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ှတ် (၁)

ဘဏ္ဍာဒရးနှ
စ(် ဒီဇင်ာက်
တိုဘာလ၊ြင်နစိုဝင်င်ဦဘ
င်ဘာလ) ကက ် ထိုတ်ဒဝသည်။
းစီာလ၊
းဌာန ီဇှ (၃)လတစ်
၂၀၂၀ ပြည်နှစ် (ဒ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
ာက်တိုဘာလ၊
နိုဝင်ဘာလ၊
ဘာလ)

ဒ ေါက်တာဝေါဝေါဒ ာင်
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပင်စင်စာားအင်အာားနှင် အသံိုားစရတ်ြ ာား
 ပင်စင်ဦားစားဌာနြှ ဆ

ပ န် ာနိုင်ငံ၏ ြင်စင်စား င် ားနှင်

ာင်ရွက်ပပားစားဆသာ

အလု ပ် လု ပ် ကု င် နု င် သ ည့််

ပင်စင်စာားအင်အာားနှင်အသံိုားစရတ်အဆမြေအဆန
ထှိိုင််းနှိိုင်ငံ၏ ပင်စင်စနစ်နှငေ့် စပ်လျဉ််း၍ လလေ့လာလ

ွေ့ရှှိ

ချက်မျာ်း
 လက်ရှ ပင်စင်စာားအင်အာားနှင် အသံိုားစရတ်အဆမြေအဆန။



လလ ျှောက် လုံးု နု င် င့် ဝ န် ထ မ်ုံး မ ျှောုံး၏ တျှောဝန် ထ မ်ုံး လ

အငင မ်ုံး စျှောုံးလစျှော(ပင် စ င် ) ကု လထျှောက် ပ့် ပါသည် ။ အ ုပါ

အဆမြေမပဇယာား (၂၀၁၁-၂၀၁၂ြှ၂၀၁၉-၂၀၂၀)

အငငမ်ုံးစျှောုံးလစျှော(ပင်စင်)သည် နုင်င့်ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး၏ အငငမ်ုံးစျှောုံး

ပင်စင်အသံိုားစရတ်သည် နိုင်ငံဆတာ်

လူလနမှုဘဝအတွက် စျှောုံးဝတ်လနလရုံးအျှောုံး အထက
ု ်အလလ ျှောက်

၂၀၂၀-၂၀၂၁၊ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် ပင်စင်စာားအင်အာားနှင်
ဒဇင်ဘာလအတွင်ား)
၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် နှင် ၂၀၂၀ -၂၀၂၁

ပ့်ပုုံးမှုပြစ်လစရန် ပ့်ပုုံးလ

အပငြ်ားစာားနိုငင
် ဝန်
ံ ထြ်ားြ ာားအတွက်
ဆငွြ ာားနှင်

မြင် ဦားစားပင်စင်၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရားပင်စင်၊ ကာကွယ်ဆရားပင်စင်နှင်

ပင်စင်အြ ားအစာားအလိုက်ပင်စင်စာားအင်အာား

လစာနှုန်ားအလိုက် ပင်စင်စာားအင်အာားစာရင်ား

လိုပ်ငန်ားပင်စင် ဟူ၍ အဓကအာားမြင် ပင်စင်အြ ားအစာား
ကကား (၄)ြ ား ပိုင်ားမြောားထာားပါသည်။



တစ်ြန် ထက
ို ဏ္ဍအလိုက် ပင်စင်အြ ားအစာားကကား

(၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ဆအာက်တိုဘာြှ ဒဇင်ဘာလအထ)

(၄)ြ ား၌ သက်မပည်ပင်စင်၊ နှစ်မပည်ပင်စင်၊ နာြက န်ား

အသစ်တိုားတက်လာဆသာအင်အာားနှင်

ပင်စင်၊ ဆလ ာ်ဆ ကားပင်စင်၊ အထူားနှစ်မပည်ပင်စင်၊ ြသာားစို

ဆလ ာနည်ားသွာားဆသာအင်အာားစာရင်ား(၂၀၂၀-၂၀၂၁)

ပင်စင်၊

ဆလ ာဆပါပင်စင်၊

ဝန်ကကားဌာနြ ာားအလိုက်ပင်စင်စာားအင်အာားစာရင်ား

ပင်စင်၊

စစ်ြှုထြ်ားသက်ပင်စင်၊

(၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလ

အြ်ဆထာင်စိုဝင်ပင်စင် ဟူ၍ ပင်စင်အြ ားအစာား (၁၂) ြ ား

အထ)

ထပ်ြြေ
ံ ွွဲမြောား ဆ

ဆအာက်တဘ
ို ာြှဒဇင်ဘာလ အထ)


ိုဆငွြ ာား ြေ ားမြြှင်လ က်ရှရာ နယ်ပယ်ကဏ္ဍ

ပင်စင်စာားအင်အာားနှင် အသံိုားစရတ်စာရင်ား

အထ)



ပင်စင်လစာ

အလိုက် ြေ ားမြြှင်လ က်ရှဆသာ ပင်စင်အြ ားအစာားြ ာား အဆန

စာရင်ား(၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဆအာက်တိုဘာြှ ဒဇင်ဘာလ


ျှောငရ
် ွက်ပြင်ုံး ပြစ် ပါသည် ။

ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (ပထြသံိုားလပတ်)
နှုင်ားယှဉ်ြေ က်


ျှောင်

မှု ကု လလုံးစျှောုံးအသ အမှ တ် ပပြုပြင်ုံး အျှောုံးပြင့်် နု င် င လတျှော် မှ

အသံိုားစရတ် စာရင်ား ( ဆအာက်တိုဘာြှ


အသက် အ ရွ ယ် တ စ်

ပင်စင်စာားဦားဆရနှင်ပင်စင်အသံိုားစရတ်

အသံိုားစရတ်တွင် ပါဝင်ြှုရာြေိုင်နှုန်ား


သံိုးစရတ် ား

တိုင်ားဆဒသကကားနှင်မပည်နယ်ြ ာားအလိုက် ပင်စင်စာား
အင်အာားနှင် အသံိုားစရတ် ( ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁
ဆအာက်တဘ
ို ာလြှ ဒဇင်ဘာလအထ)

 ပင်စင်ဦားစားဌာနလိုပ်ငန်ားဆ

ာင်ရွက်ြှုနှင်လှုပ်ရှာားြှုြ ာား

အထူားပင်စင်၊

ဂရိုဏာဆ ကား

ြသန်စွြ်ားပင်စင်

ာင်ရွက်ထာားပါသည်။

နှင်
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ထပ
ို င်စင်ြ ာားအနက် ဦားစားပင်စင် နှင် လိုပ်ငန်ားပင်စင် အတွက် သက်မပည်ပင်စင်၊ နှစ်မပည်ပင်စင်၊
နာြက န်ားပင်စင်၊ ဆလ ာ်ဆ ကားပင်စင်၊ အထူားနှစ်မပည်ပင်စင်၊ ြသာားစိုပင်စင်၊ ဆလ ာဆပါပင်စင်၊ အထူားပင်စင်
နှင် ဂရိုဏာဆ ကားပင်စင်ြ ာားကို ြေ ားမြြှင်လ က်ရှပါသည်။ နိုငင
် ဆ
ံ ရားပင်စင်၌ သက်မပည်ပင်စင် နှင် ြသာားစို
ပင်စင်ြ ာားကို ြေ ားမြြှင်လ က်ရှပါသည်။ ကာကွယ်ဆရားပင်စင်၌ြူ အထူားပင်စင် နှင် ဂရိုဏာဆ ကားပင်စင် ြပါဝင်
ဘွဲ က န်ပင်စင်အြ ားအစာား (၁၀) ြ ားမြင် ြေ ားမြြှင်လ က်ရှပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (၃၁ - ၉ -၂၀၂၀ရက်ဆနေ့) ရှ ဦားစားပင်စင်၏ ပင်စင်စာားဦားဆရ စိုစိုဆပါင်ားြှာ
(၄၅၁,၄၁၁) ဦား၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရားပင်စင်၌ (၅၃,၈၆၇) ဦား၊ ကာကွယ်ဆရားပင်စင်၌ (၂၆၂,၅၂၆) ဦားနှင် လိုပ်ငန်ားပင်စင်၌
(၁၆၅,၉၃၅) ဦား ရှြေွဲပါသည်။ ထေ့ိုဆ ကာင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်ထ ပင်စင်စာားအင်အာား စိုစိုဆပါင်ားြှာ
(၉၃၃,၇၃၉) ဦား ရှြေွဲရာ ထပ
ို င်စင်စာားြ ာားအတွက် ပင်စင်အသံိုားစရတ်ြှာ က ပ်ဘလယံဆပါင်ား ၁,၂၆၈.၀၇၃
သံိုားစွွဲြေွဲပါသည်။ ပင်စင်စာားြ ာားအတွက် ပင်စင်စရတ် အသံိုားမပ ြှုြှာ နိုင်ငဆ
ံ တာ်အြေွန်ဆကာက်ြေံရရှဆငွ၏ (၆)ပံို
(၁)ပံိုြေနေ့် ရှပါသည်။
သမိုေ့ ြစ်ပါ၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလအထ) (၃) လအတွငား် ၌
ပင်စင်စာားဦားဆရြှာ (၁၃,၁၂၁) ဦား တိုားြ ာားလာပါသမြင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (ဒဇင်ဘာလကိုန်အထ)
ပင်စင်စာားအင်အာားစိုစိုဆပါင်ားြှာ (၉၄၆,၈၆၁) ဦား ရှလာြေွဲပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်ကိုန်၌ ပင်စင်စာားအင်အာား စိုစိုဆပါင်ား (၈၈၆,၀၃၃) ဦားရှရာြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀
ဘဏ္ဍာဆရားနှစက
် ိုန်၌ ပင်စင်စာားအင်အာား စိုစိုဆပါင်ား (၉၃၃,၇၃၉) ဦား အထ တိုားတက်လာြေွဲရာ တစ်နှစ်အတွင်ား
ပင်စင်စာားအင်အာား စိုစိုဆပါင်ား ၄၇၇၀၆ ( ၅.၃၈%) တိုားတက်လာြေွဲပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်
အတွင်ား ပင်စင်အသံိုားစရတ်ြှာ က ပ်ဘလယံ ၁,၁၁၆.၀၈၄ သံိုားစွွဲြေွဲရာြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်အတွင်ား
ပင်စင်အသံိုားစရတ်ြှာ က ပ်ဘလယံ ၁,၂၆၈.၀၇၃ ထ ရှလာြေွဲမြေင်ားဆ ကာင် ပင်စင်အသံိုားစရတ်ြှာ တစ်နှစ်
အတွင်ား က ပ်ဘလယံ ၁၅၁.၉၈၉ (၁၃.၆၂ % ) တိုားတက် သံိုားစွွဲြေွဲပါသည်။
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ြင်စင်ဦးစီးဌာန ှ ဒ

ာင်ရွက်ပြီးစီးဒသာ ြင်စင်စား င် ားနှင် သံိုးစရတ် ားစာရင်း
(က ြ်ဘီလီယံ)

ဦးစီးဌာန
စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

င် ား

နိုင်ငံဒရး

သံိုး

င် ား

စရတ်

ကာကယ်ဒရး

သံိုး

င် ား

စရတ်

သံိုး
စရတ်

လိုြ်ငန်း

င် ား

စိုစိုဒြေါငး်

သံိုး
စရတ်

င် ား

သံိုး
စရတ်

၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၄၂၅,၁၈၈

၄၁၃.၀၃၁

၅၃,၀၁၆

၃၇.၀၃၂

၂၄၉,၄၉၉

၃၇၇.၄၃၉

၁၅၈,၃၃၀

၂၈၈.၅၈၀

၈၈၆,၀၃၃

၁,၁၁၆.၀၈၄

၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၄၅၁,၄၁၁

၄၅၉.၁၆၆

၅၃,၈၆၇

၃၇.၉၈၁

၂၆၂,၅၂၆

၄၃၅.၂၁၀

၁၆၅,၉၃၅

၃၃၅.၇၁၅

၉၃၃,၇၃၉

၁,၂၆၈.၀၇၃

၄၆၀,၄၈၁

၁၁၈.၇၆၉

၅၄,၀၆၅

၉.၆၃၀

၂၆၄,၉၉၅

၁၀၇.၆၀၉

၁၆၇,၃၂၀

၅၉.၃၈၀

၉၄၆,၈၆၁

၂၉၅.၃၈၉

၂၀၂၀-၂၀၂၁
၃

(ဒဇင်ဘာလ
ထ)

ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

ှတ်ခ က်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် ြင်စင်လစာဒင ားနှင်
ီဇင်ဘာလ ထ (၃)လ

တက် ဒရှှေ့ဒပြး

ှန်

ိုဒင ား

သံိုးစရတ်သည် ဒ ာက်တိုဘာလ ှ

သံိုးစရတ် ား ပြစ်ြေါသည်။
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လ ေါ်မီမီသက်ပုင်ဦုံး

( ုတယဦုံးစီုံးမှ ုံး)

လ ေါ်ပြ ုံးြ ယ်ရီသန်

( ုတယဦုံးစီုံးမှ ုံး)

လ ေါ်လဝလဝမွန်

( ုတယဦုံးစီုံးမှ ုံး)

လ ေါ်

ုလထ
့် ွန်ုံး

( ုတယဦုံးစီုံးမှ ုံး)

ဦုံးစုုံးပမတ်လင်ုံး

( ုတယဦုံးစီုံးမှ ုံး)

ထှိိုင်း် နှိိုငင
် ံ၏ ပင်စင်စနစ်နင
ှ ေ့် စပ်လျဉ််း၍ လလေ့လာလ

ွေ့ရှှိချက်မျာ်း

Government Pension Fund (GPF)
၁။

နှိဒါန််း
ထင
ု ုံး် နုင်င၏ Government Pension Fund (GPF) သည် သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံးရန်ပုလငွစနစ်

တစ်ြုပြစ် ပါသည်။ ၎င်ုံးကု ၁၉၉၇ ြုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇)ရက်လနတွင် Government Pension Fund Act
B.E.2539 (1996) အရ ထူလထျှောင်ြ့်ပါသည်။ GPF ကု ဘဏ္ဍျှောလရုံးဝန်ကကီုံးဌျှောနမှ လက်ရှစီမြန်ြွလ က်ရှသည့််
သတ်မှတ်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင်စ
့် နစ်ကု က င့််သုုံးလ က်ရှလသျှော ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးပင်စင်စနစ်လ

ျှောင်ုံးကု ထပ်ပုုံးပြည့််

စွက်ကူညီလပုံးနုင်လရုံးအတွက် Add-on Defined Contribution Scheme အလနပြင့်် ထူလထျှောင်ထျှောုံးြ့်ပြင်ုံး
ပြစ်သည့််အပပင် လရရှည်ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးနှင့်် စုလငွစနစ်မ ျှောုံး တုုံးပွျှောုံးနုင်လရုံးအတွက်လည်ုံး ရည်ရွယ်ပါသည်။
Government Pension Fund သည် နုငင
် လတျှော်၏ အကကီုံးမျှောုံး
ကကီုံးတစ်ြုပြစ်သည့်အ
် ပပင် ဦုံးလ

ုုံးလသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု အြွြို့အစည်ုံး

ျှောင်ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှသူတစ်ဦုံးအပြစ်လည်ုံး လ

ျှောင်ရွက်လ က်ရှပါသည်။ Govern

-ment Pension Fund သည် ESG (Environmental, Social and Governance) Investing နှင့်် စပ်လ ဉ်ုံး
သည့််အလရုံးကကီုံးပုကု ၂၀၁၈ ြုနှစ်တွင် စတင်သတပပြုမြ့်ငပီုံး ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးကု ပပြုလုပ်၍ ထုအလလ့်အထ
မ ျှောုံးကု ပုမုတုုံးပွျှောုံးလစလ က်ရှပါသည်။
၂။

ထှိင
ို ်း် နှိိုင်ငပ
ံ င်စင်စနစ်၏ပပြုပပင်လပပာင််းလဲမှုသမှိိုင်း်
ထင
ု ုံး် နုင်င၏ လပြျှောက်

က်လပမျှောက်မင်ုံးပြစ်လသျှော Rama မင်ုံးလက်ထက်တွင် ထုငုံး် နုင်င၏ပင်စင်

စနစ်ကု ၁၉၀၁ ြုနှစ်တင
ွ ် စတင်က င့််သုုံးြ့်ပါသည်။ မူလစတင်ြ့်လသျှော ပင်စင်စနစ်သည် အစုုံးရဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး
အတွက်သျှောပြစ်ငပီုံး ပင်စင်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံး ပုမုရရှနုငရ
် န်အလငှ
ု ျှော ထင
ု ုံး် နုင်င၏ပင်စင်ဥပလ ကု ၁၉၅၁
ြုနှစ်တွင် ပထမ

ုုံးအကကမ်ပပင်

င်ြ့်ပါသည်။ နုငင
် သူ ၊ နုငင
် သျှောုံးမ ျှောုံး၏ လမ ျှော်မှန်ုံးသက်တမ်ုံး တုုံးလျှောသည်

နှငအ
့်် မ ပင်စင်စျှောုံးဦုံးလရမှျှောလည်ုံး ပုမုမ ျှောုံးပပျှောုံးလျှောသည့််အတွက် အ

ပ
ု ါဥပလ ပပင်

င်ြ က်သည် အစုုံးရ၏

ဘဏ္ဍျှောလငွအလပေါ်တွင် ဝန်ထုတ်ဝန်ပုံးု ပြစ်လပေါ်လစြ့်ပါသည်။ သပြစ်
ု ရျှော ၁၉၉၆ ြုနှစ်တွင် အစုုံးရမှလက်ရှ
ပင်စင်စနစ်အျှောုံး လရရှည်တည်တ့်ြုင်ငမလသျှော ပင်စင်စနစ်တစ်ြုအပြစ် ပ့်ပုုံးမှုလပုံးနုင်လစရန် ရည်ရွယ်၍ Gover
-nment Pension Fund ကု တည်လထျှောင်ရန် ပပင်

င်ြ့်ပါသည်။
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၃။

ဥပလဒပပဋ္ဌာန််းလ

ာင်ရွက်မှုလနောက်ခံသမှိိုင်း်

ငမြုြို့ပပမ ျှောုံး အက ြုုံးဝင်သည့်် ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးပင်စင်စနစ်အလ

ျှောင်ုံးကု Pension Act B.E 2444 (1901) မှ

၁၉၅၁ ြုနှစ် တွင် Civil Service Pension Act B.E.2494 (1951) ပြင့်် အစျှောုံးထုံးု ပပဋ္ဌျှောန်ုံးြ့်ပါသည်။ ၁၉၉၇
ြုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇)ရက်လနတွင် ပါလီမန်၏ သလဘျှောတူညီြ က်ပြင့်် ထင
ု ုံး် ဘုရင် ဘူမလဘျှောအ ူယျှော က်
(Bhumibol Adulyadej) မှ B.E.2539; Government Pension Fund Act ကု အတည်ပပြုပပဋ္ဌာန်ုံးြ့်ပါသည်။
ယြုအြ န်တွင် ထင
ု ုံး် နုငင
် ၌ လအျှောက်ပါပင်စင်စနစ်မ ျှောုံးကု အလကျှောင်အထည်လြျှော် က င့််သုုံးလ က်
ရှပါသည်( က ) Civil Service Pension Scheme (1902)
( ြ ) Provident Fund (1987)
( ဂ ) Social Security Fund (SSF) (1990)
( ဃ ) Government Pension Fund (GPF) (1997)
( င ) Retirement Mutual Fund (RMF) (2001)
( စ ) Old Age Allowance (OAA) (2005)
(

) National Saving Fund (NSF) (2011)

( ဇ ) Super Savings Fund (SSF) (2019)
၄။

လမ ာ်မှန််းချက်
GPF ၏ လမ ျှော်မှန်ုံးြ က်မှျှော လအျှောက်ပါအတုငုံး် ပြစ်ပါသည် “အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးယု ကည်စတ်ြ ရပပား

စွမ်ုံးလ

ျှောင်ရည်ပပည့််ဝဆသာ

ပင်စင်စာားအဆရား

ဆ

ာင်ရွက်ဆပား

သည် အဓကအြွြို့အစည်ုံးတစ်ြု ပြစ်လျှောဆစရန် ”
၅။

ရည်ရွယ်ချက်
ါရုက်တျှောအြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ ရည်ရွယြ
် က်မ ျှောုံးမှျှော လအျှောက်ပါအတုငုံး် ပြစ်ပါသည် (က)

အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ လမ ျှော်မှန်ုံးထျှောုံးလသျှော စတ်လက နပ်မှုမ ျှောုံးကု ဂရုစုက်အလလုံးလပုံးလ

ျှောင်ရွက်

နုငရ
် န်။
( ြ ) အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအလနပြင့်် ပင်စင်လစျှောအတွက် လရရှည်စတ်ြ နုငလ
် စရန်။
( ဂ ) ယု ကည်စတ်ြ ရလသျှော ပင်စင်ရန်ပုလငွအြွြို့အပြစ် ရပ်တည်နုငလ
် စရန်။
( ဃ ) ပမင့််မျှောုံးလသျှောကျွမ်ုံးက င်မှုမ ျှောုံးနှင့်် စွမ်ုံးလ

ျှောင်ရည်ပမင့််မျှောုံးလသျှော အြွြို့အစည်ုံးပြစ်လျှောလစရန်။
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၆။

ဒါရှိိုက်

ာအဖဲွေ့ ဖဲွေ့စည််းပခင််း

အြွြို့ဝင် (၂၅) ဦုံးပါဝင်ငပီုံး သုုံးဦုံးသုုံးြလှယ် (Tripartite)စနစ်ပြင့်် ြွြို့စည်ုံးထျှောုံးပါသည်။ အြွြို့တွင်
အမှုလ

ျှောင် အရျှောရှြ ြုပ်၊ ဝန်ထမ်ုံးကုယ်စျှောုံးလှယ် (၁၂) ဦုံး၊ အလုပ်ရှင်အမှုလ

ျှောင်အရျှောရှ (၉) ဦုံးနှင့််

ကျွမ်ုံးက င်သူ (၃) ဦုံး ပါဝင်ပါသည်။
၆-၁။ ဥကကဋ္ဌခန်ထာ်းပခင််း
ဘဏ္ဍျှောလရုံးဝန်ကကီုံးဌျှောန၊ ပပည်လထျှောင်စုဝန်ကကီုံးမှ ၎င်ုံးဌျှောန၏ အငမတမ်ုံးအတွင်ုံးဝန်အျှောုံး ဘုတ်အြွြို့၏
ဥကကဋ္ဌအပြစ် ြန်အပ်ြွင်ရ
့် ှပါသည်။
၆-၂။

အဖဲွေ့ဝင်ခန်ထာ်းပခင််း
ဝန်ထမ်ုံးကုယ်စျှောုံးလှယ်မ ျှောုံးအျှောုံး အြွြို့ဝင်အမ ြုုံးအစျှောုံးတစ်ြုစီမှ လရွုံးြ ယ်သည်။ ကျွမ်ုံးက င်သူမ ျှောုံးကမ
ု ူ

