ဘဏ္ဍာရ ေးဗဟခ
ို ျျုပက
် င
ို မ
် ရှု
ာျှော့ချခခင်ေးတွင် တင
ို ေး် ရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေး၏
ရငွ ာှ ရ န
ွ င
ို မ
် န
ှု င
ှ ျှော့်
အသိုေးစ တ်သေးစွ
ို န
ွဲ င
ို မ
် ှု အခွငအ
ျှော့် ာဏာကရို ျှော့ ာခခင်ေး ( မ
ှ ေး် ခပည်နယ်)

ရ ေးသာေးသူမျာေး
(က)

ဦေးခင်ရမာင်တင်ျှော့

ဥကကဋ္ဌ

(ခ)

ဦေးနိုင်နင
ို ်ဝင်ေး

ညွှန်ကကာေးရ ေးမှ ေး

ရေသနတ စမကန်ေးနှင်ျှော့
ဘဏ္ဍာရငွအ အသိုေးဆိုင် ာ
စစစ်ရ ေးရကာ်မတ
သိုေးမှန်ေးရခခရငွစာ င်ေးဦေးစေးဌာန

(ဂ)

ဦေးသန်ေးရအာင်

ညွှန်ကကာေးရ ေးမှ ေး

စမကန်ေးရ ေးဆွရွဲ ေးဦေးစေးဌာန

(ဃ)

ရေေါ်ခင်ငိုဝါရ ွှ

ေိုတယညွှန်ကကာေးရ ေးမှ ေး ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန

ရနာက်ခအရကကာင်ေးအ ာ
တ်တရ ာဆယ်စိုနှစမ
် ျာေးအတွင်ေး ကမ္ာျှော့နိုင်ငမျာေး၌ က်ေ ယ်အိုပ်ချျုပ်ရ ေးစနစ်နှင်ျှော့ ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု
ရ ျာျှော့ချခခင်ေးကို ကျယ်ကျယ်ခပန်ျှော့ခပန်ျှော့ က်ခသိုေးစွွဲ ာကကပါသည် ွျှော့ဖ ျုေးဖပေး နိုငင
် မျာေးတွင်သာမက ထွန်ေးသစ်စနှင်ျှော့
ွျှော့ဖ ျုေးဆွဲနိုငင
် မျာေးတွင်ပါ ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာ ဗဟိုချျုပ်ကင
ို ်မှုရ ျာျှော့ချခခင်ေးကို ကျင်သ
ျှော့ ိုေး ာကကပါသည် သအို အ
ရေသနတ အစိုေး မျာေးကို ခပည်သူနှငျှော့် နေးကပ်စာွ ှခခင်ေးအာေးခ င်ျှော့ ၎င်ေးရေသ ှခပည်သူမျာေးအတွက် အဓကကျသည်ျှော့
ခပည်သရူျှော့ ေး ာဝန်ရဆာင်မမ
ှု ျာေးကို တိုန်ျှော့ခပန်ခ ည်ျှော့ဆည်ေးရပေးနိုင်ဖပေး အစေးို ၏ တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ခခခင်ေးမျာေး ခိုင်မာ
အာေးရကာင်ေး ာရစသည်ဟို
က်ခယူဆထာေးပါသည် ရေသနတ အစိုေး မျာေးက တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ခထာေးသည်ျှော့
အတွက် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှုရ ျာျှော့ချခခင်ေးက ခပည်သူျှော့ ိုအပ်ချက်မျာေးအတွက် ထရ ာက်ရသာ မူဝါေနှင်ျှော့ အသိုေးစ တ်
သိုေးစွမ
ွဲ ှုမျာေးခ စ်ရစသည်ဟို ယိုကကည် က်ခထာေးကကပါသည် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု ရ ျာျှော့ချခခင်ေးတွင် ဗဟိုအစိုေး က
ရေသနတ အစိုေး မျာေးသိုျှော့ ခပည်သရူျှော့ ေး ာ ိုပ်ငန်ေးမျာေးရဆာင် ွက်နိုငရ် စမည်ျှော့ အခွငအ
်ျှော့ ာဏာကို ွှွဲရခပာင်ေးရပေးခခင်ေးခ င်ျှော့
ရေသနတ အစိုေး မျာေး၏ ထရ ာက်ရသာအိုပ်ချျုပ်ရ ေးခ စ်ရစမှု၊ သာတူညမ မှု စဉ်ေးစာေးသိုေးစွွဲမ၊ှု ပွင်ျှော့ င်ေးခမင်သာမှု၊
တာဝန်ယတ
ူ ာဝန်ခမှုမျာေးကို အာေးရကာင်ေးရစပါသည် (ကမ္ာျှော့ဘဏ် ၂၀၁၀)
ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု ရ ျာျှော့ချခခင်ေးတွင် တစ်ခိုနင
ှ တ
်ျှော့ စ်ခို ဆက်စပ်ရနရသာ မျက်နှာစာ ၄ ပ် ပါဝင်ပါသည်
၄င်ေးမျက်နှာစာ ၄ ပ်မှာ နိုငင
် ရ ေးမဏ္ဍျုင်တွင် ဗဟိုချျုပ်ကိုငမ
် ှုရ ျာျှော့ချခခင်ေး၊ အိုပ်ချျုပ်ရ ေးမဏ္ဍျုင်တွင် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု
ရ ျာျှော့ချခခင်ေး၊ ဘဏ္ဍာရ ေးမဏ္ဍျုင်တွင်ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု ျာျှော့ချခခင်ေး နှင်ျှော့ ရစျေးကွက်ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှုရ ျာျှော့ချခခင်ေးတျှော့ို ခ စ်
ပါသည်
၂၀၀၈ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေရပေါ်အရခခခပျု၍ ခမန်မာနင
ို ်ငသည် ဗဟဦ
ို ေးစေးစနစ်မှ ယ်ခွာ၍
ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု ခ ရ ျာျှော့ခခင်ေး ရခခ ှမ်ေးမျာေးကို စတင်ခွဲျှော့ပါသည် ယင်ေးဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု ခ ရ ျာျှော့ခခင်ေး ိုပ်ငန်ေးစဉ်
မျာေးအ တင
ို ်ေးရေသကကေးနှင်ျှော့ ခပည်နယ် ၁၄ ခို တျှော့တ
ို င
ွ ် သက်ဆိုင် ာအစေးို မျာေး၊ တစ်စတ်တစ်ရေသရ ွေးရကာက်
တင်ရခမာက်ထာေးသည်ျှော့ ွှတ်ရတာ်မျာေး နှင်ျှော့ ကိုယ်ပိုငအ
် ိုပ်ချျုပ်ခွငျှော့် ရေသငါေးခို၊ ကိုယ်ပိုငအ
် ိုပ်ချျုပ်ခွငျှော့် တိုင်ေးတစ်ခို
တျှော့ို ရပေါ်ရပါက် ာပါသည် နိုငင
် ရ ေးမဏ္ဍျုင်တွင် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှုရ ာျှော့ချခခင်ေးနှငအ
်ျှော့ တူ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်
အစေးို မျာေးကို စမအိုပ်ချျုပ်ရ ေးဆိုင် ာ၊ ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာ တာဝန်ဝတတ ာေးမျာေးကို ည်ေး ခွွဲရဝရပေးခွဲျှော့ပါသည်
(ခပည်ရထာင်စဝ
ို န်ကကေးဌာနအတွငေး် ှ ရအာက်ရခခဌာနမျာေးသိုျှော့
ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မျာေး
အ
ွှွဲ ပ်ထာေးခခင်ေးပိုသရဘာ
ရဆာင်ပါသည်) ၂၀၀၈ ခိုနှစ် စ
ွွဲျှော့ ည်ေးပိုအရခခခဥပရေနှင်ျှော့ ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေကို ခပင်ဆင်သည်ျှော့
ဥပရေတျှော့ပ
ို ါ ဇယာေး ၂ က ခပည်ရထာင်စန
ို ှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏တာဝန်မျာေးကို ခွွဲခခာေးထာေးရသာ်
ည်ေး တတကျကျမ ှသည်မျာေး ည်ေး ှပါသည် ခမန်မာနိုင်င၌ ခပည်ရထာင်စအ
ို စေးို နှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်
အစေးို မျာေးအကကာေး တာဝန်ခွဲခွ ခာေးထာေးမှုကို ရအာက်ပါဇယာေးအတိုင်ေးရတွချှော့ မင်နိုငပ
် ါသည် (ဇယာေး-၁)

ဇယာေး ၁ ခမန်မာနင
ို င
် ၏ ပင
ို ေး် ခခာေးစည်ေးသတ်ထာေးသည်ျှော့ အသိုေးစ တ်ခရွွဲ ဝမှု (တနည်ေးအာေးခ င်ျှော့ ဥပရေခပျုရ ေးတာဝန်)
အခန်ေးကဏ္ဍ
တာဝန်ခထာေးရသာအစေးို
မှတခ
် ျက်
နိုငင
် ခခာေးရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
နိုငင
် ခခာေးကိုနသ
် ွယ်ရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
ကာကွယ်ရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
ွဲတပ် ွွဲျှော့
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
ဘဏ္ဍာရ ေးမူဝါေ
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး ,
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
စမကန်ေးနှင်ျှော့ ဘဏ္ဍာရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး ,
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
ရငွရကကေးမူဝါေ
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
ူဝင်မှု ကကေးကကပ်ရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး မျာေးတွင်
သယဇာတနှင်ျှော့ သဘာဝပတ်ဝန်ေးကျင်
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး ,
အနည်ေးငယ်သာ ိုပ်ပိုင်ခွင်ျှော့ ှ
ထန်ေးသမ်ေးရ ေး
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှုရ ာျှော့ချ ာ
ပညာရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှုရ ာျှော့ချ ာ
ကျန်ေးမာရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
ပ်စစ်
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး ,
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
မ်ေးပန်ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး ,
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
စက်မှု နှင်ျှော့ စိုက်ပျျုေးရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး ,
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
ူမှု ှု ရို ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
နယ်စပ်ရေသ ွျှော့ဖ ျုေးရ ေး
ခပည်ရထာင်စိုအစိုေး
စည်ပင်သာယာနှင်ျှော့ ဖမျုျှော့ခပစမခန်ျှော့ခမ
ွွဲ ှု
တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး
မှတ်ချက် -

ခပည်ရထာင်စိုအစေးို နှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်အစေးို မျာေးအကကာေး ိုပ်ငန်ေးတာဝန်ခွွဲခခာေးစည်ေးသပ်ထာေးမှုမှာ ခွွဲခခာေးသ ှ န် ခက်ခွဲ
သည် ည်ေး ှပါသည် ကဏ္ဍအမျာေးအခပာေးတွင် ဥပရေခပျုရ ေးအခွင်ျှော့အာဏာနှင်ျှော့ ဘဏ္ဍာရငွှ ာှ ရ ွခွင်ျှော့အာဏာမှာ ခပည်ရထာင်စိုနှင်ျှော့ တိုင်ေး
ရေသကကေး၊ ခပည်နယ်အကကာေး ထပ်ရနသည် ည်ေး ှသ ို စ
ွွဲျှော့ ည်ေးပိုအရခခခဥပရေတွင် ှငေး် ှင်ေး င်ေး င်ေးရ ာ်ခပမထာေးသည် ၊သိုျှော့မဟိုတ်၊
သက်ဆိုင် ာ ခပည်ရထာင်စိုဥပရေကို ခပန် ည် ည်ညွှန်ေးထာေးသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် အကျျုေးဆက်အရနခ င်ျှော့ ကဏ္ဍအမျာေးအခပာေးမှာ
( ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေအ ခ စ်နိုင်ရချ ှရသာ် ည်ေး) ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေမတိုင်ခင်က ပိုရ ာ်ထာေးသည်ျှော့ အင်စတကျ ေး ှင်ေးမျာေး
(ဥပမာ ခပည်ရထာင်စိုဥပရေမျာေး၊ ဌာနတွင်ေး အမန်ျှော့ညွှန်ကကာေးချက်မျာေး နှင်ျှော့ အိုပ်ချျုပ်မှုပိုသဏ္ဍာန်မျာေး) ရကကာင်ျှော့ တိုင်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်
အစိုေး မျာေးကို အခွင်ျှော့အာဏာမရပေးထာေးခခင်ေး ၊သိုျှော့မဟိုတ်၊ အနည်ေးငယ်သာ ရပေးထာေးခခင်ေးမျျုေး ည်ေး ှနိုင်ပါသည်

