခင်းစသည့် အကျိးေကျးဇးူများ 

ရရှိေစိုင်ပီး  ိုင်ငံေတာ်၏စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို  အရှိနြ်မင့်တင်ေပးိုင်ရန ်ရည်ရ�ယ်ပါသည်။ 

          (ခ) သုံးေငွအေြခအေန 

ဇယား(၂) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘာေရးှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘာေရးှစ်အထိ စုစုေပါင်း 

အသုံးစရိတ်တွင် ပါဝင်မရာခိုင်နး် 

အေကာင်း 

အရာ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

(အမနှ)် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

(ေရှေြပးအမနှ)် 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

(ြပြပင်ပးီခန်မနှး်ေြခ) 
ဘာ

ေရးစှ ်

(၃)စှ ်

ပျမး်မ 
ဝန်ကးီ/ 

ဦးစးီ 

စးီပာွးေရး 

အဖွဲ 

အစညး် 

ေပါင်း ဝန်ကးီ/ 

ဦးစးီ 

စးီပာွးေရး 

အဖွဲ 

အစညး် 

ေပါင်း ဝန်ကးီ/ 

ဦးစးီ 

စးီပာွးေရး 

အဖွဲ 

အစညး် 

ေပါင်း 

သာမန် ၄၃.၀% ၃၃.၂% ၇၆.၂% ၄၃.၉% ၃၂.၄% ၇၆.၃% ၄၀.၀% ၃၁.၂% ၇၁.၂% ၇၄.၆% 

ေငွလံုး ၁၇.၂% ၃.၈% ၂၁.၀% ၁၆.၄% ၃.၇% ၂၀.၁% ၁၈.၇% ၆.၀% ၂၄.၇% ၂၁.၉% 

ေကးွမီ ၀.၈% ၂.၀% ၂.၈% ၁.၃% ၂.၃% ၃.၆% ၁.၄% ၂.၇% ၄.၁% ၃.၅% 

စစုေုပါင်း 

သုံးေငွ 

၆၁.၀% ၃၉.၀% ၁၀၀.၀% ၆၁.၆% ၃၈.၄% ၁၀၀.၀% ၆၀.၁% ၃၉.၉% ၁၀၀.၀% ၁၀၀.၀% 

 

ဇာစြ်မစ။် ရသုံးမှနး်ေြခေငွစာရင်းဦးစးီဌာန 
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၁၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခ၊ု ဘာေရးစှ် (အမှနစ်ာရင်း)၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခ၊ု ဘာေရးစှ် (ေရှေြပးအမနှ် 

စာရင်း) င့်ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ု ၊ ဘာေရးစှ် (ြပြပင်ပီးခန်မှန်းေြခစာရင်း) များအရ 

စစုေုပါင်းသုံးေငွင့်ှ ဂျဒီီပီအချိးမှာ ၂၃.၇ % ၊ ၂၂.၃% င့်ှ ၂၅.၇% အသီးသီးြဖစပ်ါသည်။ အစိုးရ၏ 

ဘတဂ်ျကခ်ွဲေဝသုံးစွဲရာတင်ွ သာမန်အသုံးစရိတသ်ည် ရာခိုင်နး်အများဆံုးြဖစ်ပီး  စစုေုပါင်း 

အသုံးစရတိ်၏  ပျမ်းမ  ၇၄.၆% ေကျာ်  ပါဝင်ပါသည်။  ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရတိမှ်ာ  စစုေုပါင်း 

အသုံးစရတိ်၏ ပျမ်းမ ၂၁.၉ % ေကျာ်သာ ပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးအသုံးစရတိ်အြဖစ် 

ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာကေ်ရး၊ လပ်စစမီ်းရရှိေရးင့်ှ ေကျးလကေ်ဒသ 

ဖွံဖိးေရးအသုံးစရတိမ်ျားအား တိုးြမင့်သုံးစွဲရန် လျာထားခဲ့ေသာ်လည်း အသုံးစရတိမ်ျားအား    

ထိေရာက်စာွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မ    အားနည်းေနေသးြခင်းှင့်      ြပည်ပေချးေငွြဖင့် 

ေဆာင်ရ�ကမ်ည့် လုပ်ငနး်များအတကွ ်စကပ်စည်းများအား ိုင်ငံြခားမှဝယ်ယူရန ်တင်ဒါလုပ်ငနး်စဉမ်ျား 

လုပ်ေဆာင်ဆြဲဖစြ်ခင်း၊ ိုင်ငံြခားမှဝယ်ယူသည့်စကပ်စည်းများ အချနိမီ်မေရာကရ်ှိြခင်း၊ ြပည်ပ 

ေချးေငွများမှာ ဘာေရးစှအ်တင်ွး လျာထားသည့်အတိုင်း မရရှိသြဖင့် ြပည်ပေချးေငွြဖင့် 

သုံးစွဲမည့်အသုံးစရတိမ်ျားအား အြပည့်အဝမသုံးစွဲိုင်ြခင်းတိုေကာင့် ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွ  

အစည်းများ၏ ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရတိမ်ျားမှာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခ၊ု ဘာေရးစှတ်င်ွ ၇၁.၁% င့်ှ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခ၊ု  ဘာေရးစှတ်င်ွ ၇၉.၄ % သာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

၁၃။ လပ်စစ်င့်ှစမ်ွးအင်ဝန်ကးီဌာနင့်ှ စမံီကနိး်ှင့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာနသည် အသုံးစရိတ် 

အများဆံုးသုံးစွဲသည့် ဝန်ကးီဌာနတင်ွ ပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ၊ ဘာေရးစှ် ြပြပင်ပီး 