ါရုက်တျှောဘုတ်အြွြို့မှ ြန်အပ်ထျှောုံးငပီုံး ဥပလ ၊ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုနှင့်် ဘဏ္ဍျှောလရုံးနယ်ပယ်မ ျှောုံးရှ ပညျှောရှင်မ ျှောုံးအျှောုံး
လရွုံးြ ယ်ထျှောုံးပြင်ုံးပြစ်ပါသည်။
၆-၃။ လကာ်မ
GPF

ီမျာ်းဖွေ့ဲ စည််းပခင််း
တွင်

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုလကျှော်မတီနှင့််

အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး

က်သွယ်လရုံးလကျှော်မတီ

ူ၍

(၂)

မ ြုုံး

ြွပြျှောုံးထျှောုံးသည်။ ရင််းနှီ်းပမြုပ်နှံမလ
ှု ကာ်မတီတွင် ထင
ု ုံး် ဘဏ်၏ကုယ်စျှောုံးလှယ်ပြစ်လသျှော ဘဏ္ဍျှောလရုံးမူဝါ ရုုံး၏
ညွှန် ကျှောုံးလရုံးမှ ုံးမှ လကျှော်မတီဥကကဋ္ဌအပြစ်ပါဝင်ငပီုံး ဘုတ်အြွြို့နှင့်် အလထွလထွအတွင်ုံးလရုံးမှ ုံးမှ ြန်အပ်ထျှောုံး
လသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုပညျှောရှင် လလုံးဦုံးပါဝင်သည်။ GPF အက်ဥပလ အရ လကျှော်မတီသည် ပပင်ပရန်ပုလငွ
မန်လနဂ ျှောမ ျှောုံးအျှောုံး ြ မှတ်ထျှောုံးလသျှော စသတ်မှတ်ြ က်မ ျှောုံးနှင့််အညီ လရွုံးြ ယ်ရန်၊ ရန်ပုလငွ၏ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု
အျှောုံးလုုံးကု လစျှောင့်် ကည့််လလ့်လျှောရန်၊ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုလုပ်ငန်ုံးစဉ်မ ျှောုံးနှင့်် ရလ မ
် ျှောုံးကုအစီရင်ြရန်နှင့်် ရင်ုံးနှီုံး
ပမြုပန
် ှမှု

ုငရ
် ျှောကစစရပ်မ ျှောုံးအတွက် အကကလပုံးအပြစ် ဘုတ်အြွြို့သု တင်ပပရန်တျှောဝန်ရှပါသည်။

အဖဲွေ့ဝင်မျာ်း

က်သယ်လရ်းလကာ်မတီသည် ရန်ပလ
ု ငွအြွြို့နှင့်် အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအ ကျှောုံး သတင်ုံးအြ က်

အလက်မ ျှောုံးပြန်လဝရန်၊ အငငမ်ုံးစျှောုံးစုလငွစုလ

ျှောင်ုံးပြင်ုံး

ုင်ရျှော အြ က်အလက်မ ျှောုံးနှင့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု

ပြစ်စဉ်ကုန ုံးလည်ရန်နှင့်် အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအတွက် လူမှုြူလုလရုံး
ြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးရရှလစရန် ဘုတ်အြွြို့၏ အကကလပုံးအပြစ် လ

ုင်ရျှော

ုင်ရျှော ကစစရပ်မ ျှောုံးနှင့်် အပြျှောုံးလသျှောအက ြုုံး

ျှောင်ရွက်ရန် တျှောဝန်ရှပါသည်။

7
၆-၄။ ဝန် ထ မ််း ကှိို ယ် စာ်းလှ ယ် အ ပဖစ် လရွ်း ချယ် နှိို င် သ ညေ့် အဖဲွေ့ ဝင် မျာ်း

GPF အြွြို့တွင် ဝန်ထမ်ုံးကုယ်စျှောုံးလှယ်အပြစ် လရွုံးြ ယ်ြန်အပ်နုင်သည့်် အြွြို့ဝင်အမ ြုုံးအစျှောုံး (၁၁) မ ြုုံး
ရှပါသည်( က ) တရျှောုံးရုုံး

ုငရ
် ျှောဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

( ြ ) နုငင
် လတျှော် တကကသုလ်မှ ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး
( ဂ ) ပပည်သူူ့ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး
(ဃ)

ရျှော/

ရျှောမမ ျှောုံး

( င ) လွှတ်လတျှော်ရုံးု မ ျှောုံး

ုငရ
် ျှောဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

( စ ) ရဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး
(

) ကျှောကွယ်လရုံးဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

( ဇ ) ြွြို့စည်ုံးပုအလပြြဥပလ
( ဈ ) စီမြန်ြွလရုံး

ုင်ရျှော ရုုံးမ ျှောုံးမှ ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

ုင်ရျှောတရျှောုံးရုုံးဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

( ည ) အဂတလုက်စျှောုံးမှုတုက်ြ က်လရုံးရုံးု မှ ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး
( ဋ ) စျှောရင်ုံးစစ်ြ ြုပ်ရုံးု မှ ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး
၇။

ာဝန်
ါရုက်တျှောအြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ လုပ်ငန်ုံးတျှောဝန်မ ျှောုံးမှျှော လအျှောက်ပါအတုငုံး် ပြစ်ပါသည် (က)

အစုုံးရဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး အငငမ်ုံးစျှောုံးယူငပီုံးလန က် ပင်စင်လစျှောနှင့်် လုပ်သက်
လ

ုလငွမ ျှောုံး ရရှလစရန်

ျှောင်ရွက်လပုံးပြင်ုံး။

( ြ ) အြွြို့ဝင်အသစ်မ ျှောုံး စုလ

ျှောင်ုံးပြင်ုံး။

( ဂ ) အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ လူမှုဘဝြူလုလရုံးနှင့်် အပြျှောုံးအက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးအတွက် လ

ျှောင်ရွက်လပုံးပြင်ုံး။

8
၈။

GPF အလကာင်အထည်လဖာ်လ

ာင်မှု

၈-၁။ အကျံြု်းဝင်သူမျာ်း
GPF ကု စတင်ထူလထျှောင်သည့််လန ၁၉၉၇ ြုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇)ရက်လန လန က်ပုင်ုံးမှစ၍ ဝန်ထမ်ုံးအပြစ်
စတင်ြန်အပ်ပြင်ုံးြရသည့်် အစုုံးရဝန်ထမ်ုံးအျှောုံးလုံးု သည် မဝင်မလနရ (Mandatory) အြွြို့ဝင်အပြစ် ပါဝင်ရ
မည်ပြစ်ငပီုံး စတင်ြွြို့စည်ုံးသည့််လနမတုင်ြင် အစုုံးရဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးအလနပြင့်် မမ

နဒအလလ ျှောက် (Voluntary)

ပါဝင်ြွငရ
့်် ှပါသည်။
၈-၂။

ထညေ့်ဝင်လ က်းမျာ်း
GPFသည် သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံး ထည့််ဝင်ပြင်ုံးနှင့်် သတ်မှတ်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးရရှြစျှောုံးပြင်ုံး

ူသည့်် သလဘျှောတရျှောုံးမ ျှောုံးပြင့်် လပါင်ုံးစပ်ြွြို့စည်ုံးထျှောုံးသည့်် စနစ်တစ်ြုပြစ်ပါသည်။ ထည့််ဝင်လ ကုံးအမ ြုုံး
အစျှောုံးမ ျှောုံးမှျှော လအျှောက်ပါအတုငုံး် ပြစ်ပါသည် ( က ) ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံး
( ြ ) အစုုံးရထည့််ဝင်လ ကုံး
( ဂ ) Pre-reform Compensation
( ဃ ) Post-reform Compensation
ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံးမှျှော အလပြြလစျှော၏ ၃% မှ ၁၅% အထ ထည့််ဝင်ရပါသည်။ ၃% မှျှော မပြစ်မလန
ထည့််ဝင်ရပြင်ုံးပြစ်ငပီုံး က န်ရျှောြုင်နှုန်ုံးမ ျှောုံးမှျှော

နဒအလလ ျှောက် ပြစ်ပါသည်။

အစုုံးရထည့််ဝင်လ ကုံးမှျှော အစုုံးရမှ ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံးနှင့်် ပမျှောဏတူညီစွျှော ထည့််ဝင်လပုံးသည့််
အလပြြလစျှော၏ ၃% ပမျှောဏကု

ုလပု ြင်ုံးပြစ်ပါသည်။

Pre-reform Compensation မှျှော စနစ်လ

ျှောင်ုံးမှ စနစ်သစ်သု ဝင်လရျှောက်လျှောသည့်် ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

အတွက် အစုုံးရမှ ထည့််ဝင်လပုံးသည့်် ထည့််ဝင်လ ကုံးပြစ်ပါသည်။
Post-reform Compensation ြှာ စနစ်သစ်တွင် အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားသည် ပံိုဆသနည်ားဆ ကာင်
အက ားြေံစာားြေွင်ပြာဏ ဆလ ာနည်ားသွာားသည်အတွက် အစိုားရြှ ဆလ ာ်ဆ ကားအပြစ် လန က်ထပ် ၂% ကု
ထပ်မထည့််ဝင်လပုံးသည့်် ထည့််ဝင်လ ကုံးပြစ်ပါသည်။
အ

ပ
ု ါထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံးကု အြွြို့ဝင်တစ်ဦုံးြ င်ုံးစီ၏ လငွစျှောရင်ုံးမ ျှောုံးသု ရလငွစျှောရင်ုံး လရုံးသွငုံး် ငပီုံး

လန က် နည်ုံးဥပလ ပါ ပပဋ္ဌျှောန်ုံးြ က်မ ျှောုံးအတုငုံး် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပန
် ှပါသည်။

9
၈-၃။ ရင််းနှီ်းပမြုပ်နှံမှုလိုပ်ငန််းစဉ်

Set up objective and investment policy
Supervision of operation and investment
Review investment proposals and make investment
recommendations
Set up tactical asset allocation
Operate in accordance with the policies

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု လုပ်ငန်ုံးစဉ်တွင်

ါရုက်တျှောအြွြို့မှ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုရည်မှန်ုံးြ က်မ ျှောုံး၊ မူဝါ မ ျှောုံးနှ င့််

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးကု

စည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံးကမ်ုံးမ ျှောုံးနှင်အ
့် ညီ

ပြင်ုံးတပြင့်
ု ် စတင်လ

ျှောင်ရွက်ပါသည်။ ထလန
ု
က် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုလကျှော်မတီမှ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံး ပပြုလုပ်

ပြင်ုံးနှင့််
သည့််အ

ါရုက်တျှောအြွြို့သု
င့််တွင်

အစီရင်ြစျှောမ ျှောုံးနှင့််

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုဦုံးလ

ပြစ်လစရန်

ကကီုံး ကပ်ပြင်ုံးနှင့််

အကကပပြုပြင်ုံးမ ျှောုံးကု

ျှောင်လကျှော်မတီ

(Investment

လ

ျှောင်ရွက်ရပါသည်။

Steering

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုစီမကန်ုံးမ ျှောုံး၊ ရည်ရွယြ
် က်မ ျှောုံးနှင့်် မူလဘျှောင်မ ျှောုံးကု တျှောဝန်ယူလ
ပမြုပန
် ှမှု လ

ြွလဝရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှ

Committee)

စီမြန်ြွ
သည်

ျှောင်ရွက်ပါသည်။ ရင်ုံးနှီုံး

ျှောင်ရွက်ြ က်မ ျှောုံးမှျှော ရန်ပလ
ု ငွအတွက် လကျှောင်ုံးမွန်လသျှော အလလ့်အထမ ျှောုံးရှ/မရှနှင့်် စည်ုံးမ ဉ်ုံး

မူဝါ မ ျှောုံးနှင့်် ကုက်ညီမှုရှ/မရှတက
ု ု စွန်စျှောုံးရမှုမ ျှောုံး စီမြန်ြွသည့််လကျှော်မတီနှင့်် စျှောရင်ုံးစစ်လကျှော်မတီတုမှ
စစ်လ

ုံးပါသည်။

၈-၃-၁။ GPF ရန်ပံိုလငမျာ်းကှိို စီမံခန်ခဲပခင််း
GPF ရန်ပလ
ု ငွမ ျှောုံးကု ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံး
ဥပလ

ုလငွနှင်ပ
့် င်စင်အက်ဥပလ ၊ ဝန်ကကီုံးဌျှောနမှထုတ်ပပန်လသျှော နည်ုံး

အမှတ် ၄ အရ ြ မှတ်ထျှောုံးလသျှော စည်ုံးမ ဉ်ုံးဥပလ မ ျှောုံးနှင်အ
့် ညီ စီမြန်ြွပါသည်။ သပြစ်
ု ပါ၍ ဤပုင်

ုင်မှုမ ျှောုံးကု

ရန်ပုလငွအြွြို့၏

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု

ပ်လကျှော်မတီနှင့််

ထု

ပ်လကျှော်မတီမှ

ထျှောုံးလသျှော ပပင်ပစီမြန်ြွမှုအြွြို့အစည်ုံးမှ စီမြန်ြွပါသည်။ လက်ရှတွင် GPF ပုင်
ရင်ုံးနှီုံးပမြုပန
် ှမှု

လရွုံးြ ယ်ငျှောှ ုံးရမ်ုံး
ုင်မှု၏ ၆၅% ကု

ပ်လကျှော်မတီမှ စီမြန်ြွငပီုံး၊ က န်ရှသည့်် ၃၅% ကု ပပင်ပစီမြန်ြွမှုအြွြို့အစည်ုံးမ ျှောုံးမှ စီမြန်

ြွလ က်ရှပါသည်။

နုင်ငတကျှောအကကလပုံးမ ျှောုံး၏

ကူညီပ့်ပုုံးမှုပြင့််

အသင့််လတျှော်

ုုံးလသျှော

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု

ြွလဝပြင်ုံးကု ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံး

ုလငွနှင့််ပင်စင်အက်ဥပလ ၊ ဝန်ကကီုံးဌျှောနမှထုတ်ပပန်လသျှော နည်ုံးဥပလ မ ျှောုံးအရ စည်ုံး

မ ဉ်ုံးစည်ုံးကမ်ုံးမ ျှောုံးနှင်အ
့် ညီ

ုုံးပြတ်ပါသည်။

10
၈-၃-၂။ ပှိိုင်
ပုင်

ှိိုင်မှုမျာ်း ခဲလဝပခင််း
ုင်မှုမ ျှောုံးြွလဝပြင်ုံးတွင် ရန်ပလ
ု ငွရည်ရွယ်ြ က်၏ ြွလဝသတ်မှတ်မှုမူလဘျှောင်အရ ပုင်

ုင်မှုမ ျှောုံးကု

ြွလဝ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံး ပါဝင်ပါသည်။ စွန်စျှောုံးရမှု (Risk)၊ အက ြုုံးအပမတ်ပပန်လည်ရရှမှုမ ျှောုံး (Return)၊ ရင်ုံးနှီုံး
ပမြုပန
် ှသည့််ပုစ၏ သလဘျှောသဘျှောဝ (Instrument Nature) နှင့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပန
် ှမှု ရည်ရွယ်ြ က်မ ျှောုံး စသည့််
သက်
လ

ုငရ
် ျှောအြ က်အလက်မ ျှောုံးအျှောုံးလုံးု ပြင့်် ညနှုင်ုံးငပီုံး အြ ြုုံးက ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုကုအလပြြ၍ ြွလဝပြင်ုံးကု

ျှောင်ရွက်ပါသည်။ ပုင်

ုင်မှုြွလဝပြင်ုံးသည်

GPF က့်သလသျှော
ု
ကကီုံးမျှောုံးသည့််

ရန်ပလ
ု ငွတစ်ြုအတွက်

အဓကက သည့်် အလ ကျှောင်ုံးအရျှောတစ်ြုပြစ်ပါသည်။ လန က်ြအလ ကျှောင်ုံးအရျှောမတူသည့်် အမ ြုုံးမ ြုုံးလသျှော
ရန်ပလ
ု ငွအြွြို့ဝင်မ ျှောုံးပပျှောုံးမှုလ ကျှောင့််
မတူကွပပျှောုံးသည့််
ပုင်

ပုမုပမင့််မျှောုံးလသျှော

အြွင့််အလမ်ုံးလကျှောင်ုံးမ ျှောုံး

စွန်စျှောုံးရမှုပပန်ရြ က်စီမြ က်မ ျှောုံး

ပပန်လည်ရရှလရုံးအတွက်

ရှလနလစရန်လအ
ု ပ်ပါသည်။

ုင်မှုြွလဝပြင်ုံးသည် စွန်စျှောုံးရမှုမ ျှောုံးကု လက်ြနုင်လလျှောက်သည့်် အ

လကျှောင်ုံးမွန်လသျှော

င့််တွငသ
် ျှော တည်ရှလနလစလရုံး၊

ရည်မှန်ုံးထျှောုံးသည့်် အသီုံးအပွင့််မ ျှောုံး ရရှလစလရုံးအတွက်သျှောမက ရန်ပလ
ု ငွ၏ရည်ရွယ်ြ က်အျှောုံး သရှန ုံးလည်
လစလရုံးနှင့််အတူ

အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ သက်သျှောလြ ျှောင်ြ လရုံး လုပ်ငန်ုံးစဉ်မ ျှောုံးတွင် သျှောတူညီမ ရှလရုံး၊ စီုံးပွျှောုံးလရုံး

ဝန်ုံးက င်နှင့်် လငွလ ကုံးအရင်ုံးအနှီုံးလဈုံးကွက်မ ျှောုံးတွင် လအ
ု ပ်သည့်် အျှောုံးလပုံးမှုအလပြအလနမ ျှောုံးအျှောုံး သရှ
န ုံးလည်နုင်လစလရုံး စသည့််အြ က်မ ျှောုံးသည်လည်ုံး အဓကလုအပ်ပါသည်။

ါရုက်တျှောအြွြို့မှ သလဘျှောတူ

ထျှောုံးသည့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုအြ ြုုံးမှျှော (Fixed Income Instrument) အတွက် ၈၀%၊ အစုရှယ်ယျှောမ ျှောုံး (Equity)
အတွက် ၁၅% နှင့်် မလရြို့လပပျှောင်ုံးနုင်လသျှော ပစစည်ုံးပုင်
ပြစ်ပါသည်။

ပုင်

ုငမ
် ှုမ ျှောုံးြွလဝပြင်ုံးနှင့််

စပ်လ ဉ်ုံး၍

ုငမ
် ှု (Inmovable Property) အတွက် ၅%
Covid-19

ကျှောလအတွင်ုံးလ

ျှောင်ရွက်ြ က်မ ျှောုံးကု

လအျှောက်ပါဂရပ်ပုစ ပြင့်် လြျှော်ပပထျှောုံးပါသည်-

26-9-2020 ရက်လနတွင် https://www.bangkokpost.com/business/1991971/gpf-poised-to-diversify- into-higher-risk-assets
တွင် လြျှော်ပပြ က် ( Covid-19 ကျှောလအတွင်ုံး GPF Asset Allocation လပပျှောင်ုံးလမှု )
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၈-၃-၃။ ရင််းနှီ်းပမြုပ်နှံမှုလမ််းညွှန်ချက်မျာ်း
ရန်ပလ
ု ငွရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုအတွက် လက်ရှထုတ်ပပန်ထျှောုံးလသျှော စည်ုံးမ ဉ်ုံးမူလဘျှောင်အရ ပုင်

ုင်မှု၏ ၆၀%

ကု စွန်စျှောုံးရမှုနည်ုံးလသျှော လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံးပြစ်သည့်် ဘဏ်စျှောရင်ုံးလသအပ်လငွထျှောုံးပြင်ုံးနှင့်် အစုုံးရလငွတုက်စျှောြ ြုပ်
မ ျှောုံး ဝယ်ယူပြင်ုံးတတွ
ု င် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှရန် လမ်ုံးညွှန်ထျှောုံးပါသည်။ စွန်စျှောုံးရမှုပမင့်မ
် ျှောုံးလသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု
မ ျှောုံးပြစ်သည့်် အမ ျှောုံးပုငစ
် လတျှော့်ရှယ်ယျှောမ ျှောုံး (Public Stock Shares)၊
(Debentures) နှင့်် လလှယ်နုငလ
် သျှော

ီဘင်ြ ျှောလငွလြ ုံးလက်မှတ်မ ျှောုံး

ီဘင်ြ ျှောလငွလြ ုံးလက်မှတ်မ ျှောုံး (Convertible Debentures)၊ အျှောမြ

လက်မှတ်မ ျှောုံး (Warrants) တွင် ၄၀% အသုုံးပပြုရန် လမ်ုံးညွှန်ထျှောုံးပါသည်။ လြျှော်ပပပါစွနစ
် ျှောုံးရမှုပမင့််မျှောုံးလသျှော
ရင်ုံးနှီုံးပမြုပန
် ှမှုမ ျှောုံးထမှ အမ ျှောုံးပုင်စလတျှော့်ရှယ်ယျှောမ ျှောုံးနှင့််

Non-rated Corporate Debentures လုပ်ငန်ုံး

မ ျှောုံးတွင် ၁၀% အထသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှရန်လမ်ုံးညွှန်ထျှောုံးပါသည်။ GPF ၏ ပုင်

ုငမ
် ှုမ ျှောုံးကု စုလပါင်ုံး၍

စီမြန်ြွပါသည်။
အပြျှောုံးလသျှောနည်ုံးလမ်ုံးမ ျှောုံးပြင့််
မ ျှောုံးပြင့်် လ

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးကုလည်ုံး

ျှောင်ရွက်နုင်ပါသည်။ ထပပင်
ု
GPF သည် ပူုံးလပါင်ုံးလ

ဘုတ်အြွြို့၏

သလဘျှောတူြွင့််ပပြုြ က်

ျှောင်ရွက်သည့််လုပ်ငန်ုံးပုစပြင့်် ၎င်ုံးတု၏

ရှယယ
် ျှောရှင်မ ျှောုံး၏ လနရျှောြ ထျှောုံးလရုံးအစီအစဉ်ပြစ်သည့်် အမ်ယျှောလပမလုပ်ငန်ုံးတစ်ြုကုလည်ုံး လ

ျှောင်ရွက်

လ က်ရှပါသည်။
၈-၄။ အကျှိြု်းခံစာ်းခငေ့်မျာ်း ဝန်လ

ာင်မှုလပ်းပခင််း

၈-၄-၁။ ပင်စင်အကျှိြု်းခံစာ်းခငေ့်
GPF စနစ်သု ဝင်လရျှောက်ရန် လရွုံးြ ယ်ြ့်သည့်် ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးသည် အသက် (၆၀) ပပည့််သည့်် အြ န်တွင်
လိုပ်သက်

ိုဆငွ သိုေ့ြဟိုတ် လစဉ်ပင်စင်ကို ြေံစာားြေွင်ရရှြည်မြစ်ပါသည်။ လိုပ်သက်

ိုဆငွ၏ ၁၀၀% ကို

နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာြှ က ြေံဆပားြည်မြစ်ပပား ပင်စင်လစာ၏ ၇၀% ကိုလည်ား နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာြှ က ြေံပပား ၃၀%
ကိုြူ GPF ြှ က ြေံြည်မြစ်ပါသည်။
အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးသည် အလုပ်မှ အန ုံးယူသည့််အြ န်တွင် ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံးနှင့်် အစုုံးရထည့််ဝင်
လ ကုံးတအပပင်
ု
၎င်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံးတက
ု ု ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှပြင်ုံးမှ ရရှလျှောမည့််အပမတ်မ ျှောုံးကုပါ ပပန်လည်ရရှ
မည်ပြစ်ပါသည်။ အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့်် တွက်ြ က်သည့်် ပုလသနည်ုံးမ ျှောုံးမှျှော လအျှောက်ပါအတုငုံး် ပြစ်ပါသည် လစဉ်ပင်စင် =