ရေသနတ အစိုေး မျာေးအတွက် ှင်ေး င်ေးရသာ ဘဏ္ဍာရငွ ာှ ရ ွနင
ို ်ခွငျှော့် နှင်ျှော့ အသိုေးစ တ် တာဝန်မျာေးမှာ
အရ ေးပါပါသည် ခပည်ရထာင်စအ
ို စေးို နှင်ျှော့ ရေသနတ အစိုေး မျာေးအကကာေး ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မျာေး ှင်ေး ှင်ေး င်ေး င်ေး
ခွွဲရဝထာေးမှုမ ှခခင်ေးက ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု ရ ျာျှော့ချခခင်ေးမှ ထွက်ရပေါ် ာမည်ျှော့ အကျျုေး ေ်မျာေးကို ခပည်ချှော့ ပည်ဝ
ျှော့ တ ှ န်
ခက်ခွဲရစပါသည် အရခခခကျသည်ျှော့ ခပည်သရူျှော့ ေး ာဝန်ရဆာင်မှုမျာေးကို ခ ည်ဆ
ျှော့ ည်ေးရပေး ရသာ ရေသနတ အစိုေး မျာေး
အတွက် ိုက်ရ ျာညရထွခ စ်သည်ျှော့ ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု ျာျှော့ချရပေးထာေးရသာ အခွငအ
်ျှော့ ာဏာမ ှပါက အရခခခခပည်သူျှော့
ရ ေး ာ အ
ို ပ်ချက်မျာေးအတွက် ဝန်ရဆာင်မှုမျာေးရပေး န်နင
ှ ်ျှော့ ကတကဝတ်မျာေးကို ခ ည်ဆ
ျှော့ ည်ေးရပေးနိုင် န် ခက်ခွဲရစ
မည်ခ စ်ပါသည် ထိုနည်ေးတူစာွ
ရငွ ှာရ ွနင
ို ်ခွငျှော့် တနည်ေးအာေးခ င်ျှော့ ဘဏ္ဍာရ ေး အခွငအ
်ျှော့ ာဏာဟိုဆို ာတွင်
ရေသနတ အစိုေး မျာေးက မမတိုျှော့၏ကိုယ်တိုင် ှာရ ွ ရငွမျာေးအရပေါ် စမခန်ခ
ျှော့ န
ွွဲ ိုငမ
် ှု (အခွန်အရခခချွဲျှော့ထွင်မှု၊ အခွန်
နှုန်ေးထာေး ခပင်ဆင်သတ်မှတ်မှု စသည်တျှော့)ို မှာ ည်ေး အရ ေးကကေးရသာ အခန်ေးကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရနသည်ကို သ ှထာေး န်
ိုအပ်ပါသည် ယခိုမူဝါေစာတမ်ေး၏ ကျန် ှရသာအပိုင်ေးမျာေးတွင် ှမ်ေးခပည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာ ဗဟိုချျုပ်
ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေးတွင် ရငွနှင်ျှော့ အသိုေးစ တ်မညမ မှုမျာေးကို ဥပမာထာေး ရဆွေးရနွေးမည်ခ စ်ဖပေး ၄င်ေးမညမ မှုမျာေး၏
အကျျုေးဆက်နှင်ျှော့ မူဝါေအကကခပျုချက်မျာေးကို တင်ခပသွာေးပါမည်

ခမန်မာနင
ို င
် ၏ ဘဏ္ဍာရ ေးဗဟခ
ို ျျုပက
် င
ို မ
် ရှု ျာျှော့ချခခင်ေး ပ
ို င
် န်ေးစဉ်
ခမန်မာနင
ို ်င၏ ဘဏ္ဍာရ ေးဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှုရ ျာျှော့ချခခင်ေး ပ
ို ်ငန်ေးစဉ်သည် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်
နှစ် ယ်မှစတင်ခွဲျှော့ပါသည် ၎င်ေးအ သိုေးမှန်ေးရခခရငွစာ င်ေးဦေးစေးဌာန (ရိုေးခွ)ွဲ မျာေးကို တင
ို ်ေးရေသကကေးနှင်ျှော့ ခပည်နယ်
မျာေးတွင် စတင် ွငျှော့် ှစထ
် ာေး ှဖပေး ထိုဌာနမှ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ ခပည်နယ် ဘဏ္ဍာ န်ပိုရငွပါ ဌာန၊အ အ
ွွဲျှော့ စည်ေးမျာေး၏
ရငွ၊အသိုေးစ တ်မျာေးကို စိုစည်ေးတင်ခပခခင်ေးနှင်ျှော့ ဘဏ္ဍာရ ေးခွငခ်ျှော့ ပျုမန်ျှော့ထိုတရ် ပေးခခင်ေးမျာေးကို အဓကရဆာင် ွက်ရပေး
ပါသည် တစ်ချန်တည်ေးမှာပင် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး ှ စမကန်ေးရ ေးဆွွဲရ ေးဦေးစေးဌာနမျာေးက ခပည်ရထာင်
စိုအတွက်သာမက တင
ို ်ေးရေသကကေး/ ခပည်နယ်မျာေး၏ ရငွ ိုေးရငွ င်ေးအသိုေးစ တ်မျာေးကို စိုစည်ေးတင်ခပ န် တာဝန်ခ
ရဆာင် ွက်ရပေး ပါသည် ၂၀၀၈ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပို အရခခခဥပရေနှင်ျှော့ ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေကို
ခပင်ဆင်သည်ျှော့ ဥပရေပါ ဇယာေး ၂ နှင်ျှော့ ၅ တျှော့ိုက တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး ှ အ အ
ွွဲျှော့ စည်ေးမျာေးနှင်ျှော့ ဌာနမျာေးကို
ရငွ ှာရ ွမန
ှု ှင်ျှော့ အသိုေးစ တ်သိုေးစွမ
ွဲ ှုတိုျှော့တွင် အခွငအ
်ျှော့ ာဏာ တစ်စတ်တစ်ပိုငေး် ရပေးထာေးပါသည် ၄င်ေးအခွင်ျှော့အာဏာ
အ ိုပ်ငန်ေးမျာေးကို အရကာင်အထည်ရ ာ် ာ၌ တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်ဘဏ္ဍာ န်ပိုရငွပါဌာန၊ အ အ
ွွဲျှော့ စည်ေးမျာေး
သည် သက်ဆိုင် ာ ခပည်ရထာင်စဝ
ို န်ကကေးဌာနကို တာဝန်ခ သ ို တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးကို ည်ေး
တာဝန်ခထာေး ပ ါ သည်
ခမန်မာနင
ို ်ငတွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးသည် အရထွရထွအစိုေး တစ် ပ် ိုေးတွင် ယခင်က
ထက် ပိုမိုအရ ေးပါရသာအခန်ေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင် ာ ျက် ှပါသည် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏
စိုစရို ပါင်ေး ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ်မျာေးသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် ကျပ် ၂.၈၆ နှင်ျှော့ ၁၀.၆ ဘ ယ
1
2
3
အသေးသေး ှမည်ခ စ်ပါသည် (ပို - ၁) , , ဘဏ္ဍာရ ေးဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု စတင်ခသ
ွဲျှော့ ည်ျှော့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေး
နှစတ
် ွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေး၏ စိုစရို ပါင်ေး ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ် ၄၆၇ ဘ ျ၊ ၈၆၄ ဘ ျတိုနှငျှော့် နှိုင်ေးယှဉ်
ကကည်ျှော့ င် သသသာသာ ခမင်ျှော့တက် ာသည်ကို ရတွျှော့ ှ ပါသည်
(ပုံ - ၁) တင်းဒေသက ်း/ပပညနယ ဘဏ္ဍာရနပဒုံ ငွေစာရင်း
၂၀၁၂-၁၃ မှ ၂၀၁၈-၁၉ ,
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ခမန်မာနင
ို ်ငသည် နှိုင်ေးယှဉ်နင
ို ်သည်ျှော့ အမ်နေးချင်ေးနိုင်ငမျာေး၊ အာဆယနိုင်ငမျာေးနှင်န
ျှော့ ှိုင်ေးယှဉ် င် ဗဟိုချျုပ်
ကိုင်မှု အာေးကကေးရနဆွဲခ စ်ပါသည် (ပို - ၂) တွင် နှိုင်ေးယှဉ်နင
ို ်ငမျာေး၏ ဂျေပနှင်ျှော့ အစေးို အသိုေးစ တ်အချျုေး (အရထွ
၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်မတင
ို ်ခင်က ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဧဖပ မှ မတ် အထခ စ်ဖပေး ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစမ
် ှစ၍ ရအာက်တဘ
ို ာ မှ စက်တင်ဘာ အထသိုျှော့ ရခပာင်ေး ွဲ
ပါသည် မတူညသည်ျှော့ ဘဏ္ဍာရ ေးကာ ၂ ခိုကို ချတ်ဆက်ရပေးနင
ို ် န် ဘဏ္ဍာရ ေးအကူေးအရခပာင်ေးကာ ၆ ကို ၂၀၁၈ ခိုနှစ် ဧဖပ မှ စက်တင်ဘာအထ ထာေး ှ
ရဆာင် က
ွ ်ခွဲျှော့ပါသည် ၁၂ တာ အခပည်ျှော့ ဘဏ္ဍာနှစ်အ ိုက် အရခခအရနမျာေးကို နှိုင်ေးယှဉ်တင်ခပနိုင် န် ၎င်ေး ဘဏ္ဍာရ ေးအကူေးအရခပာင်ေးကာ ၆ ကို ရ ျှော့ ာမှုမျာေးမှ
ယ်ချန်ထာေးပါသည်
2
၂၀၁၂-၁၃ နှင်ျှော့ ၂၀၁၃-၁၄ အတွက် ဘတ်ဂျက်အမှန်ကန်ေးဂဏန်ေးမျာေး၊ ၂၀၁၄-၁၅ အတွက် ရ ှျှော့ရခပေးအမှနက
် န်ေးဂဏန်ေးမျာေး၊ ၂၀၁၅-၁၆ အတွက် ခပျုခပင်ဖပေးခန်မ
ျှော့ ှန်ေးရခခကန်ေး
ဂဏန်ေးမျာေး၊ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈ နှင်ျှော့ ၂၀၁၈-၁၉ တျှော့အ
ို တွက် ဘတ်ဂျက်ခန်ျှော့မန
ှ ်ေးရခခကန်ေးဂဏန်ေးမျာေးကို အသိုေးခပျုထာေးပါသည် ှမ်ေးခပည်နယ်တစ်ခိုတည်ေးအတွက် ရ ျှော့ ာ
မှုမျာေးတွင် ၂၀၁၅-၁၆ နှင်ျှော့ ၂၀၁၆-၁၇ အတွက် ရ ှျှော့ရခပေးအမှန်၊ ၂၀၁၇-၁၈ အတွက် ခပျုခပင်ဖပေးခန်ျှော့မှန်ေးရခခ၊ ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် ဘတ်ဂျက်ခန်ျှော့မှန်ေးရခခကို အသိုေးခပျုထာေးပါသည်
3 ဤ ရန ာတွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေး၏ ကိုယ်တိုင် ှာရ ွ ရငွတင
ွ ် အရထွရထွ ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွ (grant transfer) တစ်မျျုေးတည်ေးကိုသာ ယ်ထိုတထ
် ာေးနိုင်
ပါသည် အခခာေး ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပရျှော့ ငွမျာေးခ စ်သည်ျှော့ အခွန်ရဝစို၊ မွဲဆနဒနယ်ရထာက်ပရျှော့ ငွနှင်ျှော့ ၂၀၁၆-၁၇ မတိုင်ခင်က ှခွဲသ
ျှော့ ည်ျှော့ အထူေးကစစ ပ်အ ိုက် ရထာက်ပျှော့ရငွမျာေးမှာ
အမှန်တကယ် မည်ရ မ
ွျှော့ ည်မ ှခွဲျှော့သည်ကို ယခိုရ ျှော့ ာ ာတွင် မသနိုင်သည်ျှော့အတွက် ၎င်ေး ရငွမျာေးကို ကိုယ်တိုင် ရငွအခ စ်သာ ယူဆ၍ ထည်ျှော့သွင်ေးထာေးပါသည်
1

