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ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒဦးစားေပးကိစၥ အစစ္အမွန္မ်ားကိုေဖာ္ျပရာ၌ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အျပႏိုင္ဆုံးေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေလာက္ အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟူ၍ မ်ားစြာမ႐ွိလွေခ်။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒ
ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒစာတမ္းမ်ားထုတ္ျပန္သည့္တိုင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားထဲတြင္သာ မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ လက္ေတြ႕အက်ဆုံးေသာ ေဖာ္ျပ
ခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

“ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အစိုးရသည္ ေနာင္လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အခြန္ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္
တစ္ခု ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ အဆိုပါဘတ္ဂ်က္သည္ အစိုးရေၾကညာခ်က္၊ မူဝါဒႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားကို အခြန္မည္သို႔ေကာက္ခံမည္၊
တိုင္းျပည္၏ တန္းတူရည္တူ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ အဆိုပါေငြမ်ားကို မည္သို႔သုံးစြဲမည္ဟူေသာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးသည္။ ၎ဘတ္ဂ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ဘဝမ်ားစြာအေပၚ တိုက္႐ိုက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယဝ
္ က
ုိ ၍
္ ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္မ႐
ႈ သ
ိွ ည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိးု ရမွသးံု စြလ
ဲ က
ုိ သ
္ ည့္ ေငြေၾကး
သည္ ျပည္သူလူထု (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါၿပီး လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခံထားရေသာ ျပည္သူလူထု) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ စြမ္းအားအႀကီးဆုံး စီးပြားေရးကိရိယာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။”
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း

အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သာမက မေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ပါ တန္းတူညီမွ် အေရးႀကီးစြာဆက္စပ္လ်က္႐ွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးေဆာင္သည့္အေကာက္ခြန္မ်ား၊ အျခားေသာ ဝင္ေငြ
မ်ားမွေန၍ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ပါ ပတ္သက္လ်က္႐ွိသည္။

က႑အသီးသီး႐ွိ အစိုးရေၾကညာထားသည့္ မူဝါဒဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္မွ်ေကာင္းစြာ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္႐ွိေသာ
အခ်က္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ကြယ္မွ ေငြေၾကးအသုံးျပဳမႈ အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား စိစစ္ေလ့လာရန္မွာ မျဖစ္မေန
လိုအပ္ပါသည္။
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အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒ၏ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္အျပႏိုင္ဆုံးေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းႏွင့္
မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အရည္အေသြးတိက
႔ု ုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အလိင
႔ု ာွ အစိးု ရအဖြ႕ဲ အတြငး္ ႏွငအ
့္ ျပင္တ႐
႔ုိ ိွ သက္ဆင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားအားလုးံ အတြက္
ယင္းတိက
႔ု ုိ နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အဆိုပါစိစစ္ေလ့လာမႈကို ျပည္သူ႕ဘ႑ာသုံးစြဲမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္
အေသြးတို႔အေပၚ မ်ားစြာမွီခိုလ်က္႐ွိေသာ ေဒသႏၲရအေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း အစ႐ွိေသာ မူဝါဒေရးရာ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း
အသုံးျပဳပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္တကြ မည္သည့္ကိစၥတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲသည္ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပေဟဠိဆန္စြာ
ဖုံးကြယ္လ်က္႐ွိၿပီး၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သို႔မဟုတ္ သာတူညီမွ်အက်ိဳးျပဳႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေပ။ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ စမွတ္မွာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ အလႉ႐ွင္
မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုသိနားလည္ၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏
သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္စရာ အေထာက္အထား႐ွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုစိစစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ခံျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား ထူေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္တရာမွ အေရးပါလွေသာ ေျခလွမ္း
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ အ႐ြယ္အစားပမာဏအားျဖင့္ သုံးဆနီးပါး တိုးပြား
လာခဲၿ့ ပီး ယင္းအစိးု ရမ်ားအေနျဖင္လ
့ ည္း အဆိပ
ု ါေငြမ်ားကို မည္ကသ
့ဲ အ
႔ုိ သုးံ ခ်မည္ကုိ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ လ
္ တ
ြ လ
္ ပ္ခင
ြ ျ့္ ဖင့္ ေဆာင္႐က
ြ လ
္ ်က္႐ၾိွ ကပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္
ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္႐ွိသည္ကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့သည္။ NLD အေနျဖင့္လည္း ေဒသႏၲရၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ေရးဆြဲေပးလိုက္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈ၏ ႀကီးစြာေသာပမာဏတစ္ရပ္ကို သုံးစြဲသည့္ေအာက္ေျခမွအထက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးလာ႐ုံမက ဘတ္ဂ်က္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိေစေရးကိုလည္း မ်ားစြာအေလးထား ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို
စဥ္းစားသင့္သည္။

အသုံးျပဳလိုက္ေသာ ေငြသည္ က်ပ္ေငြတစ္ေထာင္ခ်င္းစီ
အလိုက္

အႀကီးမားဆုံးသက္ေရာက္မႈ

ႏိႈင္းရ က႑အလိုက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္လမ္း

ရ႐ွိေနပါ၏ေလာ။

ေၾကာင္းမ်ားသည္ ႏိႈင္းရ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ား

သို႔တည္းမဟုတ္ မလိုအပ္ဘဲျဖဳန္းတီးမႈ သို႔မဟုတ္ ထပ္တလဲလဲ

ႏွင့္ တညီတၫြတတ
္ ည္း႐ွပ
ိ ါေလာ။ ျပည္နယ္မ်ား/ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး

သုံးစြဲမႈ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

မ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား႐ွိ အဆိုပါ ပုံသဏၭာန္လမ္း

အတြက္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ကုန္က်မႈ႐ွိပါ

ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ႐ွိပါသေလာ။ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ

သေလာ။ အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္သုံး

ဆိင
ု ရ
္ ာ ပုသ
ံ ဏၭာန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ မတူညေ
ီ သာ ေဒသႏၲရ

စြဲမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ ႐ွိပါသေလာ။ ဘတ္ဂ်က္က်ထားသည့္

အေျခအေနမ်ားတြင္႐ွိသည့္ မတူညီေသာေဒသႏၲရ လိုအပ္ခ်က္

လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းခ်ေပးသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိပါ၏ေလာ။

႐ွိေနပါသေလာ။

ေငြလုံးေငြရင္း

အမွန္တကယ္ သုံးစြဲမႈ ႐ွိပါသေလာ။ အကယ္၍ မ႐ွိပါက
မည္သည့္ေနရာမ်ား တြင္ ၾကန္႔ၾကာေနပါသနည္း။

ပုံသဏၭာန္

ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းျပဳစုထားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းတြင္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ‘မွ်တမႈ’ ႐ွိပါသေလာ။ မတူညီေသာ

နယ္ေျမေဒသအလိုက္

ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ

သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဘက္မွပါ

က႑မ်ားအတြက္ တစ္ဦးက်စီ ေငြေၾကးသုးံ စြမ
ဲ ၾႈ ကား ကြာဟခ်က္

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ

မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား / တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

အေျခခံတစ္ရပ္ေပၚတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဝင္ေငြႏွင့္ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ

ၾကားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားၾကား႐ွိ မတူညီေသာ ႏိႈင္းရ ဆင္းရဲ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါသေလာ။

မြဲေတမႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအဆင့္မ်ားကို ထင္ဟပ္လ်က္႐ွိပါ၏ေလာ။
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အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္
ေသာအခန္းက႑မွ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ အေရးဆိုေဆာင္႐ြက္ပုံနည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုံေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ယုံၾကည္
စိတ္ခ်ရၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္မႈ႐ွိေစရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံ႐ွိ ၎၏ေငြေၾကးသုံးစြဲ အရည္ေသြးျပည့္မီေစရန္၊ ထိေရာက္မႈ႐ွိေစရန္ႏွင့္ သာတူညီမွ်႐ွိေစရန္
အတြက္ အစိုးရကိုတာဝန္ခံေစရာတြင္ ယင္းဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ ဘတ္ဂ်က္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရကို အသိေပး
သည့္ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား အားလုံးတို႔သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔ရာ အစိုးရ၏ အခြန္ဝင္ေငြရွာေဖြမႈႏွင့္ က႑ေပါင္းစုံတြင္ အသုံးျပဳျခင္းကို ေျခရာခံ
ႏိုင္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ရပ္ ႐ွိေနပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ထပ္က႑တစ္ရပ္မွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကို
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒတာစိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ၎၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာ၌ အသုံးျပဳလာေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္း
ကူညီေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရ႐ွိရန္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို သိျမင္နားလည္မႈ႐ွိေနေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္
ဌာနေပါင္းစုံမွ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ ပုံသဏၭာန္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎အရာ႐ွိမ်ားအေနျဖင့္
က႑အလိုက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈႏွင့္ မူဝါဒဦးစားေပးမႈမ်ားအလိုက္ ပိုင္းျခားထားေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္၊
ယင္းကိစၥရပ္မ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ မူဝါဒ၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈႏွင့္
အခြန္ဝင္ေငြ ေကာက္ခံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးေရးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တရားဝင္မူေဘာင္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အဆင့္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔သာ႐ွိၿပီး ၎တို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခြန္ဝင္ေငြ အာဏာ
မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ တာဝန္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္သာ ထည့္သြင္းထားၿပီး ယင္းတို႔၏အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္သာ အတည္ျပဳေပးသည္။
လႊတ္ေတာ္၏ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ‘ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း’ ကို ႏွစ္စဥ္အတည္ျပဳေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ကို “ႏွစ္လယ္ ျပဳျပင္ၿပီး
ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း” အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ ႏွစ္ကုန္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အဆုံးသတ္ဘတ္ဂ်က္ကို အမွန္တကယ္ ဘတ္ဂ်က္ဝင္ေငြ
မ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္တကြ ေရးဆြဲသည္။

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္မူေဘာင္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoPF) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း (၂၀၁၆) တို႔မွ အဓိကပုံေဖာ္ေပးသည္။ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္
သည့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအခ်ိဳ႕မွအပ ယင္းမူေဘာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုေအာက္တစ္ဆင့္ခံ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္အဆင့္
တစ္ခုသာ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ၎မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္ (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္ (သို႔) ေက်း႐ြာအုပ္စု အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္
မ်ားဟူ၍ မ႐ွိေပ။
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား
အားလုံးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ဤတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
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စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAOs) ၏ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္သာ ထည့္သြင္းထားၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္သာ အတည္ျပဳ
ေပးသည္။

မ်ားမၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲအရ ေဖာ္ျပပါအဆင့္ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ
၃၀ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္
ဘတ္ဂ်က္အဆိျု ပဳလႊာမ်ားေရးဆြၿဲ ပီး လႊတေ
္ တာ္ျပည္သ႕ူ ေငြစာရင္းေကာ္မတီႏင
ွ ့္ အဆင္ႏ
့ စ
ွ ခ
္ လ
ု းံု ႐ွိ လႊတေ
္ တာ္တစ္ရပ္လးံု မွ ဥပေဒအျဖစ္မျပ႒ာန္းမီ ဥပေဒ
ျပဳေရးဆိုင္ရာ သုံးသပ္အတည္ျပဳမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည္။ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ားႏွင့္
ပူးတြဲ ပါဝင္ လာသည္မွာ “ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း” (BE) ဟု ရည္ၫႊန္းေခၚဆိုသည့္ ႏွစ္စဥ္အခြန္ဝင္ေငြႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။
ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္အသုံးျပဳရာ၌ လ်ာထားခ်က္ပါ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစီမံကိန္းမ်ားတို႔မွ ေသြဖီမႈမ်ား သိသိသာသာ
ျဖစ္ေပၚလာပါက အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ “ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း” (RE) တစ္ခုကို အစိုးရအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ျပင္ဆင္
ေရးဆြဲၿပီး သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အတည္ျပဳေပးသည္။
ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္ဆုံးၿပီးသည့္ေနာက္ ႐ွိသမွ် ဦးစီးဌာနမ်ားအားလုံးတြင္ အဆုံးသတ္ဝင္ေငြႏွင့္ သုံးေငြ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေပါင္း႐ုံးကာ အမွန္တကယ္
ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသည့္အသုံးစရိတ္မ်ားပါဝင္သည့္ “ဘတ္ဂ်က္ ရလဒ္” ကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ “ဘတ္ဂ်က္ အမွန္စာရင္း” (A)
တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ အဓိက ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာ ၃ ခုစီ ႐ွိသည္။ ႏွစ္အစတြင္ BE၊ ႏွစ္လယ္အတြက္ RE ႏွင့္ ႏွစ္ကုန္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ A ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ပုံ ၁ လက္႐ွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ဘတ္ဂ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စက္ဝန္း (ေအာက္တိုဘာ ၁ –စက္တင္ဘာ ၃၀)

ႏွစ္စ

ႏွစ္လယ္

ႏွစ္ကုန္

ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒႏွင့္

ျပဳျပင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒ

ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ အမွန္

ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ခန္႔မွန္းေျခ

ႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခစာရင္း

စာရင္း (A) ထုတ္ျပန္ခ်က္

စာရင္း (BE) ထုတ္ျပန္ခ်က္

(RE) ထုတ္ျပန္ခ်က္

အစိုးရႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို “သာမန္” ႏွင့္ “ေငြလုံးေငြရင္း” ဘတ္ဂ်က္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားသည္။ သာမန္ ဘတ္ဂ်က္
မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ (ေဆးဝါး၊ စာအုပ္၊ ေလာင္စာ၊ လွ်ပ္စစ္ စသည္တို႔ အပါအဝင္) အသုံးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အသုံးစရိတ္ကိုပါ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္မူ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္
အအုံႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ အစ႐ွိသည့္ အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္သည္။ သာမန္ ဘတ္ဂ်က္
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ MoPF ၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္လက္ေအာင္တြင္႐ွိၿပီး၊ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ
စီမံကိန္းမ်ားမွာမူ MoPF ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ လက္ေအာက္တြင္ ႐ွိသည္။

4

ဇယား ၁ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈမ်ား
အခြန္ဝင္ေငြ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ တာဝန္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ဇယား ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၅) ႏွင့္
ဝန္ထမ္း လစာ၊ လုပ္ခႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

အျခားေသာ က႑ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရး နည္းလမ္းကိရိယာမ်ား
အေပၚအေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စအ
ု ဆင္တ
့ င
ြ ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/

ဝန္ထမ္း ခရီးသြားလာမႈႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတူညီေသာ ဝန္ႀကီးဌာန
မ်ားလက္ေအာက္႐ွိ ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲအပ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ ေလာင္စာ
လက္ငင္းအသုံးျပဳစရာမ်ား
(စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံသုံး
ပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုံးသုံး ပစၥည္းမ်ား
စသည္ျဖင့္)

ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္

အသုံးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ႐ွိဘဲ ခြဲတမ္း

ပုံမွန္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအုံ ထိန္းသိမ္းမႈ

ခ်မႈမ်ား ႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ အေထြေထြ ထိန္း

က်ပ္ေငြ ၁ သန္းတန္ေအာက္
အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ား

သိမး္ ေရးရန္ပေ
ံု ငြအတြက္ ခြတ
ဲ မ္းတစ္ရပ္ပါဝင္လ်က္႐ရ
ိွ ာ ၎ကို ဘတ္ဂ်က္
ႏွစ္အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား ညႇိႏိႈင္း၍သုံးစြဲႏိုင္သည္။ ယင္းကို

အေဆာက္အအုံမ်ား –
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အႀကီးစား
ျပင္ဆင္မႈ
လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေရႏွင့္ အျခား
အေျခခံ အေဆာက္အအုံ –
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အႀကီးစား
ျပင္ဆင္မႈ
ယာဥ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
၁ ႏွစ္ထက္ပို၍ အသုံးခံႏိုင္ၿပီး၊
က်ပ္ေငြ ၁ သန္း အထက္
တန္ဖိုး႐ွိ အျခားပစၥည္းမ်ား
အားလုံး

MoPF လက္ေအာက္႐ွိ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမွ “ဘတ္ဂ်က္
မဟုတ္ေသာ” ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဟူ၍ ရည္ၫႊန္းေခၚေဝၚသည္။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ တူညီေသာညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈ
မ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕စာရင္းအတြက္ ခြဲတမ္းမ်ားပါ႐ွိသည္။ အဆိုပါ က်င့္ထုံးႏွစ္ရပ္လုံးေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
ေပၚေပါက္လာႏိုင္စရာ႐ွိသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္သားရန္လိုအပ္သည္မွာ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ၊ အမ်ားျပည္သူ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ား အားလုံးတို႔ကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ား (သို႔) လူပုဂၢိဳလ္
မ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔) NGO မ်ား (သို႔) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား) မွ ေဒသႏၲရ အေျခခံအေဆာက္အအုံ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
ျပဳလုပ္ေသာ “ဘတ္ဂ်က္ ျပင္ပ” ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ပမာဏႀကီးမားႏိုင္ၿပီး တရားဝင္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔
မျပဳလုပ္သည့္အတြက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ “တာဝန္ခံမႈ” ျပႆနာမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္စရာ႐ွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္

ဥပေဒမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ႏွစ္အတြက္

ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ႏွစ္

“ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ား” ကို စုစည္းၿပီး ျပည္နယ္/

“ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားခ်က္” (သို႔မဟုတ္)

အတြက္ “ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားခ်က္” သို႔မဟုတ္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္

စီမံကိန္းႏွင့္ပူးတြဲ၍ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူသို႔

စီမံကိန္းႏွင့္ပူးတြဲ၍ မူအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔

ႏွစ္မ်ိဳးလုံးမွ ဦးစီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္

ထုတ္ျပန္လ်က္႐ွိသည္။ Citizens’ Budget မ်ား

ထုတ္ျပန္လ်က္႐ွိေသာ္လည္း လက္လွမ္း

ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြလုံးေငြရင္း သုံးစြဲမႈကို

ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယင္းတို႔ကို ႐ွင္းလင္းလြယ္ကူ

မီႏိုင္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိမွာ အၿမဲတေစ ေသခ်ာမႈမ႐ွိေပ။

ခန္႔မွန္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ပိုမို

သည့္ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။

Citizens’ Budget မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္

အေသးစိတ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားကိုမူ

တဆက္တည္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏွစ္လယ္

ယင္းတို႔ကို ႐ွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ ပုံစံ

တရားဝင္တင္ျပေတာင္းဆို၍သာ ရ႐ွိႏိုင္သည္။

ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမ်ားႏွင့္အတူ

တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ တဆက္တည္း

ေလးလတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ အမွန္တကယ္

ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏွစ္လယ္ ျပဳျပင္ၿပီး

ေငြေၾကးသုံးစြဲသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း

ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမ်ားကိုလည္း

အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးသည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးသည္။
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အမ်ားျပည္သူသို႔ ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ား (အြန္လိုင္းေပၚမွ အရင္းျမစ္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ)
ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းတြင္ BE ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ ပူးတြဲ
ပါ႐ွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္အစီအမံတစ္ရပ္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကြက္မ်ားစြာကိုလည္း
ေတြ႕ရသည္။ ၎ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ PDF ႏွင့္ MS Word ပုံစံမ်ားျဖင့္ ရယူႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ Union Citizens’
Budget သည္ ျပည္ေထာင္စု BE အႏွစ္ခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး PDF ဖိုင္ျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ – ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈပုံစံ
ျပည္ေထာင္စု အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကိ
်ား ု ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝသည္။
ဝန္ႀကီးဌာန / ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ အျခားေကာက္ခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ယႏၲရားမ်ား။
ဝင္ေငြရင္းျမစ္ အုပ္စုမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ အခြန္မ်ား၊ အျခားေသာ သာမန္ရေငြ (အသုံးျပဳခမ်ား သို႔ လိုင္စင္ေၾကး)၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ
(ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔ ငွားရမ္းျခင္း)၊ ေထာက္ပံ့ဝင္ေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြမွ ရေသာေငြတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ျပည္ေထာင္စု အသုံးစရိတ္မ်ားကိ
်ား ု ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝသည္။
ဝန္ႀကီးဌာန / ဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေၾကးသုံးစြဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ယႏၲရားမ်ား။
ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အုပ္စုမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ သာမန္၊ ေငြလုံးေငြရင္း၊ အတိုး (သို႔) ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈႏွင့္ “ထည့္ဝင္ေငြမ်ား” (အျခား
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ရပ္ ပါ႐ွိသည္။ ၎မွာ အဆိုပါ
ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ိဳးစုံကို ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု BE စာရင္းပါ ဇယား ၄ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏
“ထည့္ဝင္ေငြမ်ား”ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ လႊဲအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ရည္႐ြယ္သည့္ အေထြေထြ
ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ား နည္းပါးသည့္အေလ်ာက္ ၎တို႔ဘာသာေထာက္ပံ့ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ
(အေထြေထြ ေထာက္ပံ့မႈခြဲတမ္း ေဖာ္ျမဴလာဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သီးျခားေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါ)။
မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းခြဲတမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ သို႔ အညီအမွ် (က်ပ္ေငြ သန္း ၁၀၀) ခြဲေဝေပးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ‘အခြန္ေဝစု’ လႊဲအပ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာရည္ၫႊန္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ
မ႐ွိေပ။ ယင္းလႊဲအပ္ေပးမႈသည္ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္တို႔မွ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ရပ္ကို ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ ျပည္နယ္
မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အဆိုပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္၊ အစီအစဥ္ (သို႔) စီမံကိန္းအလိုက္၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ ပိုင္းျခားတင္ျပထားျခင္းမ႐ွိေပ။
ဘ႑ာေရးႏွစ္လယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒကိုလည္း (pdf ဖိုင္ျဖင့္) ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး BE ကဲ့သို႔ေသာ
အလားတူပုံစံျဖင့္ပင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အသုံးစရိတ္အဆင့္မ်ားအတြက္ ထပ္တိုးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည့္ ဇယားကြက္မ်ားပါ ပူးတြဲပါ႐ွိသည္။
ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ေလးလတစ္ႀကိမ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း
https://www.mopf.gov.mm/en/page/finance တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

