မိတဆ
် က်
၁။

ပြည်သဘ
ူူ့ ဏ္ဍာရ ေးစီမခ
ံ န်ခ
ူ့ ွဲမသ
ှု ည် အပခာေးရသာ တိင
ို ်ေးရေသကကီေးနှင်ူ့ ပြည်နယ်မ ာေးနည်ေးတူ ြွဲခူေးတိင
ို ်ေးရေသကကီေး

ဖံူ့ဖဖိ ေးတိိုေးတက်ရ ေးအတက် မ ှိမပဖစ် အရ ေးြါရသာ အခန်ေးကဏ္ဍတင် ြါဝင်ြါသည်။ အစိိုေး မ ာေးအရနပဖင်ူ့ အကန်ူ့အသတ်ပဖင်ူ့
ှိသည်ူ့ ဘဏ္ဍာရ ေးဆိင
ို ် ာအ င်ေးအပမစ်မ ာေးကိို စီေးြာေးရ ေးတိိုေးတက်ရစရ ေးနှင်ူ့ ဆင်ေး ွဲနမ်ေးြါေးမှုရခ ာူ့ခ ရ ေးတိစ
ိုူ့ သည်ူ့ ခူမှုဘဝ
မ ာေး သာယာဝရပြာရ ေးအတက် မည်သအ
ိိုူ့ ရကာင်ေးဆိုံေးအသိုံေးပြ မည်ကိို ရ ေးခ ယ်ဆိုံေးပဖတ် ြါသည်။ ထိိရ ာက်ရကာင်ေးမန်သည်ူ့
ပြည်သဘ
ူူ့ ဏ္ဍာရ ေးစီမခ
ံ န်ခ
ူ့ ွဲမသ
ှု ည်

အစိိုေး

ည်မန
ှ ်ေးခ က်မ ာေးကိို

မှန်ကန်စာ

ဦေးစာေးရြေးခ မှတ်အရကာင်အထိည်ရဖာ်ပခင်ေး

ရခ ာ်ကန်ရကာင်ေးမန်ရသာ သာတူညမ
ီ ရသာ အသိုံေးစ ိတမ
် ာေး သိုံေးစွဲပခင်ေးတိိုူ့ပဖစ်ရစရ ေးအတက် အရ ေးြါြါသည်။ ခက် ှိတင်
ပမန်မာနိင
ို ်ငံ ှိ ပြည်နယ်နင
ှ ်ူ့ တိိုငေး် ရေသကကီေးအစိိုေး မ ာေးသည် ြညာရ ေးနှင်ူ့ က န်ေးမာရ ေးကဏ္ဍတိတ
ိုူ့ င် အမ ာေးပြည်သူဝန်ရဆာင်မှု
မ ာေးရြေး န် တာဝန်မ ိရှ သာ်ခည်ေး အပခာေးအဓိကပြည်သူူ့ဝန်ရဆာင်မမ
ှု ာေးပဖစ်ရသာ အရပခခံအရဆာက်အအိုံ တိိုေးတက်ရစရ ေးနှင်ူ့
စည်ြင်သာယာရ ေးစသည်ူ့ ပြည်သူူ့ဝန်ရဆာင်မှုအခ ိ ူ့ကိို ြခိုံေးထိမ်ေး တာဝန်ယထိ
ူ ာေးကက သည်။ အက ိ ေးဆက်အရနပဖင်ူ့ ပြည်နယ်နှင်ူ့
တိိုင်ေးရေသကကီေး

ပြည်သဘ
ူူ့ ဏ္ဍာရ ေးစီမခ
ံ န်ခ
ူ့ မ
ွဲ ှုစမ်ေး ည် ရကာင်ေးမန်တိိုေးတက်ခာပခင်ေးမှာ ပြည်သူူ့ကဏ္ဍအသုံးစရိတမ
် ာုံး၏

အ ည်အရသေးရကာင်ေးမန်ခာရစပခင်ေး

ဖံူ့ဖဖိ ေးတိိုေးတက်ရ ေး

သာတူညီမ ရ ေးနှင်ူ့ ဆင်ေး န
ွဲ မ်ေးြါေးမှုရခ ာူ့ခ ရ ေးတိိုူ့ တင် အက ိ ေး

အမမင်ဆ
့် ုံး မြန်လည်ပဖစ်ထိန်ေးရစပခင်ေးအတက် ခန်စာအရ ေးြါသည်။ ယခိုကသ
ွဲ ိိုူ့ ပြည်သဘ
ူူ့ ဏ္ဍာရ ေးမူဝါေအစီ င်ခံစာမ ာေးသည်
မူဝါေဦေးစာေးရြေးမ ာေး မြည်သဘ
ူ့် ဏ္ဍာရရုံးဆိင်ရာ ဆုံးမြတ်ခ က်ခ မှတမ
် ှုမ ာုံး ရကာင်ုံးမွနရ် ရုံး၊ အခွန်ဘဏ္ဍာ အာုံးရကာင်ုံးခိင်မာလာ
ရရုံး၊ ပြည်သဘ
ူူ့ ဏ္ဍာရ ေးဆိိုင် ာ ြင်ူ့ခင်ေးပမင်သာရ ေး
အာေးရြေးနိိုငရ် ေးအတက်

တာဝန်ယူ

တာဝန်ခမ
ံ ှု ှိရ ေးတိန
ိုူ့ ှငစ
်ူ့ ြ်ခ ်း်ေးသည်ူ့ ရဆေးရနေးမှုမ ာေးကိို

ည် ယ်ြါသည်။ ယခို အစီ င်ခစ
ံ ာအက ်း်ေးမ ာေးတင် ရကာင်ေးမန်ရသာ ပြည်သဘ
ူူ့ ဏ္ဍာရ ေးစီမံခန်ူ့ခွဲမှု

အတက် အရပခခံက သည်ူ့ ကိန်ေးဂဏန်ေးအခ က်အခက် ရခူ့ခာသိုေးံ သြ်မှုမ ာေးကိို ြံူ့ြိိုေးရြေးနိင
ို ် န် ည်မန
ှ ်ေးြါသည်။

ြဲခုံးူ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ဘဏ္ဍာရရုံးအရမခအရန
၂။
၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ်တင
ွ ် ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ဂ ီေီြသ
ီ ည် ၈.၅၇ ထရီလီယ ရှိပြီုံး၊ မမန်မာနိင်င ဂ ီေြ
ီ ီ၏ ၈% နှင့််
ညီမျှြါသည်။ ထိ့်အတွက် တိင်ုံးရေသကကီုံးအတွင်ုံး တစ်ဦုံးက ထတ်လြ်မန
ှု င
ှ ့်် ဝန်ရဆာင်မှု တန်ြိုံး (ဂ ီေြ
ီ )ီ မှာ ၁.၇၄ သန်ုံး ရှိမည်
မြစ်ပြီုံး ၎င်ုံးမှာ တစ်နိင်ငလုံး ြ မ်ုံးမျှတစ်ဦုံးက ဂ ီေီြရီ အာက် ရလ ာ့်နည်ုံးြါသည်။ သိရ့် သာ်လည်ုံး အမှနဂ
် ီေြ
ီ ီအာုံးမြင့်် ြဲခူုံးတိင်ုံး
ရေသကကီုံးမှာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် ၇.၈ % တိုံးတက်မည်ရမျှာမ
် ှန်ုံးပြီုံး ၎င်ုံးနှုန်ုံးမှာ တစ်နိင်ငလုံးအတွက် အမှန် ဂ ီေီြီ
တိုံးတက်နှုန်ုံးလ ာထာုံးခ က်ထက် သာလွနြ
် ါသည်။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ် တိင်ုံးရေသကကီုံးဂ ေ
ီ ီြီ၏ ၃၀.၅ % မှာ စက်မှုကဏ္ဍ
မြစ်ပြီုံး ၎င်ုံးကဏ္ဍမှာ နှစ်အလိက် ၁၁.၂ % တိုံးတက်မည်ဟ ခန်မ
့် ှန်ုံးြါသည်။ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏စီုံးြွာုံးရရုံးတွင် ၂၉.၅ % မြင့််
ေတိယအရရုံးအြါဆုံးမြစ်သည့်် လယ်ယာစိက်ြ ိ ုံးရရုံးကဏ္ဍမှာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် င
ွ ် ၃.၈ % သာ တိုံးတက်မည်ဟ
ခန်မ
့် ှန်ုံးထာုံးြါသည်။ ဝန်ရဆာင်မှုနင
ှ ့်် ကန်သွယမ
် ှုကဏ္ဍတိ့်မာှ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ဂ ေ
ီ ီြတ
ီ ွင် ၂၀.၄ % နှင့်် ၁၉.၆ % အသီုံးသီုံး
ြါဝင်ပြီုံး၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် တိုံးတက်နန
ှု ်ုံး ၉.၁ % နှင့်် ၇.၈ % အသီုံးသီုံးရှမ
ိ ည်ဟ ခန်မ
့် ှန်ုံးထာုံးြါသည်။
ဂ ီေြ
ီ တ
ီ င် ကဏ္ဍအခိက
ို ြ
် ါဝင်မှု (၂၀၁၈-၁၉)
100%
ာခိိုင်နှုန်ေးအာေးပဖင်ူ့