ရထွအစိုေး တစ် ပ် ိုေးအတွက် နက်ခပာနှင်ျှော့ ရေသနတ အစေးို မျာေးအတွက် အခပာရ ျာျှော့) ကို ရတွချှော့ မင်နင
ို ်ပါသည်
၎င်ေးအ ခမန်မာနင
ို ်ငသည် အခခာေးနိုင်ငအမျာေးစိုနှင်ျှော့ နှိုင်ေးယှဉ် င် ခမင်ျှော့မာေးသည်ကိုရတွျှော့ သည် ၎င်ေးမှာ ဗဟိုဦေးစေး
အမန်ရျှော့ ပေးစေးပွာေးရ ေးစနစ်၏ အရမွမျာေးနှင်ျှော့ ကကေးမာေးသည်ျှော့ တ ာေးဝင်မဟိုတရ် သာစေးပွာေးရ ေးကဏ္ဍတျှော့န
ို ှငျှော့် ည်ေး
တစ်စတစ်
ို
ာ ပတ်သက်နိုင်ပါသည် ၂၀၁၅ ခိုနှစ၌
် ခမန်မာနင
ို ်င၏ အစေးို အသိုေးစ တ်-ဂျေပ ာခိုင်နှုနေး် မှာ ၃၇
ာခိုင်နှုနေး် ရသာ်
ှ
ည်ေး ၎င်ေးတွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေး အသိုေးစ တ်-ဂျေပ ာခိုင်နှုနေး် မှာ ၄
ာခိုင်နှုနေး် ခန်ျှော့သာ ှသည်ကို ရတွျှော့ သည်
(ပုံ - ၂) အပ ာ်းနှိုင်းယှဉဒလေ့လာထာ်းဒသာ နငငုံမျာ်းရှ ဒေသနတရအစ်းရမျာ်း
ဂျေပအ ျ ်း

အသုံ်းစရတနှငေ့

၂၀၁၀ နှစ (ပမနမာနငငုံအတွေ ၂၀၁၅ နှစ), ရာ ငနှုန်းနှငေ့ ဂျေပအ ျ ်း

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ဒေသနတရအစ်းရမျာ်း
% အသ
of Local
ုံ်းစရGov't
တနှငExpenditure
ေ့ ဂျေပအ ျ ်း to GDP

အဒထွေဒထွေအစ်းရတစရပလုံ်း
%အသ
of General
ုံ်းစရတနှGov't
ငေ့ ဂျေExp
ပအto ျGDP
်းပဒအ

တင
ို ်ေးရေသကကေး/ ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ ရငွနှငျှော့အ
် သိုေးစ တ်မျာေးသည် အ ွယ်အစာေးအ ကကေးမာေး ာ
ရသာ် ည်ေး အစေးို တစ် ပ် ိုေးနှင်ျှော့ ာခိုင်နှုနေး် အ နှိုင်ေးယှဉ် င် သသသာသာ ရခပာင်ေး ခွဲ ခင်ေးမ ှသည်ကိုရတွျှော့ ဖပေး
အထူေးသခ င်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစိုေး မျာေး၏ ရငွ ှာရ ွနင
ို ်မှုတွင် ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှုမ ှသည်ကို ရတွျှော့ သည် (ပို ၃) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ ရငွသည် အစေးို တစ် ပ် ိုေး၏
၄ ာခိုင်နှုနေး် ှခွဲျှော့ ာမှ ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် ၅ ာခိုင်နှုနေး် သိုျှော့ ခမင်တ
ျှော့ က် ာသည်ကို ရတွျှော့ သည်
အသိုေးစ တ်တွင်မူ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် အစေးို တစ် ပ် ိုေး၏ ၆ ာခိုင်နန
ှု ်ေး ှခွဲျှော့ ာမှ ၂၀၁၈-၁၉ ခို၊
ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် ၁၀ ာခိုင်နှုနေး် သိုျှော့ ခမင်တ
ျှော့ က် ာသည် ကိုရတွျှော့ သည် ကန်ေးဂဏန်ေးအာေးခ င်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/
ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ ရငွနှငအ
်ျှော့ သိုေးစ တ်သည် ၂၀၁၂-၁၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် ကျပ် ၁.၀၆ နှင်ျှော့ ၂.၈၆ ထ
ယ အသေးသေး ှခွဲျှော့ ာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် အစေးို တစ် ပ် ိုေး၏ ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ်သည်
ကျပ် ၂၁ နှင်ျှော့ ၂၇.၆ ထ ယသျှော့ို ခမင်ျှော့တက် ာသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစမ
် ှ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ
် ထ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ အသိုေးစ တ်သည် ၂၃၀ ာခိုင်နှုနေး် ခမင်ျှော့
တက်ခွဲျှော့ဖပေး ရငွသည် (အသိုေးစ တ်နှင်ျှော့နှိုင်ေးယှဉ် င် ရ ျာျှော့နည်ေး၍) ၁၃၀ ာခိုင်နှုနေး် သာ ခမင်ျှော့တက် ာသည်ကို
ရတွျှော့ ှ ပါသည် (ပို - ၄)

(ပုံ - ၃) ပပညဒထာငစ နှငေ့ တင်းဒေသက ်း/ပပညနယမျာ်း
ဘဏ္ဍာဒရ်းအဒပ အဒန

အသုံ်းစရတ

ရဒငွေ

၂၀၁၂-၁၃ မှ ၂၀၁၈-၁၉,

(ပုံ - ၄) တင်းဒေသက ်း/ပပညနညမျာ်း ရဒငွေနင
ှ ့် အသုံ်းစရတ
ဦ်းတညရာ လမ်းဒ ာင်း
၂၀၁၂-၁၃ မှ ၂၀၁၈-၁၉,

ျပ ဘလယုံ

ျပ ဘလယုံ
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ခပည်Revenue
ရထာင်စို၏ ရငွ
Union
တင
ို ်ေးရေသကက
ေး/ခပည်နယ်
Subnational
Revenue
မျာေး၏ ရငွ

တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်
Subnational
မျာေး၏ အသိုExpenditure
ေးစ တ်

တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်
Subnational Revenue
မျာေး၏ ရငွ

ခပည်Expenditure
ရထာင်စို၏ အသိုေးစ တ်
Union
တင
ို ်ေးရေသကက
ေး/ခပည်နယ်
Subnational
Expenditure
မျာေး၏ အသိုေးစ တ်

တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးသည် ခပည်ရထာင်စမ
ို ှ
ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွရပေါ်မှခရို န ပါသည် 4 ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးသိုျှော့ ခပည်ရထာင်စမ
ို ှ ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွနှငျှော့် အခွန်ရဝစို
သည် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး၏ စိုစရို ပါင်ေးအသိုေးစ တ်၏ ၆၃ ာခိုင်နှုနေး် နှင်ျှော့ ၁၂ ာခိုင်နှုန်ေး အသေးသေး
ှပါသည် ကိုယ်တိုင် ှာရ ွ ရငွမျာေးခ စ်သည်ျှော့ အခွန် ရငွနင
ှ ်ျှော့ အခခာေးသာမန် ရငွမျာေးသည် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်
မျာေး၏ စိုစရို ပါင်ေးအသိုေးစ တ်၏၂၅ ာခိုင်နှုနေး် ခန်က
ျှော့ ိုသာ င် ှသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် သိုျှော့ရသာ် ည်ေး ကိုယ်တိုင်
ှာရ ွ ရငွခ င်ျှော့ ဘဏ္ဍာရငွခ ည်ျှော့ဆည်ေးနိုင်မသ
ှု ည် စေးပွာေးရ ေးအချက်အခခာခ စ်သည်ျှော့ န်ကိုန်နှင်ျှော့ မနတရ ေးတင
ို ်ေးရေသကကေး
တျှော့တ
ို င
ွ သ
် ာ စိုစရို ပါင်ေး အသိုေးစ တ်၏ ၅၃ ာခိုင်နှုနေး် နှင်ျှော့ ၅၆ ာခိုင်နှုနေး် အသေးသေး ှဖပေး အခခာေးတိုင်ေးရေသကကေး/
ခပည်နယ်မျာေးတွင်မူ ပျမ်ေးမ ၉ ာခိုင်နှုနေး် သာ ှသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် ကျန် ှရသာအပိုငေး် မျာေးတွင် ှမ်ေးခပည်နယ်၏
ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ် မညမ မှုမျာေးကို ဆက် က်ရဆွေးရနွေးသွာေးမည် ခ စ်သည်
(ပုံ - ၅) တင်းဒေသက ်း/ ပပညနယမျာ်း
ဘဏ္ဍာရဒငွေ နှစအလ ဒပပာင်းလွှဲမှု
၂၀၁၂-၁၃ မှ ၂၀၁၈-၁၉ ထ,

ျပ ဘလယုံ
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(ပုံ - ၆) တင်းဒေသက ်း/ပပညနယမျာ်း
ရဒငွေအမျ ်းအစာ်းအလ
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လဒွှဲ ပပာင်းဒထာ ပုံေ့ဒငွေ

Grant Transfer

ဤရန ာတွင် ၂၀၁၆-၁၇ မတိုငခ
် င်က ှခွဲသ
ျှော့ ည်ျှော့ အထူေးကစစ ပ်အ ိုက် ရထာက်ပျှော့ရငွမျာေးနှင်ျှော့ မွဲဆနဒနယ် ွျှော့ဖ ျုေးရ ေးရထာက်ပျှော့ရငွမျာေးမှာ အ ွယ်အစာေးအာေးခ င်ျှော့ ရသေးငယ်
သည်ျှော့အရ ျာက် ယခိုရ ျှော့ ာမှုမှ ယ်ချန်ထာေးပါသည်

မ
ှ ေး် ခပည်နယ်၏ ခပည်သဘ
ူျှော့ ဏ္ဍာရ ေးအရခခအရန
ှမ်ေးခပည်နယ်၏ ဘတ်ဂျက်အသိုေးစ တ်သည် ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစမ
် ှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာ
ရ ေးနှစအ
် တွင်ေး ၂ ဆခန်ျှော့ ခမင်တ
ျှော့ က် ာပါသည် အထူေးသခ င်ျှော့ ရငွ ိုေးရငွ င်ေးအသိုေးစ တ် သသသာသာ ခမင်ျှော့တက်
ာသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် (ပို - ၇)5 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ခပည်နယ်အသိုေးစ တ်စိုစရို ပါင်ေးသည် ကျပ်
၂၆၉ ဘ ယ ှဖပေး ခပည်နယ်၏ကိုယ်တိုင် ှာရ ွ ရငွ (အခွန် ရငွ နှင်ျှော့ အခခာေးသာမန် ရငွ) မှာ ကျပ် ၂၇.၆ ဘ ယ
ခန်သ
ျှော့ ာ ှ ာ အသိုေးစ တ်စိုစရို ပါင်ေး၏ ၁၀ ာခိုင်နှုနေး် ကိုသာ င် ဘဏ္ဍာရငွခ ည်ျှော့ဆည်ေးနင
ို ်သည်ကိုရတွျှော့ သည်(ပို ၈) အခခာေးသာမန် ရငွသည် ကိုယ်ပိုင် ရငွ၏ ၉၀ ာခိုငန
် ှုန်ေးခန်ျှော့ခ စ်ဖပေး ၎င်ေးကို စည်ပင်သာယာရ ေးအ မ
ွွဲျှော့ ျာေးက
အဓကရကာက်ခ ှပါသည် ကျန် ၁၀ ာခိုင်နှုနေး် မှာ အခွန်အရကာက်မှ ရငွမျာေးခ စ်ပါသည် အထက်ပါအပိုင်ေး
တွင် အသိုေးစ တ်သိုေးစွမ
ွဲ န
ှု ှင်ျှော့ ရငွ မညမ မှုအရခခအရနမျာေးကို ရဆွေးရနွေးခွဲျှော့ဖပေး ကျန် ရသာအပ
ှ
ိုင်ေးမျာေးတွင် ှမ်ေးခပည်
နယ်၏ ကိုယ်ပိုင် ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ်မညမ မှု ကကေးမာေးခခင်ေးအကျျုေးဆက်မျာေးနှင်ျှော့ မူဝါေအဆခို ပျုချက်မျာေးကို ဆက်
က်ရဆွေးရနွေးပါမည်
(ပုံ - ၇) ရှမ်းပပညနယ
စစဒပေါင်း အသုံ်းစရတ
300,000