က႑အလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွလည္း ႐ုံးတြင္းပိုင္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ိဳးစုံကို (အမ်ားအားျဖင့္ Excel
ဖိုင္ျဖင့္) ေရးဆြဲတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တင္သြင္းရသည့္ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္အေပၚ အေျခခံသည့္ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္အစီအမံမ်ား၊ ပုံမွန္တင္သြင္းရသည့္
အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္အသုံးျပဳမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးစုံတြင္
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျပဳလုပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ား ပါဝင္ေသာ္

ဇယား ၂ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္သည့္

လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ား မပါဝင္ေပ။

အြန္လိုင္းဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အျခားေသာေဒတာအရင္းျမစ္မ်ား

MoPF လက္ေအာက္ခံ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန (အစိုးရအဖြဲ႕ၾကား

အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္

အခြန္ဘ႑ာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန) သည္လည္း ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္း
ေဒသႀကီးမ်ားသိ႔ု အေထြေထြလေ
ဲႊ ျပာင္းေထာက္ပေ
့ံ ငြဆင
ုိ ရ
္ ာ ႏွစစ
္ ဥ္ဘတ္ဂ်က္
အဆိုျပဳလႊာအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို (Excel ဖိုင္
ျဖင့္) ျပဳလုပ္ေရးဆြဲေပးရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္

l ပူးတြဲ BE ပါ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စု
၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆိုင္ရာ

l RE ဘတ္ဂ်က္ အပါအဝင္ ႏွစ္စဥ္

႐ုးံ တြငး္ ဘတ္ဂ်က္ ထုတျ္ ပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ

ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္

ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ရံဖန္ရံခါ ရ႐ွိတတ္ပါသည္။

ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ

l
l
l
l
ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးထားသည့္

ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ား

(အြန္လိုင္းေပၚမွ

https://www.mlis.gov.mm/

ဥပေဒ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ႐ွိပါက အဆိုပါ

အမ်ားျပည္သူသို႔

ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဘတ္ဂ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္(BE)

https://www.mopf.gov.mm/en/

Citizens’ Budget (BE)

content/budget-news

ေလးလတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္
ဘတ္ဂ်က္ အသုံးျပဳမႈ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အရင္းျမစ္မ်ားကို

ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳ တင္ျပခ်က္

အစီရင္ခံစာမ်ား

ေအာက္ပါ

ဇယား ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ)

အျခား ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန – DG

ေဒတာ မ်ိဳးစုံ

ဘတ္ဂ်က္
https://www.facebook.com/

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံးသည္ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္

budgetdepartment

ဘ႑ာေငြ အရအသုးံ ဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ားကို အြနလ
္ င
ုိ း္ ေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူ

ျမန္မာ ဘတ္ဂ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား (The

ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ (pdf ဖိုင္ျဖင့္) တင္ထားေပးၿပီး၊ လ်ာထားခ်က္ပါ ဝင္ေငြမ်ား

Ananda)

ႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတို႔ကို ဌာနအလိုက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည့္ ဇယား

Renaissance Institute

https://mmbudgets.info/
https://rimyanmar.org

ကြက္မ်ားစြာပါဝင္သည့္ ပူးတြဲ BE ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပး
ထားေပးရာ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ထက္ပင္ပို၍ အေသးစိတ္က်သည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား

၎ကို အပိုင္း ၃ ပိုင္းခြဲ၍တင္ျပရာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ပူးတြဲ BE ပါ ဘ႑ာေငြအရအသုံး

ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္

ဆိုင္ရာဥပေဒ (ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္း

https://www.mlis.gov.mm

BE ဇယားပါ ေကာ္လံမ်ားကို အုပ္စုမ်ားအလိုက္ ထပ္မံပိုင္းျခားထားသည္။

ေဒသႀကီးမ်ား အားလုံးအတြက္ အၿမဲ
အျပည့္အစုံ မ႐ွိ)

ဝင္ေငြ ေကာ္လံမ်ားကို သာမန္ဝင္ေငြ (အသုံးျပဳခ၊ လိုင္စင္ေၾကး)၊
အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြ၊ ႏိုင္ငံျခား ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြလက္ခံရ႐ွိမႈမ်ား
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားဟူ၍ အုပ္စုခြဲထားသည္။

Citizens’ Budget (BE မ်ားႏွင့္

ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္/

အျခားေသာ ဘတ္ဂ်က္

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ Facebook

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား

စာမ်က္ႏွာမ်ား - ဥပမာ။
https://www.facebook.com/

အသုံးစရိတ္ ေကာ္လံမ်ားကိုမူ သာမန္၊ ေငြလုံးေငြရင္း၊ ေႂကြးၿမီ

Mon-State-Budget-Department-

ျပန္လည္ေပးေခ်မႈ အစ႐ွိသျဖင့္ အုပ္စုခြဲထားသည္။
အခ်ိဳ႕

အေရးႀကီးေသာ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ

341457833264707/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/

ဦးစီးဌာနမ်ားသည္

pages/category/Government-

ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ တစ္မ်ိဳးတည္းမွသာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း ခံရ

Organization/Bago-Budget-

ပါက အဆိုပါ BE ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ႐ွိမည္မဟုတ္သည္ကို အေလး

ျမန္မာ ဘတ္ဂ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား (The

Transparency-1949377861818981/
Ananda)

အနက္ ေျပာၾကားထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး

https://mmbudgets.info/

တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DRD) သို႔မဟုတ္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (DBE)။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အစိုးရမ်ားအားလုံးတို႔သည္

Renaissance Institute
https://rimyanmar.org

ယခုအခါ

လူမႈ-စီးပြားေရး ေဒတာမ်ား

Citizens’ Budget မ်ားကို PDF ဖိုင္ျဖင့္ ထုတ္ေဝေပးလ်က္႐ွိၾကသည္။
၎တို႔သည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း၏ ပို၍လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ

လူဦးေရ၊ ျမန္မာေနထိုင္မႈ

ျမန္မာသတင္း အခ်က္အလက္

ပုံစံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တင္ျပပုံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာပိုင္းတြင္ ကြာဟမႈ

အေျခအေန စစ္တမ္း (၂၀၁၇) ႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္ (MIMU)

အျခား လူမႈ-စီးပြားေရး ေဒတာမ်ား

http://themimu.info/
ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ

႐ွိေသာ္လည္း ေ႐ွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးစီးဌာန

သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္

တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္အစီအမံ အေသးစိတ္ အကုန္

http://www.mmsis.gov.mm/
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အစင္ ပါ႐ွိၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မူဝါဒဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားပါ ပါ႐ွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုလုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ
အတြက္ လ်ာထားခ်က္ပါ ေငြလုံးေငြရင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ေ႐ြးစင္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ဦးစီးဌာန သို႔ အဖြဲ႕အစည္း

ဝင္ေငြ အုပ္စု
အခြန္

အျခား
သာမန္

ျပည္ေထာင္စု
လႊဲေျပာင္း
ေထာက္ပ့ံေငြ

အသုံးစရိတ္ အုပ္စုမ်ား
အစ
႐ွိသည္

သာမန္

ေငြလုံး
ေငြရင္း

ေခ်းေငြ
ျပန္ေပး

အစ
႐ွိသည္

အပိုင္း ၁. ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ (“ဗဟို အဖြဲ႕”)

l
l
l
l

ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕
လႊတ္ေတာ္
တရား႐ုံး
အစ႐ွိသျဖင့္