လန က်

ုုံး (၅)နှစ်စျှော (လလပါင်ုံး ၆၀ လ)၏ ပ မ်ုံးမ လစျှော ×လုပ်သက်နှစ်

တစ်လုုံးတစ်ြတည်ုံးလပုံးလငွ (လိုပ်သက်

၅၀

ိုလင) = လန က်

ုုံးထုတ်လစျှော × လုပ်သက်နှစ်

လစဉ်ပင်စင်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််သည် အငငမ်ုံးစျှောုံးမယူမီ လန က်

ုုံးအမှုထမ်ုံးသက် လလပါင်ုံး (၆၀)လ

အတွက် ပ မ်ုံးမ လစျှော၏ ၇၀% ထက်မပုရပါ။
အမှုထမ်ုံးသက် (၁၀) နှစ်မှ (၂၅) နှစ်အတွင်ုံးရှသည့်် အြွြို့ဝင်သည် လုပ်သက်
ထည့််ဝင်လ ကုံး၊ အစုုံးရထည့််ဝင်လ ကုံးနှင့်် အက ြုုံးအပမတ်တုကု ြစျှောုံးြွင့််ရှသည်။

ုလငွ၊ ဝန်ထမ်ုံး
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အမှုထမ်ုံးသက် (၂၅) နှစ်နှင့််အထက်ရှပါက
-

ပင်စင်လစျှော သမ
ု

ုတ် လုပ်သက်

ုလငွ

-

ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံး

-

အစုုံးရထည့််ဝင်လ ကုံး

-

Post-reform Compensation

-

Pre-reform Compensation (စနစ်ဆဟာင်ားြှ စနစ်သစ်သိုေ့ ဆမပာင်ားလာသည်ဝန်ထြ်ား) တက
ိုေ့ ို

ြေံစာားြေွင် ရရှြည်မြစ်ပါသည်။
၈-၄-၂။ အပခာ်းအကျှိြု်းခံစာ်းခငေ့်မျာ်း
ဆနထင
ို ဆ
် ရားအသံိုားစရတ် ဆလ ာြေ နိုငဆ
် ရားအတွက် အြ်ရာဆြေ ားဆငွ၊ ပညာဆရားဆြေ ားဆငွြ ာား၊ GPF Bazaar
တွင် ဆလ ာဆစ ားမြင် ဆ ားဝယ်ြေွငရ
် ရှမြေင်ား၊ အပငြ်ားစာားယူပပားဆနာက် အလိုပ်

က်လက်လိုပ်ကိုငလ
် ဆ
ို သာ အပငြ်ား

စာားြ ာားအတွက် အသက်ဆြွားဝြ်ားဆ ကာင်ားလိုပ်ငန်ားြ ာား ရှာဆြွဆပားမြေင်ား၊ အပန်ားဆမြမြေင်ားနှင် လူြှုဆရားလိုပ်ငန်ား
ြ ာားကို တာဝန်ယဆ
ူ
၈-၅။

ာင်ရွက်ဆစမြေင်ားတက
ိုေ့ ိုလည်ား ရရှြည်မြစ်ပါသည်။

ရန်ပံိုလငစာရင််းမျာ်း
၈-၅-၁။ ရန်ပံိုလင

င် ထာ်းရှှိရမညေ့် လငစာရင််းမျာ်း

( က ) ရန်ပလ
ု ငွစျှောရင်ုံး
( ၁ ) အရန်လငွလ ကုံးနှင့်် အတုုံးအပွျှောုံးမ ျှောုံး
( ြ ) အလထွလထွစျှောရင်ုံး
( ၁ ) လှ ါန်ုံးလငွမ ျှောုံး
(၂)

လငွစျှောရင်ုံး

( ၃ ) မှတ်တမ်ုံးတင်ထျှောုံးပြင်ုံးမရှသည့်် တစ်ဦုံးတည်ုံးပုင်လငွမ ျှောုံး
( ၄ ) အြွြို့ဝင်တစ်ဦုံးတစ်လယျှောက်မ ပုင်

ုင်ပြင်ုံးမရှသည့်် အမ ျှောုံးပုငလ
် ငွမ ျှောုံး

( ၅ ) အတုုံးအပွျှောုံးမ ျှောုံး
( ဂ ) ပုဂ္ြုလ်တစ်ဦုံးြ င်ုံး

ုငရ
် ျှောလငွစျှောရင်ုံး

( ၁ ) အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ ထည့််ဝင်လ ကုံး
(၂)

အလှ ရှင်မ ျှောုံး၏ ထည့််ဝင်လ ကုံး

(၃)

(pre-reform compensation)

(၄)

( post-reform compensation)

( ၅ ) အြွြို့ဝင်တစ်ဦုံးြ င်ုံးစီ၏ အတုုံးအပွျှောုံးမ ျှောုံး
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၈-၅-၂။

စ်ဦ်းချင််းရရှှိမညေ့်လငစာရင််းမျာ်းနှငေ့် လရွ်းချယ်နှိိုင်သညေ့်အခငေ့်အလရ်းမျာ်း
အြွြို့ဝင်တစ်ဦုံးြ င်ုံးစီအတွက် လအျှောက်ပါလငွစျှောရင်ုံး (၅) ြု ထျှောုံးရှရမည်ပြစ်ပါသည်။ အ

ုပါ လငွစျှောရင်ုံး

၅ ြုအနက် အမှတ်စဉ် (က)၊ (ြ) နှင့်် (ဂ) တသည်
ု
ထည့််ဝင်လ ကုံးနှုန်ုံးထျှောုံးမ ျှောုံး လပပျှောင်ုံးလနုငင် ပီုံး၊ အစုုံးရ
လလ ျှော်လ ကုံး ထည့််ဝင်လ ကုံး (၂) ြု ပြစ်သည့်် အမှတ်စဉ် (ဃ) နှင့်် (င)တမှ
ု ျှောမူ အစုုံးရမှသတ်မှတ်ထျှောုံးသည့််
အတုငုံး် ထည့််ဝင်လပုံးပြင်ုံးပြစ်ပါသည်( က ) အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး မပြစ်မလနထည့််ဝင်ရသည့်် ထည့််ဝင်လ ကုံးလငွစျှောရင်ုံး
Member Mandatory Contribution
( ြ ) အြွြို့ဝင် မ ျှောုံးအလနပြင့််

နဒ ရှ ၍ ထပ် မ ထည့်် ဝ င် ထျှောုံးသည့်် အပု လ

ျှောင်ုံး ထည့်် ဝ င် လ ကုံး

လငွ စျှောရင်ုံး
Member Additional Contribution
( ဂ ) အစုုံးရထည့််ဝင်လ ကုံး
Government Contribution
( ဃ ) အစုုံးရလလ ျှော်လ ကုံးထည့််ဝင်လ ကုံး
Government Compensation Contribution
( င ) အစုုံးရ ကနဦုံးလလ ျှော်လ ကုံး ထည့််ဝင်လ ကုံး
Government Initial Compensation Contribution
ထလ
ု ငွစျှောရင်ုံးအြွမ ျှောုံးမှ ထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံးကု ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှရျှောတွင် မမတု

နဒအလလ ျှောက်အ

ုပပြု

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှနုင်သက့်သု ဘုတ်အြွြို့မှ သတ်မှတ်လပုံးထျှောုံးသည့််ပုစအတုငုံး် (Default Plan) ပြင့််လည်ုံး ရင်ုံးနှီုံး
ပမြုပန
် ှနုငပ
် ါသည်။ မမတု

နဒအလလ ျှောက် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှရျှောတွင် လအျှောက်ပါအတုငုံး် လရွုံးြ ယ်မှုမ ျှောုံးကု ပပြုလုပ်

နုငပ
် ါသည် ( က ) စလတျှော့်ရှယ်ယျှောလစ ုံးကွက်
( ြ ) Life Path- Age Switching
( ဂ ) လငွလ ကုံးလစ ုံးကွက်
( ဃ ) Fixed Income
( င ) ထင
ု ုံး် နုင်င၏ စလတျှော့်ရှယ်ယျှောလစ ုံးကွက်
အထက်လြျှော်ပပပါ (၅) ြုအနက်မှ အမှတ်စဉ် (ဂ)၊ (ဃ) နှင့်် (င) တက
ု ု လရျှောလနှ ၍ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှနုင်
ပါသည်။
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ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးကု လပပျှောင်ုံးလ၍ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှရျှောတွင် အြွြို့ဝင်တစ်ဦုံးသည် တစ်နှစ်လ င် ရင်ုံးနှီုံး
ပမြုပန
် ှမှုလရွုံးြ ယ်မြေင်ားနှင့်် လပပျှောင်ုံးလမှုမ ျှောုံးကု လလုံးကကမ်ပပြုလုပ်နုင်ပါသည်။ ထသ
ု ပပြု
ု လပ
ု ်ရျှောတွင် အြွြို့ဝင်သည်
Application Form၊ Web Application နှင့်် Mobile Application တမှ
ု အမှျှောစျှောလပုံးပုနုငပ
် ါသည်။
လတစ်လ၏ (၁) ရက်လနမှ (၁၅) ရက်လနအထ ပထမတစ်ကကမ်၊ (၁၆) ရက်လနမှ လကုန်ရက်အထ
တစ်ကကမ် အမှျှောစျှောမ ျှောုံးကု စုလ

ုတ ယ

ျှောင်ုံးပါသည်။

ရန်ပလ
ု ငွအြွြို့သည် လုပ်ငန်ုံးလည်ပတ်မှု

ုငရ
် ျှောအစီရင်ြစျှော၊ လငွလရုံးလ ကုံးလရုံးအလပြအလနနှင့်် ရန်ပလ
ု ငွ

၏ ဝင်လငွထွက်လငွမ ျှောုံးအျှောုံး စဉ်ုံးစျှောုံးနုငရ
် န် ကုယ်စျှောုံးလှယ်အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ အလထွလထွအစည်ုံးအလဝုံးကု
အနည်ုံး

ုုံး တစ်နှစ်တစ်ကကမ် က င်ုံးပရမည်ပြစ်ပါသည်။ ၎င်ုံးက့်သု အလထွလထွအစည်ုံးအလဝုံး က င်ုံးပပြင်ုံးနှင့််

ကုယ်စျှောုံးလှယ်အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး လရွုံးြ ယ်တင်လပမျှောက်ပြင်ုံးသည် ဝန်ကကီုံးဌျှောနမှထုတ်ပပန်ထျှောုံးလသျှော စည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံး
ကမ်ုံးမ ျှောုံးနှငအ
့်် ညီ ပပြုလုပ်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ ကုယ်စျှောုံးလှယ်အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ အလထွလထွအစည်ုံးအလဝုံးသည်
လကျှော်မတီထသု ရန်ပလ
ု ငွလ

ျှောင်ရွက်ပြင်ုံးနှင့််ပတ်သက်သည့်် ထင်ပမင်ြ က်မ ျှောုံးနှင့််အကကပပြုြ က်မ ျှောုံး တင်သွင်ုံး

နုငပ
် ါသည်။
လကျှော်မတီသည် ကုယ်စျှောုံးလှယ်အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ အလထွလထွအစည်ုံးအလဝုံးမှ ရရှလျှောလသျှောရန်ပုလငွမ ျှောုံး
လ

ျှောင်ရွက်ပြင်ုံးနှင့််စပ်လ ဉ်ုံး၍

ရရှလျှောသည့််ထင်ပမင်ြ က်မ ျှောုံး၊ အကကပပြုြ က်မ ျှောုံးနှင့်် စျှောရင်ုံးစစ်လ

အစီရင်ြစျှောတုကု အစုုံးရအြွြို့သုတင်သွငုံး် ရန် ဝန်ကကီုံးဌျှောနသတင်
ု
ပပနုငင် ပီုံး ၎င်ုံးစျှောရင်ုံးစစ်လ

ုံးြ က်

ုံးပြင်ုံးလပေါ်တွင်

လရုံးသျှောုံးထျှောုံးသည့်် အစီရင်ြစျှောကု အစုုံးရပပန်တမ်ုံးတွင် ထုတ်လဝနုင်ပါသည်။
ရန်ပလ
ု ငွအြွြို့တွင် စီမြန်ြွရန် တျှောဝန်လပုံးအပ်ပြင်ုံးြရသူမ ျှောုံးသည် သက်
မ ျှောုံးကု

လုက်န ပြင်ုံးမရှပါက

ထုငုံး် ဘတ်

(၁)သန်ုံး

ုင်သည့်် ပပဋ္ဌျှောန်ုံးြ က်

ထက်မပုလသျှော ဏ်လ ကုံးနှင့််

ထပ်လ

ျှောင်ုံး

ဏ်လ ကုံးအလနပြင့်် ပု ်မ ၈၅ ကုလုက်န သည်အထ လနစဉ် ထင
ု ုံး် ဘတ်လငွ (၁)သန်ုံး ထက်မပုလသျှော
ဏ်လ ကုံးကု လပုံးလ

ျှောင်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ ပု ်မ ၈၅ အရ စည်ုံးမ ဉ်ုံးြ ြုုံးလြျှောက်မှု ပပြုလုပ်သည့််ကစစရပ်တွင်

ထပ
ု ုဂ္ြုလ်၏ လုပ်ငန်ုံးစဉ်မ ျှောုံးအတွက် တျှောဝန်ရှလသျှော မည်သည့််အြွြို့ဝင်ပြစ်လစ သုမ
ါရုက်တျှောမ ျှောုံးကုလည်ုံး သုုံးနှစ်ထက်မပုလသျှောလထျှောင် ဏ် သမ
ု
သူ၏ လုပ်ငန်ုံးအြွြို့တွင် ပါဝင်ပြင်ုံးမရှြ့်
(၁)သန်ုံး ထက်မပုလသျှော ဏ်လ ကုံးကု လပုံးလ

ုတ် ထပ
ု ုဂ္ြုလ်သည် စည်ုံးမ ဉ်ုံးြ ြုုံးလြျှောက်

ု သက်လသပပနုငသ
် ည်အထ ထုငုံး် ဘတ်လငွ

(၅)သန်ုံး သမ
ု

ု တ်

ျှောင်ရမည်။

ပင်စင်စနစ်နှင်ပ
့် တ်သက်သည့်် အမန်ကု မလက
ု ်န သည့်် မည်သည့််အြွြို့ဝင်မ

ု သမ
ု

အရ ဥပလ ကု အလကျှောင်အထည်လြျှော်ရန် ဝန်ကကီုံးမှ လပုံးအပ်လသျှော တျှောဝန်မ ျှောုံးကုထမ်ုံးလ
ပါက သုုံးလထက်မပုလသျှော လထျှောင် ဏ် သမ
ု
သမ
ု

ုတ် မန်လနဂ ျှော၊

ုတ် ပု မ
် ၈၆

ျှောင်ရန် ပ က်ကွက်

ုတ် ထင
ု ုံး် ဘတ်လငွ (၃)လထျှောင် ထက်မပုလသျှော ဏ်လငွ

ုတ် ပပစ် ဏ်(၂) မ ြုုံးလုုံးကု က ြရမည်ပြစ်ပါသည်။
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၈-၆။ အကျှိြု်းခံစာ်းခငေ့်ထို

်လပ်းပခင််းနှင်ေ့စပ်လျဉ််း၍ လရွ်းချယ်နှိိုင်သညေ့်နည််းလမ််းမျာ်း

အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််ထုတ်လပုံးပြင်ုံးနှင့််စပ်လ ဉ်ုံး၍ လရွုံးြ ယ်နုငသ
် ည့်် နည်ုံးလမ်ုံးမ ျှောုံးမှျှော လအျှောက်ပါအတုင်ုံး
ပြစ်ပါ သည် ( က ) တစ်လုုံးတည်ုံးထုတ်လပုံးပြင်ုံး
( ြ ) တစ်စတ်တစ်ပင
ု ုံး် ပပန်လည်ထတ
ု ်လပုံးပြင်ုံး
( ဂ ) လစဉ်၊ သုုံးလတစ်ကကမ် သမ
ု

ုတ် လပြျှောက်လတစ်ကကမ် ထုတ်လပုံးပြင်ုံး

( ဃ ) အငငမ်ုံးစျှောုံးလငွစျှောရင်ုံးသုလွှလပပျှောင်ုံးလပုံးပြင်ုံး
( င ) လငွစျှောရင်ုံးတွင် က န်ရစ်လသျှော စုလ

ျှောင်ုံးလငွမ ျှောုံးကု ပပန်လည်ထတ
ု ်ယူသည့်် အြ န်ထတု င်

လအျှောင် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုအက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးကု စုလ
၉။

ျှောင်ုံးထျှောုံးပြင်ုံး

ပင်စင်စနစ်၏ စှိန်လခေါ်မှုမျာ်း

၉-၁။ ထညေ့်ဝင်လ က်းနှုန််းထာ်းနည််းပခင််း
အစုုံးရပင်စင်နှင့်် ပုဂ္လကပင်စင်မ ျှောုံးတွင် အနမ့််

ုုံးသတ် မှတ်ထျှောုံးသည့်် မပြစ်မလနထည့််ဝင်ရမည့််

ထည့််ဝင်လ ကုံးပမျှောဏမှျှော အလပြြလစျှော၏ ၃% ပြစ်ပါသည်။ နုင်ငသျှောုံးမ ျှောုံးသည် အသက်ကကီုံးလျှောလ င်
ကကြုလတွြို့လျှောရမည့်် အြက်အြမ ျှောုံးနှင့်် မသျှောုံးစုဝင်နည်ုံးသည့်် မသျှောုံးစုငယ်မ ျှောုံးတွင် တစ်ဦုံးတည်ုံး
ရရလနရမည့်် အြက်အြမ ျှောုံးအျှောုံး ထည့််သွငုံး် စဉ်ုံးစျှောုံးပါက အ

င်ုံး

င်ုံး

ပ
ု ါ ထည့််ဝင်လ ကုံး ၃% မှျှော အလွန်နည်ုံးလသျှော

ပမျှောဏပြစ်ပါသည်။
၉-၂။

ရင််းနှီ်းပမြုပ်နှံမမ
ှု ျာ်း၊ စန်စာ်းရမှုမျာ်းနှငစ
ေ့် ပ်လျဉ််း၍ အသှိပညာ ဗဟိုသို

အာ်းနည််းပခင််း

ထင
ု ုံး် နုင်င၏ အဓက ပင်စင်ရန်ပုလငွမ ျှောုံးပြစ် ကသည့်် Government Pension Fund နှင့်် Social
Security Fund တသည်
ု
စည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံးကမ်ုံးမ ျှောုံးနှငအ
့်် ညီ လရရှည်အက ြုုံးအပမတ်ကု လမ ျှော်လတွုံး၍ စွန်စျှောုံးရမှု
နည်ုံးလသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးကု ပပြုလုပ်ရမည်ပြစ်ပါသည်။ အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးသည် ရင်ားနှားမြြှ ပ်နှံြှုနှင်စပ်လ ဉ်ား၍
စွန်စျှောုံးရမှု၏ သလဘျှောသဘျှောဝနှင့်် အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးကု န ုံးလည်ရန်၊ အသပညာဗဟိုသိုတြ ာားရှရန် လအ
ို ပ်
ဆနမြေင်ားသည်လည်ား စန်ဆြေေါ်ြှုတစ်ရပ်မြစ်ပါသည်။
၉-၃။ စနစ်အချင််းချင််းလပါင််းစည််းမှုမရှှိပခင််း
ထင
ု ုံး် နုင်င၏ ပင်စင်စနစ်မ ျှောုံးနှင့််လူမှုလရုံးစနစ်မ ျှောုံးကု အစုုံးရအြွြို့အစည်ုံးမ ျှောုံးနှင့်် အစုုံးရလက်လအျှောက်
ရှ အြွြို့အစည်ုံးမ ျှောုံးမှ ြွလဝတျှောဝန်ယူရပါသည်။ မ

ျှောဗ

ျှောပင်စင်စနစ်နှင့်် လူမှုြူလုလရုံးအတွက် လမ ျှော်မှန်ုံး

ြ က်မ ျှောုံးမပါရှသည့်် ပင်စင်စနစ်သစ်မ ျှောုံးကု မ ကျှောြဏမတ်

က်လသျှော်လည်ုံး ထစ
ု နစ်မ ျှောုံးသည် ပုမုရှုပ်

လထွုံးငပီုံး ပုမု၍က န်က စရတ်တုုံးလျှောပါသည်။ ပင်စင်စနစ်နှင့်် လူမှုြူလုလရုံးစနစ်မ ျှောုံးကု မူဝါ တစ်ြုတည်ုံး
လအျှောက်တွင်
အလကျှောင်ုံး

လုပ်ကုင်ပြင်ုံးသည်

စတင်လုပ်ကုင်သည့်််အြ န်တွင်

ုုံးနည်ုံးလမ်ုံးတစ်ြု ပြစ်ပါသည်။

ြက်ြလသျှော်လည်ုံး

လရရှည်အတွက်မူ
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အစဉ်အငမလပပျှောင်ုံးလလ က်ရှလသျှော ထုငုံး် နုင်င၏ စီုံးပွျှောုံးလရုံးအရင်ုံးအနှီုံးလဈုံးကွက်နှင့်် လူူ့သက်တမ်ုံး
ရှည် ကျှောလျှောမှုစသည့််

အလပြအလနမ ျှောုံးလအျှောက်တွင် ယြုအလကျှောင်အထည်လြျှော်လ က်ရှလသျှော

သတ်မှတ်

ထည့််ဝင်လ ကုံးစနစ်သည် ပင်စင်စျှောုံးမ ျှောုံး၏ ဘဝလန င်လရုံး စတ်လအုံးနုင်လစလရုံးနှင့်် လူမှုဘဝ ပမင့််မျှောုံးလရုံးအ
တွက် လအ
ု ပ်လသျှော လရရှည်အက ြုုံးပြစ်ထွန်ုံးနုငင် ပီုံး လလ
ု လျှောက်မ တသည့်် အက ြုုံးြစျှောုံးြွင်လ
့် ပုံးနုငလ
် ရုံးနှင့်် အ
က ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံး ရရှနုင်လရုံးအတွက် စီမြန်ြွမှုမ ျှောုံးပပြုလုပ်ရျှောတွင် စန်လြေါ်မှုမ ျှောုံး လတွြို့ကကြုလနရ
၁၀။

လလေ့လာလ

ပြစ်ပါသည်။

ွေ့ရှှိချက်

ထင
ု ုံး် နုင်ငတွင် က င့််သုုံးလ က်ရှသည့်် Government Pension Fund နှင့််စပ်လ ဉ်ုံး၍ လလ့်လျှောရျှောတွင်
လအျှောက်ပါအြ က်မ ျှောုံးကု လတွြို့ရှရပါသည် - Government