ျပသန်းဒပေါင်း

(ပို - ၈) ကယ
ို ပ
် င
ို ် ာှ ရ ွ ရငွနင
ှ ်ျှော့ အသိုေးစ တ်
၂၀၁၈-၁၉, ကျပ်သန်ေးရပါင်ေး

၂၀၁၅-၁၆ မှ ၂၀၁၈-၁၉ , ာခိုင်နန
ှု ်ေး
18%

250,000

15%

15%
200,000

12%

150,000

10%

11%

10%

9%

100,000

6%

50,000

3%

0

0%

2018-19
State
ရငွ capital
ိုေးရငွ င်expenditure
ေးအသိုေးစ တ်
သာမန်
အ
သို
ေးစ
တ်
State current expenditure

Expenditure
အသိုေးစ တ်
အခွန်မဟို
တ်သCurrent
ည်ျှော့ အခခာေးသာမန်
Non-tax
Other
Revenueရငွ
အခွန် ရငွ
Tax Revenue

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
် ရငွrevenue
%
%အခွ
ofနtax
်မဟိုတ်သည်
ျှော့ အခခာေးသာမန်
ရငွ %
%အခွ
ofနnon-tax
current
revenue
ကိုယ်တိုင် ှာရ ွ ရငွ %
% of own revenue

ကိုယ်တိုင် ှာရ ွ ရငွမျာေးကို
ှမ်ေးခပည်နယ်ဘဏ္ဍာ န်ပိုရငွအတွင်ေး ှ ဌာန/အ အ
ွွဲျှော့ စည်ေးမျာေးမှ အခွန်
အရကာက် ၈ မျျုေးနှင်ျှော့ အခခာေးသာမန် ရငွမျာေးခ စ်သည်ျှော့ အရဆာက်အအိုငှာေး မ်ေးခမျာေး၊ ိုင်စင်ခမျာေး၊ ေဏ်ရကကေးရငွ
စသည်မျာေးမှ ှပါသည် 6
က်ရတွတ
ျှော့ ွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေး၏အခွန်အရကာက်အမျျုေးအစာေးမျာေးနှင်ျှော့
အခခာေးသာမန် ရငွ အမျျုေးအစာေးမျာေးမှာ ခွွဲခခာေးနိုင် န် ခက်ခွဲဖပေး၊ အချျုျှော့အခွနအ
် ရကာက် ရငွမျာေးသည် သာမန် ရငွ
မျာေးအသွင်ပိုရဆာင်သည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် ဥပမာ- ယစ်မျျုေးခွန်နှင်ျှော့ အင်ေးအိုင်ခန
ွ ် တျှော့သ
ို ည် အခွန်အခ စ်သတ်မှတ်၍
စာ င်ေးရ ေးသွင်ေးရသာ် ည်ေး ိုပ်ငန်ေး ိုင်စင်မျာေး အတွက် ရကာက်ခသည်ျှော့ ရငွမျာေးသာခ စ်သည် အကျျုေးဆက်
အရနခ င်ျှော့ အသိုေးစ တ်ပိုငေး် မှာ ကွဲျှော့သပ
ိုျှော့ င် ရငွပင
ို ်ေးတွင် ည်ေး
က် ှဘဏ္ဍာ မ်ေးမျာေးမှာ ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခ
ဥပရေခွငခ်ျှော့ ပျုထာေးသရ ာက် မ နှင/်ျှော့ သိုျှော့မဟိုတ် ရငွ ှာရ ွခွငျှော့်အာဏာအတွင်ေး ရငွတေးို တက် ှရအာင် မည်မ
ရဆာင် ွက်ခွဲျှော့ကကဖပေးခ စ်သည်ကို သရဘာရပါက် န်ခက်ခွဲရစပါသည်

၂၀၁၂-၁၃၊ ၂၀၁၅-၁၆ နှင်ျှော့ ၂၀၁၆-၁၇ တျှော့အ
ို တွက် ရ ှျှော့ရခပေးအမှန်၊ ၂၀၁၇-၁၈ အတွက် ခပျုခပင်ဖပေးခန်ျှော့မှန်ေးရခခ နှင်ျှော့ ၂၀၁၈-၁၉ အတွက် မူ ဘတ်ဂျက်ခန်မ
ျှော့ ှန်ေးရခခကန်ေးဂဏန်ေး
မျာေးကို အသိုေးခပျုပါသည်
6
ရငွ ိုေးရငွ င်ေးနှင်ျှော့ ရ ကေးဖမ ရငွမျာေးမှာ နှစ်စဉ်
န်မရ ာသည်ျှော့ ရငွမျာေးခ စ်သည်အ
ျှော့ တွက် ည်ေးရကာင်ေး၊ ှမ်ေးခပည်နယ်ဘတ်ဂျက် အခခာေး ရငွအမျျုေးအစာေးမျာေးနှင်ျှော့
နှိုင်ေးယှဉ် န် ရသေးငယ်သည်ျှော့အတွက်ရကကာင်ျှော့ ည်ေးရကာင်ေး ယ်ချန်ထာေးပါသည်
5

ဇယာေး ၂ - ကယ
ို ပ
် င
ို ် ာှ ရ ွ ရငွ အမျျုေးအစာေးမျာေး
(က) အခွနအ
် ရကာက် ရငွ
(ခ) အခွနမ
် ဟိုတသ
် ည်ျှော့ အခခာေးသာမန် ရငွ
 ယစ်မျျုေးခွန်
 ပစစည်ေးမျာေးရ ာင်ေးချ ရငွနှင်ျှော့ ရဆာင် ွက်ရပေးမှု
အတွက် ရငွမျာေး
 ရခမယာခွန်
အရထွ
ရ
ထွ
အ
ို
ပ
ခ
်
ျျု
ပ
်
ရ
ေး
 ဌာေး မ်ေးခနှင်ျှော့ အခရကကေးရငွမျာေး
 တာတမခွန်
ဦေးစ
ေးဌာန
 ိုပင
် န်ေး ိုငစ
် င်ခမျာေး
 ဓာတ်သထထျုခန
ွ ်

အခွ
င
်
အ
ျှော့
ရ
ေး
င
ို ်စင်ခမျာေး
 အင်ေးအိုငခ
် ွန်
ငါေး ပ
ို င
် န်ေးဦေးစေးဌာန
 အရဆာက်အအိုကကေးကကပ်ခ ရငွမျာေး
 သစ်ရတာခွန်
သစ်ရတာဦေးစေးဌာန
 ေဏ်ရကကေးရငွမျာေး
 ပစစည်ေးခွန်
 အရသေးစာေးပစစည်ေးမျာေးရ ာင်ေး ရငွမျာေး
စည်ပင်သာယာရ ေးအ ွွဲျှော့မျာေး
 ဘေးခွန်
 အခခာေးရသာ သာမန် ရငွမျာေး

ခပည်ရထာင်စအ
ို စေးို နှင်ျှော့ တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်တျှော့အ
ို ကကာေး
ိုပ်ငန်ေးတာဝန်ခွွဲရဝမှုမျာေး ှင်ေး င်ေးမှု
မ ှသည်ကို ည်ေး ရတွျှော့ ပါသည်
ိုပ်ငန်ေးတာဝန်ခွဲခွ ခာေးရပေးထာေးမှုမျာေးနှင်ျှော့ က် ှအမှန်တကယ် ခ စ်ရပေါ်ရနသည်ျှော့
အရခခအရနမျာေးကို ခပန် ည်သိုေးသပ် န် အ
ို ပ်ပါသည် ထိုအခပင်
ိုပ်ငန်ေးတာဝန်ခွွဲရဝမှုမျာေးနှင်ျှော့ ခပည်ရထာင်စို
အစေးို နှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ ဌာန ွွဲျှော့စည်ေးပိုမျာေးကို ည်ေး ခပန် ည်သိုေးသပ် န်
ိုအပ်ပါ
သည် ၂၀၀၈ ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေ၏ ရပေးထာေးချက်အခွငျှော့်အာဏာမျာေး ှရသာ် ည်ေး ထိုဥပရေမတိုင်ခင်က
ှခွဲျှော့သည်ျှော့ ဥပရေမျာေးနှင်ျှော့ ဌာန ွွဲျှော့စည်ေးပိုမျာေးမှာ
ွှမ်ေးမိုေးထာေး ျက် ှရသေးသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည် ဥပမာအာေးခ င်ျှော့
အရကာက်ခွန၊် ဝင်ရငွခွနန
် ှင်ျှော့ ကိုန်သွယ် ိုပ်ငန်ေးခွန်တသ
ိုျှော့ ည် ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေကို ခပင်ဆင်သည်ျှော့
ဥပရေအ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးကို ရကာက်ခခွင်ျှော့ခပျုထာေးရသာ် ည်ေး ဌာန ွွဲျှော့စည်ေးပို၊ တနည်ေးအာေး
ခ င်ျှော့ ၎င်ေး ရငွမျာေးကို ရကာက်ခစမအိုပခ
် ျျုပ်ခွငျှော့်မှာ ခပည်ရထာင်ဝန်ကကေးဌာန က်ရအာက် ှ ခပည်ရထာင်စို
ဘဏ္ဍာ န်ပိုရငွပါဌာနမျာေးတွင်သာ ှရနရသေးသည်ကိုရတွျှော့ သည် ထိုကွဲျှော့သိုျှော့ရသာ ဌာန ွွဲျှော့စည်ေးပို၊ စမအိုပ်ချျုပ်ခွင်ျှော့နှင်ျှော့
ိုပ်ငန်ေးတာဝန်မျာေး တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေးတွငမ
် ှပါက ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေး၏ ရ ှျှော့ ိုပ်ငန်ေးစဉ်
မျာေးကိုရဆာင် ွက် န် ခက်ခွဲရစနိုငပ
် ါသည်
ဇယာေး ၃ - တင
ို ေး် ရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး၏ ဘဏ္ဍာရ ေးအခွငအ
်ျှော့
မ်ေးမျာေးနှင်ျှော့ ၄င်ေးအခွငအ
်ျှော့
မ်ေးမျာေးနှင်ျှော့ အကက
ို မ
် ခ စ်ရသေးသည်ျှော့
စမအိုပခ
် ျျုပရ် ေးမဏ္ဍျုင်
ဘဏ္ဍာအ င်ေးအခမစ်
သက်ဆင
ို ် ာဌာန
ဥပရေ
- ယစ်မျျုေးခွန်
အရထွရထွအိုပခ
် ျျုပ်ရ ေးဦေးစေးဌာန*
၂၀၀၈ အရခခခဥပရေ
- အာမခ ပ
ို ်ငန်ေးဆင
ို ် ာအခွန်အခ
အာမခ ပ
ို ်ငန်ေး**
- Capital Tax
ခပည်တင
ွ ်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန**
- ဝင်ရငွခွနဆ
် င
ို ် ာအခွန်အခ
ခပည်တင
ွ ်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန**
- ကိုန်သွယ် ိုပင
် န်ေးခွနဆ
် ိုင် ာအခွန်အခ
ခပည်တင
ွ ်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန**
- အရကာက်ခွနဆ
် ိုင် ာအခွန်အခ
ခပည်တင
ွ ်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန**
၂၀၁၅
- သယဇာတထိုတ်ယူခခင်ေးမျာေးအရပေါ် ရကာက်ခသည်ျှော့
သက်ဆင
ို ် ာဌာနမျာေး/နိုငင
် ပိုငစ
် ေးပွာေးရ ေး
အရခခခဥပရေကို
အခွန်အခ
ိုပင
် န်ေးမျာေး**
ခပင်
ဆင်သည်ျှော့ဥပရေ
- စက်မှု ိုပင
် န်ေးဆိုင် ာအခွန်အခ
စက်မဝ
ှု န်ကကေးဌာန**
- ရ ရကကာင်ေးသယ်ယူပရိုျှော့ ဆာင်ရ ေးဆိုင် ာ အခွန်အခ
ရ ရကကာင်ေးပရိုျှော့ ဆာင်ရ ေးညွှန်ကကာေးမှု
ဦေးစေးဌာန**
- ကိုယ်ပိုငရ် ကကာင်ေးနှင်ျှော့ သင်တန်ေးမျာေးဆိုင် ာ အခွန်အခ
ပညာရ ေးဝန်ကကေးဌာန**
- ပိုဂဂ က ရဆေးရိုမျာေးနှင်ျှော့ ရဆေးခန်ေးမျာေးဆင
ို ် ာ အခွန်အခ
ကျန်ေးမာရ ေးဝန်ကကေးဌာန**
* ရထွ/အိုပ်ဌာနသည် တိုင်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ် ဘတ်ဂျက်တွင်ပါဝင်ဖပေး ယစ်မျျုေးရ ာင်ေးချခွင်ျှော့ နှင်ျှော့ ဆက်စပ် ိုင်စင်မျာေးအတွက် ယစ်မျျုေးခွန် ရကာက်ခ
ပါသည် အမှန်တကယ်တမ်ေးတွင် ယစ်မျျုေးခွန်မှာ ိုင်စင်ရကကေးဆသ
ို ည်သ
ျှော့ ရဘာထက် ခပည်ရထာင်စို အခွန်အရကာက်ဥပရေ (၂၀၁၆၀ အ ခပည်တွင်ေး
အခွန်မျာေးဦေးစေးဌာနက အ က်/ ရဆေး ပ်/ ရဆေး ွက်ကကေးတိုျှော့အရပေါ်ရကာက်ခသည်ျှော့ အထူေးကိုန်စည်ခွန်နှင်ျှော့ သရဘာတ ာေးချင်ေး ပိုမိုနေးစပ်ပါသည် 7
** ခပည်ရထာင်စို ဘတ်ဂျက်ရအာက်တင
ွ ် ှဆွဲ ဌာန/အ ွွဲျှော့အစည်ေးမျာေး/ နိုင်ငပိုင်စေးပွာေးရ ေး ိုပ်ငန်ေးမျာေး**
7