80%
ကိုန်သယ်ရ ေး

60%

ဝန်ရဆာင်မှု

40%

စက်မှု

20%

စိိုက်ြ ိ ေးရ ေး

0%
ပမန်မာနိိုင်ငံ

ြွဲခူေးတိင
ို ်ေးရေသကကီေး

၃။

မြည်ရထာင်စမှ ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးအတွက် ဘတ်ဂ က်လိရငွမြည့််လရဲ မြာင်ုံးရထာက်ြရ့် ငွ မမင်တ
့် က်လာရသာ်လည်ုံး

ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ဘတ်ဂ က်လိရငွနင
ှ ့်် ဂ ီေြ
ီ ီအခ ိ ုံးမှာ လတ်တရလာနှစမ
် ာုံးတွင် က ဆင်ုံးလာလ က်ရသ
ှိ ည်ကိရတွ့်ရပြီုံး၊
တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ အမည်ခဂ ီေြ
ီ ီ လျှငလ
် ျှင်မမန်မမန် တိုံးတက်လာမခင်ုံးရ ကာင့်် တစ်စတ
ိ ်တစ်ရေသအာုံးမြင့်် မြစ်နင်
ိ ြါသည်။
မြည်ရထာင်စမှ လိရငွမြည်လ
့် ဲရမြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွ grant transfer မြါဝင်သည့်် တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ရရငွစစရြါင်ုံးမှာ ၂၀၁၈-၁၉ ခ၊
ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ် ဘတ်ဂ က်မူလခန့််မန
ှ ်ုံးရမခအရ က ြ် ၃၃.၉ ဘီလ ရှိပြီုံး တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က်မှ စစရြါင်ုံးအသုံးစရိတ်မာှ က ြ်
၁၆၅.၈ ဘီလ ရှိြါသည်။ ထိ့်အတွက် ဘတ်ဂ က်လိအြ်ခ က် က ြ် ၁၃၂ ဘီလ ကိ မြည်ရထာင်စမှလဲရမြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွမြင့််
ဘဏ္ဍာရငွမြည်ဆ
့် ည်ုံးပြီုံး ၎င်ုံးမာှ ရေသတွင်ုံးဂ ေ
ီ ီြီ၏ ၁.၅ ရာခိင်နှုန်ုံးမြစ်ြါသည်။ မမန်မာနိင်င

တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်

အစိုံးရမ ာုံးမှာ မြည်ရထာင်စမှလရဲ မြာင်ုံးရထာက်ြရ့် ငွအရြေါ် မှီခိရလ က်ရှိပြီုံး အက ိ ုံးဆက်အရနမြင့်် ၎င်ုံးရထာက်ြရ့် ငွြမာဏက
အသုံးစရိတအ
် တွက် မည်မျှသုံးစွန
ဲ ိင်မည်ကိ အဓိက လမ်ုံးမိုံးဆုံးမြတ်ြါသည်။
ြဲခုံးူ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ဘဏ္ဍာရရုံးဆိင်ရာအခ က်အလက်မ ာုံး

Grant transfer နှင်ူ့ ခိိုရင - ဂ ီေြ
ီ အ
ီ ခ ိ ေး
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

က ြ် သန်ုံးရြါင်ုံး

ရငွလုံးရငွရင်ုံးရရငွ

2016-17
(PA)
27,463

2017-18
(PA)
36,561

727

128

38

2018-19
(BE)
33,897

36,599

33,897

သာမန်အသုံးစရိတ်

67,019

60,716

66,767

70,213

ရငွလုံးရငွရင်ုံးအသုံးစရိတ်

87,732

86,474

95,511

95,613

63
154,815

စစရြါင်ုံး အသုံးစရိတ်
လိရငွ
ဂ ီေီြီ (နှစ်အလိက်ရစ ုံးနှုန်ုံး)
လိရငွ - ဂ ီေီြီ အခ ိ ုံး

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

27,591
[

ရ ကုံးပမီအသုံးစရိတ်

1.5%

100,000

46,182

စစရြါင်ုံး ရရငွ

2.0%

120,000

63

ရ ကုံးပမီရရငွ

80,000
1.0%
60,000
40,000

0.5%

20,000

147,190

162,278

165,826

108,633

119,599

125,679

131,928

5,930,000

6,719,000

7,663,000

8,572,000

1.8%

1.8%

1.6%

1.5%

ကိိုယ်တင
ိို ် ာှ ရဖ ရင နှင်ူ့ အသိုေးံ စ တ
ိ ်
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

၄။

0

0.0%
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
(A)
(PA)
(PA)
(BE)
Grant
transrsfer
Grant
transfers
ရထိာက်ြံူ့ရင

ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံး၏

ကိယ်တိင်ရာှ ရြွရရငွမာှ

မမင့််တက်လာလ က်ရှိြါသည်။

အရဆာက်အအတည်ရဆာက်ရရုံးဆိင်ရာ

160,000
140,000

ခိရို ငto- ဂ
ီေီြီအခ ိ ေး
Deficit
GDP

က ဆင်ုံး

လ က်ရှိြါသည်။ သိ့်ရသာ်လည်ုံး တိင်ုံးရေသကကီုံး ဘတ်ဂ က်မှ အသုံး
စရိတမ
် ာုံး

180,000

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

140,000

ခိိုရင - ဂ ီေီြီအခ ိ ေး

သာမန်ရရငွ

2015-16
(A)
45,392

အထူုံးသမြင့််

အရမခခ

ရင်ုံးနှီုံးမမ ြ်နမှု
ှ အသုံးစရိတ်

မ ာုံးတွင် မြစ်ြါသည်။ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ကိယ်တိင်ရာှ ရြွရရငွသည်

120,000

100,000

၂၀၁၈-၁၉ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ်တင
ွ ် ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစန
် ှငန
့်် ငင်ုံးယှ််

80,000

လျှင် ၃၆ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးရလ ာ့်က ြါသည်။ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ကိယ်တိင်ရှာ

60,000
40,000

ရြွရရငွတွင် အခွနမ
် ဟတ်သည့်် အမခာုံးသာမန်ရရငွမာှ အဓိကြါဝင်

20,000

ြါသည်။ ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးမာှ ၎င်ုံး၏ဘတ်ဂ က်အသုံးစရိတ်မ ာုံးအ

0
2015-16 (A)

2016-17 (PA)

2017-18 (PA)

2018-19 (BE)

တွက် မြည်ရထာင်စမှရထာက်ြရ့် ငွမ ာုံးမြစ်သည့်် (က) အရထွရထွလဲ

န်ဝင်ရင
Tax အခ
revenue

အပခာေးသာမန်
ရင
Non-tax
revenue

ရမြာင်ုံးရထာက်ြရ့် ငွ (ခ) အခွနရ် ဝစ နှင့်် (ဂ) အရသုံးစာုံးြွ့်ပြိ ုံးရရုံးလြ်

SEEsfrom
မ ာေးမှSEEs
ရင
Receipts

ရငခိုေးံrevenue
ရင င်ေး ရင
Capital

ငန်ုံးမ ာုံး ရဆာင်ရွက်ရန်ရြုံးသည့်် မဲဆနဒနယ်ြွ့်ပြိ ုံးရရုံးရထာက်ြ ့်ရငွ

ရ ကေးဖမီrevenue
ရင ဆ
စို
ိုရexpenditure
ြါင်ေး အသိုံေးစ ိတ
Financial
Total
တိ့်မြင့်် ဘဏ္ဍာရငွ
မြည်
့် ည်ုံးြါသည်
။စ၂၀၁၈-၁၉
ခ် ၊

ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် မြည်ရထာင်စမှ အရထွရထွလရဲ မြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွ

မှာ က ြ် ၁၄၂ ဘီလီယရှိရာ တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က်စစရြါင်ုံးအသုံးစရိတ်၏ ၈၀ ရာခိင်နှုန်ုံး မြစ်ြါသည်။
၅။

တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ မမင်တ
့် က်လာသည့်် အသုံးစရိတမ
် ာုံးအတွက် လဲရမြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွမြင့်် ြိမိ ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ြ့်