Pension

Fund

သည်

ြူရင်ားပြ ြို့မပဝန်ထြ်ားပင်စင်စနစ်၏

ဝန်ထိုပဝ
် န်ပိုားကို

ကူညထြ်ားဆပားရံိုသာြကဘွဲ အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားသည်ဆနရာတွင် စနစ်ဆဟာင်ားထက် ပိုြိုသာလွန်
ဆသာအက ားြေံစာားြေွင်ကို ဆပားနိုငရ
် န်ဦားတည်၍ Add-on ပံိုစံြ ားမြင် အဆကာင်အထည်ဆြာ်ထာား
သည် စနစ်မြစ်ပါသည်။
- GPF ၏ ဘုတ်အြွြို့လက်လအျှောက်တွင် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုလကျှော်မတီ (Investment Committee) နှင့််
အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအတွက်

အ

င်လပပမှုရှလစရန်အလငှ
ု ျှော

(Member Relations Committee)

အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး

က်သွယ်လရုံး

လကျှော်မတီ

ူ၍ ထျှောုံးရှသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။

- အက ြုုံးဝင်မှုသတ်မှတ်ရျှောတွင်လည်ုံး အစုုံးရဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးအျှောုံးလုံးု အက ြုုံးဝင်လသျှော်လည်ုံး ၁၉၉၇
ြုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇)ရက်လန မတုင်မီတွင် စတင်တျှောဝန်ထမ်ုံးလ
နဒအလလ ျှောက်လရွုံးြ ယ်နုငင် ပီုံး အ
လျှောနုငလ
် စရန်

ွလ

ျှောင်ြ့်သည့်် ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးသည်

ုပါဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး GPF အြွြို့သု ဝင်လရျှောက်လစ
ု တ် ပြစ်လပေါ်

ျှောင်မှုတစ်ြုအလနပြင့်် အစုုံးရမှ Pre-reform Compensation နှင့်် Post-

reform Compensation မ ျှောုံးအျှောုံး ထပ်မထည့််ဝင်လပုံးထျှောုံးသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။ ထုသု
လ

ျှောင်ရွက်မှုလ ကျှောင့်် GPF ကို စတင်ထူဆထာင်သည်အြေ န်တွင် ဝန်ထြ်ားစိုစိုဆပါင်ား၏ ၇၀% ြှာ

စနစ်သစ်သိုေ့ ကူားဆမပာင်ားလာပပား ယြေိုအြေ န်တွင် ဝန်လ

ျှောင်မှုလပုံးလနသည့်် အြွြို့ဝင်ဦုံးလရမှျှောလည်ုံး

ယြုအြ န်တွင် ၁.၈၄ သန်ုံးအထ တုုံးတက်လျှောသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။
- ပင်စင်နှင် လိုပ်သက်

ိုဆငွ နှစ်ြေိုအနက် တစ်ြေိုကို အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားပပား ပင်စင်၏ ၇၀% ကို

နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာြှ က ြေံဆပားပပား ၃၀% ကို ရန်ပံိုဆငွြှ က ြေံရပါသည်။ လိုပ်သက်

ိုဆငွ၏ ၁၀၀%

ကို နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာြှ က ြေံဆပားသည်ကို ဆတွြို့ရှရပါသည်။
- ထည့််ဝင်လ ကုံးြ ာားထည်ထာားသည် စိုဆ

ာင်ားဆငွြ ာား၊ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးမှ ပပန်လည်ရရှလျှောသည့််

အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးနှင့်် အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးအျှောုံး အြွန်ကင်ုံးလွတ်ြွင့််လပုံးထျှောုံးသည်ကု လတွြို့ရှရပါ
သည်။
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- ထင
ု ုံး် နုင်င၏ GPF စနစ်သည် ထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံး၏ အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံး တုုံးပွျှောုံးလစရန် Asset
Allocation ကု လကျှောင်ုံးစွျှောစီမြန်ြွနုင်သည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။ GPF အလနပြင့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု
ပမျှောဏမှျှော ၂၀၁၈ ြေိုနှစ်အထ ထုငုံး် ဘတ် (၃၈၁.၁၁၈) ဘီလီယလက ျှော် ရှလနသည်ကု လတွြို့ပမင်ရပါ
သည်။ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုပပြုရျှောတွင်လည်ုံး Default Plan အပပင် အပြျှောုံးလသျှော လရွုံးြ ယ်ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှ
ြွင့််မ ျှောုံးလည်ုံး လပုံးထျှောုံးသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။

GPF ရှ ထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံး၏ ၆၀% ကု ယု

ကည်စတ်ြ ရလသျှော ကဏ္ဍမ ျှောုံးတွင် ရင်ုံးနှီုံးထျှောုံးငပီုံး က န် ၄၀% ကု အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးစွျှော ရရှနုင်ငပီုံး
စွန်စျှောုံးမှုမ ျှောုံးလသျှော ကဏ္ဍမ ျှောုံးတွင် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှထျှောုံးပါသည်။
- ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးအျှောုံး စီမြန်ြွရျှော၌လည်ုံး ၆၅% ကုသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု
ြန်ြွငပီုံး က န် ၃၅% ကုမူ ထရ
ု င်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု

ပ်လကျှော်မတီမှ စီမ

ပ်လကျှော်မတီမှ လရွုံးြ ယ်ငှျှောုံးရမ်ုံးထျှောုံးလသျှော ပပင်ပ

လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံးအျှောုံး စီမြန်ြွြွင့််ပပြုထျှောုံးသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။
- ယြု Covid-19 ကျှောလအတွင်ုံးမူ လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံး၏ လည်ပတ်မှုပုစလပပျှောင်ုံးလသွျှောုံးပြင်ုံးနှင့်် ရင်ုံးနှီုံး
ပမြုပန
် ှမှုပပန်ရြ က်မ ျှောုံး နည်ုံးပါုံးသွျှောုံးလသျှောလ ကျှောင့်် စွန်စျှောုံးမှုမ ျှောုံး၍ အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးနုင်သည့််
ကဏ္ဍမ ျှောုံးတွင် ပုမရ
ု င်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှလျှောသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။
- ထည့််ဝင်လ ကုံးပမျှောဏ နည်ုံးပါုံးလသျှောလ ကျှောင့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုပပန်ရြ က်မ ျှောုံး နည်ုံးပါုံးနုငပ် ြင်ုံးနှင့််
အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအလနပြင့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုနှင့််ပတ်သက်၍ နည်ုံးလမ်ုံးလရွုံးြ ယ်ရျှောတွင် မှန်ကန်လသျှော
ုုံးပြတ်ြ က်မ ျှောုံး ပပြုလုပ်ရန်အတွက် အသပညျှောဗ

ုသုတနည်ုံးပါုံးပြင်ုံးမ ျှောုံးသည်

လပြရှင်ုံးလပုံး

ရမည့်် စန်လြေါ်မှုမ ျှောုံးအပြစ် ရှလနသည်ကုလည်ုံး လတွြို့ရှရပါသည်။
၁၁။

မူဝါဒ

ှိိုင်ရာအကကံပပြုချက်မျာ်း

ပမန်မျှောနုင်ငအလနပြင့််

ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးပင်စင်စနစ်လအျှောက်ရှ

ပင်စင်စျှောုံးဦုံးလရမှျှော

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဘဏ္ဍျှောလရုံးနှစ်တွင် (၉)သန်ုံးနီုံးပါုံးရှငပီုံး ပင်စင်စျှောုံးတ၏
ု
လမ ျှော်မှန်ုံးသက်တမ်ုံးမှျှောလည်ုံး တုုံးပမင့််လျှောသည့််
အတွက် သက်ကကီုံးရွယ်အုမ ျှောုံး၏ ဘဝလန င်လရုံးအတွက် ယု ကည်အျှောုံးကုုံးရပပား လရရှည်တည်တ့်လသျှော အက ား
ြေံစာားြေွင်ြ ာားဆပားနိုင်ရန် နုငင
် သျှောုံးအျှောုံးလုံးု အက ြုုံးဝင်လသျှော ရန်ပဆ
ံို ငွမြင်ြွွဲြို့စည်ားထာားသည် သတ်ြှတ်ထည်ဝင်
ဆ ကားစနစ်အပြစ်သု လပပျှောင်ုံးလရန် လုအပ်လ က်ရှပါသည်။
လက်ရှပင်စင်စနစ်ကု ပပြုပပင်လပပျှောင်ုံးလမှုလ

ျှောင်ရွက်ရျှောတွင် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံး စီမြန်ြွရန် အတွက်

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုလကျှော်မတီနှင့်် အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးနှင့််ပတ်သက်လသျှော လုပ်လ

ျှောင်ြ က်မ ျှောုံးအျှောုံး အ

လ

ူ၍ ထျှောုံးရှသင့််ပါသည်။ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု

ျှောင်ရွက်နုငရ
် န်အလငှ
ု ျှော အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး

က်သွယ်လရုံးလကျှော်မတီ

အစီအစဉ်မ ျှောုံးတွင်လည်ုံး ရန်ပလ
ု ငွမစ
ှ ီမြန်ြွလသျှော Default Plan နှင့်် အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးမှ ၎င်ုံးတု
စွျှောလရွုံးြ ယ်နုငရ
် န်အတွက် အပြျှောုံးလသျှောရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုအစီအစဉ်မ ျှောုံးကုလည်ုံး

င်လပပလြ ျှောလမွြို့စွျှော
နဒပြင့်် လွတ်လပ်

စီစဉ်ထျှောုံးသင့််ပါသည်။ CPF

၏ ရန်ပလ
ု ငွကု ြွလဝရင်ုံးနှီုံးပမြုပန
် ှရျှောတွင်လည်ုံး စွန်စျှောုံးရမှုမ ျှောုံးနှင့်် ြ န်ညကျှောပပြုလုပ်သင့််ပါသည်။ နုင်င၏
လုပ်ငန်ုံးလည်ပတ်မှုအလပြအလနမ ျှောုံးအျှောုံး လစျှောင့်် ကည့််လလ့်လျှောကျှော အက ြုုံးအပမတ်ပပန်ရနုင်လပြ (Low Risk/
Investment Return) ြ ာားပပား စွန်စျှောုံးရမှုနည်ုံးလသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးနှင့်် အက ြုုံးအပမတ်မပန်ရနိုငဆ
် မြေ (High
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Risk/ Investment Return)ြ ာားပပား စွန်စျှောုံးရမှုမ ျှောုံးလသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပန
် ှမှုမ ျှောုံးတွင် ရင်ားနှားမြြှ ပ်နှံြှုြဟာဗ ျူဟာ
ြ ာားဆရား

ွွဲ၍ ဆလလာ

န်ားစစ်ြှုြ ာား မပ လိုပ်ကာ ြွလဝရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှသင့််ပါသည်။

ထေ့မို ပင် ထိုငား် နိုင်င၏
ံ Government Pension Fund ကို စတင်အဆကာင်အထည်ဆြာ်သည် အြေ န်တွင်
အက ံ ားဝင်ြှုသတ်ြှတ်ရာ၌

နဒအဆလ ာက် ဆရွားြေ ယ်ြှုကိုဆပားသည်အမပင် အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားရာတွင်လည်ား

စနစ်နှစ်ြေိုအတွင်ားရှ အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားရန်တာဝန်ြ ာားြှာ မပတ်သာားမြေင်ားြရှဘွဲ ဆရာဆထွားလ က်ရှပါသည်။
ထေ့ဆ
ို ကာင် အစိုားရအဆနမြင် ကာလတိုအတွက်သာြက

ကာလရှည်အတွက်ပါ အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားရန်

တာဝန်တစ်ြေို ပိုလာပပား စနစ်ဆဟာင်ားအတွက် အက ားြေံစာားြေွင်ဆပားရန်တာဝန် ကိုန်

ံိုားြည်အြေ န်ြှာလည်ား

ြေနေ့်ြှန်ား၍ ြရနိုင်မြစ်ဆနပါသည်။ သမိုေ့ ြစ်ပါ၍ ပမန်မျှောနုငင
် အလနပြင့််လည်ုံး ပင်စင်စနစ်သစ်ကု အလကျှောင်
အထည် လြျှော် မ ည်

ု ပါက

အက ြုုံး ဝင် မှု သ တ် မှ တ် ြ က် နှ င့််

အက ြုုံး ြ စျှောုံးြွ င့်် အတွ က်

က ြ သုုံး စွ မည့််

ဘဏ္ဍျှောလငွ အ ရင်ုံး အပမစ် (Budget Source) မ ျှောုံးကု လသြ ျှောစွျှော သတ် မှ တ် ပပဋ္ဌျှောန်ုံး သင့်် ပါသည် ။
၁၂။

နှိဂံို်း
GPF စနစ်ကု နုငင
် တကျှောတွင် အလကျှောင်အထည်လြျှော်လ က်ရှသည့်် ပင်စင်စနစ်မ ျှောုံးနည်ုံးတူ အလကျှောင်

အထည်လြျှော်ရန် ကကြုုံးပမ်ုံးလ က်ရှငပီုံး မဏ္ဍြုင် (၅) ရပ်အနက် (၃) ရပ်ကု လ
မဏ္ဍြုငပ် ြစ်သည့်် ထည့််ဝင်လ ကုံးမ့်ပင်စင်အစီအစဉ်၊

ျှောင်ရွက်လ က်ရှပါသည်။ ပထမ

ုတယမဏ္ဍြုင်ပြစ်သည့်် နုငင
် လတျှော်မှ အလကျှောင်အထည်

လြျှော်ထျှောုံးသည့်် ပင်စင်အစီအစဉ်မ ျှောုံး (ဥပမျှော-ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးပင်စင်၊ လူမှုြူလလ
ု ရုံး ပင်စင်အစီအစဉ်)၊ တတယ
မဏ္ဍြုငပ် ြစ်သည့််

လုပ်ငန်ုံးြွင်ပင်စင်အစီအစဉ်မ ျှောုံး၊

စတုတထမဏ္ဍြုင်ပြစ်သည့််

ုလငွအစီအစဉ်မ ျှောုံး၊

ပဉ္စမ

မဏ္ဍြုငပ် ြစ်သည့်် တရာားြဝင်အလိုပ်လိုပ်သည်ကဏ္ဍမှ အြ န်ပုငုံး် အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံး ပင်စင်ရရှလစနုင်သည့််
အစီအစဉ်မ ျှောုံး စသည့််မဏ္ဍြုင်မ ျှောုံးပပည့််မလ
ီ စရန် လ

ျှောင်ရွက်ရျှောတွင် အစီအစဉ်အမ ျှောုံးအပပျှောုံးကု အလကျှောင်

အထည်လြျှော်ထျှောုံးသည်ကု လတွြို့ရှရပါသည်။ ပမန်မျှောနုင်င၏လက်ရှပင်စင်စနစ်နှင့်် ပုသဏ္ဍျှောန်တူသည့်် စနစ်ကု
၁၉၀၂ ြုနှစ်မှ စတင်၍က င့််သုုံးြ့် ကငပီုံး ၁၉၉၇ ြုနှစ်တွင် ပပြုပပင်လပပျှောင်ုံးလမှုကု ပပြုလုပ်ြ့် ကပါသည်။
ယြုအြါတွင်

ပပြုပပင်လပပျှောင်ုံးလမှု၏

အသီုံးအပွင်ပ့် ြစ်လသျှော

Government

Pension

အသျှောုံးတက ရှလနသည်ကလ
ု တွြို့ရှရပါသည်။ Government Pension Fund သည် မ
ပပန်လည်သုုံးသပ်လြျှော်ပပြ က်မ ျှောုံးနှင့်် လ

ျှောဗ

Fund

စနစ်နှင့််

ျှောစီမကန်ုံးမ ျှောုံး၊

ျှောင်ရွက်မှုမ ျှောုံးမှ တုုံးတက်မှုမ ျှောုံးအျှောုံးအသုုံးပပြု၍ ရည်မှန်ုံးြ က်မ ျှောုံး

လအျှောင်ပမင်ရန်နှင့်် အငငမ်ုံးစျှောုံးဘဝမ ျှောုံးအတွက် မှီြုအျှောုံးထျှောုံးရငပီုံး ယု ကည်စတ်ြ ရလသျှော အြွြို့အစည်ုံးပြစ်ရန်
ကကြုုံးစျှောုံးလ က်ရှပါသည်။ မမတန
ု ုင်ငသည်လည်ုံး ထင
ု ုံး် နုင်င၏ ပပြုပပင်လပပျှောင်ုံးလမှုမ ျှောုံးမှ အလတွြို့အကကြုမ ျှောုံးကု
သျှောဓကအပြစ် အသုုံးြ ၍ လ

ျှောင်ရွက်သင့််လ ကျှောင်ုံး တင်ပပအပ်ပါသည်။
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ထင
ို း် နိုင်ငံ၏Government Pension Fund (GPF) နှငစ
ေ့် ပ်လျဉ််း၍ လလေ့လာလ
စဉ်

အလ ကာင််းအရာ

၁။

Started Year

၁၉၉၆

၂။

Commencement

၂၇ - ၃ - ၁၉၉၇

ွေ့ရခ
ှှိ ျက်မျာ်း

လဖာ်ပပချက်

Date
၃။

Related Regulatory

Government Pension Fund Act, B.E 2539 (1996)

Framework (Year)
Governing Law
၄။

Transition Period

၅။

Targeted Group and ဦုံးစျှောုံးလပုံးအ

င့်် (၁) - ၂၇ - ၃ - ၁၉၉၇ ြုနှစ် လန က်ပုင်ုံး အလုပ်တျှောဝန်

Priorities

စတင်ထမ်ုံးလ

ျှောင်သည့််ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး

(including age of

ဦုံးစျှောုံးလပုံးအ

င့်် (၂) - ၂၇ - ၃ - ၁၉၉၇ ြုနှစ် မတုငမ
် ီ အလုပ်တျှောဝန်

limited service)

ထမ်ုံးလ

Mandatory or

၂၇ - ၃ - ၁၉၉၇ ြုနှစ်လန က်ပုင်ုံး အလုပ်တျှောဝန် စတင်ထမ်ုံးလ

Compulsory

ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးအတွက် မဝင်မလနရ အက ြုုံးဝင်ငပီုံး၊ ၂၇ - ၃ - ၁၉၉၇ ြုနှစ်

၆။

-

ျှောင်လနသည့်် ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး (

မတုင်မီတွင်

တျှောဝန်ထမ်ုံးလ

နဒအလလ ျှောက်)

ျှောင်သည့််

ျှောင်သည့််

ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးသည်

နဒ

အလလ ျှောက် အက ြုုံးဝင်ပါသည်။
၇။

Contribution

အလပြြလစျှော၏ ၃%၊

Ratio (% of Salary)

အပြျှောုံးအက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးကု Package အလုက် ြစျှောုံးြွင့််ရရှရန် အပု
လ

ျှောင်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံးကု

ထည့််ဝင်နုငင် ပီုံး

အပမင့််

ုုံးသတ်မှတ်

ြ က်မျှောှ အလပြြလစျှော၏ ၁၅% ပြစ်ပါသည်။
၈။

Government

အစုုံးရအလနပြင့််ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံးနှင့််ပမျှောဏတူညစ
ီ ွျှောထည့််ဝင်ရငပီုံး၊

Contribution

စနစ်အလ

ျှောင်ုံးမှ

လပပျှောင်ုံးလရြို့လျှောလသျှောဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးတွက်

အက ြုုံးြစျှောုံး

ြွင့််လလ ျှော်လ ကုံးအလနပြင့်် ထပ်မ၍ ၂% ထည့််ဝင်လပုံးပါသည်။
၉။

Minimum

အလပြြလစျှော၏ ၃%

Contribution
၁၀။

Offered Packages

GPF အလနပြင့်် အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ စျှောုံးဝတ်လနလရုံးသက်သျှောလြ ျှောင်ြ လရုံး
အတွက် အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးကု Package အလုက် ဝန်လ
လ က်ရှပါသည်လနထင
ု လ
် ရုံးအသုုံးစရတ်လလ ျှော့်ြ နုငရ
် န်
- အမ်ရျှောလြ ုံးလငွ
- ပညျှောလရုံးလြ ုံးလငွမ ျှောုံး
- လစ ုံးဝယ်ပြင်ုံးနှင့်် လစ ုံးလလ ျှော့်လပုံးပြင်ုံး
- အျှောမြဝင် လငွတုုံးပွျှောုံးလစပြင်ုံး

ျှောင်မှုလပုံး
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- GPF Bazaar
- အြ န်ပုင်ုံး အလုပ်မ ျှောုံး / အငငမ်ုံးစျှောုံးယူငပီုံးလန က် အသက်လမွုံးဝမ်ုံး
လ ကျှောင်ုံး လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံး
လပ ျှော်ရင်မှုအြ န်မ ျှောုံး တုုံးပွျှောုံးလစပြင်ုံး
- ြရီုံးသျှောွ ုံးပြင်ုံး
- အပန်ုံးလပြပြင်ုံးလူမှုလရုံးလုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံးကုတျှောဝန်ယူလ

၁၁။

Pensionable Wages

(၅) နှစ်စျှောပ မ်ုံးမ လစျှော

၁၂။

Replacement Rate

လစျှော၏ အစျှောုံးထုံးု ရရှသည့်် ဝင်လငွနှုန်ုံးထျှောုံး အပမင့််

ျှောင်ရွက်လစပြင်ုံး
ုုံးသတ်မှတ်ြ က် မှျှော

အလပြြလစျှော၏ ၇၀% ပြစ်ပါသည်။
၁၃။

Accrual Rate

လုပ်သက် တစ်နှစ်စီအတွက် အလပြြလစျှော၏ ၂% ရရှပါသည်။

၁၄။

Challenges

- ထည့််ဝင်လ ကုံးနှုန်ုံးထျှောုံး
- ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုနှင့််ပတ်သက်သည့်် စွနစ
် ျှောုံးရမှုမ ျှောုံး တုုံးပွျှောုံးလျှောပြင်ုံး
- စနစ်အြ င်ုံးြ င်ုံးလပါင်ုံးစည်ုံးပြင်ုံး

၁၅။

Reason to make

ပင်စင်နှင်စ
့် ပ်လ ဉ်ုံးသည့်် နုငင
် လတျှော်၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုုံးမ ျှောုံးကု လလ ျှော့်ြ နုင်

Pension System

ရန်နှင့်် အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးကု ပုမုလပုံးနုင်ရန်

Refrom
၁၆။

How to calculate

လစဉ်ပင်စင်

the benefits

လန က်

ုုံး (၅)နှစ်စျှော (လလပါင်ုံး ၆၀ လ)၏ ပ မ်ုံးမ လစျှော × လုပ်သက်နှစ်

စ်လံို်း
လန က်

စ်ခဲ

၅၀
ည််းလပ်းလင (လိုပ်သက်

ိုလင)

ုုံးထုတ်လစျှော × လုပ်သက်နှစ်

(လစဉ်ပင်စင်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််သည် အငငမ်ုံးစျှောုံးမယူမီ လန က်

ုုံး အမှု

ထမ်ုံးသက် လလပါင်ုံး ၆၀လ အတွက် ပ မ်ုံးမ လစျှော၏ ၇၀% ထက်မပုရ
ပါ။)
၁၇။ Survivor Benefits