See “What is in the wallet? : Public Money in Myanmar’s States and Regions”, ldrim Valley et al. (2018),Source : https://rimyanmar.org/

ခပည်ရထာင်စန
ို ှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ အခွန်ရကာက်ခနိုငခ
် ွငအ
်ျှော့ ာဏာကို ကန်ေးဂဏန်ေး
မျာေးခ င်ျှော့ရ ာ်ညွှန်ေး ျက် ယခိုအပင
ို ်ေးတွင် ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန၏ အခွန်အရကာက် ရငွနှငျှော့် ှမ်ေးခပည်
နယ်အတွင်ေး ရငွမျာေးကို ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန၏ ဆက် က်ရဆွေးရနွေးပါမည် ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေး
ဌာနသည် ခမန်မာနင
ို ်င၏ အဓကအခွန်အရကာက် ရငွ ှာရ ွရပေးသည်ျှော့ ဌာနတစ်ခိုခ စ်ဖပေး ၄င်ေး၏အခွန်အရကာက်
ရငွသည် ခပည်ရထာင်စို အခွန်အရကာက် ရငွ၏ ၈၀ ာခိုင်နှုနေး် ခန်ျှော့ ှပါသည် 8 စမကန်ေးနှင်ျှော့ဘဏ္ဍာရ ေးဝန်ကကေး
ဌာန၏ကန်ေးဂဏန်ေးမျာေးအ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာနှစ် ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန၏ ရကာက်ခ ရငွ
ှ သည်
9
ကျပ် ၆ ထ ယခန်ျှော့ ှမည်ဟိုခန်ျှော့မှန်ေးဖပေး ၄င်ေးသည် ဂျေပ၏ ၆ ာခိုင်နှုနေး် နှင်ျှော့ ညမ ပါသည်(ပို - ၉) ဝင်ရငွခွန်၊
ကိုန်သွယ် ိုပ်ငန်ေးခွန် နှင်ျှော့ အထူေးကိုန်စည်ခွနတ
် ျှော့သ
ို ည် ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန၏ အဓကဝင်ရငွအ င်ေးအခမစ်
မျာေးခ စ်ပါသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ
် တွက် ခန်ျှော့မှန်ေးရခခစာ င်ေးမျာေးအ ဝင်ရငွခွန် ကျပ် ၂.၃ ထ
ယ၊ ကိုန်သွယ် ိုပ်ငန်ေးခွန် ကျပ် ၂.၁ ထ ယ နှင်ျှော့ အထူေးကိုန်စည်ခွန် ကျပ် ၁.၄ ထ ယခန်ျှော့ ရကာက်ခ ှ
မည်ဟို ခန်မ
ျှော့ ှန်ေးပါသည်
ာခိုင်နှုနေး် အာေးခ င်ျှော့ ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာနအခွန်အရကာက် ရငွ၏ ၃၈ ာခိုင်
နှုန်ေး၊ ၃၅ ာခိုင်နှုနေး် နှင်ျှော့ ၂၃ ာခိုင်နှုနေး် အသေးသေး ှပါသည် (ပို - ၁၀)
(ပုံ - ၁၀) ပပညတွေင်းအ န
ွေ မျာ်းဦ်းစ်းဌာနမှ
ဒ ာ ရ
ုံ ရှဒသာအ န
ွေ အမျ ်းအစာ်းမျာ်း

(ပုံ - ၉) ပပညတွေင်းအ န
ွေ မျာ်းဦ်းစ်းနှငေ့
ပပညဒထာငစမှဒ ာ ရ
ုံ ရှဒသာအ န
ွေ အ ျ ်း
၂၀၁၆-၁၇ မှ ၂၀၁၈-၁၉,

ျပသန်းဒပေါင်း

၂၀၁၆-၁၇ မှ ၂၀၁၈-၁၉ ထ,

8,000,000

7,000,000

7,000,000

6,000,000

6,000,000

7,575,934

1,000,000

6,056,533

3,000,000

6,481,009

4,000,000

3,000,000

4,916,789

4,000,000
6,219,759

5,000,000

4,668,074

5,000,000

2,000,000

ျပသန်းဒပေါင်း

1,000,000

0
2016-17
ပပညတွေင်းအ ွေနမျာ်း
ဦ်းစ်းဌာနမှ
ဒ ာ ုံ
IRD
tax revenue
ရရှဒသာအ ွေန

2017-18

2,000,000

2018-19

0
2016-17

ပပညဒထာင
စမှဒtaxာ tevenue
ုံရရှဒသာအ ွေန
Total
Union

Income
tax
ေငဒငွေ ွေန
ဒအာငဘာဒလ
ွေန
Lottery
tax

2017-18
န
သွေ
ယ
လပငန
Commercial
tax်း ွေန
တုံ
ဆ
ပ
ဒ
ေါင
်း
Stamp Duty ွေန

2018-19
အထ်း နစည
Specific Goods Tax
ွေန

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစန
် ှင်ျှော့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစမ
် ျာေးတွင် ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေး
ဌာနက ှမ်ေးခပည်နယ်အတွင်ေး ခပည်ရထာင်စအ
ို ခွန်အရကာက် ၅ မျျုေးအတွက် ရကာက်ခ ှရငွသည် ကျပ် ၂၄၃
ဘ ယနှငျှော့် ၂၂၇ ဘ ယ အသေးသေး ှပါသည် (ပို - ၁၁) ၄င်ေးတသ
ိုျှော့ ည် သက်ဆိုင် ာဘဏ္ဍာရ ေးနှစမ
် ျာေးအတွက်
ခပည်နယ်ဘတ်ဂျက်မှ အသိုေးစ တ်၏ ၉၆ ာခိုင်နှုနေး် နှင်ျှော့ ၈၁ ာခိုင်နှုနေး် အသေးသေး ှသည်ကို ရတွျှော့ ပါသည်
တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးတွင်ရကာက်ခရသာ ယစ်မျျုေးခွန်သရဘာရဆာင်သည်ျှော့ အထူေးကိုန်စည်ခွနတ
် စ်ခိုတည်ေး
ပင် င် ခပည်နယ်ဘတ်ဂျက်ပါအခွနအ
် ရကာက် ရငွမျာေးထက် ၂ ဆခန်ျှော့ ခမင်မ
ျှော့ ာေးသည်ကိုရတွျှော့ သည်
က် ှဘဏ္ဍာ
ခွွဲရဝမှုအစအစဉ်အ ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန အခွန် ရငွ၏ အချျုေးကျ ာခိုငန
် ှုန်ေးကို ရကာက်ခ ှသည်ျှော့
တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်သိုျှော့ ခွွဲရဝရပေးပါသည် စေးပွာေးရ ေးတိုေးတက် ာခခင်ေးနှင်ျှော့ အခွန်စမခန်ခ
ျှော့ ွွဲမှု ရကာင်ေးမွန် ာ
ခခင်ေးတျှော့ရို ကကာင်ျှော့ ခပည်ရထာင်စမ
ို ှ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးသိုျှော့ခရွွဲ ဝရပေးသည်ျှော့ အခွန်ရဝစိုသည် ရနာင်တွင်ပိုမို
အရ ေးပါသည်ျှော့ ရငွအမျျုေးအစာေးခ စ် ာမည်ခ စ်ပါသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစတ
် ွင် ှမ်ေးခပည်နယ်က

8

ခပည်ရထာင်စို၏ citizen’s budget (၂၀၁၆-၁၇, ၂၀၁၇-၁၈, ၂၀၁၈-၁၉)

9

ခပည်ရထာင်စို၏ citizen’s budget (၂၀၁၈-၁၉) ခပည်ရထာင်စက
ို ခန်ျှော့မန
ှ ်ေးတွက်ချက်သည်ျှော့ အခွန် ရငွ-ဂျေပအချျုေးမှာ ၇.၁၄ % ခ စ်ပါသည်

အခွန်ရဝစိုကျပ် ၃၂ ဘ ျခန်ျှော့
ှဖပေး ခပည်နယ်အတွင်ေး ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာနက ရကာက်ခ
ပမာဏ၏ ၁၄ ာခိုင်နှုနေး် ခ စ်ပါသည် 10
(ပုံ -၁၂) ရှမ်းပပညနယအတွေ
ပပညဒထာငစလဒွှဲ ပပာင်းဒထာ ပုံဒေ့ ငွေမျာ်း

(ပုံ -၁၁) ရှမ်းပပညနယအတွေင်း ပပညတွေင်းအ န
ွေ မျာ်း
ဦ်းစ်းဌာနမှ ဒ ာ ရ
ုံ ရှဒသာ အ ွေန
၂၀၁၆-၁၇ နှငေ့ ၂၀၁၇-၁၈,

ှသည်ျှော့

၂၀၁၆-၁၇ နှငေ့ ၂၀၁၇-၁၈,
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2017-18
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န Tax
Specific
စည ွေန

2016-17
ပပညနယအတွေ

Tax
အ Sharing
ွေနဒေစရဒငွေ

2017-18
ပပညနယအတွေင်း

Grant
transfer
ပတ ရဒငွေ

ရငွနင
ှ ်ျှော့ အသိုေးစ တ် အခွငအ
်ျှော့ ာဏာမညမ ခခင်ေး၏အကျျုေးဆက်မျာေး
(၁)

ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာ အခွငအ
်ျှော့ ာဏာအကန်ျှော့အသတ်မျာေး

