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ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၉

ROGER SHOTTON

 ေနရာအႏွံ႔အျပား႐ွိ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြထက္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္႐ွိသည့္ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ား  ေနရာအႏွံ႔အျပား႐ွိ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြထက္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္႐ွိသည့္ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ား 

ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလ့႐ွိသည္။ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလ့႐ွိသည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဗဟုိအစိုးရမွေန၍ လံုေလာက္ေသာ ေဒသႏၲရအသံုးစရိတ္ အဆင့္မ်ားကုိ႐ွိလာေစရန္ ထပ္တိုးဘ႑ာေရး အကူအညီျဖစ္သည့္  ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဗဟုိအစိုးရမွေန၍ လံုေလာက္ေသာ ေဒသႏၲရအသံုးစရိတ္ အဆင့္မ်ားကုိ႐ွိလာေစရန္ ထပ္တိုးဘ႑ာေရး အကူအညီျဖစ္သည့္ 

“ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား” ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။“ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား” ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 အဆုိပါ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ မတူညီေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ မတူညီေသာအသံုးစရိတ္ တာဝန္အဆင့္မ်ားအျပင္ မတူညီေသာ  အဆုိပါ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ မတူညီေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ မတူညီေသာအသံုးစရိတ္ တာဝန္အဆင့္မ်ားအျပင္ မတူညီေသာ 

အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံခြင့္ အာဏာမ်ား႐ွိသည့္အခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေစရန္ ပုံစံခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံ့နယ္နိမိတ္တစ္ရပ္ အခြန္ဝင္ေငြေကာက္ခံခြင့္ အာဏာမ်ား႐ွိသည့္အခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေစရန္ ပုံစံခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံ့နယ္နိမိတ္တစ္ရပ္ 

လံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ား သာတူညီမွ်႐ွိေစရန္ (ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်႐ွိေစေရး)လံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ား သာတူညီမွ်႐ွိေစရန္ (ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်႐ွိေစေရး)

 အလုိ႔ငွာ ေဒသႏၲရနယ္ေျမမ်ားၾကားမွ မတူညီမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားကုိ ခြဲတမ္းခ်ရာ၌  အလုိ႔ငွာ ေဒသႏၲရနယ္ေျမမ်ားၾကားမွ မတူညီမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားကုိ ခြဲတမ္းခ်ရာ၌ 

႐ိုး႐ွင္းေသာၫႊန္းကိန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံေလ့႐ွိပါသည္။႐ိုး႐ွင္းေသာၫႊန္းကိန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံေလ့႐ွိပါသည္။

ကမာၻတဝွမ္း႐ွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား (SNGs) သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဝင္ေငြေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အာဏာမ်ားမွ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္ထက္ မ်ားျပားေသာ ေဒသႏၲရအေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္တာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္း ခံေန 
ရၿပီး ယင္းေၾကာင့္ပင္ SNG မ်ားအတြက္ “ဘ႑ာေငြလစ္လပ္မႈ” ျဖစ္ေပၚေစလ်က္႐ွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အဆိုပါ “ဘ႑ာေငြ လစ္လပ္မႈ” ကို 
ေျဖ႐ွင္းေပးရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံအသီးသီး႐ွိ ဗဟိုအစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ပုိင္ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ထပ္တိုးဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အစိုးရ ေဒသႏၲရ 
အဆင့္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ၾကသည္။ အဆုိပါ ဘ႑ာေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈကို “ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား” ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးတတ္ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပါဝင္ေနတတ္သည္။

 ဝင္ေငြခြဲေဝေရး အစီအမံမ်ား – ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္အခ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဝင္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ရပ္ကို ၎ဝင္ေငြေကာက္ခံရ႐ွိရာ SNG 
အရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း

 ေထာက္ပံ့ေငြ – ဗဟိုဘတ္ဂ်က္မွ သတ္မွတ္ထားေပးသည့္ ရန္ပုံေငြ အစုအေဝးတစ္ရပ္မွသည္ SNG မ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းရန္ပုံေငြမ်ားကို 
စံႏႈန္းအခ်ိဳ႕ျဖင့္ အေျခခံသတ္မွတ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို အက်ယ္အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။
o သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ အထူး က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ SNG မ်ားမွ 

အသုံးျပဳသည္ (ဥပမာ။ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ လမ္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရး၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝေဘးမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး)
o သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ အေထြေထြ ဘတ္ဂ်က္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ျဖင့္ SNG မ်ားမွေန၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားအတြင္း 

က်ယ္ဝန္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္႐ွိသည္။
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တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ

တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ

တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ

စုစုေပါင္း သံုးစြဲမႈ 
လိုအပ္ခ်က္အခြန္ဝင္ေငြ ေဝစု အခြန္ဝင္ေငြ ေဝစု

ကိုယ္ပိုင္ရွာေဖြ ရေငြမ်ား ကိုယ္ပိုင္ရွာေဖြ ရေငြမ်ား

ကိုယ္ပိုင္ရွာေဖြ ရေငြမ်ား

တန္းတူညီမွ်ေရး 
အတြက္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ 

ရန္ပံုေငြပံုး

ဝင္ေငြ 
မွ်ေဝျခင္းဆိုင္ရာ ပံုး

SNG A SNG B SNG C

ႏိုင္ငံအဝွမ္း႐ွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္းမ်ားၾကား အဆမတန္ 
ကြာျခားမႈမ်ိဳး မ႐ွိေစရန္ အတြက္ SNG မ်ားၾကား ေငြေၾကးသုံးစြဲႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား “တေျပးညီ”  ျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ေထာက္ပ့ံေငြ 
ေပးအပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပုံစံခ်ထားသည္။

SNG မ်ားတြင္ အလြန္ကြာျခားလွေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ တာဝန္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရဝင္ေငြဆိုင္ရာ စြမ္းရည္အဆင့္မ်ား ႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဤ 
အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားထြက္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ 

 တသမတ္တည္းေသာ တရားဝင္ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္အာဏာ ႐ွိေနသည့္တိုင္ SNG မ်ားသည္ လူဦးေရပမာဏမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လက္လွမ္းမီမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည္ ကုန္က်စရိတ္ အစ႐ွိသည္တို႔တြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္အတြက္ ၎တို႔ၾကားတြင္ 
လက္ေတြ႕ျပည္သူ႔ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ တာဝန္အဆင့္မ်ား အၿမဲတေစကြာျခားေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

 တသမတ္တည္းေသာ တရားဝင္ အခြန္ဝင္ေငြ ရွာေဖြႏိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား႐ိွေနသည့္တိုင္ SNG မ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ၊ 
အခြန္ စည္းၾကပ္ထိုက္သည့္ အေျခခံမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔၏ အဆင့္မ်ားမွ ကြာျခားလွသည့္အတြက္ SNG မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာလည္း 
အၿမဲတေစ ကြာျခားေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဗဟိုအစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ညီတူညီမွ်မႈ႐ွိေစရန္ အလို႔ငွာ အဆိုပါကြာျခားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း 
ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကို ပုံစံခ်ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုံတြင္ ယင္းအခက္အခဲကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ SNG A ၊ B ႏွင့္ C သုံးခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ဘ႑ာေရး သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္းဟူသည္မွာ အခြန္ဝင္ေငြ ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈ 
ကုန္က်စရိတ္၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ရည္႐ြယ္၍ တရားစီရင္ခြင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားၾကား ဘ႑ာေရး 
အရင္းျမစ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္” 
OECD

ပုံ ၁ “တန္းတူညီမွ်ေရး” စိန္ေခၚမႈ ပုံ ၁ “တန္းတူညီမွ်ေရး” စိန္ေခၚမႈ 



I 3 I

 SNG တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပုံးအ႐ြယ္အစားသည္ မတူညီေသာ လူဦးေရပမာဏ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္မ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚ 
လာပုံသည္ မတူညီေသာေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ တာဝန္အဆင့္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ SNG A တြင္ အနိမ့္ဆုံးေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတာဝန္႐ွိၿပီး SNG C 
တြင္ အျမင့္ဆုံးေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတာဝန္ ႐ွိသည္။

 SNG တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အ၀ါေရာင္ (အရင့္ဆံုး) ျခယ္သထားသည့္ မတူညီေသာ ေဒသႏၲရဝင္ေငြစြမ္းရည္အဆင့္မ်ား႐ွိၾကရာ SNG A မွာ အျမင့္ဆံုး 
(ၿမိဳ႕ျပ အထြန္းကားဆုံးေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္) ျဖစ္ၿပီး SNG C မွာ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။

 SNG တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အဝါေရာင္ (အႏုဆံုး) ျခယ္သထားသည့္ မတူညီေသာ ခြဲေဝဝင္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အဆင့္မ်ား႐ွိၾကသည္။ (ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ SNG 
A တြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ထိုက္သည့္ အေျခခံမွာ ပိုမိုႀကီးမားၿပီး SNG B မွာမူ သဘာဝသယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားေၾကာင့္) SNG 
A ႏွင့္ B တို႔မွာ မ်ားျပားသည့္ လႊဲေျပာင္းပမာဏမ်ား ရ႐ွိၾကေသာ္လည္း SNG C မွာ လုံးဝမရ႐ွိေပ။