တာဝန်ထြ်ားဆ
-

Bequesting Gratuity = ဆနာက်

ပင်စင်စာားဆသ
-

ာင်ဆနစဉ် ဝန်ထြ်ားဆသ

ားံို သည် ကစစတွင်ံိုားထိုတ်လစာ x လိုပ်သက်နှစ်

ားံို သည် ကစစတွင် -

ပင်စင်လစာ၏ ၃၀

ြ ရှဆသာ ပြာဏအက ားြေံစာားြေွင်

သာားသြားတစ်ဦားလ င် Bequesting Gratuity ၏ ၄ ပံို ၂ ပံိုကို ရရှြည်မြစ်
ပါသည်။ သာားသြား ၃ ဦားနှငအ
် ထက်ရှပါက Bequesting Gratuity ၏ ၅
ပံို ၃ ပံိုကို ရရှြည်မြစ်ပါသည်။
ဇနားြေင်ပွန်ားမြစ်လ င် Bequesting Gratuity ၏ ၁ ပံိုကို ရရှြည်မြစ်ပါ
သည်။

22
စဉ်

အလ ကာင််းအရာ

လဖာ်ပပချက်
ြဘမြစ်လ င် Bequesting Gratuity ၏ ၁ ပံိုကို ရရှြည်မြစ်ပါသည်။
သာားသြား၊ ဇနားြေင်ပွန်ား၊ ြဘတသ
ိုေ့ ည် Survivor Benefit ြေံစာားြေွင်ရှသူ
ြ ာား မြစ်ပါသည်။

၁၈။

Benefit Payment

GPF စနစ်သု ဝင်လရျှောက်ရန် လရွုံးြ ယ်ြ့်သည့်် ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးသည် အသက်

Mode

(၆၀) ပပည့််သည့််အြ န်တွင် လိုပ်သက်
ြေံစာားြေွင်ရရှြည်

မြစ်ပါသည်။

ိုဆငွ သြ
ိုေ့ ဟိုတ် လစဉ်ပင်စင်ကို

လိုပ်သက်

ိုဆငွ၏

၁၀၀%

ကို

နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာြှ က ြေံဆပားြည်မြစ်ပပား ပင်စင်လစာ၏ ၇၀% ကို လည်ား
နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာြှ က ြေံပပား ၃၀% ကိုြူ GPF ြှ က ြေံြည်မြစ်ပါသည်။
(Living Gratuity, Bequesting Gratuity ကုလည်ုံးစည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံးကမ်ုံး
မ ျှောုံးနှင့််အညီ ရရှပါသည်) (Ref; GPF Act Section 3)
၁၉။

Retirement Age
Normal

၆၀

Mandatory

၆၀

Early

၅၅

၂၀။

Fund Board Name

Government Pension Fund Board

၂၁။

Status of Chairman

ဘဏ္ဍျှောလရုံးဝန်ကကီုံးဌျှောန၏ အငမတမ်ုံးအတွင်ုံးဝန် (Permanenet
Secretary)
ဘဏ္ဍျှောလရုံးဝန်ကကီုံးဌျှောန၊ ပပည်လထျှောင်စုဝန်ကကီုံးမှ ြန်အပ်ြွင်ရ
့် ှပါသည်။

၂၂။

Number of Board

၂၅ ဦုံး

Members
၂၃။

Structure of

Government Pension Fund Board ကု လအျှောက်လြျှော်ပပပါ

ပ်လကျှော်မ

the fund Board

တီ (၇) ြုပြင့်် ြွြို့စည်ုံးထျှောုံးငပီုံး အြွြို့ (၈) ြုပြင့်် ြွြို့စည်ုံးထျှောုံးပါသည် - Member Relations Subcommittee
- -Investment Subcommittee
- -Performance Appraisal and Remuneration Subcommittee
- -Legal Subcommittee
- -Risk Management Subcommittee
- -Corporate Governance Subcommittee
- -Audit Subcommittee
 -Fund Management Group
 -Investment Strategy and External Fund Management Group
 -Member relations and Communication Group
 -Risk Management Group
 -Corporate Counsel Group
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-Fund Operation Group
 -Information Technology Group
 -Corporate Administration Group

၂၄။

Board Member's

အြွြို့ဝင်

(၂၅)

ဦုံးပါဝင်လသျှော

သုုံးဦုံးသုုံးြလှယ်

(Tripartite)စနစ်

Designation

ပြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမျှောုံးကုယ်စျှောုံးလှယ် (၁၂) ဦုံး၊ အလုပ်ရှင်အမှုလ
အရျှော ရှ ကုယ်စျှောုံးလှယ် (၉) ဦုံး၊ ကျွမ်ုံးက င်သူ (၃) ဦုံးနှင့်် အမှုလ

ျှောင်

ျှောင်အရျှော

ရှြ ြုပ် (Chairman) (၁) ဦုံး
၂၅။

၂၆။

Terms of Board
Chairman

၂ နှစ် (သက်တမ်ုံး ၂ ကကမ်ထက်ပုမု ြန်ထျှောုံးြွင့််မရှပါ)

Member

၂ နှစ် (သက်တမ်ုံး ၂ ကကမ်ထက်ပုမု ြန်ထျှောုံးြွင့််မရှပါ)

Investment

ပင်စင်ရန်ပုလငွမ ျှောုံးကု

Management

လ

စီမြန်ြွရျှောတွင်

ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမူဝါ

ျှောင်ရွက်ပါသည်။ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမူဝါ မှျှော ပုင်

နှင့်် ထပ
ု ုင်

ြ မှတ်

ုင်မှုအမ ြုုံးအစျှောုံးမ ျှောုံး

ုင်မှုအမ ြုုံးအစျှောုံးတစ်ြုြ င်ုံးစီအလုက် အြ ြုုံးက ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှ

ပြင်ုံးပြစ်ပါသည်။ ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှု မန်လနဂ ျှောသည် အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအတွက်
အလကျှောင်ုံး

ုုံး အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးလပုံးနုငရ
် န်

လတွုံးလြေါ်လပမျှော်ပမင်၍ တျှော

ဝန်အပပည့််အဝ ယူရမည်ပြစ်ပါသည်။
၂၇။ Interest Rate

၇.၉၀%

၂၈။

Retirement Account

အြွြို့ဝင်

Number

ဝင်လ ကုံး၊ ပပြုပပင်လပပျှောင်ုံးလမှုအတွက် အကကြုလလ ျှော်လ ကုံးထည့််ဝင်လ ကုံး

(Identity Number)

နှငပ့်် ပြုပပင်လပပျှောင်ုံးလမှုအလွန် လလ ျှော်လ ကုံးထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံးနှင့်် တုုံးပွျှောုံး

တစ်ဦုံးြ င်ုံးစီအတွက်

မှုမ ျှောုံးပါဝင်သည့််

ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံး၊

တစ်ဦုံးြ င်ုံးလငွစျှောရင်ုံးတစ်ြုစီကု

အစုုံးရထည့််

ြွင့််လှစ်လပုံးထျှောုံးပါ

သည်။
၂၉။

Contribution

Government

Collection Process

ပပဋ္ဌျှောန်ုံးြ က်အရ

Pension

Fund

Act

B.E

2539,

Section

39

ဥပလ အတည်ပပြုသည့်် အြ န်လနှ င်ုံးပုငုံး် ကျှောလတွင်

လုပ်ငန်ုံးြွင်သု ဝင်လရျှောက်လျှောလသျှော အစုုံးရဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးမှျှော သတ်မှတ်
ထျှောုံးလသျှော ထည့််ဝင်လ ကုံးနှုန်ုံးကု ရန်ပလ
ု ငွအြွြို့သု ထည့််ဝင်လပုံးရပါမည်။
၎င်ုံးဥပလ အရပင် အြွြို့ဝင်သည် အြ န်ကျှောလတစ်ြုတွင် လစျှောမရရှ
ပါက သမ
ု

ုတ် လလ ျှော့်ြ လစျှောရရှလနလသျှော ကျှောလတွငပ် ြစ်ပါက ၎င်ုံးအြွြို့

ဝင်ရရှလသျှော လစျှော၏အြ ြုုံးအစျှောုံးကု စုလ

ျှောင်ုံးလငွထသု

လွှလပုံးရမည်

ပြစ်ပါသည်။
ရန်ပလ
ု ငွလကျှောက်ြသည့််ပုစမှျှော
တျှောဝန်ြအပြစ်လ

အစုုံးရဌျှောန

(state

agency)မ ျှောုံးမှ

ျှောင်ရွက်ကျှော အြွြို့ဝင်မ ျှောုံး၏ ထည့််ဝင်လ ကုံးကု GPF

ရန်ပုလငွအြွြို့သု ထည့််ဝင်လပုံးပါသည်။ အစုုံးရဌျှောန(state agency) သည်
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အြွြို့ဝင်ရရှလသျှောလစျှောမှ စုလ

ျှောင်ုံးလငွပမျှောဏကု ထန်ြ န်ထျှောုံးငပီုံး အစုုံးရ

ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး လစျှောရသည့််လနတွင် ၎င်ုံးစုလ
မည်ပြစ်ပါသည်။ ထအပပင်
ု
စုလ

ျှောင်ုံးလငွကု လွှလပပျှောင်ုံးလပုံးရ

ျှောင်ုံးလငွနှင့်် ပမျှောဏညီမ သည့်် အစုုံးရ၏

ထည့််ဝင်လ ကုံးအျှောုံးလည်ုံး ၎င်ုံးလလပပျှောင်
ွှ
ုံးသည့််လနတွင်ပင် တစ်ပါတည်ုံး
ထည့််သွငုံး် လွှလပပျှောင်ုံး လပုံးပါသည်။ (Section40)
စနစ်လ

ျှောင်ုံးမှ စနစ်အသစ်သု လပပျှောင်ုံးလျှောလသျှော ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးအတွက်

အစုုံးရမှထည့််ဝင်လပုံးလသျှော ကနဦုံးရန်ပုလငွ (Initial Fund) ကုမူ ဘဏ္ဍျှော
လရုံးဝန် ကကီုံး ဌျှောနမှ

ြ မှ တ် ထျှောုံးလသျှောစ နှု န်ုံး မ ျှောုံး၊

လု ပ် ထုံးု လို ပ ် န ည် ား

မ ျှောုံးနှ င့်် အ ညီ တွက်ြ က်ငပီုံး အစုုံးရအပ်လငွ (Government Deposit)
ထမှ လွှလပုံးပါသည်။ (Section 40)
ပင်စင်ရရှသူအျှောုံး အစုုံးရမှလပုံးလသျှော လလ ျှော်လ ကုံး သမ
ု
အပုရလငွအျှောုံးလည်ုံး အစုုံးရဌျှောနမှပင် တျှောဝန်ယက
ူ ျှောလ
အစုုံးရဌျှောနသည်

အြွြို့ဝင်လစျှောရလသျှော

ုတ် ပင်စင်စျှောုံး၏

ျှောငရ
် ွက် လပုံးပါသည်။

အြ န်တုင်ုံးတွင်

ဝန်ကကီုံးဌျှောနမှ

သတ်မှတ်ထျှောုံးလသျှော နှုန်ုံးထျှောုံးမ ျှောုံးအတုင်ုံး အြွြို့ဝင်၏ လငွစျှောရင်ုံး (Member’s
account) ထသု ထည့််ဝင်လပုံးပါသည်။ (Section 41 page 16)
အစုုံးရဌျှောနမ ျှောုံးမှ တျှောဝန်ယက
ူ ျှော ကကီုံး ကပ်လ
သည့််လနတွင်

ထည့််ဝင်လ ကုံးအျှောုံး

ျှောင်ရွက်ငပီုံး လစျှောထုတ်

အြွြို့ဝင်၏လစျှောထမှ

ြ န်လှပ်ကျှော

ရန်ပလ
ု ငွအြွြို့ထသု ထည့််သွင်ုံးလပုံးမှုမ ျှောုံးလ ကျှောင့်် ထည့််ဝင်လ ကုံး လန က်
က မူမ ျှောုံး မပြစ်လပေါ်နုငလ
် ကျှောင်ုံး သုုံးသပ်ယူ
၃၀။

မပါသည်။

Asset Allocation

လက်ရှမပဋ္ဌာန်ားထျှောုံးသည့်် ဥပလ အရ ရန်ပလ
ု ငွပုင်

(382118.14 Million

စျှောုံးရမှုနည်ုံးလသျှော ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးတွင် ရင်ုံးနှီုံးမြြှ ပ်နှရမည်ပြစ်ပါသည်။

Baht in 2018)

(ဥပမျှော - ဘဏ်အပ်လငွမ ျှောုံး၊ အစုုံးရစျှောြ ြုပ်မ ျှောုံးနှင့်် အစုုံးရအျှောမြ စျှောြ ြုပ်မ ျှောုံး)
ပုင်

ုင်မှု၏ ၆၀% ကု စွန်

ုင်မှု၏ ၄၀% ကု စွန်စျှောုံးရမှုမ ျှောုံးသည့်် ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံး (ဥပမျှော -

စလတျှော့်အတ်ြ န်ုံးလုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံး၊ လြ ုံးလငွလက်မှတ်လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံးနှင့်် လလှယ်
နုငလ
် သျှော

လြ ုံးလငွလက်မှတ်လုပင
် န်ုံးမ ျှောုံး)

တွင်ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှနုင်ပါသည်။

ထြ
ု ွင့််ပပြုထျှောုံးသည့်် ရျှောြုင်နှုန်ုံးအနက်မှ ၁၀% ကုသျှော စလတျှော့်အတ်ြ န်ုံး
လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံးနှင့်် ကျှောလရှည်လြ ုံးလငွလုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံး (Non-rated corporate
debentures) တွင်လည်ုံး ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှရမည် ပြစ်ပါသည်။
-

Thai Short-term Bonds (27.25%)

-

Thai Government Bonds (19.94%)

-

Thai Corporate Bonds

(16.98%)

-

Inflation Link Bonds

(1.55%)

-

Thai Public Equity

(6.93%)

-

Thai Real Estate

(5.07%)

-

Thai Private Equity

(0.86%)
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-

Money Market (0.66%)

-

Global Corporate Bonds (0.01%)

-

Developed Market Public Equity

(6.28%)

-

Emerging Market Public Equity

(2.93%)

-

Global Real Estate (3.41%)

-

Infrastructure (1.92%)

-

Commodities (0.11%)

-

Global Private Equity (2.12%)

-

China Bonds (0.78%)

-

China Equity (0.30%)

-

Absolute Return Fund (3.03%)

Withdraw

ဝန်ထြ်ားထည်ဝင်ဆ ကား

ထည်ဝင်ထာားသည်

ြည်သည်ဝန်ထြ်ားြ

Contributions

ဝန်ထြ်ားထည်ဝင်ဆ ကား၊ အစိုားရထည်ဝင်ဆ ကားနှင် အမြတ်ြ ာားကို မပန်
လည်ရရှြည် မြစ်ပါသည်။
အမှုထမ်ုံးသက် (၁၀) နှစ် မှ (၂၅) နှစ်အတွငုံး် ရှသည့်် အြွြို့ဝင်သည်
လုပ်သက်

ုလငွ ြစျှောုံးြွင့််ရှသည်။

အမှုထမ်ုံးသက် (၂၅) နှစ်နှင့််အထက်ရှပါက
-

ပင်စင်လစျှော သမ
ု

ုတ် လုပ်သက်

ုလငွ

-

ဝန်ထမ်ုံးထည့််ဝင်လ ကုံး

-

အစုုံးရထည့််ဝင်လ ကုံး

-

Post-reform Compensation

-

Pre-reform Compensation (စနစ်ဆဟာင်ားြှ စနစ်သိုေ့
ဆမပာင်ားလာသည်ဝန်ထြ်ား)

၃၂။

Tax Exemption

ထင
ု ုံး် နုင်င၏

အငငမ်ုံးစျှောုံးစုလငွအစီအစဉ်မ ျှောုံးမှ

အြွန်လလ ျှော့်လပါ ့်ြွင့်် လပုံးပါသည်။

ထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံးကု

ုလုသည်မှျှော ရန်ပလ
ု ငွမ ျှောုံးသု ထည့််ဝင်

လ ကုံးမ ျှောုံးကု တစ်နှစ်လ င် ဘတ် (၃၀၀၀၀၀) အထ အြွန်လလ ျှော့်လပုံးငပီုံး
(the first “E”)၊ ထည့််ဝင်လ ကုံးမ ျှောုံးကု ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးမှ ရရှသည့််
အြွန်လလ ျှော့်လပါ ့်ြွင့််လပုံးရန် သတ်မှတ်ထျှောုံးသည့်် အက ြုုံးအပမတ်မ ျှောုံးကု
အြွန်လလ ျှော့်လပုံးပြင်ုံး (the second “E”) နှင့်် အြွန်လလ ျှော့်လပါ ့်လပုံးရန်
သတ်မှတ်ထျှောုံးသည့််

အငငမ်ုံးစျှောုံးအက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးကု

လွတ်ြွင့်် လပုံးပြင်ုံး (the third “E”) ပြင့််လပုံးပါသည်။
၃၃။

Coverage

၃၄။ Earning limitation

_

for coverage
၃၅။ Penalty for late

_

အြွန်ကင်ုံး

ို

26
စဉ်

အလ ကာင််းအရာ

လဖာ်ပပချက်

contribution
၃၆။
၃၇။

Additional Savings

Retirement Mutual Fund, National Savings Fund (NSF),

Fund

Super Saving Fund

the source of

Contributions of the Employee & Government Contribution

the fund
၃၈။

Remark

ပူးတွဲ - ၂
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ထှိိုင််းနှိိုင်ငံပင်စင်

င် လက်ရှှိကျငေ့်သံို်းလျက်ရှှိလသာ ပင်စင်အစီအစဉ်မျာ်း

Civil Service Pension Scheme (1902)


ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံး အက ြုုံးဝင်ပါသည်။



Pension Act B.E 2444 (1901)၊ ၁၉၅၁ ြုနှစ်တွင် Civil Service Pension Act B.E. 2494 (1951) ပြင့််
အစျှောုံးထုုံးပပဋ္ဌျှောန်ုံးပါသည်။



သတ်မှတ်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််စနစ် (Defined Benefit) ပြစ်ပါသည်။



ပင်စင်အသုုံးစရတ်ကု တစ်နှစ်ြ င်ုံးလ ျှောထျှောုံးသုုံးစွသည့််စနစ် (Pay-as-you-go) ပြစ်ပါသည်။



နုင်ငလတျှော်ဘဏ္ဍျှောလငွမှ က ြသုုံးစွပါသည်။

 တစ်သက်တျှောပင်စင်လပုံးပါသည်။

Provident Fund (1987)


ပုဂလ
္ ကကဏ္ဍမှ အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံးအတွက် ပထမဦုံး



နုင်ငလတျှော်ပုင်လုပ်ငန်ုံးမ ျှောုံးမှ အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံးနှင့်် ပုဂ္လကကဏ္ဍမှ အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံး အက ြုုံးဝင်ပါသည်။



ုုံး ပင်စင်အစီအစဉ်ပြစ်ပါသည်။

နဒအလလ ျှောက်အစီအစဉ်ငပီုံး သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံးစနစ်ပြစ်ပါသည်။



ထည့််ဝင်လ ကုံးပမျှောဏမှျှော လစျှော/စရတ်၏ ၂ % မှ ၁၅% အထ ထည့််ဝင်နုင်ပါသည်။



အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််ကု တစ်လုုံးတစ်ြတည်ုံးထုတ်လပုံးပါသည်။



အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မှျှော ထည့််ဝင်လ ကုံး ထည့််ဝင်ထျှောုံးသည့်် ရျှောြုင်နှုန်ုံးနှင့်် ထည့််ဝင်ထျှောုံးသည့််နှစ်အလုက်
အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့်် ပပန်လည်လပုံးပါသည်။

Social Security Fund (SSF) (1990)


ပုဂလ
္ ကကဏ္ဍမှ အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံးနှင့််အစုုံးရအလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံး (လနစျှောုံးလလပုံးလိုပ်သာားအပါအဝင်)မ ျှောုံးကု
လူမှုလရုံး



ုင်ရျှောအကျှောအကွယ်လပုံးနုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ြွြို့စည်ုံးထူလထျှောင်ပြင်ုံးပြစ်ပါသည်။

မဝင်မလနရ၊ သတ်မှတ်အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််စနစ်ပြစ်ပါသည်။
အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့်် (၇) မ ြုုံးလပုံးပါသည်။ (န မက န်ုံး၊ မီုံးြွျှောုံးြွင့််၊ မသန်စွမ်ုံး၊ လသ

ုုံးမှု (ဉပြာ-အသုဘစရတ်)၊

ကလလုံးသူငယ်လစျှောင့််လရှျှောက်မှု၊ အလုပ်လက်မ့်၊ ပင်စင်)


ထည့််ဝင်လ ကုံးအပြစ် အလုပ်သမျှောုံး ၅%၊ အလုပ်ရှင် ၅%၊ အစုုံးရမှ ၂.၇၅% ထည့််ဝင်ရပါသည်။



သက်ကကီုံးအက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံး ြစျှောုံးြွင့််ပပြုရျှောတွင် အမှုထမ်ုံးသက် (၁၅) နှစ်ရှသည့်် အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံး
အျှောုံးတစ်သက်တျှောပင်စင်၊ အမှုထမ်ုံးသက် (၁၅) နှစ်လအျှောက်အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံးကု တစ်လုုံးတည်ုံးပင်စင်၊
ကုယ်ပုင်လုပ်ငန်ုံးလုပ်ကုင်သူမ ျှောုံးကု တစ်လုုံးတည်ုံးပင်စင် စသည့််ပုစမ ျှောုံးပြင့်် လပုံးအပ်ပါသည်။
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Government Pension Fund (GPF) (1997)


ဘဏ္ဍျှောလရုံးဝန်ထုပ်ဝန်ပုုံးပြစ်လပေါ်လနသည့်် ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးပင်စင်၏ အြက်အြကု လပြလလ ျှော့်လပုံးနုင်ရန်နှင့််
အငငမ်ုံးစျှောုံးအက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််မ ျှောုံးကု ပုမုတုုံးပမင့််လပုံးနုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။



၁၉၉၇ ြုနှစ်တွင် စတင်တျှောဝန်ထမ်ုံးလ



သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံးအစီအစဉ်ပြစ်ပါသည်။



ငမြုြို့ပပဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးသည် ၃% အထထည့််ဝင်ရငပီုံး၊ အစုုံးရသည် ၃% ထည့််ဝင်လပုံးပါသည်။ အလပြြလစျှော၏
၁၅%အထကု ဝန်ထမ်ုံးမှ
(အစုုံးရအလနပြင့်် စနစ်အလ

ျှောင်သည့်် ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးအျှောုံးလုုံး မပြစ်မလန အက ြုုံးဝင်ပါသည်။

နဒအလလ ျှောက်ထည့််ဝင်နုင်ပါသည်။
ျှောင်ုံးမှ လပပျှောင်ုံးလျှောသည့််ဝန်ထမ်ုံးမ ျှောုံးအတွက် Pre-reform Compensation

နှင့်် ပင်စင်လစျှောတွက်ြ က်မှုပုလသနည်ုံး အလပပျှောင်ုံးအလလ ကျှောင့်် အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့်် လလ ျှော့်နည်ုံးသွျှောုံးမှု
အတွက် Post-reform Compensation တက
ု ု ထည့််ဝင်လပုံးပါသည်။)


အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််လပုံးသည့််ပုစမှျှော လစဉ်ပင်စင်နှင့််