အထက်တွင် ရ ာ်ခပခွဲျှော့သည်ျှော့အတိုင်ေး န်ကိုန်နှင်ျှော့ မနတရ ေးတင
ို ်ေးရေသကကေးမှအပ အခခာေး တင
ို ်ေးရေသကကေး/
ခပည်နယ်မျာေးကွဲျှော့သျှော့ပ
ို င် ှမ်ေးခပည်နယ်သည် ည်ေး ခပည်ရထာင်စရို ထာက်ပျှော့ရငွရပေါ် မှခိုရန သည်ကို ရတွျှော့ ဖပေး ဘဏ္ဍာ
ရ ေးအ အကန်ျှော့အသတ် ှရနသည်ကို ရတွျှော့ သည် တာဝန်ဝတတ ာေးမျာေး (တနည်ေး အသိုေးစ တ်) နှင်ျှော့ ကိုယ်တိုင်
ှာရ ွ ရငွကကာေး ခခာေးနာေးမှုက ခပည်ရထာင်စရို ထာက်ပျှော့ရငွရပေါ် ကကေးကကေးမာေးမာေး မှခိုရန သည်ကို ရ ာ်ခပပါသည်
တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးသည် တစ်နှစတ
် စ်ကကမ်
ရွှွဲ ခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရသာ ခပည်ရထာင်စရို ထာက်ပျှော့ရငွကို
အဓက မှခိုရန ခခင်ေးရကကာင်ျှော့ နှစ် ှည်စမကန်ေးမျာေး ရ ေးဆွွဲ ာတွင် ည်ေးရကာင်ေး၊ ွျှော့ဖ ျုေးမှုအစအစဉ်မျာေး အရကာင်
အထည်ရ ာ် ာတွင် ည်ရကာင်ေး အခက်အခွဲ ှရစနင
ို ်ပါသည် ထိုရကကာင်ျှော့ ွျှော့ဖ ျုေးရ ေးအစအစဉ်မျာေးနှင်ျှော့ ခပျုခပင်
ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှုမျာေးကို ကျယ်ကျယ်ခပန်ျှော့ခပန်ျှော့ ိုပ်ရဆာင် န် အကန်ျှော့အသတ်ခ စ်ရစဖပေး ၎င်ေးက ကိုယ်တိုင် ရငွ တိုေးခမင်ျှော့
ှာရ ွနင
ို ်မှုကို ခပန်၍ အာေးနည်ေးရစပါသည်
ရေသနတ အခွန် ရငွနှငျှော့် အခွန်မဟိုတ်သည်ျှော့ အခခာေးသာမန် ရငွမျာေးအရပေါ် စမဆိုေးခ တ်နိုငမ
် ှုနှငျှော့် ကကေးကကပ်
ရကာက်ခနိုင်စမ
ွ ်ေးမှာ ည်ေး ရမေးခွန်ေးထိုတ်စ ာ ှရနဆွဲခ စ်သည် ခပည်ရထာင်စရို ထာက်ပျှော့ရငွအရပေါ်မှခို မှုကို ရ ာျှော့
ချနိုင် န် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးအရနခ င်ျှော့ အခွန်မဝ
ူ ါေအရပေါ် က်ရတွျှော့ ချမှတ်အရကာင်အထည်ရ ာ်
နိုငမ
် ှုနှငျှော့် အခွနစ
် နစ်စွမေး် ရဆာင်နိုင်မက
ှု ို ခပန် ည်သိုေးသပ် န် ိုအပ်မည်ခ စ်ပါသည် မကကာရသေးမနှစ်မျာေးအတွင်ေး
တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အချျုျှော့တျှော့က
ို အခွန်အရခခခပင်ဆင်ခခင်ေးနှင်ျှော့ အခွနန
် ှုန်ေးထာေးမျာေး ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှုမျာေး ပါဝင်သည်ျှော့
အခွန်ဥပရေသစ်မျာေးခပဌာန်ေးခခင်ေး၊ ခပင်ဆင်ခခင်ေးမျာေး ရဆာင် ွက်ခပ
ွဲျှော့ ါ သည် သိုျှော့ရသာ် ည်ေး
က်ရတွျှော့တွင်
အရကာင်အထည်ရ ာ်နင
ို ် န် အခက်အခွဲအချျုျှော့ ည်ေး ရနပါရသေးသည်
ှ
၂၀၀၈ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေမတိုင်
ခင်ကတည်ေးက ှခွဲျှော့သည်ျှော့ ခပည်ရထာင်စဥ
ို ပရေမျာေးကို အစာေးထိုေးနိုင် န် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးအကကာေး
ညနှိုင်ေးမှု၍ ိုအပ်သ ို ခပျုခပင်ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှုမျာေး ပူေးရပါင်ေးရဆာင် ွက် န် ိုအပ်ပါသည် ထိုျှော့အခပင် တင
ို ်ေးရေသကကေး၊
ခပည်နယ်မျာေး၏ဘဏ္ဍာရငွ ှာရ ွနင
ို ်မှု အခွငအ
်ျှော့ ာဏာကို အခပည်ျှော့အဝကျင်ျှော့သေးန
ို ိုင် န် အိုပ်ချျုပ်ရ ေးဆိုင် ာ (အစိုေး
10

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစ်မတိုငခ
် င်အထ ခပည်တွင်ေးအခွန်မျာေးဦေးစေးဌာနက အခွနရ် ကာက်ခ ှသည်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်သိုျှော့ သတ်မှတ် ာခိုငန
် ှုန်ေးမျာေးခ င်ျှော့ အခွန်ရဝစို
ခပန်ခရွွဲ ပေးပါသည် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစမ
် ှစ၍ အခွနရ် ဝစိုကို နည်ေး မ်ေး ၂ မျျုေးခ င်ျှော့ ရခပာင်ေး ွဲ၍ ခွွဲရဝရပေးပါသည် (က) ပိုဂဂ ကကဏ္ဍကရကာက်ခ ှသည်ျှော့ ခပည်တွင်ေး
အခွန်မျာေးဦေးစေးဌာနက ရကာက်ခ ှသည်ျှော့ အခွန် ရငွမျာေးကို အခွန်ရကာက်ခ ှသည်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်သိုျှော့ သတ်မှတ် ာခိုင်နန
ှု ေး် မျာေးခ င်ျှော့ ခွွဲရဝရပေးခခင်ေး (ခ) နိုင်ငပိုင်
ကဏ္ဍမှရကာက်ခ ှသည်ျှော့ ခပည်တွင်အခွန်မျာေးဦေးစေးဌာန၏ရကာက်ခ ှရငွမျာေးကို grant transfer ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပသ
ျှော့ ည်ျှော့အတင
ို ်ေး ညွှန်ကန်ေး ၆ ခိုခ င်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး၊
ခပည်နယ်မျာေးအ ိုက် ခွွဲရဝရပေးခခင်ေး ခ စ်ပါသည်

စနစ် ွွဲျှော့စည်ေးတည်ရဆာက်ပိုဆင
ို ် ာ) ခပျုခပင်ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှုမျာေးကို ည်ေး ရဆာင် ွက် န် ပ
ို ါသည် ဥပမာအာေးခ င်ျှော့
တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်အစေးို မျာေး၏ရအာက်တွင် ှသည်ျှော့ စည်ပင်သာယာရ ေးအ မ
ွွဲျှော့ ျာေးကွဲျှော့သျှော့ခို စ်ဖပေး ၎င်ေးတျှော့ိုမှာ
ခမန်မာနင
ို ်ငတွင် ခပည်ရထာင်စမ
ို ှ
ို ိုေး ျာေး ျာေး ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချထာေးသည်ျှော့ တစ်ခိုတည်ေးရသာဌာနခ စ်
ပါသည်
(၂)

ွျှော့ဖ ျုေးရ ေးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွအကန်ျှော့အသတ် ှခခင်ေး

ခမန်မာနိုငင
် ၏ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးအမျာေးစိုမှာ
ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွရပေါ်မှခိုရန ဖပေး ၄င်ေးမှာ
ခပည်သဝ
ူျှော့ န်ရဆာင်မမ
ှု ျာေးအတွက် အသိုေးစ တ်မ ိုရ ာက်မှုမျာေးကို ခ စ်ရပေါ်ရစသည်ျှော့ အရကကာင်ေးတစ်ခိုခ စ်ပါသည်
ှမ်ေးခပည်နယ်သည်
ွျှော့ဖ ျုေးမှုနည်ေးသည်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ ခပည်နယ်မျာေးတွင် တစ်ခိုအပါအဝင်ခ စ်ပါသည်
ကမ္ာျှော့ဘဏ်၏ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးအ ိုက်
ူမှုျှော့ဘဝအရခခအရနမျာေးကိုစစ်တမ်ေးရကာက်ခထာေးရသာ
ကန်ေးဂဏန်ေးအချက်အ က်မျာေးအ ှမ်ေးခပည်နယ်သည် ူမှုဘဝအာေးနည်ေးရသာ ရေသမျာေးတွင် တစ်ခအ
ို ပါအဝင်
11
ခ စ်သည်ကို ရတွျှော့ မည်ခ စ်ပါသည် (ပို - ၁၃) သိုျှော့ရသာ် ည်ေး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခို၊ ဘဏ္ဍာရ ေးနှစအ
် တွက် ှမ်ေးခပည်
နယ်၏ခပည်နယ်ဘဏ္ဍာ န်ပိုရငွမှ ကျခသိုေးစွွဲရသာ
ူတစ်ဦေးကျအသိုေးစ တ်ကိုကကည်ျှော့ င် ကျပ် ၄၆၂၇၃ ှဖပေး
ခမန်မာနင
ို ်င ှ ခပည်နယ်မျာေးအနက် တစ်ဦေးကျအသိုေးစ တ် အနည်ေးဆိုေး ခပည်နယ်ခ စ်သည်ကို ရတွျှော့ သည်
(ပို -၁၃) တင
ို ေး် ရေသကကေး/ခပည်နယ်အ က
ို ၏
်

မ
ူ ဘ
ှု ဝညွှနက
် န်ေး

(World Bank’s multidimensional welfare index)

(ပ-ုံ ၁၄) တင်းဒေသက ်း/ပပညနယအလ ဘတဂျ မှ
လတစဦ်း ျ အသုံ်းစရတ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၊ တစဦ်း ျလျှင ျပ
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ဘတ်ဂျက်အကန်ျှော့အသတ်မျာေးက ခပည်သဝ
ူျှော့ န်ရဆာင်မှုမျာေး၏အ ည်အရသွေးကို ထခိုက်ရစနိုငပ
် ါသည်
ခမန်မာနိုငင
် ၌ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးအစေးို မျာေးသည် ပညာရ ေးနှင်ျှော့ ကျန်ေးမာရ ေး ဝန်ရဆာင်မမ
ှု ျာေးကို
ရဆာင် ွက် န် တာဝန်ခထာေး ခခင်ေး မ ှရသာ် ည်ေး အခခာေးခပည်သူျှော့ဝန်ရဆာင်မှုမျာေးခ စ်ရသာ ဖမျုျှော့ခပစမခန်ခ
ျှော့ ွွဲမှုနှင်ျှော့
အရခခခအရဆာက်အအိုမျာေး တေးို တက်ရ ေး ိုပ်ငန်ေးမျာေးကို ပျှော့ပိုေးရဆာင် ွက် န် တာဝန်ယထ
ူ ာေးပါသည် ှမ်ေးခပည်
နယ်သည် ခမန်မာနင
ို ်င၏ ရ ေးပိုတစ်ပိုစာ ကျယ်ဝန်ေးဖပေး ရတာင်တန်ေးထူထပ်ရသာ ရေသ ည်ေး ခ စ်ပါသည်
မ်ေးဦေးစေးဌာန၏ ကန်ေးဂဏန်ေးမျာေးအ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး၌ ၎င်ေးဌာန၏ မ်ေးကွန်ယက်မှာ ှမ်ေးခပည်
နယ်အတွင်ေး ၆၀၃၉ မိုင် ှဖပေး ၄င်ေးဌာန က်ရအာက် ှ တစ်နိုငင
် ိုေး မ်ေးကွန်ယက်၏ ၂၄ ာခိုင်နှုနေး် ခ စ်ပါ
12
သည်
သိုျှော့ရသာ် ည်ေး ၄င်ေး မ်ေး မိုငရ် ခခာက်ရထာင်ခန်အ
ျှော့ နက် ရခမသာေး မ်ေးမိုင်မာှ ၁၀၀၀ ရကျာ် ှဖပေး
မ်ေးဦေးစေးဌာန က်ရအာက် ှ တစ်နိုငင
် ိုေး ှ ရခခာက်ရသွျှော့ ာသသာသွာေး ာနင
ို ်ရသာ မ်ေးကွန်ယက်စိုစိုရပါင်ေး၏
11

ကမ္ာျှော့ဘဏ်၏ Multidimensional Welfare in Myanmar အစ င်ခစာတွင် ကဏ္ဍ ၆ ခို ခ စ်သည်ျှော့ ပညာရ ေး၊ အ ိုပ်အကင
ို ်၊ ကျန်ေးမာရ ေး၊ ရ နှင်ျှော့ မ လာရ ဆိုေးစနစ်၊
အမ်ယာနှင်ျှော့ ပိုငဆ
် ိုင်မှု assets တျှော့ရို အာက်မှ ညွှန်ကန်ေး ၁၄ ခိုအရပေါ် စစ်တမ်ေး ေ်မျာေးကို ရ ာ်ခပထာေးပါသည် “Multidimensional Welfare in Myanmar”, World
Bank (2018) see at https://www.worldbank.org/en/ country/myanmar/publication/multidimensional-welfare-in-myanmar
12