လ က်ရှိြါသည်။ ၂၀၁၅-၁၆ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် လဲရမြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွစစရြါင်ုံးမှာ အသုံးစရိတ်စစရြါင်ုံး၏ ၇၇ ရာခိင်နှုန်ုံး
ရှိခဲ့်ရသာ်လည်ုံး ၂၀၁၈-၁၉ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် ၈၆ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးသိ့် မမင့််တက်လာြါသည်။ ထိ့်ရ ကာင့်် လတ်တရလာဘဏ္ဍာနှစ် ၃
နှစတ
် ွင် တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ကိယ်တိင်ရှာရြွရရှိသည့်် ဘဏ္ဍာရငွမာှ မြည်ုံးမြည်ုံးမမင့််တက်လာရသာ်လည်ုံး စစရြါင်ုံးအသုံး
စရိတ်အတွက် ကိယ်တိင်ရရငွမြင့်် ဘဏ္ဍာရငွရထာက်နင်
ိ မမ
ှု ှာ ၂၃ ရာခိင်နှုန်ုံးမှ ၁၄ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးသိ့် ရလ ာ့်က လာြါသည်။ အက ိ ုံး
ဆက်အာုံးမြင့်် ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးအတွက် မြည်ရထာင်စမှ လရဲ မြာင်ုံးရထာက်ြရ့် ငွမှရရငွမာှ တိင်ုံးရေသကကီုံး ကိယ်တိင်ရှာရြွ
ရရငွ၏ ၆ ဆခန့်် မြစ်ြါသည်။ အခွန်ရရငွနှင့်် အခွနမ
် ဟတ်သည့်် အမခာုံးသာမန်ရရငွတြ
ိ့် ါဝင်သည့်် တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ကိယ်တိင်
ရှာရြွရရငွမှာ ၂၀၁၈-၁၉ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ်အတွက် က ြ် ၂၄ ဘီလီယ နှင့်် ရထာက်ြ့်ရငွစစရြါင်ုံး (အရထွရထွရထာက်ြရ့် ငွ +
အခွနရ် ဝစရရငွ + မဲဆနဒနယ်ရထာက်ြ့်ရငွ) မှာ က ြ် ၁၄၂ ဘီလီယ လ ာထာုံးြါသည်။ ယခ မူဝါေစာတမ်ုံးမှာ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏
ရရငွရှာရြွနင်
ိ စမ
ွ ်ုံးနှင့််

တိုံးတက်လာနိင်သည့််အခွင့််အလမ်ုံးမ ာုံးကိ

အဓိကတင်မြမည်မြစ်ရာ

လဲရမြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွမ ာုံး၏

သရဘာတရာုံးမ ာုံးကိြါ အက ််ုံးခ ုံးရြာ်မြြါမည်။
စိုစိုရြါင်ေးအသိုေးံ စ တ
ိ တ
် င် ခွဲရပြာင်ေးရထိာက်ြရံူ့ ငမ ာေး
ြါဝင်မှု ာခိိုငန
် န
ှု ေး်

ကိိုယ်တင
ိို ် ာှ ရဖ ရင နှင်ူ့ ခွဲရပြာင်ေးရထိာက်ြရံူ့ ငမ ာေး
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

87%

160,000
140,000

85%

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

120,000
83%
81%
79%

100,000
80,000
60,000
40,000

77%

20,000

75%

0

2015-16 (A)

၆။

201516 (A)

2016-17 (PA) 2017-18 (PA) 2018-19 (BE)

201617 (PA)

201718 (PA)

Tax
အခrevenue
န် ရင

Non-tax
revenue
အပခာေးသာမန်
ရင

Receipts
from
SEE မ ာေးမှ
ရငSEEs

Financial
revenue
ရ ကေးဖမီ ရင

grant transfers
transfer
Grant

အခsharing
န်ရဝစို
Tax

201819 (BE)

ရငခိုေးံ ရင
င်ေး ရင
Capital
revenue
အပခာေးရထိာက်ြံူ့
ရငမ ာေးtransfers
Other

တိင်ုံးရေသကကီုံး ကိယ်တိင်ရှာရြွရရငွမ ာုံးတွင် အခွန်အရကာက်ရရငွနှင့်် အခွနမ
် ဟတ်သည့်် အမခာုံးသာမန်ရရငွမှာ

၂၀၁၈-၁၉ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် င
ွ ် ၂၂ ရာခိင်နှုန်ုံးနှင့်် ၇၈ ရာခိင်နှုန်ုံး အသီုံးသီုံးရှိမည်မြစ်ပြီုံး၊ ၎င်ုံးနှစတ
် ွင် ရငွလုံးရငွရင်ုံးရရငွနှင့််
ရ ကုံးပမီရရငွမ ာုံးကိ လ ာထာုံးမခင်ုံးမရှိြါ။ အခွန်အရကာက်ရရငွြိင်ုံးတွင် အရထွရထွအြ်ခ ြ်ရရုံးဦုံးစီုံးဌာနက ရကာက်ခသည့််
ယစ်မ ိ ုံးခွနန
် ှင့်် ငါုံးလြ်ငန်ုံးဦုံးစီုံးဌာနကရကာက်ခသည့်် ငါုံးလြ်ငန်ုံးခွန် တိ့်က တိင်ုံးရေသကကီုံး အခွန်ရရငွတွင် ၇၀ ရာခိင်နှုန်ုံး
ရက ာ် ြါဝင်ြါသည်။ အမခာုံးသာမန်ရရငွတွင် ပမိ ့်မြဝန်ရဆာင်မမ
ှု ာုံးကိ တာဝန်ယူရဆာင်ရွက်သည့်် စည်ြင်သာယာရရုံးအြွဲ့်မ ာုံး နှင့််
အစိုံးရအြွဲ့်၏ရရငွမာှ ၂၀၁၈-၁၉ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ်တင
ွ ် က ြ် ၁၃ ဘီလီယနှင့်် ၄ ဘီလီယ အသီုံးသီုံးရှိမည်မြစ်ပြီုံး
တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က်ြါ အမခာုံးသာမန်ရရငွမ ာုံး၏ ၉၂ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးနှင့်် ညီမျှြါသည်။

ကိိုယ်တင
ိို ် ာှ ရဖ ရင
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

ဌာနအခိက
ို ် အပခာေးသာမန် ရင
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

2,500

14,000

2,000

12,000

1,500

22%

1,000

78%

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

အမ ိ ေးအစာေးအခိက
ို ် အခန်ရကာက်ခံ ရင
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

10,000
8,000
6,000
4,000

500

2,000
0
Taxအခ
revenue
န် ရင

0
စည်DAOs
ြင်

အပခာေးသာမန်
ရင
Non-tax
revenue

၇။

(စည်ြင်သာယာရရုံးအြွမ
ဲ့် ာုံး၏)

အခွင့််အရရုံးလိင်စင်မ ာုံး

ရရာင်ုံးခ မခင်ုံးမှရရငွမ ာုံးက တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က် အခွနမ
် ဟတ်သည့််
အမခာုံးသာမန်ရရငွ၏ ၅၀ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးနှင့်် ကိယ်တင်
ိ ရှာရြွရရငွမ ာုံး၏ ၄၀
ရာခိင်နန
ှု ်ုံးမြစ်ြါသည်။
တိင်ုံးရေသကကီုံး၏

အဆိြါ

စည်ြင်
အပခာေးသာမန် ရင

အခွင့််အရရုံးလိင်စင်မ ာုံးမရ
ှ ရငွမ ာုံးမှာ

ဘဏ္ဍာရရုံးအမှီအခိကင်ုံးမှုအအတွက်

5% 2%

အစိိုေး အဖရ
ွဲူ့ ေးိုံ
အပခာေးသာမန် ရင
2%

အရရုံးြါသည့််

ဘဏ္ဍာရငွရလမ်ုံးမြစ်ရသာ်လည်ုံး ရစ ုံးကွက်အတွင်ုံး ယှ််ပြိ င်မက
ှု ိ ရလ ာ့်
က ရစရာ ရေသတွင်ုံးရနထိင်သူမ ာုံး၏

Regional
Regional
အစိ
ိုေး အဖွဲူ့ရိုံေး တ
ာေးရိုံေးမ ာေး Other
အပခာေး
Cabinet
Court Depts/Orgs

လူမဘ
ှု ဝနှင့်် အခွင့််အလမ်ုံးမ ာုံး

အရြေါ် ၎င်ုံးလိင်စင်မ ာုံး၏ သက်ရရာက်မှုကိလည်ုံး ထည်သ
့် ွငုံး် စ််ုံးစာုံးရ

7%

25%

13%

73%

73%

မည်မြစ်ြါသည်။ စည်ြင်သာယာရရုံးအြွမ
ဲ့် ာုံးတွင် အမခာုံးရသာ ဘဏ္ဍာ
ရငွရလမ်ုံးမ ာုံးလည်ုံး ရှိရနြါသည်။ ဥြမာအာုံးမြင့်် ြစစည်ုံးခွန် မြစ်ြါသည်။