ခန်မှနး်ေြခေငွစာရင်းတွင် စီမံကိနး်ှင့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာန၏ အသုံးစရိတ်သည်  စုစုေပါင်း 

အသုံးစရတိ်၏ ၂၃.၂% ပါဝင်ပီး ိုင်ငံေတာ်အေနြဖင့်ကျခံသုံးစွဲရသည့် ိုင်ငံေတာ်စာရင်းအသုံးစရတိ်  

ကျပ် ၅,၇၆၆.၀၅၁ ဘလီီယံ ၊ ရာခိုင်နး်အားြဖင့်  ၂၁.၂ % င့်ှ  ဝန်ကးီဌာန၏ အသုံးစရိတ်မှာ ကျပ် 

၅၃၀.၀၃၈ဘလီီယံ၊ ရာခိုင်နး်အားြဖင့် ၂.၀% ြဖစပ်ါသည်။ စမံီကနိး်ှင့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာန 

ေအာက်တွင် ကျခံသုံးစွဲသည့် ိုင်ငံေတာ်စာရင်းများတွင် တိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်များသုိ 

ြပည်ေထာင်စုမှေထာက်ပ့ံေငွများ၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေကးွမီ အေပေပးေချရသည့် အတိုးေပး 

ေငွများ၊ ပင်စင်လစာေငွများ၊ တိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်များသုိ အခနွ်ေဝစလုဲေြပာင်းေငွများ၊ 

အပေ်ငွှင့်ေချးေငွအေပ အတိုးေပးေငွများ စသည်တိုပါဝင်ပါသည်။ 

 

 



-၇- 

      (ဂ) ေကးွမအီေြခအေန 

၁၄။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခ ု ၊ ဘာေရးစှမှ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု ၊ ဘာေရးစှအ်ထိ ြပည်ေထာင်စု 

အစိုးရအပ်ေငွစာရင်း၏လုိေငွအား အသားတင်ြဖည့်ဆည်းမပမာဏကို ေအာကပ်ါအတိုင်း ေဖာ်ြပ 

အပပ်ါသည်- 
 

ဇယား (၃) ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအပ်ေငွစာရင်း၏ လုိေငွြဖည့်ဆည်းမအေြခအေန 

(ကျပ်ဘလီီယံ) 

စဉ ် အေကာငး်အရာ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၀၁၇-၁၈ 

၁ အစိုးရ၏ေငတွိုက်စာချပ်များေရာငး်ချြခငး် 

(အသားတငြ်ဖည့်ဆညး်မ) 
(-)၂၈၅.၈ (+)၇၇၁.၂ (+)၆၆၆.၀ 

 လုိေငြွဖည့်ဆညး်မရာခုိင်နး်  -၈.၈% ၃၃.၆% ၂၄.၆% 

 ေရာငး်ချြခငး်  ၈၀၉.၂ ၁,၂၀၁.၆ ၁,၃၂၅.၄ 

 ေရ�းတြ်ခငး်  ၁,၀၉၅.၀ ၄၃၀.၄ ၆၅၉.၄ 

၂ အစိုးရ၏ေငတွိုက်လက်မှတမ်ျားေလလံစနစြ်ဖင့် 
ေရာငး်ချြခငး် (အသားတငြ်ဖည့်ဆညး်မ) 

(+)၅၅၆.၉ (+)၃၁၁.၀ (+)၁,၃၇၅.၅ 

 လုိေငြွဖည့်ဆညး်မရာခုိင်နး် ၁၇.၂% ၁၃.၅% ၅၀.၉% 

 ေရာငး်ချြခငး် ၁,၂၂၅.၀ ၃,၆၂၂.၇ ၅,၇၈၄.၈ 

 ေရ�းတြ်ခငး် ၆၆၈.၁ ၃,၃၁၁.၇ ၄,၄၀၉.၃ 

၃ အစိုးရ၏ေငတွိုက်လက်မှတမ်ျားကုိ ြမနမ်ာိုငင်ေံတာ ်

ဗဟိုဘဏ်သုိ ေရာငး်ချြခငး် (အသားတငြ်ဖည့်ဆညး်မ) 
(+)၂,၉၆၅.၉ (+)၁,၂၁၃.၃ (+)၆၆၃.၁ 

 လုိေငြွဖည့်ဆညး်မရာခုိင်နး်  ၉၁.၆% ၅၂.၉% ၂၄.၅% 

 ေရာငး်ချြခငး်  ၂,၉၆၅.၉ ၂,၃၁၀.၃ ၁,၀၄၉.၆ 

 ေရ�းတြ်ခငး်  _ ၁,၀၉၇.၀ ၃၈၆.၅ 

 စစုေုပါငး် (အသားတငြ်ဖည့်ဆညး်မ)  (+)၃,၂၃၇.၀ (+)၂,၂၉၅.၅ (+)၂,၇၀၄.၆ 
 

  ဇာစြ်မစ။်     ေငွတုိက်ဦးစီးဌာန 

၁၅။ ြပည်တင်ွးလုိေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းသည် ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအပ်ေငွစာရင်း၏ လုိေငွအတွက် 

အစိုးရေငွတိုကလ်ကမှ်တ်များ၊ ေငွတိုကစ်ာချပ်များ ေရာင်းချြခင်းြဖင့်ြဖည့်ဆည်းပီး လုိေငွေပေပါက် 

မသှာ ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ြဖည့်ဆည်းြခင်းနည်းလမ်းကို အသုံးြပပါသည်။ ြပည်တင်ွး 

လုိေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအပ်ေငွစာရင်း၏ အမှန်လုိေငွကို ြဖည့်ဆည်းြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်းလုိေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏမှ် ြဖည့်ဆည်းြခင်း 