မ်ေးဦေးစေးဌာနသည် အခမန် မ်ေးမကကေးမျာေး၊ အဓက မ်ေးမျာေး၊ ဖမျုခ
ျှော့ ျင်ေးဆက် မ်ေးမျာေး တည်ရဆာက်ရ ေး၊ ခပျုခပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေးတျှော့အ
ို တွက် တာဝန်ခထာေးပါသည်
ရကျေး က် မ်ေး ွျှော့ဖ ျုေးရ ေးဦေးစေးဌာနနှင်ျှော့ နယ်စပ်ရေသနှင်ျှော့ တင
ို ်ေး င်ေးသာေး ူမျျုေးမျာေး ွျှော့ဖ ျုေးတေးို တက်ရ ေးဦေးစေးဌာနတက
ိုျှော့
ရကျေး က် မ်ေးမျာေးအတွက် တာဝန်ယပ
ူ ါသည်
ဖမျုတ
ျှော့ ွင်ေး မ်ေးမျာေးကို စည်ပင်သာယာရ ေးအ မ
ွွဲျှော့ ျာေးက တာဝန်ယူရဆာင် ွကပ
် ါသည်

ထက်ဝက်ခန်မ
ျှော့ ှာ ှမ်ေးခပည်နယ်တင
ွ ်ခ စ်ပါသည် ရကျေး က် မ်ေး ွျှော့ဖ ျုေးရ ေးဦေးစေးဌာနနှင်ျှော့ နယ်စပ်ရေသနှင်ျှော့ တင
ို ်ေး င်ေး
သာေး ူမျျုေးမျာေး ွျှော့ဖ ျုေးတိုေးတက်ရ ေးဦေးစေးဌာနမျာေး က်ရအာက် ှ ပိုမအ
ို ည်အရသွေးနမ်ရျှော့ သာ မ်ေးမျာေးကိုပါ ထည်ျှော့
သွင်ေးစဉ်ေးစာေး င် ှမ်ေးခပည်နယ်အတွင်ေး ှ မ်ေးမျာေးမှာ ပို၍ပင် အ ည်အရသွေးနမ်ျှော့နိုင်ပါသည်
(၃)

ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု

ာျှော့ချခခင်ေးမှ အသေးအပွင်ျှော့မျာေး အာေးနည်ေးရစနိုင်

တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးတွင် ရေသတွငေး် အ
ို ပ်ချက်မျာေးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွခ ည်ျှော့ဆည်ေးနိုင်မှု
အကန်ျှော့အသတ်ခ င်ျှော့သာ ှသည်ျှော့အတွက် ( ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ်မျာေး မညမ မှုက) ခပည်သူျှော့ ိုအပ်ချက်မျာေးကို တိုန်ျှော့ခပန်
ရခ ှငေး် နိုင်စမ
ွ ်ေးနှင်ျှော့ ခပည်သထ
ူျှော့ တက
ို ်ရိုက်တာဝန်ခနင
ို ်မှုကို ထခိုက်ရစနိုငပ
် ါသည် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု ရ ာျှော့ချရပေးထာေး
ရသာ အစေးို မျာေး၏ တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ခနိုငမ
် ှုကို ၎င်ေးရေသနတ အစိုေး မျာေး၏ ဆိုေးခ တ်ချက်ချမှတ်နိုင်မက
ှု ပိုရ ာ်
ပါသည် နိုငင
် ရ ေးအ ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေးသာမက အိုပ်ချျုပ်ရ ေးနှင်ျှော့ ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာမျက်နှာစာမျာေး
တွင်ပါ ိုက်ရ ျာညရထွ ချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချ န် ိုအပ်ပါသည် သိုျှော့မှသာ အရခခခခပည်သူျှော့ဝန်ရဆာင်မှု ိုပ်ငန်ေးမျာေး
တွင် ခပည်သူ ူထို၏ ိုအပ်ချက်မျာေးကို သ ှဖပေး ခပန် ည် ခ ည်ဆ
ျှော့ ည်ေးရပေးနိုင်မှု အာေးရကာင်ေးနိုငမ
် ည်ခ စ်ပါသည်
တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးက စမကန်ေးနှင်ျှော့ ဘတ်ဂျက် ပ
ို ်ငန်ေးစဉ်မျာေးတွင် ပွင်ျှော့ င်ေးခမင်သာရ ေး
အတွက် ပိုမိုရဆာင် ွက် ာခခင်ေးနှင်ျှော့အတူ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးသိုျှော့ ခပည်သူ ူထိုက ၄င်ေးတျှော့ို၏
ို ာေးချက်၊ ိုအပ်ချက်မျာေးကို တက
ို ်ရိုက်ရတာင်ေးဆမ
ို ှုမျာေး ပိုမို မျာေးခပာေး ာနိုငသ
် ည်ကို ည်ေး ခမင်ရတွျှော့ ပါသည်
သိုျှော့ရသာ် ည်ေး ရဆာင် ွက်ရပေးနိုင်သည်ျှော့ အခွငအ
်ျှော့ ာဏာနှင်ျှော့ စွမေး် ရဆာင်နိုင် ည်မ ှ င် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေး
မှခ စ်ထွန်ေး ာမည်ျှော့ အသေးအပွင်ျှော့မျာေး၊ ရေသနှင်ျှော့ ူထိုအရပေါ် နာေး ည်ခ ည်ဆ
ျှော့ ည်ေးရပေးနင
ို ်မှု တျှော့က
ို ို အကန်ျှော့အသတ်
ခ စ်ရစပါသည် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးသည် ခပည်သူျှော့ ိုအပ်ချက်မျာေးကို ခ ည်ဆ
ျှော့ ည်ေးရပေးနိုင် န် ိုရ ာက်
ရသာအခွင်ျှော့အာဏာ မ ှပါ င် ရခ ှငေး် ရဆာင် ွကရ် ပေးနိုငမ
် ည်မဟိုတဘ
် ွဲ
ေ်အာေးခ င်ျှော့ နိုငင
် ရ ေးအ ရသာ် ည်ေး
ရကာင်ေး၊ အခခာေးခပျုခပင်ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှု ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးတွင် ည်ရကာင်ေး ခပည်သူ ူထို၏ပါဝင်မှု ရ ျာျှော့ကျနိုငပ
် ါသည်

မူဝါေအဆခို ပျုချက်မျာေး
(၁)

ခပည်ရထာင်စန
ို ှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်အကကာေး တာဝန်ခွဲရွ ဝမှုမျာေး ှင်ေး င်ေးရစခခင်ေး

ခပည်ရထာင်စိုနင
ှ ်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အကကာေး ဘဏ္ဍာရ ေးတာဝန်ခွဲရွ ဝမှုမျာေး ှင်ေး င်ေးရစခခင်ေးသည်
ခပည်ရထာင်စန
ို ှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးအကကာေး ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာ ချတ်ဆက်ရဆာင် ွက်မှုအတွက်
ပထမဆိုေးရဆာင် ွက် မည်ျှော့ အရခခခအချက်ခ စ်ပါသည် အစိုေး ၏ အသိုေးစ တ်တာဝန်ခွဲရွ ဝမှုမှာ ပထမဦေးစာေးရပေး
ိုပ်ရဆာင် မည်ျှော့
ိုပ်ငန်ေးတာဝန်ခ စ်သည် ၎င်ေးတွင် တည်ဆွဲ အင်စတကျ ေး ှင်ေးမျာေး (ဥပရေမူရဘာင်မျာေး၊
ဌာန ွွဲျှော့စည်ေးတည်ရဆာက်ပိုမျာေး) ကိုပါ ရ ျှော့ ာ၍ ိုအပ်သ ို ခပျုခပင်ရခပာင်ေး မ
ွဲ ှုမျာေးကို ိုက်ရ ျာညရထွခ စ်စွာ
ရဆာင် ွက် မည်ခ စ်ပါသည် အ ာေးတူစွာ ိုရ ာက်ရသာ ဘဏ္ဍာရ ေး ပ
ို ်ပင
ို ်ခွငျှော့န
် င
ှ အ
်ျှော့ တူ အစေးို ၏ဘဏ္ဍာရငွ
ခွွဲရဝမှုကို စဉ်ေးစာေး န်မှာ ည်ေး အရ ေးကကေးပါသည် သိုျှော့ ာတွင် အသိုေးစ တ်တာဝန်ခွဲရွ ဝခခင်ေးဖပေးမှသာ ဘဏ္ဍာရငွ
ှာရ ွနင
ို ်ခွငျှော့က
် ို ခွွဲခခာေး မည်ခ စ်ပါသည် အသိုေးစ တ်တာဝန် ှင်ေး င်ေးမှုမ ှရသေးခင် ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေး
၏ ေိုတယမဏ္ဍျုင်နှငျှော့် တတယမဏ္ဍျုင်မျာေးခ စ်သည်ျှော့ ရငွ ှာရ ွခွငျှော့မ
် ျာေးနှင်ျှော့
ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွမျာေးအတွက်
စဉ်ေးစာေးခခင်ေးသည် အစအစဉ်ကျ ရဆာင် ွက်ခခင်ေးခ စ်မည်မဟိုတပ
် ါ ထိုျှော့အခပင် ခမန်မာနင
ို ်င၏ ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု
ရ ာျှော့ချခခင်ေးခ စ်စဉ်တွင် ရအာက်ရခခအစိုေး မျာေးကို အခွငအ
်ျှော့ ာဏာပိုမရို ပေးအပ် န်အတွက် ဌာန/အ အ
ွွဲျှော့ စည်ေးတည်
ရဆာက်ပိုမျာေး ိုက်ရ ျာညရထွ ခပန် ည်သိုေးသပ်ခခင်ေး၊ ခပင်ဆင်ခခင်ေးမျာေး ရဆာင် ွက် န် ည်ေး ိုအပ်ပါသည်
ေိုတယအဆင်အ
ျှော့ ရနခ င်ျှော့ ရငွတာဝန်မျာေးကို ှင်ေး င်ေးစွာခွရွဲ ဝ န်မှာ ည်ေး ိုအပ်ပါသည် ခမန်မာနိုင်င၏
ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေး ိုပ်ငန်ေးစဉ်၏ ရ ှျှော့ပိုငေး် နှစမ
် ျာေးတွင် ခပည်ရထာင်စို ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွ (စနစ်ကျမှု)
အရပေါ်ကိုသာ အရ ေးဖပေး ရငွ ှာရ ွမှုကို စဉ်စာေးခခင်ေး အာေးနည်ေးခွဲျှော့ပါသည် ၂၀၁၅ ခိုနှစ် အရခခခဥပရေကိုခပင်ဆင်
သည်ျှော့ဥပရေပါ ရငွ မ်ေးခ ည်ျှော့စွက်ချက်မျာေးက တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး၏ ရငွ ှာရ ွမှုမျာေးကို တိုေးတက်

ရစနင
ို ်မည်ျှော့အခွငျှော့အ
်
မ်ေးခ စ်ရသာ် ည်ေး ယခိုအချန်အထ အကျျုေးသက်ရ ာက်မှု မ ှရသေးသည်ကို ည်ေး ရတွျှော့
ပါသည် ၂၀၀၈ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေနှင်ျှော့ ၂၀၁၅ ခိုနှစ် ွွဲျှော့စည်ေးပိုအရခခခဥပရေကိုခပင်ဆင်သည်ျှော့ ဥပရေမျာေး
အ ရပေးထာေးချက်မျာေးအတွင်ေး က် ှတွင် ဘဏ္ဍာရငွ မည်မ ှာရ ွနင
ို ်သည်ကို ခပန် ည်ဆန်ေးစစ်ခခင်ေးနှင်ျှော့ ဗဟို
ချျုပ်ကိုင်မရှု
ာျှော့ချခခင်ေး ရ ှျှော့ ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးအတွက် အာေး ိုေးပါဝင်စဉ်ေးစာေးခခင်ေးတမ
ိုျှော့ ှာ ရ ှျှော့ ာမည်ျှော့ ဗဟိုချျုပ်ကိုင်မှု
ရ ာျှော့ချရ ေး ှိုင်ေးမျာေးကို မ်ေးခပရခေါ်ရဆာင်သွာေးနိုငပ
် ါသည်
(၂)

တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်၏ ရငွ ှာရ ွနင
ို ်စမ
ွ ်ေးကို တေးို ခမင်ျှော့ခခင်ေး