ုလငွတပြစ်
ု ပါသည်။

Retirement Mutual Fund (RMF)


၂၀၀၁ ြုနှစ်တွင်စတင်အသုုံးပပြုပါသည်။



သက်လတျှောင့််သက်သျှောရှလသျှော အငငမ်ုံးစျှောုံးဘဝအတွက် ကုယ်ပုင်လရရှည်စုလ

ျှောင်ုံးလငွမ ျှောုံး ပမင့််တင်နုင်ရန်

ရည်ရွယ်သည်။



လူတင
ု ်ုံးအတွက် အက ြုုံးဝင်လသျှော ပင်စင်စနစ်တစ်ြုပြစ်ပါသည်။
နဒအလလ ျှောက်ထည့််ဝင်နုင်သည့်် သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံး လပုံးသွင်ုံးရသည့််စနစ်ပြစ်ပါသည်။



အက ြုုံးြစျှောုံးြွင့််အလနပြင့်် မမတု၏ စုလ

ျှောင်ုံးလငွမ ျှောုံးအျှောုံး တစ်လုုံးတစ်ြတည်ုံး ပပန်လည်ရရှမည်ပြစ်ငပီုံး၊



ရင်ုံးနှီုံးပမြုပ်နှမှုမ ျှောုံးမှ အတုုံးနှင့််အပမတ်မ ျှောုံးလည်ုံး ရရှြစျှောုံးနုင်ပါသည်။



လစျှောအစျှောုံးထုုံးရရှသည့်် ဝင်လငွနှုန်ုံးထျှောုံးမှျှော မမ၏စုလ



အသက် ၅၅နှစ်ပပည့််သည့််အြ န်တွင် ထည့််ဝင်လ ကုံး(စုလ

ျှောင်ုံးလငွလပေါ် မူတည်ငပီုံး ကွလွမှုရှပါသည်။
ျှောင်ုံးထျှောုံးသည့််)ကျှောလ အနည်ုံး

ုုံး ၅ နှစ်ရှလ င်

အြွန်လလ ျှော့်လပါ ့်ြစျှောုံးြွင့်် နှစ်စဉ်ရရှမည်ပြစ်ပါသည်။

Old Age Allowance (OAA)


၂၀၀၅ ြုနှစ်တွင် စတင်အသုုံးပပြုပါသည်။



သက်ကကီုံးရွယ်အုမ ျှောုံး သက်သျှောလြ ျှောင်ြ လရုံးအတွက် တစ်သက်တျှောပင်စင်ပုစပြင့်် လပုံးအပ်ရန်ရည်ရွယ်ပါ
သည်။



အစုုံးရပင်စင်မရရှလသျှော အသက် ၆၀ နှစ်နှင့််အထက် သက်ကကီုံးရွယ်အုမ ျှောုံးအတွက်ပြစ်ပါသည်။



ထည့််ဝင်လ ကုံးထည့််သွင်ုံးရန်မလုအပ်ပါ။



နုင်ငလတျှော်ဘဏ္ဍျှောလငွမှ တုက်ရုက်က ြပြင်ုံးပြစ်ပါသည်။



လက်ရှကျှောလတွင် ြွင့််ပပြုလပုံးလသျှော လထျှောက်ပ့်လ ကုံးမှျှော ရရှသူ၏ အသက်အရွယ်လပေါ်တွင် မူတည်ငပီုံး ကွ
လွနုင်ပါသည်။

29

National Savings Fund (NSF)


၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင်စတင်တည်လထျှောင်ပါသည်။



ကုယ်ပုင်စီုံးပွျှောုံးလရုံးလုပ်သူမ ျှောုံးအတွက် တစ်သက်တျှောပင်စင်လပုံးအပ်ပြင်ုံးနှင့်် အငငမ်ုံးစျှောုံး

ုလငွ လပုံးအပ်

ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။




အြွြို့ဝင် ၂.၃ သန်ုံး ရှပါသည်။
နဒအလလ ျှောက်ထည့််ဝင်နုင်သည့်် သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံး လပုံးသွင်ုံးရသည့််စနစ်ပြစ် ပါသည်။
အြွြို့ဝင်မ ျှောုံးအလနပြင့်် တစ်နှစ်လ င် ထုင်ုံးဘတ် ၅၀ မှ ၁၃၂၀၀ အတွင်ုံး ထည့််ဝင်နုင်ငပီုံး

ွလ

ျှောင်မှု

(Incentive) တစ်ြုအလနပြင့်် အစုုံးရမှလည်ုံး တစ်နှစ်လ င် ထုင်ုံးဘတ် ၁၂၀၀ နှင့်် လအျှောက်ပမျှောဏအျှောုံး
ထည့််ဝင်လပုံးပါသည်။


၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် စတင်အသုုံးပပြုပါသည်။

Super Savings Fund (SSF)


၂၀၁၉ ြုနှစ်တွင် စတင်တည်လထျှောင်ပါသည်။



သက်လတျှောင့််သက်သျှောရှလသျှော အငငမ်ုံးစျှောုံးဘဝအတွက် ကုယ်တုင်စုလ

ျှောင်ုံးသည့််စနစ်ကု ပမင့််တင်နုင်ရန်

ရည်ရွယ်သည့်် လူတုင်ုံးအတွက် အက ြုုံးဝင်လသျှော ပင်စင်စနစ်တစ်ြုပြစ်ပါသည်။


ဝင်လငွအလယ်အလတ်နှင့်် ဝင်လငွနည်ုံးပါုံးလသျှော အလုပ်သမျှောုံးမ ျှောုံးနှင့်် ပထမဦုံး

ုုံးအလုပ်ဝင်လရျှောက် သူတင
ု ်ုံး

အတွက် ပြစ်ပါသည်။


နဒအလလ ျှောက်ထည့််ဝင်နုင်သည့်် သတ်မှတ်ထည့််ဝင်လ ကုံး လပုံးသွင်ုံးရသည့််စနစ်ပြစ်ပါသည်။



စုလ

ျှောင်ုံးလငွမ ျှောုံးနှင့််အတုုံးကု တစ်လုုံးတစ်ြတည်ုံး ရရှမည်ပြစ်ပါသည်။



လစျှောအစျှောုံးထုုံးရရှသည့်် ဝင်လငွနှုန်ုံးထျှောုံးမှျှော မမ၏စုလ



အနည်ုံး



၂၀၂၀ အလစျှောပုင်ုံးကျှောလတွင် စတင်အသုုံးပပြုပါသည်။

ုုံး (၁၀) နှစ် စုလ

ျှောင်ုံးလငွလပေါ်မူတည်ငပီုံး ကွလွမှုရှပါသည်။

ျှောင်ုံးထျှောုံးလ င် အြွန်လလ ျှော့်လပါ ့်ြွင့်် ရရှမည်ပြစ်ပါသည်။
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လက်ရြင်
ှ စင်စား င် ားနှင်

ပင်စင်စာ်းဦ်းလရနှငေ့် ပင်စင်အသံို်းစရှိ

်လ

သံိုးစရတ် ဒပခ ဒန

ာင်ရွက်ပပီ်းစီ်းမှု အလပခပပဇယာ်း

( ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ စက်

500,000

င်ဘာလအထှိ )

1,350,000.00
1,250,000.00

450,000

950,000.00

300,000

850,000.00
750,000.00

250,000

650,000.00

200,000

550,000.00

150,000

450,000.00
350,000.00

100,000

250,000.00

50,000
0

အသံို်းစရှိ

ပင်စင်စာ်းဦ်းလရ

1,050,000.00

350,000

် ( ကျပ်သန််း )

1,150,000.00

400,000

150,000.00
၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈ ( ဧငပီမှ

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

50,000.00

စက်တင်ဘျှောလ)

ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်
ဦုံးစီုံးဌျှောန

နုင်ငလရုံး

ကျှောကွယ်လရုံး

လုပ်ငန်ုံး

အသုုံးစရတ်

( ဦုံးလရ )

( ဦုံးလရ )

( ဦုံးလရ )

( ဦုံးလရ )

( က ပ်သန်ုံး )

၂၀၁၈ (ဧပြီ ှ
စဉ်

ဌာန

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

စက်တင်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘာလ)
ဦားစားဌာန

၁။

( ဦားဆရ )
နိုင်ငံဆရား

၂။

( ဦားဆရ )
ကာကွယ်ဆရား

၃။

( ဦားဆရ )
လိုပ်ငန်ား

၄။

( ဦားဆရ )

၅။

၆။

စိုစိုဒြေါင်း
( ဦးဒရ )
သံိုးစရတ်
( က ြ်သန်း )

၂၈၂,၀၉၂

၂၇၀,၇၉၂

၂၉၄,၇၉၄

၃၀၅,၅၇၃

၃၃၆,၀၀၂

၃၆၅,၃၈၆

၃၉၀,၁၂၃

၄၀၂,၁၈၂

၄၂၅,၁၈၈

၄၅၁,၄၁၁

၂၈,၉၅၈

၄၀,၀၈၁

၄၃,၀၇၇

၄၅,၀၈၉

၄၇,၉၄၅

၅၀,၂၁၅

၅၂,၁၉၇

၅၂,၈၂၄

၅၃,၈၃၆

၅၃,၈၆၇

၂၀၅,၆၀၈

၂၁၈,၃၆၂

၂၂၁,၃၄၉

၂၄၃,၈၇၆

၂၁၃,၃၆၂

၂၂၄,၆၅၉

၂၃၅,၇၂၂

၂၄၁,၉၅၆

၂၄၉,၄၉၉

၂၆၂,၅၂၆

၈၈,၀၃၄

၉၁,၆၁၁

၁၀၂,၄၄၅

၁၁၄,၀၂၂

၁၂၄,၉၇၄

၁၃၃,၄၃၀

၁၄၁,၄၆၇

၁၄၅,၆၉၅

၁၅၈,၃၃၀

၁၆၅,၉၃၅

၆၀၄,၆၉၂

၆၂၀,၈၄၆

၆၆၁,၆၆၅

၇၀၈,၅၆၀

၇၂၂,၂၈၃

၇၇၃,၆၉၀

၈၁၉,၅၀၉

၈၄၂,၆၅၇

၈၈၆,၈၅၃

၉၃၃,၇၃၉

၁၈၁,၀၃၁.၂၈

၂၆၁,၄၄၉.၇၇

၃၅၆,၂၈၉.၃၂

၄၂၈,၆၉၈.၇၈

၆၃၃,၅၀၁.၆၅

၆၈၃,၈၂၆.၃၃

၇၀၉,၀၆၆.၈၃

၄၀၆,၁၈၇.၄၇

၁၁၁၆,၀၈၄.၂၆

၁၂၆၈,၀၇၃.၆၃

ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

ှတ်ခ က်။ (၁)

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် အထ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပင်စင်စာားအင်အာားနှင်အသံိုားစရတ်ြ ာားကို ဆြာ်မပထာားမြေင်ားမြစ်
ပါသည်။

(၂)

ပင်စင်အသံိုားစရတ် တွင် ၂၀၁၈ ( ဧပပလြှစက်တင်ဘာလထ) ( ၆ )လ ကာလ အတွကသ
် ာ မြစ် ဆသာဆ ကာင် အသံိုားစရတ်ြှာ ထက်ဝက်
ဆလ ာက ဆနမြေင်ားမြစ်ပါသည်။
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ြင်စင်

င
ို ်ရာကစစရြ် ား တက်

ပင်စင်ဦားစားဌာနသည် ဦားစားဌာနြ ာားတွင်
ထြ်ားဆ

ဓက တာဝန်ယူဒ
တာဝန်ထြ်ားဆ

ာင်ရွက်ဒနဒသာဌာန ား

ာင်ြေွဲဆသာ ဝန်ထြ်ားြ ာား၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရားတာဝန်

ာင်ြေွဲသူြ ာား၊ လိုပ်ငန်ားအြွွဲြို့အစည်ားြ ာားတွင် တာဝန်ထြ်ားဆ

ာင်ြေွဲဆသာ ဝန်ထြ်ားြ ာား အပငြ်ားစာား

ယူသည်အြေါ ရရှြည် ပင်စင်အက ားြေံစာားြေွင်ြ ာားကို တွက်ြေ က်၍ ဆငွဆပားြန်ေ့ြ ာား ထိုတ်မပန်ဆပားရပါသည်။
ကာကွယ်ဆရားတာဝန်ထြ်ားဆ

ာင်ဆသာ တပ်ြဆတာ်သာားြ ာားအတွက် ပင်စင်အက ားြေံစာားြေွငက
် ို ကာကွယ်

ဆရားဝန်ကကားဌာနဆငွစာရင်ားရံိုားြှ တွက်ြေ က်ဆပားပပား ဆငွဆပားြန်ေ့ြ ာား ထိုတ်မပန်ဆပားရပါသည်။

ပင်စင်အသံိုား

စရတ်နှင်စပ်လ ဉ်ား၍ ဦားစားဌာန၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရား၊ ကာကွယ်ဆရား အသံိုားစရတ်ြ ာားကို ပင်စင်ဦားစားဌာနြှ တာဝန်ယူ
ဆ

ာင်ရွက်ရပပား လိုပ်ငန်ားအြွွဲြို့အစည်ားြ ာား၏ ပင်စင်အသံိုားစရတ်ကို လိုပ်ငန်ားအြွွဲြို့အစည်ားြ ာားြှ တာဝန်ယူ

ဆ

ာင်ရွက်ရပါသည်။

ြင်စင် သံးို စရတ် ား
ပင်စင်စာားအင်အာားနှင် ပင်စင်အသံိုားစရတ်သည် နှစ်စဉ်တိုားမြင်လ က်ရှပါသည်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာ
ဆရားနှစ်ြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ဆရားနှစ်အထ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် တိုားတက်လာဆသာ ပင်စင်စာားအင်အာားနှင်
အသံိုားစရတ်ကို အထက်ပါ ဇယာား ၊ ဂရပ်ြ ာားမြင် ဆြာ်မပအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်
ကိုန်

ံိုားပပားဆနာက် ပင်စင်စာားအင်အာား (ဦားစားဌာန + နိုငင
် ဆ
ံ ရား + ကာကွယ်ဆရား+ လိုပ်ငန်ား) အပါအဝင်ြှာ

(၉၃၃,၇၃၉) ဦား မြစ်ပါသည်။ ပင်စင်အသံိုားစရတ်( ဦားစားဌာန + နိုငင
် ဆ
ံ ရား + ကာကွယ်ဆရား + လိုပ်ငန်ား)
အပါအဝင်ြှာ က ြ်သန်းဒြေါင်း ( ၁,၂၆၈,၀၇၃.၆၃ ) မြစ်ပါသည်။
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၂၀၁၅-၂၀၁၆ ှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ထ ြင်စင်စား င် ားနှင် သံိုးစရတ် ားနှင်
နိုင်ငံဒတာ် သံးို စရတ်တင် ြင်စင် သံးို စရတ်ြေါဝင် ှု ရာခိုင်နန
ှု း်

က ပ်(ဘလယံ)
ဦးစီးဌာန

နိုင်ငဒ
ံ ရး

ကာကယ်ဒရး

လိုြ်ငန်း

နိုင်ငံ

စိုစိုဒြေါင်း

ဒတာ်
သံိုး
စရတ်

ဘဏ္ဍာဒရး
နှစ်

င် ား

သံိုး

င်

သံိုး

စရတ်

ား

စရတ်

င် ား

သံိုး
စရတ်

င် ား

သံိုး
စရတ်

င် ား

သံိုး
စရတ်

နိုင်ငဒ
ံ တာ်၏

တင်

စိုစိုဒြေါင်း

ြင်စင်

သံိုးစရတ်

သံိုး
စရတ်
ြေါဝင် ှု
ရာခင
ို ်
နှုန်း

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၃၆,၀၀၂

၂၆၄.၉၇၆

၄၇,၉၄၅

၃၆.၀၇၀

၂၁၃,၃၆၂

၂၅၇.၈၀၀

၁၂၄,၉၇၄

၇၄.၆၅၆

၇၂၂,၂၈၃

၆၃၃.၅၀၂

၂၃,၀၁၇.၀၀၀

၂.၇၅%

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၆၅,၃၈၆

၂၈၈.၈၁၉

၅၀,၂၁၅

၃၅.၂၅၃

၂၂၄,၆၅၉

၂၆၇.၂၃၆

၁၃၃,၄၃၀

၉၂.၅၁၉

၇၇၃,၆၉၀

၆၈၃.၈၂၇

၂၂,၅၁၇.၀၀၀

၃.၀၄%

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၃၉၀,၁၂၃

၃၀၅.၆၄၀

၅၂,၁၉၇

၃၂.၃၁၂

၂၃၅,၇၂၂

၂၇၈.၈၀၁

၁၄၁,၄၆၇

၉၂.၃၁၄

၈၁၉,၅၀၉

၇၀၉.၀၆၇

၂၃,၀၆၉.၁၀၇

၃.၀၇%

၂၀၁၈(၆)လ

၄၀၂,၁၈၂

၁၅၉.၅၁၈

၅၂,၈၂၄

၁၅.၆၂၆

၂၄၁,၉၅၆

၁၄၅.၅၀၆

၁၄၅,၆၉၅

၈၅.၅၃၇

၈၄၂,၆၅၇

၄၀၆.၁၈၇

၁၁,၇၄၄.၀၀၀

၃.၄၆%

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၄၂၅,၁၈၈

၄၁၃.၀၃၁

၅၃,၀၁၆

၃၇.၀၃၃

၂၄၉,၄၉၉

၃၇၇.၄၄၀

၁၅၈,၃၃၀

၂၈၈.၅၈၀

၈၈၆,၀၃၃

၁,၁၁၆.၀၈၄

၂၇,၅၈၃.၀၀၀

၄.၀၅%

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၄၅၁,၄၁၁

၄၅၉.၁၆၇

၅၃,၈၆၇

၃၇.၉၈၁

၂၆၂၅၂၆

၄၃၅.၂၁၀

၁၆၅၉၃၅

၃၃၅.၇၁၆

၉၃၃၇၃၉

၁,၂၆၈.၀၇၄

၃၅,၂၄၃.၉၈၁

၃.၆၀%

ဇာစ်ပ စ်။

ြင်စင်ဦးစီးဌာန
ရသံးို ှနး် ဒပခဒငစာရင်းဦးစီးဌာန၏ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် လိုက်ရသံိုးခန် န
ှ ်းဒပခဒငစာရင်း

င
ို ်ရာ ခ က် လက် ား (Citizen’sBudget)
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ြင်စင်စား င် ားနှင်

သံိုးစရတ်

(၂၀၂၀ ဒ ာက်တိုဘာလ ှ ဇ
ီ င်ဘာလ ထ)
(က ပ်သန်ားဆပါင်ား)
စဉ်

ြွဲှေ့ စည်း

စိုစိုဒြေါငး်

ြင်စင်လစာ

င် ား

သံိုးစရတ်

ိုဒင

စိုစိုဒြေါငး်

သံိုးစရတ်

သံိုးစရတ်

၁

ဦားစားဌာန

၄၆၀၄၈၁

၁၀၄,၀၀၅.၅၀၁

၁၄,၇၆၃.၉၂၂

၁၁၈,၇၆၉.၄၂၃

၂

နိုငင
် ဆ
ံ ရား

၅၄၀၆၅

၉,၅၉၀.၅၂၂

၄၀.၀၂၁

၉,၆၃၀.၅၄၃

၃

ကာကွယ်ဆရား

၂၆၄၉၉၅

၉၃,၁၃၄.၂၉၅

၁၄,၄၇၅.၂၃၉

၁၀၇,၆၀၉.၅၃၄

စိုစိုဒြေါငး်

၇၇၉၅၄၁

၂၀၆,၇၃၀.၃၁၈

၂၉,၂၇၉.၁၈၂

၂၃၆,၀၀၉.၅၀၀

ဇာစ်ပ စ်။

ြင်စင်ဦးစီးဌာန

ြှတ်ြေ က်။

ပင်စင်စာားအင်အာားသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်၊ ဒဇင်ဘာလအထ စိုစိုဆပါင်ားအင်အာားြ ာားမြစ်ပပား အသံိုားစရတ်သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာဆရား နှစ် ၏
ဆအာက်တိုဘာလြှဒဇင်ဘာလအတွင်ား အသံိုားစရတ်ြ ာား မြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် ပင်စင်ဦားစားဌာန ၊ ပင်စင်လစာဆငွြ ာား နှင်

ိုဆငွြ ာားစာရင်ား ( ဦားစားဌာန

+ နိုင်ငံဆရား + ကာကွယ်ဆရား ) အတွက် က ြ်သန်းဒြေါင်း (၁,၀၀၉,၇၀၈.၆၇၆ ) ကိုလ ာထာားြေွဲပါသည်။ ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (ဆအာက်တိုဘာလြှဒဇင်ဘာလ) အတွင်ား ပင်စင်လစာဆငွြ ာား နှင်

ိုဆငွြ ာားအသံိုားစရတ်

ြှာ ဦားစားဌာန အတွက် က ြ်သန်းဒြေါင်း(၁၁၈,၇၆၉.၄၂၃)၊ နိုင်ငံဆရားအတွက် က ြ်သန်းဒြေါင်း (၉,၆၃၀.၅၄၃)၊
ကာကွယ်ဆရားအတွက် က ြ်သန်းဒြေါင်း(၁၀၇,၆၀၉.၅၃၄)မြစ်ပပား စိုစိုဆပါင်ားြှာ က ြ်သန်းဒြေါင်း (၂၃၆,၀၀၉.၅၀၀)
မြစ်ပါသည်။
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာလရ်းနှစ်
(လအာက်

ဘ
ှိို ာလမှဒီဇင်ဘာလအထှိ)ပင်စင်အသံို်းစရှိ

်

ဦုံးစီုံးဌျှောန
၁၀၇,၆၀၉.၅၃၄

၁၁၈,၇၆၉.၄၂၃

နုင်ငလရုံး

ကျှောကွယလ
် ရုံး

၉,၆၃၀.၅၄၃
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၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်(ြထ သံိုးလြတ်) နှင် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်(ြထ သံိုးလြတ်)
ြင်စင်စား င် ားနှင်

သံိုးစရတ် နှုငး် ယှဉ်တင်ပြခ က်
(က ပ်သန်ားဆပါင်ား)

စဉ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပထြသံိုားလပတ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပထြသံိုားလပတ်

အင်အာား

အသံိုားစရတ်

အင်အာား

အသံိုားစရတ်

၄၃၁,၀၆၄

၁၁၄,၂၉၆.၁၅၈

၄၆၀,၄၈၁

၁၁၈,၇၆၉.၄၂၃

၅၃,၂၄၄

၉,၉၂၆.၇၂၀

၅၄,၀၆၅

၉,၆၃၀.၅၄၃

၂၅၂,၇၇၃

၁၀၆,၃၇၅.၀၉၄

၂၆၄,၉၉၅

၁၀၇,၆၀၉.၅၃၄

၇၃၇,၀၈၁

၂၃၀,၅၉၇.၉၇၂

၇၇၉,၅၄၁

၂၃၆,၀၀၉.၅၀၀

အဆ ကာင်ားအရာ

၁

ဦားစား

၂

နိုငင
် ဆ
ံ ရား

၃

ကာကွယ်ဆရား
စိုစိုဒြေါငး်

ပင်စင်ဦားစားဌာန၏

ပင်စင်လစာဆငွြ ာားနှင်

ိုဆငွြ ာား

ဦားစားဌာနြ ာားြှ အပငြ်ားစာားဝန်ထြ်ားြ ာား၊ နိုင်ငဆ
ံ ရားတာဝန်ထြ်ားဆ
ထြ်ားဆ

အသံိုားစရတ်ဆြေါင်ားစဉ်ဆအာက်တွင်

ာင်ဆသာ ပိုဂ္ လ်ြ ာား၊ ကာကွယ်ဆရားတာဝန်

ာင်ဆသာ တပ်ြဆတာ်သာားြ ာား၏ ပင်စင်လစာနှင် ိုဆငွြ ာားကို က ြေံသံိုားစွွဲမြေင်ားမြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်