အ၀ါေရာင္ ျခယ္သထားသည့္ “တန္းတူညီမွ်ေရး” သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲအပ္မႈမ်ားကို ခြဲတမ္းခ်ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမွာ ဤကြာျခား 
ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး SNG တစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတာဝန္မ်ား ျပည့္မီေစေရးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ 
႐ွိေနေစရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ ခက္ခဲၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြခြဲတမ္းမ်ားမွာ ေငြေၾကး 
သုံးစြဲမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တန္းတူျဖစ္ေအာင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုံတြင္ SNG A တစ္ခုတည္းသာ ၎တာဝန္မ်ားကို ျပည့္မီ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး (စင္စစ္အားျဖင့္ ပိုလွ်ံေသာအခြန္ဝင္ေငြမ်ားပင္႐ိွေန) SNG B ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ SNG C (အျခားေသာ SNG မ်ားထက္စာလ်င္ 
ပိုမိုမ်ားျပားေသာ “တန္းတူညီမွ်ေရး” ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ ရ႐ွိေနသည့္တိုင္) တို႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ စုစုေပါင္း အခြန္ဝင္ေငြမ႐ွိၾကေပ။ 
တန္းတူညီမွ်မႈ မရ႐ွိျခင္းမွာ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြမွာ မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲတမ္းခ်ေဖာ္ျမဴလာကို ေကာင္းစြာပုံစံမခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

တန္းတူညီမွ်မႈ ရ႐ွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ကမာၻအဝွမ္းတြင္ ႐ိုး႐ွင္းေသာ ပုံစံမွသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပုံစံအထိပါဝင္သည့္ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို 
အသုံးျပဳၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေဖာ္ျမဴလာကို ပုံစံခ်ၾကသည္။ 

 ႐ွင္းလင္းေသာ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားသည္ မတူညီေသာ SNG မ်ား၏ မတူညီေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာရန္သာ ရည္႐ြယ္သည္ 
(လူဦးေရ အ႐ြယ္အစားကို အၿမဲလိုလို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေျမဧရိယာ (သို႔မဟုတ္) 
အကြာအေဝး အစ႐ွိသည့္ အျခားေသာၫႊန္းကိန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေလ့႐ွိသည္)

 ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားမွာမူ မတူညီေသာ SNG မ်ား၏ မတူညီေသာေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာမက မတူညီေသာ ေဒသႏၲရ 
အခြန္ဝင္ေငြစြမ္းရည္မ်ားကိုပါ တြက္ခ်က္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ 

အဆိုပါ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားတြင္ အေၾကာင္းတရား သို႔မဟုတ္ ကိန္း႐ွင္တစ္ခုခ်င္းစီကို ရာခိုင္ႏႈန္းအေလးခ်ိန္ တစ္ရပ္စီေပးထားသည္။ စုစုေပါင္း ခြဲေဝ 
ေပး၍ရႏိုင္သည့္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အရင္းျမစ္အားလုံးကို တစ္ဆင့္ခံ အရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တစ္ဆင့္ခံအရင္းျမစ္မ်ားမွေန၍ 
ၫႊန္းကိန္း တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ခြဲတမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ လူဦးေရ ကိန္းၫႊန္းအတြက္ အေလးခ်ိန္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္ ၀.၄ 
အေၾကာင္းတရား) ေပးထားပါက စုစုေပါင္း အရင္းျမစ္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို SNG လူဦးေရ အ႐ြယ္အစားမ်ားအလိုက္ ခြဲေဝေပးရမည္။ အဆိုပါ အေလးခ်ိန္ 
မ်ားအားလုံး၏ ေပါင္းျခင္းသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိရမည္။

 ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ အဓိက ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈ ႏွစ္ခုသာ ျပဳလုပ္သည္။ ၁) ျပည္နယ္/ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ အဓိက ဘ႑ာေရးလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈ ႏွစ္ခုသာ ျပဳလုပ္သည္။ ၁) ျပည္နယ္/

တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဝင္ေငြမ်ားမွ ရာခုိင္ႏႈန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ၂) အေထြေထြ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဝင္ေငြမ်ားမွ ရာခုိင္ႏႈန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ၂) အေထြေထြ 

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။  ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။  

 ယင္းလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြႏွစ္ရပ္လံုးမွာ အေထြေထြဘတ္ဂ်က္ အေထာက္အပံ့အတြက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္  ယင္းလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြႏွစ္ရပ္လံုးမွာ အေထြေထြဘတ္ဂ်က္ အေထာက္အပံ့အတြက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 

ဇယား ၂ ပါ သတ္မွတ္က႑မ်ားၾကား ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာပင္) ဇယား ၂ ပါ သတ္မွတ္က႑မ်ားၾကား ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာပင္) 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က႑သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးအပ္လ်ာထားသည့္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ိဳုး မ႐ွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က႑သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးအပ္လ်ာထားသည့္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ိဳုး မ႐ွိေပ။ 

 ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ တေျပးညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ႏိႈင္းရေငြေၾကးသံုးစြဲမႈလုိအပ္ခ်က္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ တေျပးညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ႏိႈင္းရေငြေၾကးသံုးစြဲမႈလုိအပ္ခ်က္

မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစြမ္းရည္မ်ားကိုတုိင္းတာရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ေဖာ္ျမဴလာအရ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ ခြဲတမ္းခ်သည္။ မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြစြမ္းရည္မ်ားကိုတုိင္းတာရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ေဖာ္ျမဴလာအရ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ ခြဲတမ္းခ်သည္။ 

ဤသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈပိုမိုရ႐ွိရန္ အလားအလာ႐ိွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ဤသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈပိုမိုရ႐ွိရန္ အလားအလာ႐ိွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

 သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအလားအလာကုိ အျပည့္အဝအသံုးမခ်ႏိုင္ေသးေပ။ အေထြေထြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမွ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည့္  သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအလားအလာကုိ အျပည့္အဝအသံုးမခ်ႏိုင္ေသးေပ။ အေထြေထြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမွ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည့္ 

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစြမ္းရည္ျဖင့္ တုိင္းတာပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈစြမ္းရည္ျဖင့္ တုိင္းတာပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

၁၄ ခုၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ ျမင့္မားလ်က္႐ွိသည့္အတြက္ သာတူညီမွ်ေရးျပႆနာမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။၁၄ ခုၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ ျမင့္မားလ်က္႐ွိသည့္အတြက္ သာတူညီမွ်ေရးျပႆနာမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတာဝန္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ တြင္ ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး 
အခြန္ဝင္ေငြအာဏာမ်ားကို ဇယား ၅ တြင္ ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလုံး စုေပါင္းလိုက္ပါက ၎တို႔၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ 
(က်ပ္ေငြ ၂၆၈၅ ဘီလီယံ) သည္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြ (က်ပ္ေငြ ၅၅၀ ဘီလီယံ) ထက္ ငါးဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ပ္ေငြ ၂၁၅၀ ဘီလီယံမွ် 
“ဘ႑ာေရး လစ္လပ္မႈ” ႐ွိေနသည္။

အဆိုပါ “ဘ႑ာေငြ လစ္လပ္မႈ” ကုိ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ 
အဓိက ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲတမ္းခ်ေပးသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား၏ ပမာဏတစ္ရပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္မ်ားမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဝင္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္ 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို ယင္း အခြန္ဝင္ေငြမ်ား ေကာက္ခံရ႐ွိရာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။ က်ပ္ေငြ 
၃၃၆ ဘီလီယံတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဝင္ေငြမ်ားအားလုံး၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ပါဝင္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေသာ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား အမ်ားဆံုး 
ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးသို႔သာ အဓိကျပန္လည္ေပးအပ္လိုက္ရသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္ပါ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမ႐ွိေသးေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မပါသည့္ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ႐ွိပါသည္။ က်ပ္ေငြ 
ဘီလီယံ ၁၈၀၀ ခန္႔တြင္ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည့္ အားလုံးေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြမ်ား၏ ၆၇% မွ်အထိ ပါဝင္လ်က္႐ွိသည္။ အစဥ္ 
အဆက္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႔ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းသည့္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ားၾကား ‘လိုေငြ’ ကို ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြကို ခြဲတမ္းခ်ေပးသည္။ ယင္းတို႔ကို ခြဲေဝရာ၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုအေျခခံကာ ေဆာင္႐ြက္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္လတ္ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ (MTFF) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေဖာ္ျမဴလာအေျချပဳ 
ခြဲတမ္းခ်သည့္ နည္းစနစ္ကို မိတ္ဆက္အသုံးျပဳလာခဲ့သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲတမ္းခ်ရာ၌ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိေစ႐ုံသာမက သာတူညီမွ်မႈ႐ွိေစေရးအတြက္ပါ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဏာမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ MTFF ေဖာ္ျမဴလာတြင္ ကိန္းၫႊန္း ေျခာက္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္ – 

- မတူညီေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ကိန္းၫႊန္းသုံးခု
- မတူညီေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ကိန္းၫႊန္းသုံးခု

MTFF ခြဲတမ္းခ် ေဖာ္ျမဴလာ ၫႊန္းကိန္းမ်ားMTFF ခြဲတမ္းခ် ေဖာ္ျမဴလာ ၫႊန္းကိန္းမ်ား

အသုံးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္သည့္ ကိန္းၫႊန္းမ်ား

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လူဦးေရ – အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရ သန္ေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ (၂၀၁၄) ႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ လိုတိုးပိုေလ်ာ့မႈ 
အေပၚ အေျခခံသည္။

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈအၫႊန္းကိန္း – ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စု စားဝတ္ေနေရးအေျခအေန ဘက္စုံေလ့လာမႈ စစ္တမ္း 
၂၀၀၉-၁၀ ေပၚ အေျခခံသည္။

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေျမဧရိယာ –  အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေပၚ အေျခခံသည္။