အား တြဖည်းြဖည်းေလာ့ချရန် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ ဘာေရးှစ်မှစတင်၍ ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု ၊ ဘာေရးှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လုိေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းအား  



-၈- 

စစုေုပါင်းလုိေငွြဖည့်ဆည်းရမည့်ပမာဏ၏ ၃၀.၀% ေအာက် ရည်မှနး်ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခ၊ု 

ဘာေရးစှ်၏ အမှန်လုိေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းတင်ွ ၂၄.၅% သာ ရှိသြဖင့် လျာထားချကေ်အာက် 

ေလာ့ချေဆာင်ရ�က်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ၊ု ဘာေရးစှ်င့်ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှ် 

များတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ လုိေငွြဖည့်ဆည်းြခင်းအား လုိေငွြဖည့်ဆည်းရနပ်မာဏ၏ 

၂၀.၀% ေအာက်ထားရှိရန ်ရည်မှနး်ထားပါသည်။ 

၁၆။ ိုင်ငံေတာ်၏ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေကးွမီှင့်ဂျဒီီပီအချိးကို ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ြပအပ်    

ပါသည်- 

ဇယား (၄) ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပေကးွမီင့်ှဂျဒီီပီအချိး 
 

ဘာေရးစှ ်
ြပည်တွင်းေကွးမီင့်ှ 

ဂျဒီီပီအချိး 

ြပည်ပေကွးမီင့်ှ 

ဂျဒီီပီအချိး 

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ 

ေကွးမီင့်ှ ဂျဒီီပီအချိး 

၂၀၁၅-၂၀၁၆  

(၃၁-၃-၂၀၁၆ ေနအထ)ိ 
၂၁.၄% ၁၆.၇% ၃၈.၁% 

၂၀၁၆-၂၀၁၇  

(၃၁-၃-၂၀၁၇ ေနအထ)ိ 
၂၂.၂% ၁၃.၄% ၃၅.၆% 

၂၀၁၇-၂၀၁၈  

(၃၁-၃-၂၀၁၈ ေနအထ)ိ 
၂၂.၉% ၁၅.၄% ၃၈.၃% 

ဇာစြ်မစ။် ေငွတုိက်ဦးစးီဌာန 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တကွခ်န်မှနး်ချကမ်ျား 

         (က) ိုင်ငံေတာ်၏စးီပွားေရးအေြခအေနခနမှ်နး်ချက ်

၁၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တင်ွး ကကးီများအလုိက ် စးီပွားေရးတိုးတကမ်ကို 

လယ်ယာကကးီတွင် ၂.၅%၊ စကမ်ကကးီတင်ွ ၈.၆%၊ ဝနေ်ဆာင်မကကးီတင်ွ ၈.၁% 

တိုးတကြ်ဖစေ်ပရန ် ရည်မှနး်ထားပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တကွ ် စုစုေပါင်း 

ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မတန်ဖိုးတွင်  ှစ်အလုိက်ေဈးနး်များအရ     လယ်ယာ 

ကကးီ၏ ပါဝင်မအချိးအစားကို ၂၀.၃%၊ စကမ်ကကးီ၏ ပါဝင်မအချိးအစားကို ၃၈.၇%၊ 

ဝနေ်ဆာင်မကကးီ၏  ပါဝင်မအချိးအစားကို  ၄၁.၀%  ြဖစေ်ပရန ်   ရည်မှနး်ထားပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ၊  ဘာေရးစှအ်တွက် ခန်မနှ်းထားေသာ   ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ  ၆.၅%  

 



-၉- 

ြဖစပ်ါသည်။ စးီပွားေရးင့်ှကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကးီဌာန၏ ရည်မှနး်ချကအ်ရ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု 

ဘာေရးစှတ်င်ွ ြပည်ပပုိကနုတ်နဖုိ်း အေမရကိနေ်ဒလာ ၁၅.၅ ဘလီီယံ၊ ြပည်ပသွင်းကုန ်

တနဖ်ိုး အေမရကိနေ်ဒလာ ၁၇.၅ ဘလီီယံ၊ ကနုသွ်ယ်မပမာဏ စစုုေပါင်းတနဖုိ်း အေမရကိန ်

ေဒလာ  ၃၃.၀ ဘီလီယံ ှင့် ကနုသွ်ယ်မလုိေငွ အေမရကိနေ်ဒလာ  ၂.၀ ဘလီီယံ ြဖစ်ပါသည်။ 

         (ခ) ရသုံးခနမှ်နး်ေြခေငွစာရင်းခန်မှနး်ချက် 

၁၈။ ြပည်ေထာင်စုှင့် တိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်များ၏ ရေငွစစုေုပါင်းသည် ကျပ် ၂၈,၅၂၅ 

ဘလီီယံ၊ စစုေုပါင်းအသုံးစရတိသ်ည် ကျပ် ၃၅,၂၄၄ ဘလီီယံ င့်ှ စစုေုပါင်းလုိေငွ ကျပ် ၆,၇၁၉ 

ဘလီီယံ ြဖစ်ပီး ဂျဒီီပီတနဖုိ်းသည် ကျပ် ၁၁၉,၀၂၃ ဘလီီယံ ြဖစသ်ည့်အတွက ် လုိေငွှင့်ဂျဒီီပီ 

အချိးသည် ၅.၆ % ြဖစပ်ါသည်။  

ဇယား  (၅) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှ်အတွက် ရေငွှင့်အသုံးစရိတ်ခန်မှနး်ချကမ်ျား 

             (ကျပ်ဘလီီယံ) 