(ပထြသံိုားလပတ်)

နှင်

ပင်စင်စာားအင်အာားကိုနှုင်ားယှဉ် ကည်ပါက
စိုစိုဆပါင်ားအင်အာားြှာ

(၇၃၇,၈၀၁)

၂၀၂၀-၂၀၂၁
၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဦားမြစ်ပပား၊

ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်
ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

(ပထြသံိုားလပတ်)
(ပထြသံိုားလပတ်)

ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်

ရှ
တွင်

(ပထြသံိုားလပတ်)တွင်

စိုစိုဆပါင်ားအင်အာားြှာ (၇၇၉,၅၄၁) ဦား မြစ်ဆသာဆ ကာင် ပင်စင်စာားဦားဆရ (၄၂,၄၆၀) ဦား တိုားတက်လာပါသည်။
အသံိုားစရတ်ကိုနှုငား် ယှဉ်ပါက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (ပထြသံိုားလပတ်)တွင် စိုစိုဆပါင်ားအသံိုား
စရတ်ြှာ က ပ်သန်ားဆပါင်ား (၂၃၀,၅၉၇.၉၇၂) မြစ်ပပား၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ် (ပထြသံိုားလပတ်)တွင်
စိုစိုဆပါင်ားအသံိုားစရတ်ြှာ က ပ်သန်ားဆပါင်ား (၂၃၆,၀၀၉.၅၀၀) မြစ်သမြင် အသံိုားစရတ်သည် က ပ်သန်ားဆပါင်ား
(၅,၄၁၁.၅၂၈) ပိုြိုလာြေွဲပါသည်။
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ြင်စင်

း စား လိုကြ
် င်စင်စား င် ား ား

၂၀၂၀ပြည်နှစ် ီဇင်ဘာလ ထ ြင်စင်
စိုစဒ
ို ြေါငး်
ြင်စင်

စဉ်

း စား

၁

သက်မပည်

၂

နှစမ် ပည်

၃

ဦးစီး
၁၇၇၁၉၀

း စား လိုက်

င် ား စာရင်း

နိုင်ငံဒရး
၃၂၇၈၀

ကာကယ်ဒရး

လိုြင
် န်း

စိုစဒ
ို ြေါင်း

၈၆၀၀

၅၉၂၆၉

၂၇၇၈၃၉

၅၄၃၃၈

၁၉၈

၁၅၈၇၆

၇၀၄၁၂

နာြက န်ား

၅၉၉၆၅

၁၀၉

၁၇၈၅၇

၇၇၉၃၁

၄

ဆလ ာ်ဆ ကား

၁၆၅၉၂

၃၃၇

၉၁၂၄

၂၆၀၅၃

၅

အထူားနှစ်မပည်

၁၆၂၇

၈၃၄၀

၆

ြသာားစို

၃၈၈၃

၆၁၉၉၈

၂၂၈၀၃၇

၇

ဆလ ာဆပါ

၁၆

၁၃၆၁

၅၃၉၀

၈

အထူားပင်စင်

၅၂၂

၆

၅၂၈

၉

ဂရိုဏာဆ ကား

၂၇၇

၂၀၂

၄၇၉

၆၇၁၃
၁၄၀၈၇၁

၂၁၂၈၅

၄၀၁၃

၁၀ စစ်ြှုထြ်ားသက်

၇၆၈၁၁

၇၆၈၁၁

၁၁ ြသန်စြ
ွ ်ားြှု

၆၆၃၉၇

၆၆၃၉၇

၁၀၈၆၄၄

၁၀၈၆၄၄

၁၂ အြ်ဆထာင်စိုဝင်
စိုစဒ
ို ြေါင်း
ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

၄၆၀၄၈၁

၅၄၀၆၅

၂၆၄၉၉၅

၁၆၇၃၂၀

၉၄၆၈၆၁
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လစာနှုန်းထား လိုကြ
် င်စင်စား င် ား ား
လစာနှုန်းထား လိုက်စိုဒြေါင်း ြင်စင်စားဒရစာရင်း(ဦးစီးဌာန)
(၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ီဇင်ဘာလ ထ )

စဉ်

လစာနှုန်း

ရာထူး

ည်

ဦးဒရ

၁

၂

၃

၄

၁

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

ရံားို အကူ / စာပေ့ို

၄၀၀၁၉

၂

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

၃

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

ရံားို အကူြှျူား/စာကူားစက်လှည်
အကူ / ယဉ်ဆြာင်ား-၅/ လိုပ်သာားြှျူား
အငယ်တန်ားစာဆရား/အငယ်တန်ား
လက်နှပ်စက်ရက
ို ် / စစ်ဆ

ားဆရားြှျူား-၄

၃၃၀၁၆
၈၉၉၂၂

အကကားတန်ားစာဆရား /
၄

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀

လက်ဆထာက်ဦားစားြှျူား /

၁၄၉၄၀၈

အကကားတန်ားလက်နှပ်စက်
ဌာနြေွွဲစာဆရား / ဒိုတယဦားစားြှျူား/
၅

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

အငယ်တန်ား

၇၁၅၈၀

လက်ဆရားတိုလက်နှပ်စက်
၆

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀

ရံားို အိုပ်

၁၅၄၈၆

၇

၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀

မြန်ြာနိုင်ငရ
ံ ွဲတပ်ြွဲြို့ွ (ရွဲအိုပ်)

၈၇၇

၈

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

ဦားစားအရာရှ

၃၂၂၆၆

၉

၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀

လက်ဆထာက်ညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၁၂၉၃၅

၁၀

၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀

ဒိုတယညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၇၂၂၀

၁၁

၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀

ညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၅၄၀၅

၁၂

၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀

ဒိုတယညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်

၁၅၄၇

၁၃

၅၅၀၀၀၀

ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်

၈၀၀

စိုစိုဒြေါငး်
ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

၄၆၀၄၈၁

ှတ်ခ က်
၅
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လစာနှုန်း လိုက် စိုစိုဒြေါငး် ြင်စင်စားဦးဒရ (နိုင်ငဒ
ံ ရး)
(၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊ ီဇင်ဘာလ ထ)

စဉ်

လစာနှုန်း

၁

၂

၁ ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

ရာထူး

ည်

ဦးဒရ

၃

၄

ရပ်ကွက်/ဆက ားရွာဆကာင်စအတွင်ားဆရားြှျူား/

၂ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

လွှတ်ဆတာ်ကိုယ်စာားလှယ်

၃ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

ပြ ြို့နယ်လပ
ို ်ငန်ားစစ်အြွွဲြို့ဝင်/ ပြ ြို့နယ်တရာား

၇၇၉၆

သူကကားအြွွဲြို့/ပြ ြို့နယ်ဆကာင်စအလိုပ်အြှုဆ

ာင်

၅၃၆၈

အြွွဲြို့/ ပြ ြို့နယ်ဆကာင်စ အတွင်ားဆရားြှျူား
၄ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀

ပြ ြို့နယ်လပ
ို ်ငန်ားအြွွဲြို့ဥကကဌ/ပြ ြို့နယ်တရာား
သူကကားဥကကဌ

၅ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

တိုင်ားဆကာင်စအလိုပ်အြှုဆ
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀

၁၀၅၉

ပြ ြို့နယ်ဆကာင်စဥကကဌ/ တိုင်ားလိုပ်ငန်ားစစ်
အြွွဲြို့ဝင်/တိုင်ားတရာားသူကကား အြွွဲြို့ဝင်/

၈၄၄

ာင်အြွွဲြို့ဝင်

တိုင်ားဆကာင်စအတွင်ားဆရားြှျူား/ ပါလြန်အတွင်ား

၆

ဝန်/တိုင်ားလိုပ်ငန်ားစစ်အြွွဲြို့ဥကကဌ

၇ ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀

တိုင်ားဆကာင်စဥကကဌ/ ဒို-ဝန်ကကား/ မပည်သူူ့လွှတ်
ဆတာ်ဒိုဥကကဌ/ တိုင်ားမပည်မပ လွှတ်ဆတာ်ဒိုဥကကဌ/

၁၀၀

၆၄

လူြ ားစိုလတ
ွှ ်ဆတာ် ဒို-နာယက
၈ ၅၅၀၀၀၀

ဗဟိုအာဏာပိုင်အြွွဲြို့ဝင်/မပည်နယ်ဦားစားအြွွဲြို့ဝင်/
အစိုားရအြွွဲြို့ဝင်/ မပည်နယ်ဝန်ကကား ၊ တိုင်ားမပည်မပ
လွှတ်ဆတာ်ဥကကဌ/ လူြ ားစိုလွှတ်ဆတာ်နာယက /
မပည်သူူ့လတ
ွှ ်ဆတာ်ဥကကဌ/ဒိုတယဝန်ကကားြေ ပ်/
မပည်နယ်ဥကကဌ(ပါလြန်ကာလ)ဆတာ်လှန်ဆရား

၁၈၄

ဆကာင်စဝင်/ဒိုတယဝန်ကကားြေ ပ်/ မပည်နယ်ဦားစား
ဥကကဌ /နိုင်ငံဆတာ် ဆကာင်စဝင်/ဒိုတယဝန်ကကား/
ဒိုတယဆရှြို့ဆနြေ ပ်/ဒိုတယစာရင်ားစစ်ြေ ပ်/
ဒိုတယတရာားသူကကားြေ ပ်
စိုစိုဒြေါငး်
ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

ခ က်
၅

၃၈၆၅၀

ဥကကဌ

ှတ်

၅၄၀၆၅
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လစာနှုန်း လိုက် စိုစိုဒြေါငး် ြင်စင်စားဦးဒရ (ကာကယ်ဒရး - စစ် ှုထ ်း)
(၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊ ီဇင်ဘာလ ထ)
စဉ်

လစာနှုန်း

၁

၂

၃

၄

၁

၃၀၀၀၀၀၀

ဗိုလ်ြေ ပ်ြျူှ ားကကား

၁

၂

၂၅၀၀၀၀၀

ဒိုတယဗိုလ်ြေ ပ်ြျူှ ားကကား

၁

၃

၂၀၀၀၀၀၀

ဗိုလ်ြေ ပ်ကကား

၇

၄

၁၅၀၀၀၀၀

ဒိုတယဗိုလ်ြေ ပ်ကကား

၅၉

၅

၁၀၀၀၀၀၀

ဗိုလ်ြေ ပ်

၁၀၇

၆

၇၀၀၀၀၀

ဗိုလ်ြှျူားြေ ပ်

၂၅၅

၇

၅၅၀၀၀၀

ဗိုလ်ြှျူားကကား

၉၂၅

၈

၄၅၁၀၀၀-၄၀၀၀-၄၇၁၀၀၀

ဒိုတယဗိုလ်ြှျူားကကား

၂၆၆၁

၉

၃၉၆၀၀၀-၄၀၀၀-၄၁၆၀၀၀

ဗိုလ်ြှျူား

၅၈၃၅

၁၀

၃၅၂၀၀၀-၄၀၀၀-၃၇၂၀၀၀

ဗိုလ်ကကား

၁၄၅၀၄

၁၁

၃၁၉၀၀၀-၄၀၀၀-၃၃၉၀၀၀

ဗိုလ်

၁၂၉၄

၁၂

၃၀၈၀၀၀

ဒိုတယဗိုလ်

၂၆၂

၁၃

၂၅၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၈၀၀၀

အရာြေံဗိုလ်

၁၂၄၈၈

၁၄

၂၄၀၀၀၀-၂၀၀၀-၂၅၀၀၀၀

ဒိုတယအရာြေံဗိုလ်

၂၂၂၃၃

၁၅

၂၂၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၃၂၀၀၀

အိုပ်ြေွွဲတပ် ကပ်ကကား

၇၁၆၃

၁၆

၂၀၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၁၄၀၀၀

တပ် ကပ်ကကား

၄၂၃၃၂

၁၇

၁၈၆၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၆၀၀၀

တပ် ကပ်

၄၁၅၄၃

၁၈

၁၆၈၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၈၀၀၀

ဒိုတယတပ် ကပ်

၂၉၀၆၅

၁၉

၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀

တပ်သာား

၇၀၄၀၆

၂၀

၁၄၄၀၀၀

တပ်သာားသစ်

၆၅၅

စိုစိုဒြေါငး်
ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

ရာထူး

ည်

ဦးဒရ

၂၅၁၇၉၆

ှတ်
ခ က်
၅
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လစာနှုန်း လိုက် စိုစိုဒြေါငး် ြင်စင်စားဦးဒရစာရင်း(ကာကယ်ဒရး-ဝန်ထ း် )
(၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊ ီဇင်ဘာလ ထ)
စဉ်

လစာနှုန်း

၁

၂

၃

၃

၁

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

ရံားို အကူ / စာပေ့ို

၂၆၁၆

၂

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

၃

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

ရာထူး

ည်

ဦးဒရ

ရံားို အကူြှျူား/စာကူားစက်လှည်
အကူ / ယဉ်ဆြာင်ား-၅/ လိုပ်သာားြှျူား
အငယ်တန်ားစာဆရား/အငယ်တန်ား
လက်နှပ်စက်ရက
ို ် / စစ်ဆ

ားဆရားြှျူား-၄

အကကားတန်ားစာဆရား / လက်ဆထာက်ဦားစားြှျူား

၁၄၀၄

၄၈၈၄

၄

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀

၅

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

၆

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀

ရံားို အိုပ်

၁၆၇၆

၇

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

ဦားစားအရာရှ

၁၅၀

၈

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀

လက်ဆထာက်ညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၃၃

၉

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀

ဒိုတယညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၁၄

၁၀ ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀

ညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၁

၁၁ ၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-၄၃၈၀၀၀

ဒိုတယညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်

၁

ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်

-

၁၂

၅၅၀၀၀၀
စိုစိုဒြေါငး်

ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

အကကားတန်ားလက်နှပ်စက်
ဌာနြေွွဲစာဆရား / ဒိုတယဦားစားြှျူား/ အငယ်တန်ား
လက်ဆရားတိုလက်နှပ်စက်

၁၅၉၄

၈၂၆

၁၃၁၉၉

ှတ်
ခ က်
၄
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လစာနှုန်း လိုက် စိုစိုဒြေါငး် ြင်စင်စားဦးဒရစာရင်း(လိုြ်ငန်း)
(၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ီဇင်ဘာလ ထ)

စဉ်

လစာနှုန်း

ရာထူး

ည်

ဦးဒရ

၁

၂

၃

၄

၁

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

ရံားို အကူ / စာပေ့ို

၁၄၂၄၁

၂

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

၃

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

ရံားို အကူြှျူား/စာကူားစက်လှည်
အကူ / ယဉ်ဆြာင်ား-၅/ လိုပ်သာားြှျူား
အငယ်တန်ားစာဆရား/အငယ်တန်ား
လက်နှပ်စက်ရက
ို ် / စစ်ဆ

ားဆရားြှျူား-၄

၂၄၀၅၀

၃၈၉၄၄

အကကားတန်ားစာဆရား /
၄

၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀

လက်ဆထာက်ဦားစားြှျူား

၃၈၃၈၆

/အကကားတန်ားလက်နှပ်စက်
ဌာနြေွွဲစာဆရား / ဒိုတယဦားစားြှျူား/

၅

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

၆

၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀

ရံားို အိုပ်

၁၂၉၂၀

၇

၂၅၂၀၀၀-၂၀၀၀-၂၆၂၀၀၀

မြန်ြာနိုင်ငရ
ံ ွဲတပ်ြွဲြို့ွ (ရွဲအိုပ်)

-

၈

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀

ဦားစားအရာရှ

၉၉၈၁

၉

၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀

လက်ဆထာက်ညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၄၀၅၁

၁၀

၃၄၁၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၆၁၀၀၀

ဒိုတယညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၁၈၄၈

၁၁

၃၇၄၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၉၄၀၀၀

ညွှန် ကာားဆရားြှျူား

၁၂၄၄

၁၂

၄၁၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၄၃၈၀၀၀

ဒိုတယညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်

၆၀၃

၁၃

၅၅၀၀၀၀

ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်

၁၆၅

စိုစိုဒြေါငး်
ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန

အငယ်တန်ားလက်ဆရားတိုလက်နှပ်စက်

၂၀၈၈၇

၁၆၇၃၂၀

ှတ်
ခ က်
၅
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သစ်တိုးတက်လာဒသာ င် ားနှင် ဒလ ာနည်းသားဒသာ င် ားစာရင်း
(၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဒ ာက်တိုဘာလ ှ ဇ
ီ င်ဘာလ တင်း)
၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်
ဒ ာက်တိုဘာလ ှ ီဇင်ဘာလ
စဉ်

ြွဲှေ့ စည်း

တင်း

ူလ င် ား

တိုးတက်လာဒသာ င် ား
သားစို

ကိုယ်တိုင်

ဒလ ာနည်း

သားတင်

သားဒသာ

ြင်စင်စား

င် ား

င် ား

Die in

Die after

၄

၅

၆

၇

၄၆၀,၄၈၁

၅,၉၂၄

၅၈၉

၂,၅၅၇

၂၃၆၄

၄၅၈၁၁၇

နိုငင
် ဆ
ံ ရား

၅၄,၀၆၅

၉

-

၁၈၉

၄၁၀

၅၃၆၅၅

၃ ကာကွယ်ဆရား

၂၆၄,၉၉၅

၁,၁၈၁

၆၈၈

၆၀၀

၄၀၀

၂၆၄၅၉၅

၄ လိုပ်ငန်ား

၁၆၇,၃၂၀

၈၂၆

၁၆၇

၃၉၂

၁၂၁၂

၁၆၆၁၀၈

စိုစိုဒြေါငး်

၉၄၆၈၆၁

၇၉၄၀

၁၄၄၄

၃၇၃၈

၄၃၈၆

၉၄၂၄၇၅

၁

၂

၃

၁ ဦားစားဌာန
၂

၈
(၃-၇)

ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန
ြှတ်ြေ က်။

Die in

ိုသည်ြှာ ဝန်ထြ်ားသည် တာဝန်ထြ်ားဆ

ဆလ ာက်ထာားမြေင်ားကို
Die After

ာင်စဉ် ကွယ်လွနသ
် ည်အတွက် ပင်စင်ြေံစာားြေွင်ရှသူ ြသာားစိုဝင်ြ ာားြှ ြသာားစိုပင်စင်

လ
ို ိုပါသည်။

ိုသည်ြှာ အပငြ်ားစာားသည် ပင်စင်ြေံစာားဆနစဉ် ကွယလ
် န
ွ ်သည်အတွက် ပင်စင်ြေံစာားြေွင်ရှသူ ြသာားစိုဝင်ြ ာားြှ ြသာားစို

ပင်စင်ဆလ ာက်ထာားမြေင်ားကို

လ
ို ိုပါသည်။

အသစ်တိုားတက်လာဆသာ ပင်စင်စာားအင်အာားသည် နှစ်စဉ်(၄၀,၀၀၀)ဦားြေန်ေ့ တိုားတက်လ က်ရှပါသည်။
၂၀၂၀ြေိုနှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလအတွင်ား ဦားစားဌာနြ ာား၏ ပင်စင်စာားဦားဆရ (၉,၀၇၀) ဦား၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရား
ပင်စင်စာား (၁၉၈) ဦား၊ ကာကွယ်ဆရားပင်စင်စာားဦားဆရ (၂,၄၉၆) ဦား၊ လိုပ်ငန်ားအြွွဲြို့အစည်ားြ ာား၏ ပင်စင်စာား
(၁,၃၈၅)ဦား၊ စိုစိုဆပါင်ား (၁၃,၁၄၉)ဦား တိုားတက်လာပါသည်။
ပင်စင်စာားအင်အာားသည် အသစ်တိုားတက်လာသကွဲသိုေ့ ဆလ ာနည်ားသွာားဆသာ အင်အာားြ ာားလည်ား ရှပါ
သည်။ နှစ်စဉ်ဆလ ာနည်ားသွာားဆသာအင်အာားသည် နှစ်စဉ်စိုစိုဆပါင်ား (၁၂,၀၀၀)ဦားြေန်ေ့ ရှဆသာ်လည်ား ၂၀၂၀
မပည်နှစ်၊ ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလအထ ဦားစားဌာနြ ာား၏ ပင်စင်စာား (၂,၃၆၄) ဦား၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရား ပင်စင်စာား
(၄၁၀)ဦား၊ ကာကွယ်ဆရားပင်စင်စာား (၄၀၀)ဦား၊ လိုပ်ငန်ားအြွွဲြို့အစည်ားြ ာား၏ ပင်စင်စာား (၁,၂၁၂) ဦား စိုစိုဆပါင်ား
(၄,၃၈၆) ဦား ဆလ ာနည်ားလာပါသည်။
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ဝန်ကကီးဌာန လိုက် စိုစိုဒြေါင်းြင်စင်စား င် ားစာရင်း
၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဇ
ီ င်ဘာလ ထ ( ဦးစီးဌာန)
စဉ်

ဝန်ကကီးဌာန

ဦးဒရ

ှတ်ခ က်

၁

မပည်ဆထာင်စိုအစိုားရအြွွဲြို့ရံိုား

၂

မပည်ဆထာင်စိုလွှတ်ဆတာ်

၃

မပည်သူူ့လတ
ွှ ်ဆတာ်

၃၁

၄

အြ ားသာားလွှတ်ဆတာ်

၁၅

၅

မပည်ဆထာင်စိုတရာားလွှတ်ဆတာ်ြေ ပ်

၆

နိုငင
် ဆ
ံ တာ်ြွွဲြို့စည်ားပံိုအဆမြေြေံဥပဆဒ

၇

မပည်ဆထာင်စိုဆရွားဆကာက်ပဆ
ွွဲ ကာ်ြရှငရ
် ားံို

၈

မပည်ဆထာင်စိုဆရှြို့ဆနြေ ပ်ရားံို

၁၈၆၆

၉

မပည်ဆထာင်စိုစာရင်ားစစ်ြေ ပ်ရားံို

၅၈၂၅

၁၀

မပည်ဆထာင်စိုဥပဆဒ

၁၁

မပည်ဆထာင်စိုရာထူားဝန်အြွွဲြို့

၁၂

ဝန်ထြ်ားဆရားရာဦားစားဌာန

၆၀

၁၃

ဝန်ထြ်ားဆရွားြေ ယ်ဆလက င်ဆရားဦားစားဌာန

၈၈

၁၄

ဗဟိုဝန်ထြ်ားတကကသိုလ်(ဆအာက်မြန်ြာမပည်)

၂၄

၁၅

ဗဟိုဝန်ထြ်ားတကကသိုလ်(အထက်မြန်ြာမပည်)