ဘ႑ာေရး အကန္႔အသတ္ကို ထင္ဟပ္သည့္ ေျပာင္းျပန္ ၫႊန္းကိန္းမ်ား

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ဦးခ်င္း GDP – စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန၏ ႏွစ္အလိုက္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံသည္။
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စုစုေပါင္း လူဦးေရမွ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း – အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရသန္ေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ (၂၀၁၄) 

ႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ လိုတိုးပိုေလ်ာ့မႈအေပၚ အေျခခံသည္။
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Own Revenues 
Per Capital

Shared Revenues 
Per Capital

General Grant 
Per Capital

KEY

MMK per capital

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000 300,000  350,000

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အခြန္ေကာက္ခံရ႐ွိမႈ – ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ 
အခြန္ဝင္ေငြေပၚ အေျခခံသည္။ 

ကိန္းၫႊန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ခ်ိန္ဆမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အတိအလင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ႐ွိသည့္အေလ်ာက္ ကိန္းၫႊန္းေျခာက္ခုအနက္ တစ္ခုခ်င္း 
စီသည္ အလိုေလ်ာက္ အေလးခ်ိန္တန္းတူရ႐ွိသြားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိန္းၫႊန္းတစ္ခုစီသည္ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံ ခြဲတမ္း (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ 
ညီမွ်သည္။ 

အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား၏ “သာတူညီမွ်ေရး” အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား႐ွိ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီလိုက္ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ အရင္းျမစ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ပုံ ၁ တြင္ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ ဝင္ေငြအရင္းျမစ္လိုက္ ရ႐ွိေနသည့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ဝင္ေငြမ်ားကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမိုျမင့္မားေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ 
မွ်ေဝ ဝင္ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားကုိပါ ရ႐ွိေနသည္မွာ အံ့ဩစရာမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ပုံ ၁ အရ ပို၍ပင္မ်ားျပားေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေထြေထြ 
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈ ခြဲတမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါမညီမွ်မႈမ်ားထက္ပင္ ပိုမိုကြာဟေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အရင္းျမစ္မ်ားအားလုံးမွ ရလဒ္ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ စုစုေပါင္း တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ားတြင္လည္း မညီမွ်မႈျမင့္မားသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ သိသာလြန္းေသာ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ရ႐ွိၿပီး ဧရာဝတီတြင္ က်ပ္ေငြ ၂၄,၀၀၀ ခန္႔သာ ရ႐ွိသည့္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အမ်ားျပည္သူ အသုံးစရိတ္ 
စြမ္းရည္မ်ားမွာ ၁၂း၁ အခ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

ဤတြင္ သတိျပဳရန္မွာ ဘ႑ာေရး တန္းတူညီမွ်မႈဟူသည္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား႐ွိ လူတစ္ဦးစီအလိုက္ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ 
အရင္းျမစ္မ်ား တူညီရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ေဒသႏၲရ အေျခအေန၊ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအဆင့္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ အစ႐ွိသည္တို႔တြင္ မတူညီသည့္ 
အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ တာဝန္႐ွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတြင္လည္း 
ကြာဟခ်က္ အခ်ိဳ႕႐ိွေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္း ကြာဟခ်က္မ်ားကို ၾကဳံရာက်ပန္း သတ္မွတ္မထားသင့္ဘဲ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထဲတြင္ ႐ွိေစသင့္ပါသည္။ ၁၂း၁ အခ်ိဳးဟူသည္ လြန္စြာကြာဟသည့္ အေနအထားတြင္႐ွိေနၿပီး ႐ွင္းျပရန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။

ပုံ ၂ ၂၀၁၈-၁၉ အရင္းျမစ္မ်ားအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ား ပုံ ၂ ၂၀၁၈-၁၉ အရင္းျမစ္မ်ားအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ား 

ဧရာဝတီ 

ပဲခူး

စစ္ကိုင္း

မေကြး

႐ွမ္း

မြန္

မႏၲေလး

ကရင္

ရခိုင္

ရန္ကုန္

ကခ်င္

တနသၤာရီ

ကယာ

ခ်င္း
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ေဖာ္ျမဴလာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ မညီမွ်မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မွာ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ရပ္ေပၚ အေျခခံသည္။ေဖာ္ျမဴလာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ မညီမွ်မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မွာ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ရပ္ေပၚ အေျခခံသည္။

 ပထမအခ်က္မွာ ေဖာ္ျမဴလာကုိ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳရာ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းမွ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာသည့္ ပမာဏ  ပထမအခ်က္မွာ ေဖာ္ျမဴလာကုိ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳရာ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းမွ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာသည့္ ပမာဏ 