အခင်ူ့အrights
ရ ေးခိင
ို ်စင် ရင
Selling

လက်ရှိတင
ွ ် တိင်ုံးရေသကကီုံးအတွင်ုံး ြစစည်ုံးခွနရ် ကာက်ခရရှိရငွမာှ ရြာ်မြ

ငှာေး မ်ေးand
ခ ရင
မ ာေး
Rents
fees

ြါအခွင့််အရရုံးလိင်စင်မ ာုံးရရာင်ုံးခ ရမှုမှရရငွထက် ၁၆ ဆ ရလ ာ့်နည်ုံး

ဝန်ရဆာင်ပခင်
ေးမှ ရငမ ာေး
Providing
services

ြါသည်။ မမန်မာနိင်ငတွင် ပမိ ့်မြမ ာုံး လျှငလ
် ျှင်မမန်မမန်ကကီုံးထွာုံးလာလ က်ရှိ

စီေးြာေးရ ေးခိ
င
ို ်စင် fees
ရငမ ာေး
Business
license

ပြီုံး ြစစည်ုံးခွနမ
် ှရရှမ
ိ ည့််အခွငအ
့်် လမ်ုံးမ ာုံးမှာ ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံးအတွက်

အပခာေး non-tax
သာမန် ရင
Other
receipts

စက်မှုဇိုန်ရland
ပမငှာrental
ေး မ်ေးခ
Industrial
Tourist
zone
နန်ေးရတာ်
ဝင်ရfees
ကကေး
အပခာေး
သာမန်receipts
ရင
Other
non-tax

အခွနဝ
် င်ရငွတိုံးတက်ရစရသာမက အခွန်ရရငွမြင့်် ပမိ ့်မြြွ့်ပြိ ုံး တိုံးတက်ရရုံးနှင့်် ပမိ ့်မြဝန်ရဆာင်မှု တိုံးတက်ရကာင်ုံးမွန်ရရုံးတိ့်
အတွကလ
် ည်ုံး ြိမိ သုံးစွဲလာနိင်မည်မြစ်ရာ အိမ်မခရမမြိင်ရှငမ
် ာုံးအတွက် အက ိ ုံး မြစ်ထန
ွ ်ုံးရစမည်မြစ်ြါသည်။ တိင်ုံးရေသကကီုံး
အစိုံးရအြွဲ့်၏ အမခာုံးသာမန် ရရငွမ ာုံးတွင် စက်မှုဇန်မ ာုံးရမမယာငှာုံးရမ်ုံးမခင်ုံးမှ ၇၃ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးနှင့်် ကရမဘာဇသာေီနန်ုံးရတာ်
ဝင်ရ ကုံးမှ ၂၅ ရာခိင်နန
ှု ်ုံး ရရှိြါသည်။
၈။

ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က်မှ သာမန်နှင့်် ရငွလုံးရငွရင်ုံးအသုံးစရိတ် သုံးစွမ
ဲ ှုမ ာုံး မမင့််တက်လာလ က်ရှိြါသည်။

သိ့်ရသာ်လည်ုံး မ ကာရသုံးမီက လစာတိုံးမမင်မ
့် ှုမ ာုံးက တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ဘဏ္ဍာရရုံးအမှီအခိကင်ုံးမှုကိ ြိမိ ရလ ာ့်က ရစြါသည်။
တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က် ရငွလုံးရငွရင်ုံးအသုံးစရိတ်မာှ ၂၀၁၇-၁၈ ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ်တင
ွ ် က ြ် ၈၈ ဘီလီယ ရှိခဲ့်ရာမှ ၂၀၁၈-၁၉
ခ၊ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် က ြ် ၉၆ ဘီလီယသိ့် မမင်တ
့် က်လာြါသည်။ တစ်ခ ိနတ
် ည်ုံးမှာြင် ဝန်ထမ်ုံးလစာစရိတ် တိုံးမမင်မ
့် ှုမ ာုံး
ရ ကာင့်် အလာုံးတူကာလအတွငုံး် သာမန်အသုံးစရိတ်မာှ က က် ၆၇ ဘီလီယမှ ၇၀ ဘီလီယ သိ့် အနည်ုံးငယ် မမင်တ
့် က်ခြ
ဲ့် ါသည်။
သာမန်အသုံးစရိတ်ရအာက်ရှိ ဝန်ထမ်ုံးလစာစရိတမ
် ာုံးမှာ ၂၉ ဘီလီယမှ ၄၀ ဘီလီယသိ့် မမင်တ
့် က်ခဲ့်မခင်ုံးမြစ်ြါသည်။ အက ိ ုံး
ဆက်အာုံးမြင့်် တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က်၏ ကိယ်တိင်ရာှ ရြွရရငွမှာ ၎င်ုံးဘတ်ဂ က်ြါ ဌာန၊ အြွဲ့်အစည်ုံးမ ာုံး၏ ဝန်ထမ်ုံးလစာ
စရိတမ
် ာုံးအတွငြ
် င်လျှင် မလမရလာက်မြစ်ရစပြီုံး၊ တိင်ုံးရေသကကီုံးအစိုံးရ၏ ဘဏ္ဍာရရုံးအမှီအခိကင်ုံးမှုကိ အကန့််အသတ်

မြစ်ရစြါသည်။ ရအာက်ရြာ်မြြါသရြ်ရြာ်ြတွင် တိင်ုံးရေသကကီုံးဘတ်ဂ က်ကိယ်တင်
ိ ရှာရြွရရငွမ ာုံးသည် ရေသ၏သာမန်
အသုံးစရိတမ
် ာုံးထက် အရတာ်မ ာုံးမ ာုံး ရလ ာ့်နည်ုံးသည်ကိ ရတွရ
့် ြါသည်။ အရမခခအာုံးမြင့်် သာမန်အသုံးစရိတ်မ ာုံးမှာ အစိုံးရ
စနစ်တစ်ရြ်လည်ြတ်ရရုံးအတွက် မမြစ်မရန သုံးစွဲရသည့်် စီမအြ်ခ ြ်ရရုံးရာ အသုံးစရိတ်မ ာုံးမြစ်ြါသည်။
ကိိုယ်တင
ိို ် ှာရဖ ရငနှင်ူ့ ဘဏ္ဍာရ ေးအမှအ
ီ ခိက
ို င်ေးမှု
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

သာမန်နင
ှ ်ူ့ ရငခိုံေးရင င်ေးအသိုေးံ စ တ
ိ ်
(ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး)
120,000

70,000

ရငခိုေးံ ရင
င်ေးအသိုံေးစ ိတ်
Capital
expenditure

100,000

60,000

သာမန်အexpenditure
သိုံေးစ ိတ်
Current

80,000

50,000

ဝန်ထိမ်expenses
ေးခစာစ ိတ်
Salary

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

သာမန်expenditure
အသိုံေးစ ိတ်
Current

60,000

40,000

40,000

Own
ကိိုယrevenue
်တိိုင် ှာရဖ ရင

30,000

20,000

20,000

0

10,000

ပြင်ထိန
ိ ်ေးနှင်ူ့ ဆည်
Current exp w/o
ရပမာင်ေးအသိုံေးစand
ိတ်
maintenance
မ ာေးမြါဝင်works
သည်ူ့
irrigation

တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ရရငွရာှ ရြွနင်
ိ ခင
ွ က
့်် ိ အက ််ုံးခ ြ် ကည်လ
့် ျှင်
၉။

၂၀၀၈ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေက မြည်ရထာင်စနှင့်် တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အဆင့််သိ့် လြ်ငန်ုံးတာဝန်မ ာုံးခွရဲ ဝမှုကိ

အရမခခအာုံးမြင့်် လမ်ုံးညန်ြါသည်။ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေ ြေ်မ ၂၅၄ တွင် “(က) တိင်ုံးရေသကကီုံး ၊သိ့်မဟတ်၊ မြည်နယ်မ ာုံးက
ဇယာုံး ၅ ြါအခွန်အခမ ာုံးကိ ဥြရေနှင့််အညီ ရကာက်ခ၍ တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြရငွသိ့် ရြုံးသွင်ုံး ရမည်”
နှင့်် (ခ) တိင်ုံးရေသကကီုံး ၊သိ့်မဟတ်၊ မြည်နယ်မ ာုံးသည် တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြရငွမ ာုံးကိ ဥြရေနှင့််အညီ
သုံးစွဲခင
ွ ့််ရသ
ှိ ည်” ဟူ၍ ရြာ်မြြါရှိြါသည်။
၁၀။

အရသုံးစိတဆ
် ိရလျှင် ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေ ဇယာုံး ၂ က တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံး၏ ဥြရေမြ ရရုံးနှင့်် စီမ

အြ်ခ ြ်ရရုံးတာဝန်မ ာုံးကိ ရြာ်မြထာုံးြါသည်။ ၎င်ုံးလြ်ြင်
ိ ခင
ွ တ
့်် ာဝန်မ ာုံးတွင် ဇယာုံး ၁