ခပည်ရထာင်စန
ို ှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေးအကကာေး ရငွနှငျှော့် အသိုေးစ တ် တာဝန်ခွဲရွ ဝမှုမျာေးကို ရဆွေး
ရနွေးအရခ ှာစဉ်တွင် တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး၏ ရငွ ှာရ ွနင
ို ်စမ
ွ ်ေးကို တေးို တက် ာရအာင် ရဆာင် ွက် န်
ည်ေး ိုအပ်ပါသည် တည်ဆွဲ အခွန်အရကာက်ဥပရေမျာေးကို ရခတ်နှငရ်ျှော့ ျာ်ညရအာင် ခပင်ဆင်ခခင်ေး၊ အသစ်
ခပဌာန်ေး၍ ရကာက်ခခခင်ေး၊ အခွန်နှငသ
်ျှော့ က်ဆိုင်ရသာ ကန်ေးဂဏန်ေးသတင်ေးအချက်အ က်မျာေး ရကာက်ယူစိုရဆာင်ေး
ခခင်ေး၊ စေးပွာေးရ ေး ိုပ်ရဆာင်ချက်မျာေး တ ာေးဝင်ခ စ် ာရစခခင်ေးနှင်ျှော့ အခွန်အရခခတိုေးချွဲျှော့ခခင်ေး၊ အခွန်မဟိုတ်သည်ျှော့
အခခာေးသာမန် ရငွမျာေး ခပန် ည်စစစ်ခခင်ေး တျှော့က
ို ို ရဆာင် ွက်နိုင်ပါသည် ထိုအခပင် ဘတ်ဂျက်စာ င်ေးရ ေးသွင်ေးမှု
နည်ေး မ်ေးမျာေး ယခိုထက် ရကာင်ေးမွန်ရစခခင်ေး၊ ဌာနဆိုင် ာမျာေး၏ ငယ်စာ င်ေးမျာေး တင်ခပရစခခင်ေးတိုျှော့က ဘတ်ဂျက်
စစစ်ထန်ေးရကျာင်ေးမှုကို အာေးရကာင်ေးရစမည်ခ စ်သည် ဘတ်ဂျက်စာ င်ေးရ ေးသွင်ေးမှုမျာေး ပိုမိုအရသေးစတ် စနစ်
တကျခ စ်ရစခခင်ေးနှင်ျှော့ အခွနဆ
် ိုင် ာ ( က် ှရကာက်ခရနသည်ျှော့၊ ခ စ်နိုငရ် ချ ှသည်ျှော့ အခွန်အရခခ စသည်)ျှော့ ကန်ေး
ဂဏန်ေးအချက်အ က်မျာေး ပိုမို
ှ န် စိုစည်ေး၊ ထာေး ှခခင်ေးခ င်ျှော့ မည်သည်အ
ျှော့ ခွန်အမျျုေးအစာေးမှာ မည်သည်ရျှော့ န ာ
တွင် တေးို တက် ာ န် ိုသည် နှင/်ျှော့ သိုျှော့မဟိုတ် မည်သည်ဌ
ျှော့ ာန၏ အခွန်စမခန်ခ
ျှော့ ွွဲမှု အာေးရကာင်ေး ာရစ န် ိုအပ်
ျက် ှရနသည်ကို ထင်သာခမင်သာ ှရစမည် ခ စ်ပါသည်
(၃)

ဘဏ္ဍာရငွ ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပရျှော့ ငွမှုနည်ေး မ်ေးမျာေးကို တေးို တက်ရစခခင်ေး

တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေးအနက် ခပည်ရထာင်စို ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွမှာ အရ ေးပါသည်ျှော့ ဘဏ္ဍာ
အ င်ေးအခမစ်အခ စ် ဆက် က် ှရနမည်ခ စ်သည် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခို၊ ဘဏ္ဍာနှစမ
် ှစ၍ ဘဏ္ဍာရငွ ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်
ပျှော့မသ
ှု ည် ပိုမိုစနစ်တကျ ခ စ် ာပါသည် ယခင်က ဘတ်ဂျက် ိုရငွအတွက် ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွခ င်ျှော့ ဘဏ္ဍာ
ရငွခ ည်ျှော့ဆည်ေးခခင်ေးမှ ယခိုဆို င် နှစ် တ်ဘဏ္ဍာရ ေးမူရဘာင်ကိုအရခခခရသာ စိုစရို ပါင်ေး ရွှွဲ ခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွမှ
တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်အ ိုက်၏
ိုအပ်ချက်နှင်ျှော့ ကိုယ်တိုင်ဘဏ္ဍာ င်ေးခမစ်တိုျှော့ကို ထည်ျှော့သွင်ေးစဉ်ေးစာေးသည်ျှော့
ညွှန်ကန်ေး ၆ ခိုကို သိုေး၍ ဘဏ္ဍာရငွ ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့မန
ှု ည်ေး မ်ေးကို သိုေးစွွဲ ာပါသည်
ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့မှု
စနစ်ကို ပိုမိုရကာင်ေးမွန် ာရစ န် ရအာက်ပါတိုျှော့ကို ရဆာင် ွက်နိုင်ပါသည် (၁) က် ှညွှန်ကန်ေးမျာေးက တိုင်ေး
ရေသကကေး/ခပည်နယ်အ ိုက်၏ ိုအပ်ချက်နှင်ျှော့ ကိုယ်တိုင်ဘဏ္ဍာရငွ ရထာက်ပျှော့နင
ို ်စမ
ွ ်ေးကို မှန်မန
ှ ်ကန်ကန် ထင်ဟပ်
ခခင်ေး ှ-မ ှကို ခပန် ည်စစစ် န် (၂) ညွှန်ကန်ေးတစ်ခခ
ို ျင်ေးအရပေါ် မတူညသည်ျှော့ အရ ေးရပေးတွက်ချက်မှုမျျုေး ထည်ျှော့
သွင်ေးတွက်ချက်နိုင်ခခင်ေး (၃) တင
ို ်ေးရေသကကေး၊ ခပည်နယ်မျာေးအ က
ို ်တွင် ူတစ်ဦေးကျအတွက် ဘဏ္ဍာရငွ သိုေးစွွဲ
နိုငမ
် ှုကို အရခခခစဉ်ေးစာေး၍ ရဝ ရခါင် ျာေးခ စ်သည်ျှော့ရေသမျာေးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွ ခ ည်ျှော့စွက်ထပ်ရဆာင်ေးရပေးခခင်ေး၊
(၄) က်ရတွအ
ျှော့ ရခခအရနနှငက
်ျှော့ ိုက်ညရအာင် ညွှန်ကန်ေးမျာေး (နှင်ျှော့ သက်ဆိုင်သည်ျှော့ သတင်ေးအချက်အ က်မျာေး) ကို
အဖမွဲမခပတ် ခပန် ည် update ိုပ်ခခင်ေး (၅) ရနာက်ထပ်အရ ေးပါရသာ ွှွဲရခပာင်ေးရထာက်ပျှော့ရငွအမျျုေးအစာေးခ စ်
ာသည်ျှော့ အခွန်ရဝစိုခွွဲရဝမှုအရပေါ် ခပန် ည်ဆန်ေးစစ်ခခင်ေး (၆) ခပည်ရထာင်စန
ို ှင်ျှော့ တင
ို ်ေးရေသကကေး/ခပည်နယ်မျာေး
အကကာေး ဘဏ္ဍာရ ေးဆိုင် ာ ရဆွေးရနွေးမှုမျာေး ပိုမိုတိုေးတက် ာရစခခင်ေးတျှော့က
ို ို ရဆာင် ွက်နိုငပ
် ါသည်
(၄)

ှဆွဲ ဘဏ္ဍာ င်ေးခမစ်မျာေးကို ထရ ာက်စွာ သိုေးစွခွဲ ခင်ေး

ှဆွဲ ဘဏ္ဍာ င်ေးခမစ်မျာေးအတွင်ေး အသိုေးစ တ်သိုေးစွမ
ွဲ ှုမျာေးကို ထရ ာက် ရကာင်ေးမွန်ရစခခင်ေးခ င်ျှော့ တိုင်ေး
ရေသကကေး/ခပည်နယ်အစေးို မျာေးက အသိုေးစ တ်သိုေးစွမ
ွဲ ှုမျာေးမှ အကျျုေးရကျေးဇူေးအမျာေးဆိုေး ခပန် ည်ခ စ်ထွန်ေးရစ န်
ရဆာင် ွက်နိုင်ပါသည် အစေးို မျာေးအရနခ င်ျှော့ အကန်ျှော့အသတ်ခ င်ျှော့ ှသည်ျှော့ ဘဏ္ဍာအ င်ေးအခမစ်မျာေးမှ အသိုေးစ တ်
ခွွဲရဝသိုေးစွွဲ ာတွင် စေးပွာေးရ ေးတေးို တက်ရ ေး၊ ဆင်ေး ွဲနွမ်ေးပါေးမှုရ ာျှော့ချရ ေး စသည်ျှော့ မတူညသည်ျှော့ ည်မှနေး် ချက်မျာေး

အတွက် ည်ေးရကာင်ေး
သာတူညမ မှုနင
ှ ်ျှော့
ထရ ာက်မှု
စသည်တျှော့အ
ို ကကာေး ည်ေးရကာင်ေး
ခက်ခက်ခွဲခွဲ
ဆိုေးခ တ်ချက်မျာေး ချမှတ် ပါသည် အစေးို က ရဆာင် ွက်မည်ျှော့ ဦေးစာေးရပေးမူဝါေ ိုပင
် န်ေးမျာေး ရ ေးဆွထ
ွဲ ာေးဖပေး
၎င်ေး ိုပင
် န်ေးစဉ်မျာေးအရကာင်အထည်ရ ာ်နင
ို ်မှုကို ခပန် ည် ဆန်ေးစစ်နိုငမ
် ည်ျှော့နည်ေး မ်ေးမျာေး (ကန်ေးဂဏန်ေးမျာေး၊
benchmarks မျာေး) အသိုေးခပျု၍ ခပန် ည်တင
ို ်ေးတာချန်ဆခခင်ေးခ င်ျှော့ က် ှအသိုေးစ တ်ခရွွဲ ဝမှုမျာေးသည် ဦေးစာေးရပေး
ိုပ်ငန်ေးမျာေးနှင်ျှော့ ကိုက-် မကက
ို ်၊ မူဝါေရမ ာ်မှနေး် ထာေးသည်မျာေး ခပည်မ
ျှော့ -မမ ကို သ ှနင
ို ်မည် ခ စ်ပါသည်
အ ာေးတူေးပင် က်ရတွမ
ျှော့ ျက်ရတွျှော့ ကန်ေးဂဏန်ေးအချက်အ က်မျာေးကို အရခခခ၍ မူဝါေ ဆိုေးခ တ်ချက်ချမှတ်ခခင်ေး
(evidence-base policy making) က ည်ေး အသိုေးစ တ်မျာေး၏ထရ ာက်ရကာင်ေးမွန်မှုကို အာေးရပေးရစမည်
ခ စ်ပါသည် (ဥပမာအာေးခ င်ျှော့ ဖမျုျှော့နယ်တစ်ဖမျုျှော့နယ်ချင်ေးစအ ိုက်၊ ဖမျုျှော့နယ်တစ်ဖမျုျှော့နယ်ချင်ေးစ၏ ကဏ္ဍအ ိုက်
ိုအပ်ချက်ကို ရ ာ်ခပသည်ျှော့ညွှန်ကန်ေးမျာေးနှင်ျှော့ အသိုေးစ တ်ခွွဲရဝသိုေးစွွဲမက
ှု ို ချတ်ဆက်ထာေးခခင်ေးမျျုေး ခ စ်ပါသည်)
ထိုျှော့အခပင် မူဝါေ ဦေးစာေးရပေး ိုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေး ရ ေးဆွွဲ ာတွင်နှင်ျှော့ စမကန်ေး/ဘတ်ဂျက်ရ ေးဆွွဲ ာတွင် ခပည်သူ ူထို၏
ပါဝင်နိုငမ
် ှု၊ တိုန်ျှော့ခပန်နိုငမ
် ှုကိုအရ ေးထာေးခခင်ေး၊ ခပည်သအ
ူျှော့ သကို ခပန် ည်နာေးရထာင်နင
ို ်မည်ျှော့ စနစ်တစ်ခို န်တေး
ခခင်ေးတျှော့က
ို ဘဏ္ဍာ င်ေးခမစ်မျာေး စမခန်ျှော့ခွဲွ ာတွင် တာဝန်ယ၊ူ တာဝန်ခမှု ှရသာ၊ ပွင်ျှော့ င်ေးခမင်သာမှု ှရသာ အစိုေး
တစ် ပ်ကို ခ စ်ရပေါ်ရစမည်ခ စ်ပါသည်