ကုိသာ ခြဲတမ္းခ်ရန္တြက္ခ်က္ၿပီး လႊေဲျပာင္းေထာက္ပ့ံေငြ စုစုေပါင္းပမာဏတစ္ရပ္လံုးအေပၚ တြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳသည့္အတြက္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ ကုိသာ ခြဲတမ္းခ်ရန္တြက္ခ်က္ၿပီး လႊေဲျပာင္းေထာက္ပ့ံေငြ စုစုေပါင္းပမာဏတစ္ရပ္လံုးအေပၚ တြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳသည့္အတြက္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ 

ေဖာ္ျမဴလာ မိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ ကာလမတုိင္မီက ခြဲတမ္းခ်သည့္ ပုံသဏၭာန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာသကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျမဴလာ မိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ ကာလမတုိင္မီက ခြဲတမ္းခ်သည့္ ပုံသဏၭာန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာသကဲ့သုိ႔ 

ျဖစ္လ်က္႐ွိသည္။ ျဖစ္လ်က္႐ွိသည္။ 

 ဒုတိယအခ်က္မွာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းပမာဏတစ္ရပ္လံုးအေပၚ တြက္ခ်က္မႈျပဳလုပ္သည့္တုိင္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္  ဒုတိယအခ်က္မွာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းပမာဏတစ္ရပ္လံုးအေပၚ တြက္ခ်က္မႈျပဳလုပ္သည့္တုိင္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

လကၡဏာရပ္အခ်ိဳ႕သည္ ေဖာ္ျမဴလာ၌ ပါဝင္လ်က္႐ွိေနသည္။လကၡဏာရပ္အခ်ိဳ႕သည္ ေဖာ္ျမဴလာ၌ ပါဝင္လ်က္႐ွိေနသည္။

MoPF မွ ေဖာ္ျမဴလာအေျခခံ ခြဲတမ္းခ်သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးလိုက္ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ 
စနစ္ျဖင့္ ႏိႈင္းစာၾကည့္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ ပိုမိုရ႐ွိရန္ အလားအလာ႐ွိလာခဲ့သည္။ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ 
အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလာႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ပို၍တိက်ၿပီး ေသခ်ာေရရာမႈ႐ွိေသာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ လ်ာထားခ်က္မ်ား 
႐ွိလာေသာအခါ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္စာလ်င္ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ေရးသား 
တင္သြင္းရန္ အခ်ိန္ပိုမိုရ႐ွိလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အလားအလာကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ရန္မွာမူ အေၾကာင္းတရား 
ေပါင္းစုံက ကန္႔သတ္လ်က္ ႐ွိေနေသးသည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ ေဖာ္ျမဴလာကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးစာ ေထာက္ပံ့ေငြ အရင္းျမစ္တစ္ခုလုံးစာအတြက္ ခြဲတမ္းသတ္မွတ္ရန္ မတြက္ခ်က္ဘဲ ၂၀၁၅-၁၆ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာသည့္ ပမာဏကိုသာ ခြဲတမ္းခ်ရန္ အသုံးျပဳဟန္တူသည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးစာ ေထာက္ပံ့ေငြအရင္းျမစ္သည္ 
က်ပ္ေငြ ၁,၇၉၃,၆၄၅ မွ ၁,၈၀၃,၆၄၅ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၀ ဘီလီယံ တိုးပြားလာခဲ့ရာ ေဖာ္ျမဴလာသည္ တိုးပြားလာေသာပမာဏ က်ပ္ေငြ 
၁၀ ဘီလီယံအေပၚတြင္သာ (ခြဲတမ္းခ်ႏိုင္ေသာ အရင္းျမစ္မ်ား၏ ၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ပမာဏအေပၚတြင္သာ) တြက္ခ်က္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ 
စုစုေပါင္းခြဲတမ္း ရန္ပုံေငြမ်ားအားလုံးသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္အထိ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ယခင္ လိုေငြညႇိႏိႈင္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ခြဲတမ္းခ် 
ပုံသဏၭာန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာကိုသာ ဆက္လက္အသုံးျပဳလ်က္ ႐ွိေနေသးသည္။

ထို႔အျပင္ တိုးပြားလာေသာ ပမာဏအေပၚ၌ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွေန၍ ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလာေသာ 
ပမာဏမွ ခြဲတမ္းရန္ပုံေငြမ်ားကို အထက္မွေအာက္ေျခ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခမွအထက္ “မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္း” စဥ္းစားမႈ အခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ေသးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ တိုးျမႇင့္ပမာဏ လုံးဝမ႐ွိသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ႏိႈင္းရဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ပို၍ ဆင္းရဲေသာအရပ္ေဒသမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ခြဲတမ္းမ်ားသည္ ၎ေလာက္ 
မဆင္းရဲလွေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွ ခြဲတမ္းမ်ားထက္ သင့္ေတာ္ေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပိုမိုမ်ားျပားေအာင္ျပဳလုပ္ရာ၌ အေရးႀကီးေသာ ကိန္း႐ွင္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဖာ္ျမဴလာတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအၫႊန္းကိန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္၍ ရႏိုင္သည့္အေနအထားရ႐ွိေစရန္ ႏိႈင္းရလူဦးေရျဖင့္ စာရင္း 
အင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ‘ပံုမွန္’ ျဖစ္ေအာင္ အရင္ျပဳလုပ္ရမည့္အစား ကိန္းျပည့္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ 
သည့္အတြက္ ဥပမာ ျပရေသာ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအၫႊန္းကိန္း တန္ဖိုးအတူတူနီးပါး႐ွိေသာ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔သည္ ယင္းၫႊန္းကိန္းေၾကာင့္ 
၎တို႔၏ လူဦးေရပမာဏ မ်ားစြာကြာျခားလြန္းသည့္တိုင္ ခြဲတမ္းပမာဏ အတူတူနီးပါးမွ်သာ ရ႐ွိၾကသည္။