ရြာ်မြထာုံးသည့်် မြည်ရထာင်စ၏

လြ်ငန်ုံးတာဝန်မ ာုံးနှင့်် ကင်ုံးလွတ်ရနသည်မ ာုံးရှိသလိ အတိင်ုံးအတာတစ်ခ ထြ်ရနသည်မ ာုံးလည်ုံး ရှိြါသည်။ တိင်ုံးရေသ ကကီုံး၊
မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံးသိ့်

ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေအရ

အြ်နင
ှ ်ုံးထာုံးသည်လ
့် ြ်ငန်ုံးတာဝန်မ ာုံးမှာ

တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်

ဘတ်ဂ က်မ ာုံးတွင် ရြေါ်လွငြ
် ါသည်။ တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်ဘတ်ဂ က်မ ာုံးတွငြ
် ါဝင်သည့်် ဌာန၊ အြွဲ့်အစည်ုံးမ ာုံးက
ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံး၏ လြ်ငန်ုံးတာဝန်မ ာုံးကိ အရကာင်အထည်ရြာ်ရြုံးရသလိ တစ်ခ န
ိ တ
် ည်ုံးမှာြင် မြည်ရထာင်စဝန်ကကီုံး
ဌာနမ ာုံးထ တာဝန်ခထာုံးရြါသည်။ စည်ြင်သာယာရရုံးအြွမ
ဲ့် ာုံးမှာမူ တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံးထ တိက်ရိက်
တာဝန်ခရသည့်် တစ်ခတည်ုံးရသာ ဗဟိခ ြ်ကင်
ိ မရှု လျှာ့်ခ ထာုံးသည့်် အြွဲ့်အစည်ုံးမ ာုံး မြစ်ြါသည်။
၁၁။

အလာုံးတူြင် ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေ ဇယာုံး ၅ က တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံး၏ ဘဏ္ဍာရငွရှာရြွနင်
ိ ခွင့််

အာဏာကိ ညန်မြပြီုံး၊ လက်ရတွ့်တင
ွ ် မရှင်ုံးလင်ုံးသည့််အရနအထာုံးမ ာုံးလည်ုံး ရှိြါသည်။ မြည်ရထာင်စနှင့်် တိင်ုံးရေသကကီုံး၊
မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံးအ ကာုံး ဘဏ္ဍာရငွရှာရြွနင်
ိ ခင
ွ ့််တင
ွ ် ရှုြ်ရထွုံးမှုမ ာုံး၊ ထြ်ရနသည်မ ာုံး ရှိရသာ်လည်ုံး ၂၀၀၈ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခ
ဥြရေနှင့်် ၂၀၁၅ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေကိ မြင်ဆင်သည်ဥ
့် ြရေ ၂ ရြ်ကိ နငင်ုံးယှ်် ကည့််လျှင် ၂၀၀၈ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေမှာ
တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံး၏ ဘဏ္ဍာရငွရှာရြွနိင်ခွငအ
့်် ာဏာကိ ြိ၍ ရှင်ုံးရှင်ုံးလင်ုံးလင်ုံးရြာ်မြထာုံးသည်ကိ ရတွ့်ရ
ြါသည်။ ၂၀၁၅ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေကိမြင်ဆင်သည့််ဥြရေတွင် ထြ်မမြည့််စွကထ
် ာုံးသည့်် တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံး၏

ဘဏ္ဍာရငွရှာရြွနိင်ခင
ွ ့််အာဏာမှာ ြွဲ့်စည်ုံးြအရမခခဥြရေမတိင်ခင်ကတည်ုံးက မြဌာန်ုံးထာုံးသည့်် မြည်ရထာင်စဥြရေမ ာုံးနှင့််
ခ ိတဆ
် က်ထာုံးသည်ကိ ရတွ့်ရြါသည်။
ဇယာုံး ၅ - တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံးက ရကာက်ခရမည်အ
့် ခွနအ
် ခမ ာုံး (၂၀၀၈ ြွစ
ဲ့် ည်ုံးြအရမခခဥြရေ)
1.

* ရမမယာခွန်

2.

* ယစ်မ ိ ုံးခွန်

3.

* တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်က စီမခန့််ခွဲခွင့််ရှိသည့်် ဆည်မ ာုံး၊ တာတမမ ာုံးကိ အရင်ုံးခသည့်် ရရခွန်၊ တာတမခွန်နှင့််
ထိဆည်မ ာုံး၊ တာတမမ ာုံး၏ ရရအာုံးမြင့်် ထတ်လြ်ရရှိသည့်် လျှြ်စစ်ဓာတ်အာုံးသုံးစွဲခ

4.

*, ** တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်က စီမခန့််ခွဲခွင့််ရှိသည့်် လမ်ုံးမ ာုံး၊ တတာုံးမ ာုံး မြတ်သန်ုံးခ

5.

* (က) ရရခ ိ ငါုံးလြ်ငန်ုံးအရြေါ်တွင် စည် ကြ်ရကာက်ခသည့်် ဘဏ္ဍာရတာ်ရ ကုံး
(ခ) သတ်မှတ်ထာုံးရသာအကွာအရဝုံးအတွင်ုံး ြင်လယ်ငါုံးြမ်ုံးလြ်ငန်ုံးအရြေါ်တွင်စည်ုံး ကြ်ရကာက်ခသည့်် ဘဏ္ဍာရတာ်ရ ကုံး

6.

တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ် ကန်ုံးလမ်ုံး၊ ရရလမ်ုံးသုံးယာ််မ ာုံးဆိင်ရာဥြရေအရ စည်ုံး ကြ်ရသာအခွန်

7.

တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်ြိင်ြစစည်ုံးမ ာုံး၊ ရရာင်ုံးရရငွနှင့်် ငှာုံးရမ်ုံးခမ ာုံး၊ ယင်ုံးြစစည်ုံးမ ာုံးမှ ရရှိရသာ အမခာုံးအက ိ ုံး
အမမတ်မ ာုံး

8.

တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်မ ာုံးက ဝန်ရဆာင်မှုလြ်ငန်ုံးမ ာုံးအတွက် သတ်မှတ်ရကာက်ခသည့်် အခရ ကုံးရငွမ ာုံး၊ အခွန်
အခမ ာုံးနှင့်် အမခာုံးရရငွမ ာုံး

9.

တိင်ုံးရေသကကီုံးတရာုံးလတ်ရတာ် သိ့်မဟတ် မြည်နယ်တရာုံးလတ်ရတာ်အြါအဝင် တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်အတွင်ုံး
ရှိ တရာုံးရုံးမ ာုံးက ခ မှတ်သည့်် ေဏ်ရငွမ ာုံး၊ ဝန်ရဆာင်မှုအတွက်ရကာက်ခသည့်် အခွန်အခမ ာုံးနှင့်် အမခာုံးရရငွမ ာုံး

10. တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ြရငွမ ာုံး ထတ်ရခ ုံးသမြင့်် ရရှိရသာ အတိုံးမ ာုံး
11. တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်၏ ရင်ုံးနှီုံးမမ ြ်နှမှုမြင့််ရရှိသည့်် အက ိ ုံးအမမတ်မ ာုံး
12. * တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်အတွင်ုံးရှိ သစ်ရတာမ ာုံးမှ ရအာက်ြါြစစည်ုံးမ ာုံး ထတ်ယူသည့််အတွက် ရကာက်ခသည့််
အခွန်အခမ ာုံး
(က) ကျွန်ုံးနှင့််သတ်မှတ်ရသာသစ်မာမ ာုံးမှအြ က န်သစ်မ ာုံးအရြေါ်တွင် ရကာက်ခသည့််အခွန်
(ခ) ထင်ုံး၊ မီုံးရသွုံး၊ ကကိမ်၊ ဝ ါ ၊ ငှက်သိက်၊ ရှာုံးရစုံး၊ သနြ်ခါုံး၊ ထင်ုံးရှ ုံးဆီ၊ သစ်ရမုံး၊ ြ ာုံးထွက်ြစစည်ုံးမ ာုံးစသည်တိ့်အရြေါ်
ရကာက်ခသည့််အခွန်
13. * မှတ်ြတင်ရ ကုံး
14. ြွဲခွန်
15. *ဆာုံးခွန်
16. * မြည်ရထာင်စ ဘဏ္ဍာရန်ြရငွမှရရှိသည့်် ဘဏ္ဍာရငွမ ာုံး
17. * တိင်ုံးရေသကကီုံး သိ့်မဟတ် မြည်နယ်အတွင်ုံးရှိ စည်ြင်သာယာရရုံးဆိင်ရာအြွဲ့်အစည်ုံးမ ာုံး၏ထည့််ဝင်ရငွမ ာုံး
18. ြိင်ရင
ှ ်မရြေါ်ရသာ သွင်ုံးထာုံးရငွမ ာုံးနှင့်် ြစစည်ုံးမ ာုံး
19. ရတနာသိက်
Note:

* တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံး၏ ဘဏ္ဍာရန်ြရငွတွင် ရြေါ်ရြေါ်လွင်လွင် ြါဝင်သည့်် ရရငွမ ာုံး
** မြည်ရထာင်စလမ်ုံးမ ာုံးအသုံးမြ ခကိ မြည်ရထာင်စလမ်ုံးဦုံးစီုံးဌာနက ရကာက်ခြါသည်။ တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံးရအာက်ရှိလမ်ုံးမ ာုံးကိ
တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အဆင့်် လမ်ုံးဦုံးစီုံးဌာနက ရကာက်ခြါသည်။ ရမာ်ရတာ်ယာ််လိင်စင်ရ ကုံးမ ာုံးကိ မြည်ရထာင်စ သယ်ယြ
ူ ိ့်ရဆာင်ရရုံးနှင့််
ဆက်သယ
ွ ်ရရုံးဝန်ကကီုံးဌာနလက်ရအာက်ရှိ ကန်ုံးလမ်ုံးညန် ကာုံးမှုဦုံးစီုံးဌာနက ရကာက်ခြါသည်။

ဇယာုံး ၅ - တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံးက ရကာက်ခရမည်အ
့် ခွနအ
် ခမ ာုံး (၂၀၀၈ ြွစ
ဲ့် ည်ုံးြအရမခခဥြရေကိ မြင်ဆင်
သည်ဥ
့် ြရေ)
1.