 
အေကာင်းအရာ ြပည်ေထာင်စ ု

တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ် 
စစုေုပါင်း 

ဂျဒီီပီ၏ 

ရာခိုင်နး် 

(က) ရေငွများ ၂၅,၂၀၀ ၃,၃၂၅ ၂၈,၅၂၅ ၂၄.၀% 

 (၁) သာမန် ၂၁,၈၂၄ ၃,၀၁၃ ၂၄,၈၃၇  

 (၂) ေငွလံုးေငွရင်း ၄၅၅ ၇၈ ၅၃၃  

 (၃) ေကွးမီ ၂,၉၂၁ ၂၃၄ ၃,၁၅၅  

(ခ) သုံးေငွများ ၃၁,၉၁၉ ၃,၃၂၅ ၃၅,၂၄၄ ၂၉.၆% 

 (၁) သာမန် ၂၃,၀၃၃ ၉၉၅ ၂၄,၀၂၈  

 (၂) ေငွလံုးေငွရင်း ၇,၄၆၆ ၂,၃၃၀ ၉,၇၉၆  

 (၃) ေကွးမီ ၁,၄၂၀ _ ၁,၄၂၀  

(ဂ) ပုိေငွ(+)/ လိုေငွ (-) (-) ၆,၇၁၉ _ (-)၆,၇၁၉  

(ဃ) ဂျဒီီပီတနဖုိ်း ၁၁၉,၀၂၃  ၁၁၉,၀၂၃  

(င) လိုေငွင့်ှဂျဒီီပီအချိး ၅.၆%  ၅.၆%  
 

ဇာစြ်မစ။် ရသုံးမှနး်ေြခေငွစာရင်းဦးစးီဌာန 

 

 



-၁၀- 

         (ဂ) အေရးေပရန်ပုံေငွခန်မှန်းချက ်

၁၉။ အေရးေပရနပုံ်ေငွကို ယခင်စှမ်ျားက ိုင်ငံေတာ်ကိုယ်စား  ြပည်ေထာင်စစုီမံကနိး်ှင့် 

ဘာေရးဝန်ကးီဌာနတင်ွ ကျပ် ၁၀၀.၀ ဘလီီယံ လျာထားခဲ့ေသာ်လည်း အေရးေပကစိရပ်များ 

တင်ွ ပုိမိုလျင်ြမနစ်ာွသုံးစွဲိုင်ေစရန ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးှစ်တွင် ိုင်ငံေတာ်ကိုယ်စား 

ြပည်ေထာင်စစုီမံကနိး်ှင့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာနတင်ွ ကျပ် ၅၀.၀ ဘလီီယံ၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် 

ဗဟိုအဖဲွအစည်းများင့်ှ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများတွင် ကျပ် ၃၆.၀ ဘီလီယံှင့် တိုင်းေဒသကးီ/ 

ြပည်နယ်များအတွက ်ကျပ ်၁၄.၀ ဘလီီယံ (တိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်တစခ်စုတီင်ွ ကျပ် ၁ ဘလီီယံစ)ီ 

ခွဲေဝလျာထားပါသည်။  

         (ဃ) အခနွေ်ဝစ ု

၂၀။ အခနွေ်ဝစမုျားကို ယခင်စှမ်ျားတင်ွ ခွဲေဝေပးခဲ့သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း လျာထားပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ၊ု ဘာေရးစှ်တင်ွ ခွဲေဝေပးသည့် စစုေုပါင်းအခနွေ်ဝစမှုာ  ကျပ် ၃၄၉.၈ ဘလီီယံ 

ြဖစ်ပီး၊ ြပည်ေထာင်စုလတေ်တာ်ဆိုင်ရာဖံွဖိးေရးရနပုံ်ေငွအြဖစ် ကျပ် ၃၁.၇ ဘလီီယံ လျာထား 

ပါသည်။ 

ဇယား (၆) ြပည်ေထာင်စုမှ တိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်များသုိ အခနွ်ေဝစခုွဲေဝေပးြခင်း 

                                                                                    (ကျပ်ဘလီီယံ) 

စဉ ် အေကာင်းအရာ 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

(အမှန)် 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

(ေရှေြပးအမှန)် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

(ြပြပင်ပီးခန်မှနး်ေြခ) 

၁ အခနွေ်ဝစ ု ၁၈၃.၈ ၂၇၉.၆ ၃၄၉.၈ 

 

ဇာစြ်မစ။် ရသုံးမှနး်ေြခေငွစာရင်းဦးစးီဌာန 
 

         (င) ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ 

၂၁။ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ၏ ေငွေကးစမံီခန်ခွဲမအစအီစဉ်င့်ှ ပတသ်က်၍ 

SEEs များ၏ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ရကေ်နတင်ွရှိသည့် ြပည်ေထာင်စဘုာရန်ပုံေငွစာရင်း Union Fund 

Account – Other Account (UFA – OA) စာရင်းများပိတ်သိမ်းပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ၊ ဘာေရးစှမှ် 

စတင်၍ ြပည်ေထာင်စဘုာရနပုံ်ေငွစာရင်း Union Fund Account – SEE Account (UFA –SEE) 

Account  တစ်ခုတည်းြဖင့် ေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစပ်ါသည်။ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးအဖဲွအစည်း များ၏ 

ရေငွများအားလုံးကို    ြပည်ေထာင်စုဘာရန်ပံုေငွ    (  UFA   –   SEE  ) သုိ ေပးသွင်း၍ 
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အသုံးစရတိမ်ျားအားလုံးကိုလည်း ြပည်ေထာင်စု၏အရအသုံးခန်မှနး်ေြခေငွစာရင်း ခင့်ွြပလျာထားေငွ 

ေဘာင်အတင်ွး UFA–SEE Account မှ ကျခသုံံးစွဲရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