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ႏိႈင္းရ “ဘ႑ာေရး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ” တိုင္းတာခ်က္တစ္ခုရ႐ွိေစရန္ အသုံးျပဳသည့္ ကိန္း႐ွင္သုံးရပ္၊ တစ္ဦး 
ခ်င္းစီအခြန္ဝင္ေငြႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရတို႔မွာ ဘ႑ာေရးစြမ္းရည္ကို ၾကားခံတုိင္းတာေရးတြင္ သင့္ေတာ္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ 
ပင္ ႏိႈင္းရလူဦးေရအားျဖင့္ ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
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ထို႔အျပင္လည္း ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္ စံႏႈန္းသုံးခုေပါင္းသည္ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ စုစုေပါင္းခြဲတမ္းခ်ႏိုင္စရာ ရန္ပုံေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစာ ႐ွိေနသည္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စုစုေပါင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ကိုသာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပး 
ႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ဤမွ်အေလးခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးျခင္းမွာ ျမင့္မားလြန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝင္ေငြမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးစာမွ်႐ွိေသာ) တန္းတူညီမွ်ေရး ေထာက္ပ့ံေငြ အရင္းျမစ္မ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြမ်ား၏ 
၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ ပို၍ “ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ” ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
“အလြန္အကြၽံ အစားျဖည့္ေပး” ရာေရာက္ၿပီး ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္ပိုမိုျမင့္မားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ နစ္နာရသည္ (ယင္း 
အေၾကာင္းတရားႏွစ္ရပ္သည္ အၿမဲတေစ ပူးတြဲကြာဟခ်က္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ)။ 

‘MTFF ေဖာ္ျမဴလာ’ စံႏႈန္းေျခာက္ခုကုိ ပီပီျပင္ျပင္ အေလးခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးမထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိန္း႐ွင္တစ္ခုခ်င္းစီကို ခြဲတမ္းခ်ရာ၌ 
အေရးပါမႈအေလးခ်ိန္ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံ (သို႔ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) စီ သတ္မွတ္ေပးမိရက္သား ျဖစ္သြားသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ - 

 ႏိႈင္းရ အသုံးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေပးေနသည့္ အေၾကာင္းတရာမ်ားအနက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးႀကီးဆုံးဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး 
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (သုိ႔မဟုတ္) ၎အထက္ အေလးခ်ိန္ေပးျခင္းခံရသည့္ လူဦးေရကို ေဖာ္ျမဴလာတြင္ အလြန္နိမ့္ပါးေသာ အေလးခ်ိန္ေပးထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သခ်ၤာနည္းအရ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ အလြန္တရာ ကြာျခားသြားႏိုင္ေျခ 
႐ွိၿပီး လူဦးေရမ်ားျပားေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ နိမ့္ပါးေသာ ပမာဏသာလက္ခံရ႐ွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

 ‘လုိအပ္ခ်က္’ စံႏႈန္းသုံးခုလုံးကုိ ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြပမာဏ၏ ေျခာက္ပုံသုံးပုံ (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာ ႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိႈင္းရ 
အသုံးစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လြန္စြာေသးငယ္ေသာ အေရးပါမႈကိုသာ ေပးသည္ (ႏိႈင္းရဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ကိုမူ အေရးပါမႈ မ်ားစြာ 
ေပးသည္)။