အရင်ုံးအနှီုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

2.

အာမခလြ်ငန်ုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

3.

ဝင်ရငွခွန်ဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

4.

ကန်သွယ်လြ်ငန်ုံးခွန်ဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

5.

အရကာက်ခွန်ဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

6.

ဟိတယ်နှင့်် တည်ုံးခိခန်ုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

7.

ခရီုံးသွာုံးလာရရုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

8.

စာခ ြ်စာတမ်ုံးမှတ်ြတင်မခင်ုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

9.

ြင်လယ်ကမ်ုံးနီုံးငါုံးလြ်ငန်ုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

10. ရရန၊ သဘာဝဓာတ်ရငွ့်ဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
11. သတတ နှင့်် သတတ တွင်ုံးဆိင်ရာ အခွနအ
် ခမ ာုံး
မြည်ရထာင်စကမြဌာန်ုံးသည့််ဥြရေနှင့််အညီ

12. ရက ာက်မ က်ရတနာဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
13. ကျွန်ုံးနှင့်် အြ်စ (၁) အမ ိ ုံးအစာုံးတွင်ြါဝင်ရသာ သစ်ယာ၊ အင် ကင်ုံး၊
ြ ််ုံးကတိုံး၊ ြိရတာက်၊ သ္ဃန်ုံးနက်၊ တမလန်ုံးမှအြ
က န်သစ်အမ ိ ုံးအစာုံးမ ာုံးနှင့််သက်ဆိင်သည့်် အခွန်အခမ ာုံး
14. စက်မှုလြ်ငန်ုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
15. စက်ရလှ၊ သေင်ဘဃာငယ်မ ာုံး တည်ရဆာက်ရရုံးနှင့််
မြင်ဆင်ထိန်ုံးသိမ်ုံးရရုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
16. ရလရ ကာင်ုံးသယ်ယူြိ့်ရဆာင်ရရုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
17. အိမ်ရာနှင့်် အရဆာက်အအမ ာုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
18. ကိယ်ြိင်ရက ာင်ုံးနှင့်် သင်တန်ုံးမ ာုံးဆိင်ရာ အခွန်အခမ ာုံး
20. စာရြ၊ သဘင်၊ ဂီတ၊ ရိုံးရာြန်ုံး၊ ရြ်ရှင်၊ ဗီေီယဆိ
ိ င်ရာ အခွန်အခမ ာုံး

၁၂။

ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံး၏ အသုံးစရိတ်လိအြ်ခ က်မ ာုံးအတွက် ၎င်ုံးတိ့်ကိ သင်ရ့် လ ာ်သည့်် ကိယ်တိင်ဘဏ္ဍာရငွရှာရြွ

နိင်ခွင့််မြ ရာတွင် အရရုံးြါသည့်် ထည်သ
့် ွင်ုံးစ််ုံးစာုံးရန် အခ က်မ ာုံးရှိြါသည် (ကမဘာဘ
့် ဏ်၊ ၂၀၀၈)။ ြထမဆုံးစ််ုံးစာုံးရမည့််
အခ က်မာှ ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံး၏ ဘဏ္ဍာရရငွရလမ်ုံးမ ာုံးမှာ ၎င်ုံးအစိုံးရမ ာုံးအဆင့််

ြ့်ြိုံးရမည့်် မြည်သဝ
ူ့် န်ရဆာင်မမ
ှု ာုံးနှင့််

တိက်ရိက်ခ ိတဆ
် က်မှုရိရှ နရန် လိအြ်ြါသည်။ တနည်ုံးအာုံးမြင့်် ရေသနတၕရဝန်ရဆာင်မှုရရှိသမ
ူ ာုံး၊ သက်ဆိင်သူမ ာုံးအတွက်သာ
အခွနဝ
် န်ထြ်က ရရာက်ရစမည်ဆိလ င် ၎င်ုံးရေသနတရအခွန်အမ ိ ုံးအစာုံးကိ ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံးထ ရကာက်ခခွငရ့်် ြုံးမခင်ုံးမြစ်
ြါသည်။ ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံးက သတင်ုံးအခ က်ရရှိမှုအာုံးရကာင်ုံးသည့််အတွက် ဗဟိခ ြ်ကိင်မရှု လျှာ့်ခ ရလ့်ရသ
ိှ ည့််ကဏ္ဍမ ာုံး
မြစ်သည့်် ြညာရရုံးနှင့်် က န်ုံးမာရရုံးကဏ္ဍမ ာုံးကဲ့်သရိ့် သာ အရမခခမြည်သူ့်ရရုံးရာဝန်ရဆာင်မမ
ှု ာုံးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွလိအြ်ခ က်
ကိမူ မြည်ရထာင်စမှ လဲရမြာင်ုံးရထာက်ြ့်ရငွမ ာုံးမြင့်် ဘဏ္ဍာရငွတိက်ရိက်မြည့််ဆည်ုံးြါသည်။ ေတိယအခ က်မာှ ရေသနတရ
အစိုံးရမ ာုံးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွစည်ုံး ကြ်ြင်
ိ ခင
ွ ့််အာဏာအတိင်ုံးအတာ မြစ်ြါသည်။ ရေသနတရအစိုံးရမ ာုံးကိ ခွင့််မြ ထာုံးရသာ
ဘဏ္ဍာရငွရှာရြွနိင်မန
ှု ည်ုံးလမ်ုံးမ ာုံးအတွက်

မည်မျှအတိင်ုံးအတာအထိ

ခွင့််မြ ထာုံးသနည်ုံးဆိသည်နင
ှ ့််

သက်ဆိင်ြါသည်။

အခွနန
် ှုန်ုံးထာုံး၊ အခွန်အရမခ၊ စည်ုံး ကြ်တန်ြိုံးသတ်မှတ်မခင်ုံး၊ ရရငွရှာရြွနင်
ိ မန
ှု ှင့်် အခွန်အရကာက်ဥြရေမြဌာန်ုံးမခင်ုံး၊ အခွန်
စနစ်စမ
ီ ခန်ခ
့် ွဲမခင်ုံး စသည်တိ့်ြါဝင်ြါသည်။ ရနာက်ဆုံးတစ်ခ က်မှာ သက်ဆင်
ိ ရာ ရေသနတရအစိုံးရအဆင့််၏ အခွနစ
် ီမခန့််ခွဲနိင်မှု
စွမ်ုံးရည်နင
ှ ့်် တွက်ရခ ကိက်မခင်ုံးရှိ-မရှိ (ဥြမာ အခွနစ
် ီမခန်ခ
့် မ
ွဲ က
ှု န်က စရိတ်နင
ှ ့်် မြန်ရသည်အ
့် က ိ ုံးရက ုံးဇူုံး) တိ့်ကိ ထည့််သွင်ုံး
စ််ုံးစာုံး၍ ဆန်ုံးစစ်ရမည်မြစ်ြါသည်။

နငငုံး် ယ်
ှ ရ် လ့်လာသည်န
့် င်
ိ ငအခ ိ န
့် င
ှ ့်် မမန်မာနိင်ငတိရ
့် ှိ ရေသနတရအခွနအ
် ရကာက်အမ ိ ုံးအစာုံးမ ာုံး
တရတ်