         (စ) ဘတဂ်ျကလုိ်ေငွြဖည့်ဆည်းြခင်း 

၂၂။  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တွက် ဘတဂ်ျက်လုိေငွြဖည့်ဆည်းရာတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ်မှေချးယူြခင်းြဖင့် ြဖည့်ဆည်းြခင်းကို စစုေုပါင်းြပည်တင်ွးေချးယူေငွြဖင့် ြဖည့်ဆည်းမည့် 

ပမာဏ၏ ၂၀.၀ % ေအာကတ်င်ွ ထားရှိရနသ်တမှ်တထ်ားပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ ု ၊ ဘာေရးစှ် 

အတင်ွး  ြပည်ပေချးေငွ၌  အမှနတ်ကယ်ထုတ်ယူသုံးစွဲေငွ င့်ှ   ြပည်တင်ွးေချးေငွ၌ အသားတင် 

ြဖည့်ဆည်းေငွအပါအဝင် အမှနတ်ကယ်ေချးယူရရှိသည့် ေငွစစုေုပါင်းသည် ကျပ်သနး်ေပါင်း 

ကိုးဆယ်သိနး်ထက်မပုိေစရန ်သတမှ်တထ်ားပါသည်။ 

အစိုးရ၏ဉးီစားေပးအစအီစဉမ်ျား 

၂၃။ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် စးီပွားေရးမူဝါဒ (၁၂) ရပ် ချမှတ၍် 

ကာလရှည် ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးေမာ်မှနး်ချက်အြဖစ ် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟနခ်ျက်ညီေသာ ဖံွဖိးတိုးတကမ်စမံီကနိး် (၂၀၁၈-၂၀၃၀) (Myanmar Sustainable Development 

Plan)(MSDP)ကို ေရးဆွဲထားပီး မိင်(၃)ခ၊ု ပနး်တိုင်(၅)ခ၊ု မဟာဗျဟာ (၂၈)ခုင့်ှ လုပ်ငနး်စဉ် 

(၂၅၁)ခ ု ပါရှိပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ကအလုိက၊် ဝန်ကးီဌာနအလုိက၊် တိုင်းေဒသကးီ / 

ြပည်နယ်အလုိက ် စမံီကိနး်များစာွရှိပါသည်။ အမျိးမျိးေသာ စမံီကနိး်များကို အမျိးသားအဆင့် 

မဟာဗျဟာစီမံကိနး်ကးီတစ်ခုေအာက်တွင် ေပါင်းစည်းေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် MSDP ၏ လမ်း�ခံမ 

ေအာကတ်င်ွ ြပည်သူရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစီမံကနိ်းဘဏ်(Project Bank)ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၄။ စမီကံနိး်များေရ�းချယ်ရာတင်ွ ိုင်ငံအတကွ ် အမှနတ်ကယ်လုိအပ်ေသာ စမံီကနိး်များကို 

ဉးီစားေပးေရ�းချယ်သွားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှတ်င်ွ ိုင်ငံေတာ်၏ လူမစးီပွား 

ဖွံဖိးမအတကွ ်အဓိကကျေသာ လပ်စစ်ကတင်ွ လပ်စစဓ်ာတ်အားကို လုံေလာကစ်ာွရရှိိုင်ေရး 

င့်ှ ၂၀၂၀ ခုစှ ်ေရွာသီအတွက ်လပ်စစဓ်ာတ်အားလုိအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရးအတကွ် 

စမီကံနိး်(၈)ခကုို စမံီကနိး်ဘဏ်(Project Bank)ှင့် ချတိဆ်က၍် ေဆာင်ရ�က်သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

၂၅။ ထုိအြပင်၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှအ်တကွ ်အသုံးစရတိခ်ွဲေဝချထားရာတင်ွ ိုင်ငံေတာ်၏ 

အေြခခံအေဆာက်အအုံဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးအတွက ်ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး၊ လမ်း၊  တတံား  
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ကများှင့် ေကျးလကေ်ဒသဖံွဖိးေရးကိုလည်းေကာင်း၊ လူစမ်ွးအားဖံွဖိးတိုးတကေ်ရး အတကွ ်

ပညာေရးက၊ ကျန်းမာေရးက၊ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရာှကေ်ရး အသုံးစရတိမ်ျားကို 

လည်းေကာင်း ဦးစားေပးလျာထားခဲ့ပါသည်။ 

၂၆။ လာမည့်ဘာေရးစှ်အတင်ွး ြပည်တင်ွးအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့် ဝနေ်ဆာင်မတန်ဖုိး 

တိုးတက်ရန်   ရည်မှနး်ထားသည့်အတွက်   ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏  ရန်ပုံေငွသုံးစွဲိုင်မသည် 

အေရးပါသြဖင့် ြပည်ေထာင်စ၊ု တိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်အစိုးရများသည် တိုးြမင့်သုံးစွဲသည့် 

ဘာေငွများြဖင့် ကနု်ထုတလု်ပ်မတိုးတက်လာေစရန၊် ြပည်တင်ွးစားသုံးမတိုးတကလ်ာေစရန်၊ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေပေပါက်လာေစရန်ှင့် ကုန်စည်ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်မ 

တိုးတက်လာေစရန် ေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၂၇။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခ၊ု ဘာေရးစှ ် ြပည်ေထာင်စု၏ ဘာေငွအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပေဒပါ 

အေရးေပရနပုံ်ေငွလျာထားသည့်ပုံစံင့်ှ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ၏ ေငွေကးစမံီ 

ခန်ခွဲမအစအီစဉမ်ျား ေြပာင်းလဲေဆာင်ရ�ကထ်ားပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ၏ 

ေငွေကးစမံီခန်ခွဲမကို ြပည်ေထာင်စဘုာရနပုံ်ေငွစာရင်းတစခ်တုည်းသာ ထားရှိေဆာင်ရ�ကေ်စပီး 