အပိုင္း ၂. ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား / ဦးစီးဌာနမ်ား

l ျပည္ထဲေရး (မီးသတ္၊ ရဲ အစ႐ွိသျဖင့္)
l စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္း (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေရလုပ္ငန္း အစ႐ွိသျဖင့္)

l သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (သစ္ေတာ၊
သတၱဳတြင္း အစ႐ွိသျဖင့္)

l က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား (အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ)
l ေဆာက္လုပ္ေရး (လမ္းႏွင့္ တံတား၊ ေက်းလက္လမ္း
အစ႐ွိသျဖင့္)

l အစ႐ွိသျဖင့္
အပိုင္း ၃. သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

l ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (ရန္ကုန္ႏွင့္
မႏၲေလး အတြက္)

l စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAOs)
l လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း
စုစုေပါင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာနမ်ား (BDs) သည္လည္း ပိုမိုအေသးစိတ္သည့္ ႐ုံးတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးစုံကို (Excel ဖိုင္မ်ားျဖင့္) ေရးဆြဲၾကရာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေ႐ွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ အပိုင္း ၃ ပိုင္းပုံစံအတိုင္း
လိုက္နာၾကသည့္တိုင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ တင္ျပပုံႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တို႔မွာ ကြာျခားသြားျပန္သည္။ ေအာက္ပါကိစၥရပ္
မ်ားတြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့႐ွိသည္။
ပင္မ အဖြဲ႕အစည္းသုံးရပ္မွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ဝင္ေငြ အမ်ိဳးအစားမ်ား။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန
(ေထြအုပ္) ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAOs)။
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရစာရင္းပါ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား
●

သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း ပိုင္းျခားမႈ

●

ေငြလးံု ေငြရင္းရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ား (ေအာက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပထားသည္အ
့ တိင
ု း္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး ေငြလးံု ေငြရင္း သုးံ စြမ
ဲ က
ႈ ို
က႑ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ စာရင္းထက္စာလ်င္ အစိုးရစာရင္းတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေလ့႐ွိသည္)

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနမ်ား (PDs) သည္ ‘ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းမ်ား’ ကို (Excel ဖိုင္ပုံစံျဖင့္) စုစည္းထားၾကသည္။
ဤသည္တို႔မွာ ဦးစီးဌာနမွေန၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္
အသုံးစရိတ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ဇယားေရးဆြဲမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ေရးဆြဲမႈကို ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ BE မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။ အဆိုပါ ‘ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ား’ ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္
RE မွ ေထာက္ပံ့သည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္သည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါေယဘုယ်ပုံစံတြင္ ထည့္သြင္း၍
စုစည္းသည္။
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ေငြေၾကးသုံးစြဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး

ေထာက္ပံ့/ေခ်းေငြ

စုစုေပါင္း

ဘတ္ဂ်က္
အပိုင္း ၁. ဗဟိုအုပ္စုဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
----အပိုင္း ၂. ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား
----အပိုင္း ၃. သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
-----

စုစုေပါင္း

‘ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမ်ား’ ဟူ၍ ရည္ၫႊန္းေခၚေဝၚသည့္တိုင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ၎တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေငြလုံး
ေငြရင္းဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္းမ႐ွိေပ။ ၎တို႔မွာ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ အတည္ျပဳခ်က္
မ်ားကို စုစည္းထားျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအတည္ျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေပၚ တစိတ္တစ္ေဒသ အေျခခံလ်က္ ယင္း
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၏ ေသးငယ္ေသာ အစြန္းထြက္ပမာဏတစ္ရပ္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသည္။
ဤတြင္ DRD သို႔မဟုတ္ DBE အစ႐ွိသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တြင္ မေတြ႕ရသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးစြဲမႈမ်ားပါ
ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာမူ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစာ သုံးစြဲမႈအစား ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးစာ
ေငြလုံးေငြရင္းသုံးစြဲမႈတြင္ ပါဝင္သြားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးစြဲမႈ ႏိႈင္းရအဆင့္မွာ ‘ေဖာင္းပြ’ ေနတတ္
သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္အခါ ဤအခ်က္ကိုသတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို (ပုံမွန္အားျဖင့္
Excel ဖိုင္ျဖင့္) ၎တို႔ ဘတ္ဂ်က္မ်ားပါ ‘ေပါင္းစပ္’ ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ား အတည္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။
ဤတြင္ ဝင္ေငြမ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေခ်းေငြလက္ခံရ႐ွိမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ားကို မတူညီေသာ အေသးစိတ္မႈ၊
မတူညီေသာ တင္ျပမႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္မေပးထားေခ်။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ႐ွိပါက အဆိုပါ ႐ုံးတြင္း ဘတ္ဂ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားမွ
ရံဖန္ရံခါ ရ႐ွိတတ္ပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ႏိႈင္းရ ပုံသဏၭာန္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈတို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္
အလို႔ငွာ ၎တို႔ကိုႏိႈင္းရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးတိုင္းတာခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤ
အတိုင္းအတာထိမူ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေဒတာအရင္းျမစ္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္
ျမန္မာသတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈယူနစ္ (MIMU) သည္ လူဦးေရသန္းေခါင္းစာရင္းေဒတာမ်ား (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္
အလိုက္၊ ၿမိဳ႕ျပ/ ေက်းလက္ေဒသအလိုက္၊ လိင္အုပ္စုအလိုက္ အစ႐ွိသျဖင့္) အပါအဝင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေဒတာအမ်ိဳးအစား အစုံအလင္ကို ဆန္းစစ္
ေလ့လာႏိုင္သည့္ လြယ္လင့္တကူအ႐ွိဆုံးေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေနစစ္တမ္း (၂၀၁၇) တြင္ နမူနာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား
အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈစီးပြားေရး တိုင္းတာခ်က္မ်ားအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါလိပ္စာတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ http://
themimu.info/
ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္တြင္ လူမႈစီးပြားေရး ေဒတာမ်ိဳးစုံ ပါဝင္ေသာ္လည္း အရပ္ေဒသအလိုက္
အၿမဲတေစ ပိုင္းျခားထားေပးေလ့မ႐ွိေပ။ http://www.mmsis.gov.mm/
အာ႐ွေဖာင္ေဒး႐ွင္းသည္လည္း လူမႈစီးပြားေရးတိုင္းတာခ်က္ အမ်ိဳးအစားေျမာက္ျမားစြာ၏ အရင္းျမစ္မ်ိဳးစုံမွလာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အၫႊန္းကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဒတာမ်ားကို စုစည္းေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေတာင္းယူ၍ ရႏိုင္ပါသည္။
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ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ ၎တို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳခြင့္မ႐ွိသည့္
အေသးစိတ္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားကိုရယူရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိျခင္း၊ စီးပြားေရးအုပ္စုအလိုက္ ပိုင္းျခားထားမႈ နည္းပါးျခင္း၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
တသမတ္တည္း မျဖစ္ျခင္း၊ ေဒတာျဖည့္သြင္းရာ၌ စနစ္တက်မ႐ွိျခင္းအစ႐ွိသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘတ္ဂ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားအေပၚ ေကာက္ယူဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာမႈတို႔ ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္
အေၾကာင္းတရား မ်ိဳုးစုံ႐ွိပါသည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ BE တို႔တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ
(ဦးစီးဌာနအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က႑ခြဲအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အုပ္စုအမ်ိဳးအစား အလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ
ဆိုင္ရာ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ဥပမာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ဆိုရပါမူ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ
ဦးစီးဌာနမ်ား၏ သီးျခားေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကို ေတြ႕ျမင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆရာမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
အဆိုပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပါ႐ွိသည့္ ဌာနဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာမူ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈခြင့္မ႐ွိသကဲ့သို႔ ရယူရန္လည္း မလြယ္ကူ
လွေခ်။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္အထိသာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ဦးစီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအသုံးျပဳသည့္ ႐ုံးတြင္း
ဘတ္ဂ်က္ တင္ျပပုံမွာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေပ။

မူအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ ၁ သန္းအထက္ ၁ ႏွစ္ထက္ပို၍ အသုံးခံေသာပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္တြင္
မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားအားလုံးကို သာမန္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤပုံစံအတိုင္းအၿမဲတေစ လိုက္နာေလ့မ႐ွိျပန္ေခ်။
ဥပမာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံး႐ွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ားသည္ (အားလုံးေပါင္း က်ပ္ေငြ ၁ သန္းအထက္ မ်ားစြာကုန္က်ႏိုင္သည့္)
အိမ္သာ၊ ျခံစည္း႐ိုး၊ ေက်ာင္းသြားသည့္လမ္းအစ႐ွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းဆိုင္ရာ မ႐ွိမျဖစ္အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သာမန္
ဘတ္ဂ်က္တြင္ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြလုံးေငြရင္း/သာမန္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လက္က်န္႐ွင္းတမ္းတြင္ မညီမမွ် ျဖစ္ေစႏိုင္သည္
(ထို႔အျပင္ ယင္းအသုံးစရိတ္ကို ေဒသႏၲရစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ ခ်န္လွပ္ျခင္း ခံရႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္)။

ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပါ အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္ေပးထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး BE ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္သာမက
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနမ်ား၏ ႐ုံးတြင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ပါ တင္ျပပုံတသမတ္တည္း မျဖစ္မႈ၊ ေဒတာ ျဖည့္သြင္းမႈႏွင့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႐ွိေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတည္း၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာရာ၌ ျပႆနာ
မ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရာ၌မူ အကုန္လုံး သဟဇာတျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္
ေဒတာမ်ားကို ျပန္လည္စီစဥ္ရၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္
သည္။ ထို႔အျပင္လည္း အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ BE ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ pdf ဖိုင္ ပုံစံျဖင့္သာ ရ႐ွိႏိုင္ေသးသည့္အေလ်ာက္ ယင္းေဒတာမ်ားကို
စိစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ Excel ဖိုင္ျဖင့္ တိက်စြာကူးေျပာင္းထုတ္ေဝေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို အပိုင္း ၁ ေအာက္တြင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ျပေပးသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မွ်ေဝဝင္ေငြ လႊဲအပ္မႈႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ (CDF) မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊဲအပ္ေငြ
မ်ားဟု မွတ္တမ္းတင္မည့္အစား ေဒသႏၲရ အခြန္ဝင္ေငြ ေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈကို အျမင္အားျဖင့္ အေဖာင္းပြခံၿပီး အပိုင္း ၁ ပါ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေအာက္႐ွိ “အျခား သာမန္ဝင္ေငြမ်ား” တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြကို ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနအတြက္ “အျခား သာမန္
ဝင္ေငြမ်ား” အျဖစ္ နားလည္မႈလြဲမွားစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတြက္ ေဒသႏၲရအခြန္ဝင္ေငြ ေကာက္ခံေရးလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈကို အျမင္
အားျဖင့္ ေဖာင္းပြသြားေစႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားကို အေသးစိတ္ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထား
ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ျပေပးသည္။
စည္ပင္အဖြဲ႕၏ “ပစၥည္းခြန္” ဝင္ေငြကိုယ္၌ပင္လွ်င္ နားလည္မႈ လြဲမွားစရာျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕အရ ပမာဏ အတန္အသင့္ႀကီးမား
ေသာ ပစၥည္းခြန္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာမန္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဝန္ထမ္းေရးရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သုံးစြဲမႈမ်ား အစ႐ွိသျဖင့္
ပိုင္းျခားျပဆိုထားျခင္းမ႐ွိေပ။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ သာမန္ဘတ္ဂ်က္မ်ားၾကား ခြဲျခားထားျခင္းမ႐ွိဘဲ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ
ကိုသာ တင္ျပထားသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အပိုင္း ၁ ေအာက္ အစိုးရ၏ အသုံးစရိတ္ အေသးစိတ္ကို ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕မွာမူ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ျပေပးသည္။

ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ YCDC ႏွင့္ MCDC တို႔မွ လက္ခံရ႐ွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ယင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ “ေငြလုံးေငြရင္း
ရေငြမ်ား” အျဖစ္သာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ တဖန္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း နားလည္မႈလြဲမွားသြားႏိုင္စရာ႐ွိၿပီး ေဒသႏၲရမွေကာက္ခံသည့္
ဝင္ေငြမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ရ႐ွိသည့္ ပမာဏထက္ လြန္စြာမ်ားျပားလ်က္႐ွိသည္ဟု ထင္ျမင္သြားႏိုင္စရာ ႐ွိသည္။

ျပႆနာမ်ား ႐ွိေနသည့္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု က႑ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ပိုမို၍အသုံးဝင္သည့္ စိစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္
ျဖစ္ႏိုင္စရာ႐ွိၿပီး၊ ေနာင္တြင္ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သုံးသပ္စစ္ေဆးလာႏိုင္မည့္အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေငြလုံးေငြရင္း သုံးစြဲမႈမ်ားကိုပါ ျပည့္စုံစြာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ား ႐ွိေနသည့္တိုင္ ရတတ္သမွ် အနည္းငယ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားျဖင့္လည္း ဘတ္ဂ်က္
စိစစ္ေလ့လာမႈကို ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိျပဳလုပ္ၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါေသးသည္။
ေ႐ွ႕ပိုင္း မိတ္ဆက္သည့္ အခန္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၏ ထိေရာက္မႈ၊ အက်ိဳး႐ွိမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံက်သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားလာေစေရးအတြက္ရည္႐ြယ္၍ ေအာက္ပါ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္
ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္စရာ႐ွိပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား (BE ႏွင့္ RE) ကို စိစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
ေျခရာခံျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
●

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစ႐ွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈ
ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ရ႐ွိသည့္ စုစုေပါင္းခြဲတမ္းႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ႏွစ္အလိုက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။

ဌာနဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေဒတာမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ပါက စိစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေျခရာခံျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
●

ျပည္နယ္မ်ား/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ားၾကား႐ွိ ေငြေၾကးသုးံ စြမ
ဲ ႈ စုစေ
ု ပါင္းအဆင္မ
့ ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ သာမန္/ေငြလးံု ေငြရင္း ႏွင/့္ သိ႔ု ဌာနအလိက
ု ္
ပိုင္းျခားျပဆိုမႈမ်ား၊ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္စဥ္ ခြဲတမ္းရန္ပုံေငြမ်ား သတ္မွတ္ေပးရာ၌ အသုံးျပဳျခင္း။
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●

ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့ခံ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္/သို႔ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘတ္ဂ်က္အစီအမံမ်ား
(BE) ကို အမွနတ
္ ကယ္အသုးံ စရိတမ
္ ်ား (A) ၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ထြကေ
္ ပၚလာသည့္ အမွနတ
္ ကယ္ေငြေၾကးသုးံ စြမ
ဲ ျႈ ဖင့္ ႏိင
ႈ း္ ယွဥေ
္ လ့လာျခင္း။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား႐ွိ တစ္ဦးခ်င္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ား (သတိျပဳရန္မွာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားအတြက္ အေလး
ထားေဆာင္႐ြက္သည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ေက်းလက္လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ၿပီး၊ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြေၾကး
သုံးစြဲမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ကာ၊ တဖန္ က်န္႐ွိေသာေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကိုမူ စုစုေပါင္းလူဦးေရျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္
သင့္ပါသည္)။