အိနယ
ဒိ

ြိလစ်ြင်
ိ

မမန်မာ

ထြ်ဆင့််တုံးတန်
ိ
ြိုံးခွန်

ထြ်ဆင့််တုံးတန်
ိ
ြိုံးခွန်

စီုံးြွာုံးရရုံးလြ်ငန်ုံးခွန်

ယစ်မ ိ ုံးခွန်

စီုံးြွာုံးရရုံးလြ်ငန်ုံးခွန်

ရရာင်ုံးခွန်

စိက်ြ ိ ုံးရမမခွန်

ရမမယာခွန်

တစ်ဦုံးက ဝင်ရငွခွန်

ြရရာ်ြက်ရှင်နယ်လြ်သာုံးခွန်

ြရရာ်ြက်ရှင်နယ်လြ်သာုံးခွန်

တာတမခွန်

(တစ်ဦုံးက ဝင်ရငွခွန်)

(တစ်ဦုံးက ဝင်ရငွခွန်)

ကမပဏီ ဝင်ရငွခွန်

တဆိြ်ရခါင်ုံးခွန်

ြနှိြ် မြန့််ရဝခွန်

သယဇာတခွန်

ဇိမ်ခြစစည်ုံးခွန်

ရြ်ရွာခွန် (ရြ်ရွာအတွင်ုံး ရနထိင်ခွန်) ငါုံးလြ်ငန်ုံးခွန်

ပမိ ့်မြ မြ မြင်ထိန်ုံးသိမ်ုံးရရုံးနှင့််

မြည်နယ်မခာုံး ကန်သွယ်ခွန်

သဲ၊ ရက ာက်စလစ်နှင့်် အမခာုံး

ကျွန်ုံးသစ်နှင့်် သတ်မှတ်သစ်မာ

ရက ာက်တွင်ုံးခွန်

မ ာုံးမှအြ သစ်ရတာထွက်ြစစည်ုံး

ြွ့်ပြိ ုံးတိုံးတက်ရရုံးခွန်

ဓာတ်သတတ ခွန်

ထတ်ယူခွန်
ပမိ ့်မြရမမယာအသုံးခ ခွန်

မတည်ြစစည်ုံးအရြေါ် အမမတ်ခွန် သယ်ယူြိ့်ရဆာင်ရရုံး ဗင်ကာုံးနှင့််

ြစစည်ုံးခွန်

ထရြ်ကာုံးမ ာုံးအရြေါ် ရကာက်ခခွန်
စိက်ြ ိ ုံးရရုံးဆက်စြ်အခွန်

ြစစည်ုံးခွန်

ြစစည်ုံးခွန်

ဘီုံးခွန်

စာခ ြ်စာတမ်ုံးခွန်

ြွဲခွန်

ြွဲခွန်

စိက်ြ ိ ုံးရမမယာအသုံးခ ခွန်

မြတ်သန်ုံးအသုံးမြ ခ

ြိင်ဆိင်ြစစည်ုံးလဲရမြာင်ုံးမှုအရြေါ်
ရကာက်ခသည့််အခွန်

ရမာ်ရတာ်ယာ််ဝယ်ယူခွန်

လြ်ငန်ုံးလိင်စင်ခွန်

ြဲခုံးူ တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ ရရငွစမ
ွ ုံး် ရဆာင်ရည်
၁၃။

လတ်တရလာနှစမ
် ာုံးတွင် ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံး၏ အမည်ခဂ ေ
ီ ြ
ီ ီ သိသသ
ိ ာသာ တိုံးတက်လာရသာ်လည်ုံး အခွန်စွမ်ုံး

ရဆာင်နိင်စွမ်ုံး (တနည်ုံးအာုံးမြင့်် အခွန်ဝင်ရငွရရှိမမ
ှု ှာ) စီုံးြွာုံးရရုံးတိုံးတက်သလိ လိက်၍ မမင့််တက်လာမခင်ုံးမရှိြါ။ ပြီုံးခဲ့်သည့်် ၃
နှစ်အတွင်ုံး တိင်ုံးရေသကကီုံး၏ အခွန်အရကာက်ရရငွနင
ှ ့်် အမခာုံးသာမန်ရရငွမှာ ရမြာင်ုံးလဲမှု မရှိသရလာက်မြစ်ြါသည်။ အခွန်
မှရရငွမာှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် က ြ် ၅၁၇၁ သန်ုံး ရှိမည်ဟ ခန်မ
့် န
ှ ်ုံးပြီုံး၊ ၎င်ုံးြမာဏအရဆိလျှင် တိင်ုံးရေသကကီုံး အတွင်ုံး
လူတစ်ဦုံးက အခွနရ် ကာက်ခရရှိမှုမာှ က ြ် ၁၀၀၀ ရက ာ်ရသာ ရှိြါသည်။ အလာုံးတူ ဘဏ္ဍာရရုံးနှစတ
် ွင် တိင်ုံးရေသ
ကကီုံးဘတ်ဂ က် အမခာုံးသာမန်ရရငွမှာ က ြ် ၁၈၆၂၂ သန်ုံး ရှိမည်မြစ်ြါသည်။ အက ိ ုံးဆက်အရနမြင့်် ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံး၏
ကိယ်တိင်အခွန်ရာှ ရြွရရငွနင
ှ ့်် ဂ ေ
ီ ီြီအခ ိ ုံးမှာ ၀.၃ ရာခိင်နှုန်ုံးထက်ရလ ာ့်နည်ုံးပြီုံး၊ မြည်ရထာင်စအစိုံးရ၏ အခွန်အရကာက် ရရငွဂ ီေြ
ီ ီအခ ိ ုံး ၆ ရာခိင်နန
ှု ်ုံးထက် မ ာုံးစွာရလ ာ့်နည်ုံးြါသည်။
ကိိုယတ
် င
ိို ် ာှ ရဖ ရင
(ြွဲခေးူ တိင
ို ေး် ရေသကကီေး)

10,000
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30,000

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

ြွဲခူေးတိင
ို ေး် ရေသကကီေး ဂ ီေြ
ီ ီ
(နှစအ
် ခိက
ို ရ် စ ေးနှုနေး် )
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0

0
2015-16 2016-17 2017-18

2017-18 2018-19

2015-16
အခrevenue
န် ရင
Tax

2016-17

2017-18

အပခာေးသာမန်
ရင
Non-tax
revenue

2018-19

၁၄။

၂၀၁၈-၁၉

ခ၊

ဘဏ္ဍာရရုံးနှစ်အတွက်

ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံး

တိိုငေး် ရေသကကီေး ပြည်နယ်အခိက
ို ် တစ်ဦေးက
ဂ ီေြ
ီ ီ (၂၀၁၈-၁၉)

အတွင်ုံး တစ်ဦုံးက ဂ ီေြ
ီ ီတန်ြုံးိ ၁.၇၆ သန်ုံး ဝန်ုံးက င်ဟ ခန့််မန
ှ ်ုံးရာ
ရလ ာ့်နည်ုံးြါသည်။
နှင်အာုံးမြစ်သည့််
စီုံးြွာုံးရရုံးနှင့််

တစ်ဦုံးက

ဂ ီေြ
ီ တ
ီ န်ြိုံး

ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးမှာ

၁.၉၈

4.0

နိင်င၏စီုံးြွာုံးရရုံးရမာင်ုံး

3.5

နီုံးကြ်စာွ တည်ရှိမခင်ုံး၊

3.0

အလာုံးအလာရကာင်ုံးမ ာုံးရှိမခင်ုံးစသည့််

2.5

ရန်ကန်တင်
ိ ုံးရေသကကီုံးနှင့််

ရင်ုံးနှီုံးမမ ြ်နှမှု

သန်ုံးရအာက်

အခွင့််အလမ်ုံးမ ာုံးရှိရသာ်လည်ုံး တစ်ဦုံးက ဂ ေ
ီ ီြတ
ီ ွင် ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသ ကကီုံး
မှာ တိင်ုံးရေသကကီုံးအာုံးလုံးအနက် အနိမဆ
့်် ုံးမြစ်သည်ကိရတွ့်ရြါသည်။

က ြ် သန်ေးရြါင်ေး

စီမကိန်ုံးဥြရေြါ

2.0

1.5
1.0

၎င်ုံးမှာ အခွန်အရကာက်ရကာက်ခရရှိမှုအရြေါ် သက်ရရာက်နင်
ိ ြါသည်။

0.5

ရေသအလိက်ဘတ်ဂ က်မ ာုံးအရ လူတစ်ဦုံးက ကိယ်တင်
ိ ဘဏ္ဍာရှာရြွ

0.0

ရရငွတ ွင်

ြဲခူ ုံးတိ င်ုံးရေသကကီုံးမှာ

တိ င် ုံးရေသကကီ ုံး ၊

မြည်န ယ်မ ာုံး

အနက် အလယ်အလတ်အဆင်တ
့် ွင်ရိရှ သာ်လည်ုံး ၎င်ုံး၏ လူတစ်ဦုံးက
အခွနရ် ကာက်ခရရှိရငွမာှ တိင်ုံးရေသကကီုံးမ ာုံး အာုံးလုံးအနက် အနိမ့််ဆုံး
မြစ်ြါသည်။
တိိုငေး် ရေသကကီေး ပြည်နယ်ဘတ်ဂ က်အခိက
ို ်
ခူတစ်ဦေးက ကိိုယတ
် င
ိို ် ာှ ရဖ ရင