ကနုသွ်ယ်မ (အံး/အြမတ)် စာရင်းအရ အြမတ်ရရှိပါက ဝင်ေငွခနွေ်ပးေဆာင်ရန်င့်ှ ကျန်အြမတေ်ငွ 

အားလုံးကို  ိုင်ငံေတာ်သုိထည့်ဝင်ေငွအြဖစ ်ထည့်ဝင်ရန်သတမှ်တ်ထားပါသည်။  

၂၈။ ြပည်သူဘာေရးစမံီခန်ခွဲမစနစြ်ဖင့် ြပည်သူဝနေ်ဆာင်မများေပးရာတွင် တာဝနခ်မံရှိပီး 

ပင့်ွလင်းြမင်သာမရှိစာွ ေဆာင်ရ�ကရ်န ် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ေရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟနခ်ျကညီ်ေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတကမ်စမံီကနိး်၏ မဟာဗျဟာ ၂.၄ အရ အရင်းအြမစ်များကို တည်ငိမ်စွာင့်ှ စမ်ွးရည် 

ြပည့်ဝစာွ ခွဲေဝိုင်ေရးအတွက် ြပည်သူဘာေရးစီမံခန်ခွဲမကို အားေကာင်းခိုင်မာေစသည့် 

လုပ်ငနး်စဉအ်ေနြဖင့် ိုင်ငံအဆင့် မဟာဗျဟာကျအေြခခအံေဆာကအ်အုံ စမံီချကအ်တွက် 

ြပဌာနး်ချက်များှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၊ အခွန်ြဖန်ေဝမှင့် ရပုိင်ခွင့်စီမံခန်ခွဲြခင်းှင့် ဆက်စပ်သည့်       

ကစိရပ်များအပါအဝင် ိုင်ငံအဆင့်ှင့်တိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်အဆင့် ြပည်သူဘာစမံီခန်ခွဲေရး 

အရည်အေသွးကို ြမင့်တင်ြခင်းအား ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

 



-၁၃- 

ဘာေရးဆိုင်ရာဆံုးံးိုင်ေြခများ 

၂၉။ ိုင်ငံေတာ်၏ ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးလုပ်ငနး်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် 

အတကွ ် အသုံးစရတိမ်ျားကျခံသုံးစွဲိုင်ရန ် ရေငွရရှိမသည် အဓိကအေရးပါပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခ၊ု 

ဘာေရးစှ်မ ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခ၊ု ဘာေရးစှ်အထိ ြပည်ေထာင်စု၏ စစုေုပါင်းရေငွတွင် အခနွ် 

အေကာကရ်ေငွ ပျမ်းမ ၃၈.၀ % ှင့် ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများမှ ရေငွသည် 

စစုေုပါင်းရေငွတင်ွ ပျမ်းမ ၄၇.၀ % ြဖစသ်ြဖင့် အဓကိအရင်းအြမစြ်ဖစ်သည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

၃၀။ အခနွဆ်ိုင်ရာစမံီခန်ခွဲမ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငနး်စဉမ်ျားေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းေကာင့် အခွန် 

အေကာကရ်ေငွသည် စှ်စဉလ်ျာထားချက်ထက ်ြပည့်မီေကျာ်လွနေ်အာင် ေကာကခ်ရံရှိခဲ့ေသာ်လည်း 

အခနွေ်ကးွကျနမ်ျားရှိေနေသးြခင်း၊ အခနွတ်မ်ိးေရာှင်မများရှိေနေသးြခင်းင့်ှ အခနွေ်ကာကခ်ရံမည့် 

နယ်ပယ်ချဲထွင်ရန ် လုိအပ်ေနေသးြခင်းတိုေကာင့် အခနွရ်ေငွင့်ှဂျဒီပီီအချိးသည် ပျမ်းမ ၈.၀% 

သာ ရှိေနပးီ ြပည်ေထာင်စု၏ စစုေုပါင်းရေငွတင်ွ ပါဝင်မရာခိုင်န်း ေလျာ့နည်းလာြခင်း၊ 

သဘာဝဓာတေ်ငွင့်ှပတသ်က၍် ိုင်ငံတကာဓာတေ်ငွေစျးနး်ကျဆင်းြခင်းင့်ှ ထုတယူ်သုံးစွဲမ 

သကတ်မး်ကာြမင့်လာ၍ ထုတလု်ပ်မပမာဏေလျာ့နည်းလာြခင်းတိုေကာင့် သဘာဝဓာတေ်ငွမှ 

ရေငွများလည်းကျဆင်းလာြခင်းများ ရှိလာပါသည်။ 

၃၁။ အသုံးစရတိပုိ်င်းတင်ွမူ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းအများစမှုာ အံးေပေပါက် 

လျကရ်ှိပီး စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ၏ အမှနရ်ေငွသည် လျာထားချက်အတိုင်း ေဆာင်ရ�က်ိုင်မ 

မရှိဘေဲလျာ့နည်းရရှိြခင်း ၊ အံးေပ၍ ဖျကသိ်မ်းသည့် စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများ 

အတကွ ် ပင်စင်ဆိုင်ရာအသုံးစရတိမ်ျားင့်ှ ေကးွမီေပးဆပ်ြခင်း အသုံးစရတိမ်ျားအတကွ ် ကျခံ 

သုံးစွဲရြခင်းေကာင့် အသုံးစရတိမ်ျားတိုးြမင့်လာြခင်း၊ ြပည်ပေကွးမီရယူြခင်းင့်ှစပ်လျဉး်၍ 

အတိုးနး်နည်း၍ ြပနဆ်ပ်ကာလရည်ှကာေသာ ေကးွမီများကို ြပန်ရချကေ်ကာင်းေသာ ကစိရပ်များ 

အတကွ်သာ ေချးယူရန ်မူချမှတေ်ဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိပီး အတိုးနး်များေသာ ေကးွမီေဟာင်းများင့်ှ 