●

တစ္ဦးခ်င္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ား႐ွိ ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွ ရတတ္သမွ်ေသာ တိုင္းတာ
ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာေနထိုင္မႈ အေျခအေန စစ္တမ္း) ႏွင့္ ႏိႈင္းစာၿပီး ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ
႐ွင္းလင္းျပဆိုႏိုင္သည္ကို ေလ့လာျခင္း။

MoPF လက္ေအာက္ခံ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေဒတာမ်ားရ႐ွိႏိုင္ပါက စိစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္
ေအာက္ပါတို႔ကို ေျခရာခံျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုမွ ရန္ပုံေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ခြဲတမ္းခ်ျခင္းတို႔၏ အေျခခံအတြက္
ႏွစ္အလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ျပည္ေထာင္စု တစ္ဦးက်လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ခြဲတမ္းမ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ား။

အမ်ားျပည္သူၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား (BE ႏွင့္ RE) ၏ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ကို အကယ္၍
ရႏိုင္ပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန၏ ႐ုံးတြင္းဘတ္ဂ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို ေျခရာခံျခင္း၊
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဝင္ေငြေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ (ဤတြင္ ေခ်းေငြလက္ခံရ႐ွိမႈမ်ား၊ CDF ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ အခြန္ေဝစုမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဝင္ေငြမ်ားမွ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖယ္႐ွားရမည္)။ ဥပမာ ●

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြေကာက္ခံမႈ စုစုေပါင္းအဆင့္ (ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း) မွ
ႏွစ္အလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား

တစ္ဦးက်ဝင္ေငြေကာက္ခံေရး

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ

ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားအလိုက္

ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

(ဤသို႔ေသာ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕၏ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရမ်ားသို႔သာ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္သည္ကို သတိ
ျပဳပါ။)
စုစုေပါင္း သို႔ သာမန္ သို႔ ေငြလုံးေငြရင္း သုံးစြဲမႈ (ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ စာရင္းမ်ားမွ ‘ေခ်းေငြ အသုံးစရိတ္မ်ား’ ကို ဂ႐ုတစိုက္
ဖယ္႐ွားရမည္) ဥပမာ ●

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း႐ွိ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈအဆင့္မ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဌာနအလိုက္
ပိုင္းျခားျပဆိုမႈ။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘတ္ဂ်က္အစီအမံမ်ား (BE) ဆိုင္ရာ ႏွစ္အလိုက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္/သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားကို အမွန္
တကယ္ အသုံးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ား (A) မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ျခင္း။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားမွ ဌာနအလိုက္ ပိုင္းျခားျပထားသည့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ျခင္း။

●

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား႐ွိ စုစုေပါင္းႏွင့္ ဌာနအလိုက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
(သတိျပဳရန္မွာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားအတြက္ အေလးထား ေဆာင္႐ြကသ
္ ည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမမ
ႈ ်ားကို ေက်းလက္လဦ
ူ းေရမ်ားျဖင့္
ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ၿပီး၊ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ကာ၊ တဖန္က်န္႐ွိေသာ ေငြေၾကး
သုံးစြဲမႈကိုမူ စုစုေပါင္းလူဦးေရျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ပါသည္)

●

အဆိုပါ စုစုေပါင္းႏွင့္ က႑အလိုက္ တစ္ဦးခ်င္းေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ (ဥပမာ အာ႐ွေဖာင္ေဒး႐ွင္း
‘ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ား’ ေဒတာေဘ့စ္မွ) ရတတ္သမွ်ေသာ ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ၿပီး
ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ား မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ႐ွိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း။

သို႔မွသာ ပ်မ္းမွ် သို႔ အလယ္ကိန္း တန္ဖိုးမ်ားသာမက တန္ဖိုးမ်ား၏ ကြာဟခ်က္ေဘာင္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အသုံးစရိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားကို ‘ကြာဟခ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ’ တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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ၿမိဳ႕နယ္ ေငြလုံးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကို စိစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေျခရာခံျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္
ႏိုင္သည္။
●

ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ စုစုေပါင္းအဆင့္မ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္မွ
ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတစ္ခုတည္း) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သို႔ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းမွ နမူနာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ဌာန
အလိုက္ ပိုင္းျခားတင္ျပမႈ။

●

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကားမွ ျပည္ေထာင္စု ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို စုစုေပါင္း သို႔ ဌာနဆိုင္ရာ သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္း။

●

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား႐ွိ တစ္ဦးခ်င္း ျပည္ေထာင္စု ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သို႔မဟုတ္
မတူညီေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း စုစုေပါင္း သို႔ ဌာနဆိုင္ရာ သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္
ျခင္း။ (သတိျပဳရန္မွာ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ၿပီး၊ MoALI သို႔ MoNREC သို႔ DRRD
တို႔၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ေက်းလက္လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္သင့္ကာ၊ က်န္႐ွိေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကိုမူ စုစုေပါင္းလူဦးေရျဖင့္ ဆက္စပ္
ၾကည့္သင့္ပါသည္)။

●

အဆိုပါ စုစုေပါင္းႏွင့္ က႑အလိုက္ တစ္ဦးခ်င္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ (ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာေနထိုင္မႈ
အေျခအေန စစ္တမ္းမွ) ရတတ္သမွ်ေသာ ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ၿပီး ယင္းေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္မ်ား မည္မွ်
အတိုင္းအတာအထိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ႐ွိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း။

●

သို႔မွသာ ပ်မ္းမွ် သို႔ အလယ္ကိန္း တန္ဖိုးမ်ားသာမက တန္ဖိုးမ်ား၏ ကြာဟခ်က္ေဘာင္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသည့္
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အသုံးစရိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ရလဒ္မ်ားကို ‘ကြာဟခ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ’ တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္သာမက အစိုးရအတြက္ပါ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈကို အသုံးျပဳၿပီး မူဝါဒႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ
အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ရန္ အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
႐ွိေနပါသည္။

အထက္တြင္ အၾကံျပဳခဲ့သည့္ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို မိတ္ဆက္အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာ
ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားရာ၌ အေျခခံအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ဇာတ္ေကာင္
မ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေလ့လာမႈကို သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္
အဖြ႕ဲ အစည္းအျပင္ဘက္၌ အသုးံ ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ဆိလ
ု သ
ုိ ည္မာွ အစိးု ရႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္း (ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ဦးစီးဌာနအဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ား)။ ဥပမာ CSO မ်ား (သို႔မဟုတ္) သုေတသန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လာႏိုင္စရာ ႐ွိပါသည္။
●

တစ္ခုေသာ က႑ သို႔ နယ္ပယ္မွ ႐ုံးတြင္းဘတ္ဂ်က္ေဒတာရင္းျမစ္မ်ားကို ေတာင္းခံရ႐ွိေရးအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပဏာမအဆင့္
ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း သို႔ စိတ္ပူပင္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း (ဥပမာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍) ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳျခင္း။

●

ရတတ္သမွ်ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ပါက တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္
ျခင္း။
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●

ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖိုရမ္တစ္ရပ္
က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း။
သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုမို၍အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ေသာ CSO မ်ား (သို႔မဟုတ္) သုေတသနေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ အရာ႐ွိမ်ား
(ဥပမာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား) သို႔မဟုတ္ သတင္းမီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ားကို အေျခခံက်ေသာ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ႐ွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာ ႐ွိပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းဘက္ ၌ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
●