တိိုငေး် ရေသကကီေး ပြည်နယ်ဘတ်ဂ က်အခိက
ို ်
ခူတစ်ဦေးက အခန် ရင
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0

၁၅။

0

အခွနရ် ကာက်ခရမခင်ုံးအတွက်

ထည်သ
့် ွင်ုံးစ််ုံးစာုံးလျှင်

ကန်က စရိတန
် င
ှ ့််

တိင်ုံးရေသကကီုံး၏

0

မြစ်နင်
ိ ရခ ရှိသည့််

0

(တိုံးတက်လာနိင်သည်)့်

အခွန်အရကာက်စွမ်ုံးရဆာင်နိင်ရည်အာုံးနည်ုံးမှုကိ

ြိ၍

အခွန်အရမခတိ့်ကိ
မမင်သာနိင်ြါသည်။

လက်ရှိတင
ွ ် ရေသနတရအခွန်အရကာက် ၈ မ ိ ုံးကိ ဌာန ၄ ခက ရကာက်ခြါသည်။ ြစစည်ုံးခွနန
် ှင့်် ဘီုံးခွန်တိ့်ကိ မမ နီစြ
ီ ယ် စည်ြင်
သာယာရရုံးအြွမ
ဲ့် ာုံးကလည်ုံးရကာင်ုံး၊ ရမမယာခွန်၊ ယစ်မ ိ ုံးခွန်၊ တာတမခွနန
် င
ှ ့်် ဓာတ်သတတ ခွနတ
် ိ့်ကိ အရထွရထွအြ်ခ ြ်ရရုံး
ဦုံးစီုံးဌာနကလည်ုံးရကာင်ုံး ရကာက်ခြါသည်။ သစ်ရတာထွကြ
် စစည်ုံးမ ာုံးအရြေါ် ရကာက်ခသည်အ
့် ခွန်ကိ သစ်ရတာဦုံးစီုံးဌာနက
လည်ုံးရကာင်ုံး၊ ငါုံးလြ်ငန်ုံးလိင်စင်ခမ ာုံးကိ ငါုံးလြ်ငန်ုံးဦုံးစီုံးဌာနကလည်ုံးရကာင်ုံး အသီုံးသီုံး ရကာက်ခြါသည်။ တိင်ုံးရေသ
ကကီုံးအတွင်ုံး အခွန်ရကာက်ခရရှိမှု လူတစ်ဦုံးက လျှင် က ြ် ၁၀၀၀ ဝန်ုံးက င်အတွက် မတူညီသည့််ဌာန ၄ ခက ရကာက်ခလ က်
ရှိသည်ကြါ
ိ ထည်သ
့် ွင်ုံးစ််ုံးစာုံးလ င် အခွန်စနစ်စီမခန့််ခမ
ွဲ ှုအတွက် ကန်က ရမှု (တစ်စတ
ိ ်တစ်ရေသ) နှင့်် အခွန်ရရငွနည်ုံးြါုံးမှုကိ
ြိမိ ထင်သာမမင်သာ ရှိရစြါသည်။ မမန်မာနိင်ငတွင် ပမိ ့်မြမ ာုံး လျှငလ
် ျှင်မမန်မမန် ြွပ့် ြိ ုံးကကီုံးထွာုံးလာလ က်ရှိရာ ြစစည်ုံးခွန်မှာ
တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံးအတွက် ြိ၍ အရရုံးြါလာနိင်သည်အ
့် ခွန်အမ ိ ုံးအစာုံးမြစ်ြါသည်။ သိ့်ရသာ်လည်ုံး ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသ

ကကီုံးအတွင်ုံး ြစစည်ုံးခွနမ
် ှရရငွမာှ ရသုံးငယ်သည်ကိ ရတွ့်ရြါသည်။ ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးအတွင်ုံး ပမိ ့်နယ် ၂၈ ပမိ ့်နယ်ရှိရသာ်လည်ုံး
တိင်ုံးရေသကကီုံးအတွင်ုံး လူတစ်ဦုံးက ြစစည်ုံးခွန်ရကာက်ခရရှိရငွမာှ ပမိ န
့် ယ် ၇ ပမိ ့်နယ်သာြါဝင်သည့်် ကရင်မြည်နယ်နှင့််
မနီုံးယိုံးစွသ
ဲ ာ မြစ်ြါသည်။ ထိ့်အမြင် ပမိ န
့် ယ် ၇ ပမိ န
့် ယ်နင
ှ ့်် ၁၀ ပမိ န
့် ယ်အသီုံးသီုံးသာရှသ
ိ ည့်် ကယာုံးမြည်နယ်နင
ှ ့်် တနသဃာရီတိင်ုံး
ရေသကကီုံးတိတ
့် ွင် လူတစ်ဦုံးက ြစစည်ုံးခွနရ် ကာက်ခရရှိမမ
ှု ှာ ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးထက် ၃ ဆ ြိမိြါသည်။ စိတဝ
် င်စာုံးစရာရကာင်ုံး
သည်မှာ ြဲခုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးအတွင်ုံး လူတစ်ဦုံးက အာုံးမြင့်် ယစ်မ ိ ုံးခွနရ် ကာက်ခရရှိမှုမှာ ရန်ကန်နင
ှ ့်် မနတရလုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးတိ့်
ပြီုံးရနာက် အမမင့််ဆုံးမြစ်ြါသည်။
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က ြ်

အမ ိ ေးအစာေးအခိက
ို ် အခန် ရင
တိိုငေး် ရေသကကီေး ပြည်နယ်မ ာေး ဘတ်ဂ က်မ ာေး ၂၀၁၆-၁၇

က ြ်

၁၆။
ြစစည်ုံးခွန်မှာ ပမိ ့်မြတွင်သာ ရကာက်ခသည့််အခွန်
ဖမိ ပူ့ ြခူတစ်ဦေးက ြစစညေး် ခန်ရြေးရဆာင်မှု
မြစ်ရာ ရဘုံးတွင်ရြာ်မြထာုံးရသာ သရြ်ရြာ်ြတွင် တိင်ုံးရေသ
2,500
ကကီုံး၊ မြည်နယ်မ ာုံးအလိက် ပမိ ့်မြရနထိင်သူတစ်ဦုံးက ရြုံး
ရဆာင်သည့်် ြစစည်ုံးခွန်ရရငွကိ နငင်ုံးယှ်ရ် ြာ်မြထာုံးြါသည်။
2,000
ြဲခူုံးတိင်ုံးရေသကကီုံးအတွင်ုံး ပမိ ့်မြလူတစ်ဦုံးက ြစစည်ုံးခွန်
1,500
ရကာက်ခရရှိမှုမှာ ၆၂၀ က ြ်ခန့််သာရှိပြီုံး၊ ကရင်မြည်နယ်နှင့််
ရှမ်ုံးမြည်နယ်တ့်ပိ ြီုံးလျှင် အနည်ုံးဆုံးမြစ်သည်ကိ ရတွရ
့် ြါ
1,000
သည်။ မမန်မာနိင်ငတွင် မမ နီစီြယ်အြွမ
ဲ့် ာုံးမှာ ပမိ ့်မြြွပ့် ြိ ုံးရရုံး
500
အရမခခအရဆာက်အအနှင့်် ဝန်ရဆာင်မမ
ှု ာုံးအတွက် ကိယ်တိင်
ရှာရြွရရငွအရြေါ် မှီခရနရာ
ိ
၎င်ုံးတိ၏
့် အခွန်ရရငွရလ ာ့်က မခင်ုံး
0
က ြွ့်ပြိ ုံးရရုံးအခွငအ
့်် လမ်ုံးမ ာုံးကိ ဆွဲရဆာင်နင်
ိ မည့်် ြွ့်ပြိ ုံးရရုံး
လြ်ငန်ုံးမ ာုံးအတွက် ရင်ုံးနှီုံးမမ ြ်နနိ
ှ င်စွမုံး် ကိ အကန့််အသတ်ရှိ
ရစမည်မြစ်ြါသည်။ ထိ့်အမြင် မမ နီစီြယ်လြ်ငန်ုံးမ ာုံးအတွက်
တိင်ုံးရေသကကီုံး၊ မြည်နယ်အစိုံးရမ ာုံးကိ ြိမိ မှီခိရရစနိင်ပြီုံး၊
၎င်ုံးသိ့် ရဆာင်ရွက်ရြါက ဗဟိခ ြ်ကိင်မရှု လျှာ့်ခ ရြုံးထာုံးသည့်် မမ နီစီြယ်အြွမ
ဲ့် ာုံး၏ မြစ်ထွန်ုံးရအာင်မမင်မှုမ ာုံးကိ
ထိခိက်ရစနိင်ြါသည်။