ြပနဆ်ပ်ကာလြပည့်ေြမာကေ်သာ ေကးွမီများေပးဆပ်ေနရြခင်းေကာင့် အသုံးစရတိတ်ိုးြမင့်လာြခင်း၊ 

သွင်းကနုတ်န်ဖုိးစှစ်ဉြ်မင့်မားလျကရ်ှိပီး ကနုသွ်ယ်မလုိေငွ ဆက်လကြ်ဖစေ်ပလျကရ်ှိြခင်းေကာင့် 

ိုင်ငံြခားေငွလုိအပ်ချက် ြမင့်မားလျကရ်ှိြခင်းင့်ှ အေမရကိနေ်ဒလာ ခိုင်မာလာြခင်းတိုေကာင့်  

ြမနမ်ာကျပ်ေငွတနဖုိ်းကျဆင်းလာပီး  ိုင်ငံြခားေငွြဖင့်သုံးစွဲရမည့်  အသုံးစရတိမ်ျားင့်ှ ေပးဆပ်ရမည့် 

ေကးွမီများအတွက် အသုံးစရိတ်များြမင့်တက်လာြခင်း၊ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွစှစ်ဉလုိ်လုိ ြဖစေ်ပ 

လျကရ်ှိေသာ မုိးများ၍ေြမပိြခင်း၊ ေရကးီေရလြံခင်းများ ေကာင့်သီးှံများဆံုးံးြခင်းင့်ှ သဘာဝ 

ေဘးအ�ရာယ်ဆိုင်ရာ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးအသုံးစရတိမ်ျား သုံးစွဲရြခင်းတိုေကာင့် အသုံးစရတိမ်ျား 

တိုးလာြခင်းစသည့် ဘာေရးဆိုင်ရာစနိေ်ခမများ �ကံေတွေနရပါသည်။ 

 



-၁၄- 

ကာလရှည်ဘာေရးမဟာဗျဟာ 

၃၂။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည် ြပည်သူကိုဗဟိုြပ၍ အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာ စဉဆ်ကမ်ြပတ် 

တိုးတကမ်ရရှိေစရန ် ြပည်သူဘာေရးစမံီခန်ခွဲမ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိရာ 

ဒုတယိအဆင့် (၂၀၁၈ခုစှမှ်၂၀၂၂ခုစှအ်ထိ) ၅စှတ်ာကာလတင်ွ အစိုးရ၏ရေငွင့်ှအသုံးစရတိမ်ျား 

စမီခံန်ခွဲမလုပ်ငနး်စဉမ်ျားအား စမ်ွးေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ရနအ်တွက ် သာမနအ်သုံးစရတိ်င့်ှေငွလုံး 

ေငွရင်းအသုံးစရတိမ်ျားကို အချိးကျမတစွာ သတမှ်တခ်ွဲေဝေပးိုင်ရန်ှင့် ဝင်ေငွှင့်အသုံးစရိတ် 

များကို အမှန်စာရင်းှင့် အနးီစပ်ဆံုးခန်မှနး်လျာထားြခင်းြဖင့် ြဖည့်စွက်ခင့်ွြပေငွ ေတာင်းခမံကို 

တြဖည်းြဖည်းေလာ့ချသွားိုင်ရန ်၊ ၂၀၂၂ ခုစှတ်င်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏမှ် ေချးေငွရယူြခင်း 

ကို အပးီသတေ်လာ့ချိုင်ရနတ်ိုအား ရည်မှနး်ချကထ်ားေဆာင်ရ�ကရ်နြ်ဖစပ်ါသည်။ 

၃၃။ ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ၏ ဘာေရးအေြခအေနများ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရှိေရးအတကွ ်ဘတဂ်ျက်တင်ွပါဝင်သည့် ိုင်ငံေတာ်ပုိင်စးီပွားေရးအဖဲွအစည်းများ၏ အခနး်က 

ကို သုံးသပ်၍ ဘတဂ်ျကြ်ပင်ပမှ သီးြခားလွတ်လပ်စာွ ေဆာင်ရ�က်သည့်ပုံစကံို တြဖည်းြဖည်း 

ေြပာင်းလဲကျင့်သုံးရနေ်ဆာင်ရ�ကရ်ာတွင် အံးေပေပါကေ်နေသာ အဖဲွအစည်းများကို ပုဂလိကင့်ှ 

အကျိးတ ူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ်ြပလုပ်ြခင်း၊ ေကာ်ပုိေရးရင်ှးအသွင်ေြပာင်းလဲြပလုပ်ြခင်းှင့် 

ပဂုလိကပိုင်င့်ှအများပုိင်ြပလုပ်ြခင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့်ပုဂလိကဖကစ်ပ်ြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ရေငွတိုးိုင်မည့် 

နည်းလမး်များကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ အခနွရ်ေငွတိုးြမင့်ိုင်ရနစ်မံီခန်ခွဲြခင်းင့်ှ အခနွအ်ေကာက် 

ဆိုင်ရာဥပေဒများ ြပင်ဆင်ြခင်း ၊ ဘာေရးမူဝါဒင့်ှအညီ အခနွဆ်ိုင်ရာဥပေဒသစမ်ျားြပဌာနး်ြခင်း ၊ 

အခွန်ထမး်ကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကပ်သည့်စနစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ကျင့်သုံးိုင်ရန် 

အလယ်အလတအ်ဆင့် အခနွထ်မ်းဆိုင်ရာအခနွုံ်းများ ထူေထာင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရ�ကသွ်ားရန် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