၃၀၄

၁၆

အဂတလိုက်စာားြှုတိုက်ြ က်ဆရားဆကာ်ြရှင်

၁၇

နိုငင
် မံ ြောားဆရားဝန်ကကားဌာန

၅၁၉

၁၈

သြမတရံိုားဝန်ကကားဌာန

၁၅၉

၁၉

မပည်ထဆ
ွဲ ရားဝန်ကကားဌာန

၂၀

ကာကွယ်ဆရားဝန်ကကားဌာန

၃၉၁

၂၁

နယ်စပ်ဆရားရာဝန်ကကားဌာန

၆၀၀

၂၂

မပန် ကာားဆရားဝန်ကကားဌာန

၇၃၀၀

၂၃

သာသနာဆရားနှင်ယဉ်ဆက ားြှုဝန်ကကားဌာန

၁၆၅၁

၂၄

စိုက်ပ ားဆရား၊ဆြွားမြျူဆရားနှင်

၂၅

ပဆ
ိုေ့

က်သွယ်ဆရားဝန်ကကားဌာန

၇၅၅၆

၂၆

သယံဇာတနှင်သဘာဝပတ်ဝန်ားက င်ထန်ားသြ်ားဆရားဝန်ကကားဌာန

၉၄၂၇

ာင်ဆရားနှင်

၂၀၆၆၃
၁၄၃

၄၃၆၃
ိုင်ရာြေံိုရံိုား

ိုင်ရာအဆထာက်အကူဆပားဆရားအြွွဲြို့ရံိုား

၃
၈၃

၁
၁၅၂

၂၄

၄၇၇၂၀

ည်ဆမြာင်ားဝန်ကကားဌာန

၆၄၈၅၂
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စဉ်

ဝန်ကကီးဌာန

ဦးဒရ

ှတ်ခ က်

၂၇

လ ပ်စစ်နှငစွ
် ြ်ားအာားဝန်ကကားဌာန

၈၀၉၅

၂၈

အလိုပ်သြာား၊လူဝင်ြှုကကား ကပ်ဆရားနှငမပည်
်
သူူ့အင်အာားဝန်ကကားဌာန

၆၅၀၄

၂၉

စားပွာားဆရားနှင်ကူားသန်ားဆရာင်ားဝယ်ဆရားဝန်ကကားဌာန

၃၀

ပညာဆရားဝန်ကကားဌာန

၃၁

က န်ားြာဆရားနှင်အာားကစာားဝန်ကကားဌာန

၃၆၃၆၆

၃၂

စြံကန်ား၊ဘဏ္ဍာဆရားနှငစက်
်
ြှုဝန်ကကားဌာန

၁၁၁၂၉

၃၃

ဆ

၁၈၆၉၁

၃၄

လူြှုဝန်ထြ်ားကယ်

၃၅

ဟိုတယ်နှငြေရ
် ားသွာားလာဆရားလိုပ်ငန်ားဝန်ကကားဌာန

၃၆

တိုင်ားရင်ားသာားလူြ ားြ ာားဆရားရာဝန်ကကားဌာန

၃၇

ရင်ားနှားမြြှ ပ်နှံြှုနှင်နိုငင
် မံ ြောားစားပွာား

၂၆၇၄၆
၁၇၂၅၄၃

ာက်လိုပ်ဆရားဝန်ကကားဌာန
ယ်ဆရားနှင်မပန်လည်ဆနရာြေ ထာားဆရားဝန်ကကားဌာန

၄၀၉၃
၂၄၇၃
၁၈

က်သွယ်ဆရားဝန်ကကားဌာန

စိုစိုဒြေါငး်

၃
၄၆၀၄၈၁

ဇာစ်ပ စ်။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန
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တင
ို း် ဒ သကကီး / ပြည်နယ် ား လိုက် စိုစဒ
ို ြေါင်းြင်စင်စား င် ားနှင် သံးို စရတ်
(၂၀၂၀၊ဆအာက်တိုဘာလြှဒဇင်ဘာလအထ)
ြင်စင်စား င် ားနှင်ြင်စင် သံိုးစရတ်( ဦးစီးဌာန)
က ား

တိုင်းဒ သကကီး
/ ပြည်နယ်
ဦးဒရ

စိုစိုဒြေါင်း

စိုစိုဒြေါင်း

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

ဦးဒရ

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

ဦးဒရ

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

193,933

51,466.461

266,548

67,314.973

460,481

118,7၆၉.၄၂၃

ကြေ င်

3,703

၉၇၁.၈၆၈

5,149

၁၂၇၃.၀၁၁

8,852

2,244.879

ကယာား

1,459

၂၉၁.၇၄၃

1,710

၄၄၇.၃၄၀

3,169

739.083

ကရင်

2,812

၅၅၃.၅၇၄

3,466

၁,၀၂၈.၀၆၆

6,278

1,581.640

ြေ င်ား

2,880

၆၄၄.၉၃၉

2,584

၆၆၅.၀၉၃

5,464

1,310.032

16,067

၃,၇၄၅.၅၇၈

20,041

၅,၆၆၅.၆၉၃

36,108

9,411.271

2,471

၆၆၄.၃၁၉

3,632

၈၂၇.၉၉၃

6,103

1,492.312

ပွဲြေားူ

10,363

၂,၃၂၃.၂၃၈

13,646

၃,၃၉၈.၁၆၈

24,009

5,721.406

ပွဲြေားူ (ဆနာက်)

10,357

၂,၄၈၉.၈၉၄

13,089

၃,၃၀၅.၂၉၇

23,446

5,795.191

ြဆကွား

14,287

၃,၈၇၁.၇၁၃

18,467

၄,၄၃၈.၃၀၆

32,754

8,310.019

ြနတဆလား

24,123

၆,၇၄၇.၀၈၃

33,246

၇,၇၃၅.၅၁၀

57,369

14,482.593

ြွန်

6,440

၁,၇၀၅.၇၅၂

10,084

၂,၅၇၂.၃၈၄

16,524

4,278.136

ရြေိုင်

8,337

၂,၀၄၃.၆၆၄

9,081

၂,၂၉၉.၁၂၁

17,418

4,342.785

57,745

၁၆,၈၈၁.၅၇၇

89,032

၂၂,၈၆၅.၆၁၅

146,777

39,၆၇၇.၁၉၂

835

၂၆၈.၈၁၅

1,112

၂၄၅.၄၄၀

1,947

514.255

ရှြ်ား(ဆတာင်)

3,189

၁,၃၀၅.၉၀၉

6,924

၁,၇၇၄.၄၄၂

10,113

3,080.351

ရှြ်ား(ဆမြာက်)

4,225

၆၃၃.၉၂၁

4,747

၁,၂၆၇.၈၄၁

8,972

1,901.762

18,236

၄,၆၆၈.၉၆၅

23,804

၅,၇၃၇.၉၅၃

42,040

10,406.918

6,404

၁,၆၅၃.၉၀၉

6,734

၁,၇၅၅.၆၈၉

13,138

3,409.598

စစ်ကိုင်ား
တနသသာရ

ရန်ကိုန်
ရှြ်ား(ဆရှြို့)

ဧရာဝတ
ဆနမပည်ဆတာ်
ဇာစ်ပ စ်။
ြှတ်ြေ က်။

ြင်စင်ဦးစီးဌာန
ပင်စင်စာားအင်အာားသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ဒဇင်ဘာလအထ စိုစဆ
ို ပါင်ားအင်အာားြ ာားမြစ်ပပား၊
နှစ်၏ ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလအတွင်ား အသံိုားစရတ်ြ ာားမြစ်ပါသည်။

အသံိုားစရတ်သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရား
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တင
ို ်းဒ သကကီး / ပြည်နယ် ား လိုက် စိုစိုဒြေါငး် ြင်စင်စား င် ားနှင် သံိုးစရတ်
(၂၀၂၀၊ဆအာက်တိုဘာလြှဒဇင်ဘာလအထ)
ြင်စင်စား င် ားနှင်ြင်စင် သံိုးစရတ်( နင
ို ်ငဒ
ံ ရး)
က ား

တိုင်းဒ သကကီး
/ ပြည်နယ်
ဦးဒရ

စိုစိုဒြေါင်း

32,196

စိုစိုဒြေါင်း

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )
645.936

ဦးဒရ

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

ဦးဒရ

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

21,869

8,985.467

54,065

9,63၀.၄၂၃

ကြေ င်

936

765

347.987

1,701

347.987

ကယာား

313

170

99.335

483

99.335

ကရင်

472

318

160.679

790

160.679

ြေ င်ား

757

133.410

646

133.409

1,403

266.819

4,340

43.283

3,095

1,168.638

7,435

1,211.921

522

354

155.822

876

155.822

ပွဲြေားူ

1,838

1,351

535.193

3,189

535.193

ပွဲြေားူ (ဆနာက်)

1,752

1,237

432.062

2,989

489.670

ြဆကွား

3,285

2,530

944.832

5,815

944.832

ြနတဆလား

3,902

2,640

1,117.243

6,542

1,173.105

614

274.188

1,599

274.188

စစ်ကိုင်ား
တနသသာရ

ြွန်

57.608

55.862

985

ရြေိုင်

2,078

49.067

1,803

588.800

3,881

637.867

ရန်ကိုန်

4,219

139.887

1,748

1,18၈.၁၇၇

5,967

1,328.၀၆၄

ရှြ်ား(ဆရှြို့)

282

45.498

165

45.498

447

90.996

ရှြ်ား(ဆတာင်)

930

615

334.849

1,545

334.849

ရှြ်ား(ဆမြာက်)

806

477

229.349

1,283

229.349

2,908

1,011.013

7,094

1,132.334

433

217.533

1,026

217.533

ဧရာဝတ

4,186

ဆနမပည်ဆတာ်
ဇာစ်ပ စ်။

593

121.321

ြင်စင်ဦးစီးဌာန

ြှတ်ြေ က်။ ပင်စင်စာားအင်အာားသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ်ဒဇင်ဘာလအထ စိုစိုဆပါင်ားအင်အာားြ ာားမြစ်ပပား၊ အသံိုားစရတ်သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရားနှစ်
၏ ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလအတွင်ား အသံိုားစရတ်ြ ာားမြစ်ပါသည်။
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တင
ို ်းဒ သကကီး / ပြည်နယ် ား လိုက် စိုစိုဒြေါင်းြင်စင်စား င် ားနှင် သံိုးစရတ်
(၂၀၂၀ဆအာက်တိုဘာလြှဒဇင်ဘာလအထ)
ြင်စင်စား င် ားနှင်ြင်စင် သံိုးစရတ်(ကာကယ်ဒရး)
က ား

တိုင်းဒ သကကီး
/ ပြည်နယ်
ဦးဒရ
စိုစိုဒြေါင်း
ကြေ င်
ကယာား
ကရင်
ြေ င်ား
စစ်ကိုင်ား
တနသသာရ
ပွဲြေူား
ပွဲြေူား(ဆနာက်)
ြဆကွား
ြနတဆလား
ြွန်
ရြေိုင်
ရန်ကိုန်
ရှြ်ား(ဆရှြို့)
ရှြ်ား(ဆတာင်)
ရှြ်ား(ဆမြာက်)
ဧရာဝတ
ဆနမပည်ဆတာ်

စိုစိုဒြေါင်း

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

ဦးဒရ

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

ဦးဒရ

ြင်စင် သံိုးစရတ်
(က ြ်သန်းဒြေါငး် )

160,679

55,534.126

104,316

52,090.703

264,995

107,၆၀၉.၅၃၄

4,749

1,764.469

3,717

1,655.065

8,466

3,419.534

1,045

371.239

715

348.219

1,760

719.458

3,423

1,184.049

2,384

1,110.627

5,807

2,294.676

1,191

229.670

1,015

215.429

2,206

445.099

7,527

2,131.587

5,451

1,999.415

12,978

4,131.002

1,987

739.598

1,275

693.737

3,262

1,433.335

11,097

3,376.402

7,239

3,167.040

18,336

6,543.442

7,671

2,546.286

4,816

2,388.413

12,487

4,934.699

9,214

2,999.106

6,708

2,813.144

15,922

5,812.250

18,723

6,878.945

12,557

6,452.530

31,280

13,331.475

6,420

2,050.911

4,446

1,923.738

10,866

3,974.649

4,978

1,697.590

3,439

1,592.326

8,417

3,289.916

52,336

18,969.497

31,443

17,7၇၈.၁၄၀

83,779

36,7၄၇.၆၃၇

1,971

834.517

1,212

782.781

3,183

1,617.298

6,128

2,361.079

4,426

2,214.413

10,554

4,575.492

4,579

1,659.847

3,401

1,556.921

7,980

3,216.768

9,904

2,661.077

6,653

2,496.070

16,557

5,157.147

7,736

3,078.257

3,419

2,887.400

11,155

5,965.657

ဇာစ်ပ စ် ။ ြင်စင်ဦးစီးဌာန
ြှတ်ြေ က် ။ ပင်စင်စာားအင်အာားသည် ၂၀၂၀ မပည်နှစ် ဒဇင်ဘာလအထ စိုစိုဆပါင်ားအင်အာားြ ာားမြစ်ပပား၊
နှစ်၏ ဆအာက်တိုဘာလြှ ဒဇင်ဘာလအတွင်ား အသံိုားစရတ်ြ ာားမြစ်ပါသည်။

အသံိုားစရတ်သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာဆရား
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တိုင်းဒ သကကီးနှင် ပြည်နယ် ား လိုက် စိုစိုဒြေါင်းြင်စင်စား င် ားနှင်
(၂၀၂၀ ပြည်နှစ်ဒ ာက်တိုဘာ ှ ီဇင်ဘာလ
စိုစိုလပါင််း ကျာ်း/မ အလှိိုက် ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းနှငေ့် အသံို်းစရှိ

် (ဦ်းစီ်းဌာန)

ှိိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအ

င််း)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

မ

အသုုံးစရတ် (က ပ်သန်ုံး)

စိုစိုလပါင််း ကျာ်း/မ အလှိိုက် ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းနှငေ့် အသံို်းစရှိ
(၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခို လအာက်

ှိိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအ

် (နှိိုင်ငံလရ်း)
င််း)

၈၅၀၀၀
၈၀၀၀၀
၇၅၀၀၀
၇၀၀၀၀
၆၅၀၀၀
၆၀၀၀၀
၅၅၀၀၀
၅၀၀၀၀
၄၅၀၀၀
၄၀၀၀၀
၃၅၀၀၀
၃၀၀၀၀
၂၅၀၀၀
၂၀၀၀၀
၁၅၀၀၀
၁၀၀၀၀
၅၀၀၀
၀

140000
120000
100000
80000
60000
40000

အသုံးစရိတ် (ကျပ်သန်ုံး)

ပင်စင်စာ်း ( ဦ်းလရ )

အသုံးစရိတ် (ကျပ်သန်ုံး)

140000

၈၅၀၀၀
၈၀၀၀၀
၇၅၀၀၀
၇၀၀၀၀
၆၅၀၀၀
၆၀၀၀၀
၅၅၀၀၀
၅၀၀၀၀
၄၅၀၀၀
၄၀၀၀၀
၃၅၀၀၀
၃၀၀၀၀
၂၅၀၀၀
၂၀၀၀၀
၁၅၀၀၀
၁၀၀၀၀
၅၀၀၀
၀

က ျှောုံး

20000
0

က ျှောုံး

မ

အသုုံးစရတ် (က ပ်သန်ုံး)

စိုစိုလပါင််း ကျာ်း/မ အလှိိုက် ပင်စင်စာ်းအင်အာ်းနှငေ့် အသံို်းစရှိ

ပင်စင်စာ်း ( ဦ်းလရ )

တင်း)

(၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခို လအာက်

၈၅၀၀၀
၈၀၀၀၀
၇၅၀၀၀
၇၀၀၀၀
၆၅၀၀၀
၆၀၀၀၀
၅၅၀၀၀
၅၀၀၀၀
၄၅၀၀၀
၄၀၀၀၀
၃၅၀၀၀
၃၀၀၀၀
၂၅၀၀၀
၂၀၀၀၀
၁၅၀၀၀
၁၀၀၀၀
၅၀၀၀
၀

ှိိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလ

် (ကာကယ်လရ်း)
င််း)

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

က ျှောုံး

မ

အသုုံးစရတ် (က ပ်သန်ုံး)

အသုံးစရိတ် (ကျပ်သန်ုံး)

ပင်စင်စာ်း ( ဦ်း လရ)

(၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခို လအာက်

သံိုးစရတ်
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ြင်စင်ဦးစီးဌာန(ရံိုးခ ြ်)တင် တိုင်းဒ သကကီး / ပြည်နယ် ဦးစီး ှ း ားနှင်
(၄)လြတ်လိုြ်ငန်းညနှုင်း စည်း ဒဝးက င်းြပခင်း
((( ၂၅ . ၁၁ . ၂၀၂၀) ရက်ဆနေ့တွင် ပင်စင်ဦားစားဌာန(ရံားို ြေ ပ်)ရှ ပင်စင်ဦားစားဌာန၊ ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ် ၊
ဆဒါက်တာဝါဝါဆြာင် ဦားဆ

ာင်၍ တိုင်ားဆဒသကကား / မပည်နယ်ဦားစားြှျူားြ ာားနှင် (၄) လပတ်အလိုက် လိုပ်ငန်ား

ညြှနှုင်ားအစည်ားအဆဝားကို Video Conferencing မြင် က င်ားပြေွဲပါသည်။ အစည်ားအဆဝားတွင် ပင်စင်ဦားစားဌာန၊
ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်၊ ဆဒါက်တာဝါဝါဆြာင် ြှ တိုင်ားဆဒသကကား / မပည်နယ် ဦားစားြှျူားြ ာားအာား (၄)လပတ်
အလိုက် လိုပ်ငန်ားဆ

ာင်ရွက်ြေ က်ြ ာားအတွက်လြ်ားညွှန်ြှာ ကာားပပား၊ တိုင်ားဆဒသကကား / မပည်နယ် ဦားစားြှျူားြ ာား

၏ တင်မပြေ က်ြ ာားအဆပေါ် ဆ

ွားဆနွားညြှနှုင်ား ဆ

ာင်ရွက်ြေွဲပါသည်။

ြင်စင်ဦးစီးဌာန(ရံိုးခ ြ်)တင် တိုင်းဒ သကကီး / ပြည်နယ်ဦးစီး ှ း ားနှင်
(၄)လြတ် လိုက်လိုြ်ငန်းညနှုင်း စည်း ဒဝးက င်းြဒ

ာင်ရွက်ဒနစဉ်ြင်

ြင်စင်ဦးစီးဌာန(ရံိုးခ ြ်)တင် တိုင်းဒ သကကီး / ပြည်နယ်ဦးစီး ှ း ားနှင်
(၄)လြတ် လိုက်လိုြ်ငန်းညနှုင်း စည်း ဒဝးက င်းြဒ

ာင်ရွက်ဒနစဉ်ြင်
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ပင်စင်ဦားစားဌာနြှ ဆ

ာင်ရွက်ြည် ပင်စင်စနစ်မပ မပင်ဆမပာင်ားလွဲဆရားအတွက်

ပင်စင်ဦားစားဌာန နှင် World Bank ပူားဆပါင်ားဆ

ာင်ရွက်ြှု

(၄.၁၂.၂၀၂၀) ရက်ဆနေ့၊ ပင်စင်ဦားစားဌာန(ရံားို ြေ ပ်)တွင် ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်၊ ဆဒါက်တာဝါဝါဆြာင်
ဦားဆ

ာင်ဆသာ ပင်စင်စနစ်မပ မပင်ဆမပာင်ားလွဲဆရားအြွွဲြို့ဝင်ြ ာားသည် World Bank ြှ ြ ဆဝသည် ပင်စင်စနစ်

မပ မပင်ဆမပာင်ားလွဲဆရားအတွက် အဆထာက်အကူမပ နိုင်ြည် နည်ားပညာြ ာားအာား Video Conferencing မြင်
ဆတွြို့

ံိုဆ

ွဆနွားြေွဲ ကပါသည်။

World Bank ှ ျှဒဝသည် ြင်စင်စနစ် ပြ ပြင်ဒပြာင်းလွဲဒရး

တက်

Video Conference ပြင် ဒတှေ့

ံိုဒ

ဒထာက် ကူပြ နိုင် ည် နည်းြညာ ား ား
ဒနးစဉ်

ဝန်ထ း် စ

World Bank ှ ျှဒဝသည် ြင်စင်စနစ် ပြ ပြင်ဒပြာင်းလွဲဒရး

တက်

Video Conference ပြင် ဒတှေ့

ဒစရန် တက် စ း် ရည်ပ ငတ
် င်ဒရးသင်တန်းြိုခ ပခင်း

ံို ဒ

ဒထာက် ကူပြ နိုင် ည် နည်းြညာ ား ား
ဒနးစဉ်
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ြင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထ ်း ား စ ်းဒ
စ ်းဒ

ာင်ရည်ပ င် ားဒစရန် တက်

ာင်ရည်ပ င်တင်ဒရးသင်တန်း ားြိုခ ပခင်း

ပင်စင်ဦားစားဌာန၊ ညွှန် ကာားဆရားြှျူားြေ ပ်၊ ဆဒါက်တာဝါဝါဆြာင် ြှ ပင်စင်ဦားစားဌာနရှ ဝန်ထြ်ားြ ာား
လိုပ်ငန်ား စွြ်ားဆ

ာင်ရည်မြင်ြာားဆစရန်အတွက် လိုပ်ငန်ားစွြ်ားဆ

ာင်ရည်မြြှင်တင်ဆရားသင်တန်ားြ ာားကို ပြေ
ိုေ့ ြေွဲပါ

သည်။

ြင်စင်ဦးစီးဌာန၊ညန်ကကားဒရး ှ းခ ြ်၊ဒ ေါက်တာဝေါဝေါဒ ာင် ှ ဝန်ထ ်း ား ား သင်တန်းြိုခ ဒနစဉ်

ြင်စင်ဦးစီးဌာန၊ညန်ကကားဒရး ှ းခ ြ်၊ဒ ေါက်တာဝေါဝေါဒ ာင် ှ ဝန်ထ ်း ား ား သင်တန်းြိုခ ဒနစဉ်
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ြင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထ း် ားလိုြ်ငန်းစ ်းဒ
သင်တန်းသား ား ှ

ာင်ရည်ပ င်တင်ဒရးသင်တန်းတင်

ြှေ့ွဲ လိုက် သိုဒတသနစာတ း် ားတင်သင်းပခင်း

ပင်စင်ဦားစားဌာနရှ ဝန်ထြ်ားြ ာား လိုပ်ငန်ားစွြ်ားဆ

ာင်ရည်မြင်ြာားဆစရန်အတွက် လိုပ်ငန်ားစွြ်ားဆ

ာင်

ရည်မြြှင်တင်ဆရားသင်တန်ားတွင် သင်တန်ားသာားြ ာားြှ အြွွဲြို့အလိုက် ပင်စင်စနစ်မပ မပင်ဆမပာင်ားလွဲဆရားအတွက်
အဆထာက်အကူမပ နိုင်ြည် အြေ က်အလက်ြ ာားကို သိုဆတသနမပ လိုပ်၍ စာတြ်ားြ ာားြတ် ကာား တင်သွင်ား
ြေွဲ ကပါသည်။

သင်တန်ားသာားြ ာားြှသိုဆတသနစာတြ်ားြ ာားတင်မပစဉ်

သင်တန်ားသာားြ ာားြှသိုဆတသနစာတြ်ားြ ာားတင်မပစဉ်