႐ုံးတြင္းလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ CSO တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ နားလည္မႈႏွင့္ အကြၽမ္း
ဝင္မႈျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္၊ က႑ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္႐ွိေရးတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္။

●

ဘုံအားျဖင့္ စိတ္ပူပန္လ်က္႐ွိသည့္ မူဝါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ရ႐ွိရန္အတြက္ မတူညီ
ေသာ CSO မ်ားၾကားနားလည္မႈႏွင့္ အကြၽမ္းဝင္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္
ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈကိုအသုံးျပဳၿပီး ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းလာသည့္အခါ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ စစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ဘတ္ဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈျပဳရာ၌လည္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသုံးျပဳ
လာႏိုင္လိမ့္မည္။
အလားတူပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ (စီမံကိန္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန အစ႐ွိသည္တို႔မွ) အဆင့္ျမင့္
အရာ႐ွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္ သုံးသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ က႑အလိုက္
ဘ႑ာေငြသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ႏစ
ွ ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည္သ
့ ြင္းေပးျခင္းတို႔တြင္
အသုံးျပဳလာႏိုင္စရာပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေလ့လာမႈ၏ စြမ္းရည္ကို အကုန္အစင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္မူ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္စရာမ်ား
႐ွိေနပါေသးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ႐ွိေနၿပီး ၎တို႔မွာ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရား
ေပါင္းစုံမွ ထြက္ေပၚလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံအက်ဆုံးအေနျဖင့္ (ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ Citizen budget မ်ားမွတစ္ဆင့္) အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္
ဘတ္ဂ်က္ေဒတာ ပမာဏမွာ လြန္စြာနည္းပါးၿပီး တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ကုန္ခါနီး အေတာ္ေနာက္က်မွ
ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ ထို႔အျပင္လည္း ၎ေဒတာမ်ားမွာ pdf ဖိုင္ပုံစံျဖင့္သာ႐ွိသည့္အတြက္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳမည္ဆိုပါက Excel ဖိုင္အတြင္း
ျပန္လည္ ျဖည့္သြင္းရျပန္သည္။
လက္႐ွိတြင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ အေသးစိတ္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တရားဝင္
ေတာင္းခံ၍ အသုံးျပဳေနၾကရာဝယ္ ေတာင္းခံေသာ ေဒတာရ႐ွိရန္ အာမခံခ်က္မ႐ွိပါ။
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေရတို။ MoPF ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္
ျပည္ေထာင္စု BE ႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအလိုက္ အုပ္စုခြဲ၍ အေသးစိတ္ အခ်က္
အလက္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။
လ်ာထား/ေ႐ွ႕ေျပး “A” ဘတ္ဂ်က္ရလဒ္ေဒတာမ်ားကို ျမန္ႏိုင္သမွ် အျမန္ထုတ္ျပန္ေပးရန္။
ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို Excel ဖိုင္ျဖင့္ပါ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။
ေရလတ္။ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း မ႐ွိေစရန္အတြက္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေဒတာမ်ားႏွင့္/သို႔ အဆိုပါ ေဒတာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္
ပိုမို႐ွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အခြင့္အာဏာမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္
အလို႔ငွာ MoPF အျပင္ အဓိက က႑ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားသည္ အၿမဲတေစျပည့္စုံမႈမ႐ွိသကဲ့သို႔ တသမတ္တည္းလည္း မျဖစ္သည့္အတြက္ လြယ္လင့္တကူ
ႏိႈင္းယွဥ္၍မရေခ်။ တခါတရံေဒတာမ်ားကို ေလ်ာ္ကန္မႈမ႐ွိသည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းတတ္ေသးသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေဒတာ ျဖည့္သြင္းမႈမ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ မၾကာခဏဆိုသလို ေတာင္းခံမႈ ျပဳရသည္။
အပိင
ု း္ ၁ ပါ အစိးု ရေငြစာရင္းတြင္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး ေငြလးံု ေငြရင္းဘတ္ဂ်က္မွ ႀကီးစြာေသာပမာဏကို မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲ
တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရအေနျဖင့္ က႑တစ္ရပ္ (ဥပမာ ေက်းလက္ေရရ႐ွိေရး) တြင္ ရန္ပုံေငြ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက႑မွ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေငြစာရင္းမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာဟန္႐ွိၿပီး
(ဥပမာ DRD)၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ အဆိုပါ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေခတၱဆိုင္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖယ္ထားၿပီး၊ ေနာင္မွသာ
က႑အလိုက္ ဦးစီးဌာန၏ ေငြစာရင္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။
သာမန္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမွသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈတို႔အထိ သီးျခားစီ ပိုင္းျခားျပဆိုထားျခင္း
မ႐ွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မွ ႀကီးမားေသာပမာဏတစ္ရပ္အေပၚ ေျခေျချမစ္ျမစ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေရး၌ အဟန္႔
အတား ျဖစ္ေစသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားတင္ျပရာ၌ ပိုမို၍ တသမတ္တည္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ပါ႐ွိေစရန္
အလို႔ငွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္အေသးစိတ္ႏွင့္ တင္ျပပုံစံသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို
ထုတ္ျပန္ေပးရန္ MoPF ကို တိုက္တြန္းသင့္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုတို႔ကို ဘတ္ဂ်က္ေပးရမည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေအာက္ (ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွအပ) အရပ္ေဒသပိုင္းျခားမႈအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ အတိုင္းအတာ
တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲလ်က္႐ွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဟူသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႀကီးမားလြန္းလွသည့္
ယူနစ္မ်ားျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အျခားမ်ားစြာေသာ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ထက္ပင္ ပိုမိုေသးငယ္သည့္ ေဒသႏၲရအစိုးရ ဘတ္ဂ်က္
အစိတ္အပိုင္းမ်ား႐ွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းမ်ား မွေန၍ ၎အဆင့္႐ွိ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈအေပၚ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းေဒတာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးစာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ ျဖည့္သြင္းထားသည့္အတြက္
(ယင္းတို႔မွာ “ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပင္ အၿမဲတေစျဖစ္ေလ့မ႐ွိ) ပါဝင္ေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေတာ္အတန္ မွားယြင္းလ်က္႐ွိသည္။
သာမန္ဘတ္ဂ်က္အတြက္မူ မည္သို႔ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ိဳးကိုမွ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနရာေဒသလ်ာထားခ်က္ပါသည့္
ေငြလုံးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာပင္ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းေရးရာ အသုံးစရိတ္မ်ား (ဥပမာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား
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အတြင္းမွ) သည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အဆင္ေျပစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနလိမ့္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ဤသို႔ေသာ ပိုင္းျခားျပဆိုမႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရန္
အတြက္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ စူးစမ္းေလ့လာၿပီး သာမန္ဘတ္ဂ်က္ကို
ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ‘ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းမ်ား’ ႏွင့္ အလားတူ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပိုင္းျခားၿပီး ထုတ္ျပန္ေရး၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာနမ်ားကို

(သင့္ေတာ္သည့္

ဦးစီးဌာနအခ်ိဳ႕အတြက္သာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္တိုင္)

အကူအညီေပးရန္။
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The Asia Foundation is a nonprofit international development organization committed to improving lives
across a dynamic and developing Asia. Working through our offices in 18 countries and informed by
deep local expertise and six decades of experience, we address the critical issues affecting Asia in the
21st century by: strengthening governance, expanding economic opportunity, increasing environmental
resilience, empowering women, and promoting international cooperation.
To request copies of the report, please contact country.myanmar.general@asiafoundation.org.
We also welcome your feedback on the report.
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