၃၄။ ရလဒ်ေမာ်မှနး်ချကမ်ျားအေနြဖင့် စှစ်ဉစ်မံီကနိး်င့်ှလုိကေ်လျာညီေထွြဖစေ်သာ ဘတဂ်ျက ်

ြဖစေ်စရန်င့်ှ အစိုးရ၏မူဝါဒများကို ထိေရာကစ်ာွအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မည့်ဘတဂ်ျကြ်ဖစေ်စရန၊် 

ရေငွရည်မနှး်ချက၊် အသုံးစရတိက်န်သတခ်ျကမ်ျား လုိအပ်သလုိချမှတေ်ပးသည့်စနစက်ို စှအ်လုိက် 

တိုးတကက်ျင့်သုံးသွားရန်၊ ြဖည့်စွက်ခွင့်ြပေငွေတာင်းခံသည့်စနစ်ကို တြဖည်းြဖည်းေလျာ့နည်း 

ပေပျာက်သွားေရးေဆာင်ရ�ကရ်န၊် အခနွအ်ေကာကရ်ေငွ၏ရင်းြမစ်များ တိုးတကေ်စရန၊် အခနွ် 

ဥပေဒများကို ရင်ှးလင်းလွယ်ကစူာွန�းလည်ိုင်ေစရန်င့်ှ Tax to GDP အချိးကို ၁၀.၀ % အထိ 

တိုးြမင့်လာေစရနြ်ဖစ်ပါသည်။ 



-၁၅- 

၃၅။ ဒုတယိအဆင့်ပီးေန�က် (၅) စှ် ဆက်လကေ်ဆာင်ရ�ကရ်မည့် လုပ်ငနး်များမှာ အစီအစဉ ်

သုပ်ခွဲဆန်းစစ်မများပါဝင်ေသာ ှစ်လတ်ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲမေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊ စီမံကိနး်ှင့် 

ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငနး်စဉ်များ အြပည့်အဝပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် စီမံကိနး်ှင့် 

ဘတ်ဂျက်ေရးဆွဲြခင်းစနစ် မဟာဗျဟာချမှတ်ေရး ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ အသုံးစရိတ်သုံးစွဲမများ 

သတ်မတှခ်ျကေ်ဘာင်အတင်ွး အနးီစပ်ဆံုးသုံးစွဲေရး ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း၊ သုံးစွဲထားေသာအသုံးစရတိ် 

များင့်ှ ေလျာ်ညီသည့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်မ ရှိ/မရှိ သုံးသပ်ြခင်းကို ပီြပင်ေအာင်ေဆာင်ရ�က် 

ြခင်းတိုြဖစပ်ါသည်။ 

၃၆။ ေရရည်ှကာလေမာ်မှနး်ချကအ်ေနြဖင့် ဘာေရးေရရည်ှတည်တံ့မရှိေစရန ် အစိုးရက 

အများဆံုးခွဲေဝေပးိုင်မည့် ေငွပမာဏေပမူတည်၍ အသုံးစရတိမ်ျားကို အကျိးရှိထိေရာကစ်ွာ 

ခွဲေဝသုံးစွဲေစရန၊် အစိုးရ၏ရေငွရာှေဖွမသည် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစမ်ျားကိုသာ အားမြပ 

ေစဘဲ အခနွ်အေကာကရ်ေငွအေပ အဓကိအားြပေစရန်င့်ှ အသုံးစရတိသုံ်းစွဲမကို အေကာင်းဆံုး 

ခွဲေဝအသုံးချိုင်မ ြဖစေ်ပေစရနတ်ိုြဖစပ်ါသည်။ 

နဂိံုး 

၃၇။ ိုင်ငံေတာ်မှချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများအေပအေြခခ၍ံ  ြပည်ေထာင်စု၏အရအသုံး 

ခန်မနှး်ေြခေငွစာရင်းများေရးဆွဲရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘာေရးှစ်အတွင်း အမှန်တကယ် 

သုံးစွဲိုင်မည့် အသုံးစရတိမ်ျားအား အနးီစပ်ဆံုးခန်မှနး်လျာထားရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၃၈။ ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်မှ အတည်ြပပီးသည့် ဘတဂ်ျကလ်ျာထားချကမ်ျားကို အြပည့်အဝ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ရန ် သကဆ်ိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများမှ  အေလးထားေဆာင်ရ�ကရ်န ်လုိအပ် 

ပါသည်။ 

၃၉။ ိုင်ငံေတာ်က ရသင့်ရထုိက်သည့်ရေငွများ အြပည့်အဝရရှိရန်ှင့် အစိုးရ၏ဦးစားေပး 

အသုံးစရတိမ်ျားကို တိုးြမင့်သုံးစွဲရန၊် စးီပွားေရးဖံွဖိးတိုးတကမ်ကို အေထာက်အပ့ံြဖစေ်စသည့် 

အသုံးစရတိမ်ျားသုံးစွဲရန၊် လာမည့်ဘာေရးစှ်အတင်ွး �ကံေတွိုင်သည့် အခက်အခမဲျားကို 

ထည့်သွင်းစဉး်စား၍ ဘာေရးက ပုိမုိပွင့်လင်းြမင်သာမရှိလာေစရန၊် ရေငွ၊ သုံးေငွများကို 

ထိေရာကစ်ာွစီမံခန်ခွဲိုင်ရန ် လုိအပ်သည့်အစီအမံများအား ကိတင်ေဆာင်ရ�ကထ်ားရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

၄၀။ သုိြဖစပ်ါ၍ ိုင်ငံေတာ်၏ဘာေရးမူဝါဒအား ထိေရာကစ်ွာအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ�ကြ်ခင်းြဖင့် ြပည်သူဘာစမံီခန်ခွဲမစနစက်ို ပုိမုိေကာင်းမွနေ်အာင် ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 