ေဖာ္ျမဴလာ ကိန္းၫႊန္းမ်ားမွ ယင္းျပႆနာရပ္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လူဦးေရအ႐ြယ္အစားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အၫႊန္းကိန္းတန္ဖိုးမ်ား 
အစ႐ွိသည့္ ေဖာ္ျမဴလာကိန္းၫႊန္းအခ်ိဳ႕အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဒတာတန္ဖိုးမ်ားတြင္လည္း ျပႆနာအနည္းငယ္ ႐ွိေနျပန္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ခြဲေဝဝင္ေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ အျခားေသာဘတ္ဂ်က္ အကူအညီ အသြင္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါက အေထြေထြေထာက္ပံ့ေငြ ခြဲတမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ 
မႏၲေလး) မွ ရ႐ွိေနသည့္ ဝင္ေငြမွ်ေဝသည့္ ပမာဏအတြက္ ႐ွင္းလင္းတိက်ေသာ ခြင့္ျပဳပမာဏတစ္ရပ္ သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္။ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ လုိေငြ 
ျဖည့္ လႊေဲျပာင္းေထာက္ပ့ံေငြ ခြဲတမ္းမ်ားတြင္မူ ဤအခ်က္ကုိတစ္ႀကိမ္မွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ့ဲၾကဟန္တူၿပီး၊ ေဖာ္ျမဴလာအသံုးျပဳ၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုခ်င္းစီသို႔ေပးရန္႐ွိသည့္ ပမာဏမ်ားမွ မွ်ေဝဝင္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မူ ႏွစ္စဥ္တိုးပြားသည့္ ပမာဏမွ ခြဲတမ္း 
အတြက္ ဤသို႔ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ိဳး ထပ္မံ၍ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့ဟန္ မတူေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားကို ရ႐ွိလ်က္႐ွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အစဥ္အဆက္ ေလွ်ာ့ထားထားျခင္းခံရေသာ “အေျခ” ခြဲတမ္းမ်ားတြင္ စဥ္းစားေလ့႐ွိသည့္ ပုံစံအတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ 
႐ွိသည္။ အကယ္၍ မွ်ေဝဝင္ေငြမ်ား၏ ပုံသဏၭာန္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ားသာ အနာဂတ္တြင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားပါက၊ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြမွ်ေဝသည့္ 
အစီအမံသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း (ဥပမာ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း) တို႔ကို ျပဳလုပ္လာပါက ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ မညီမွ်မႈ 
မ်ားကို ႀကီးထြားလာေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုထက္ပို၍ သာတူညီမွ်ေသာ ခြဲတမ္းမ်ား႐ွိေစရန္အလို႔ငွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျမာက္ျမားစြာျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ယခုထက္ပို၍ သာတူညီမွ်ေသာ ခြဲတမ္းမ်ား႐ွိေစရန္အလို႔ငွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျမာက္ျမားစြာျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္

 ေဖာ္ျမဴလာကုိ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအလိုက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အရင္းျမစ္ တစ္ရပ္လံုးေပၚ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တျဖည္းျဖည္း အဆင့္လုိက္  ေဖာ္ျမဴလာကုိ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအလိုက္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အရင္းျမစ္ တစ္ရပ္လံုးေပၚ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ တျဖည္းျဖည္း အဆင့္လုိက္ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါက အရင္းျမစ္တစ္ရပ္လံုးကုိ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအလုိက္ ပမာဏတုိး၍ တြက္ခ်က္ျခင္း။ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါက အရင္းျမစ္တစ္ရပ္လံုးကုိ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအလုိက္ ပမာဏတုိး၍ တြက္ခ်က္ျခင္း။ 

 ေဖာ္ျမဴလာတြက္ခ်က္မႈမ်ား။ ကိန္းၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္မ်ား မေျပာင္းလဲသည့္တိုင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဝင္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္ အၫႊန္းကိန္း  ေဖာ္ျမဴလာတြက္ခ်က္မႈမ်ား။ ကိန္းၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္မ်ား မေျပာင္းလဲသည့္တိုင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဝင္ေငြကန္႔သတ္ခ်က္ အၫႊန္းကိန္း 

တန္ဖိုးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သည့္ ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ‘ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း’။ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သည့္ ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ‘ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း’။ 

 ေဖာ္ျမဴလာပံုစံ။ လူဦးေရႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္ခ်က္ ကိန္းၫႊန္းမ်ား၏ ႏိႈင္းရ အေလးခ်ိန္မ်ားကုိ တုိးသင့္ၿပီး ေဒသႏၲရ ဝင္ေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏  ေဖာ္ျမဴလာပံုစံ။ လူဦးေရႏွင့္ အျခားေသာလုိအပ္ခ်က္ ကိန္းၫႊန္းမ်ား၏ ႏိႈင္းရ အေလးခ်ိန္မ်ားကုိ တုိးသင့္ၿပီး ေဒသႏၲရ ဝင္ေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၏ 

အေလးခ်ိန္မ်ားကုိမူ ေလွ်ာ့သင့္သည္။အေလးခ်ိန္မ်ားကုိမူ ေလွ်ာ့သင့္သည္။



I 8 I

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မွ်ေဝဝင္ေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ေကာက္ခံရ႐ွိရာ အရပ္ေဒသအလုိက္ ခြဲတမ္းခ်ေပးရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းထင္႐ွားေသာ  ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မွ်ေဝဝင္ေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ေကာက္ခံရ႐ွိရာ အရပ္ေဒသအလုိက္ ခြဲတမ္းခ်ေပးရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းထင္႐ွားေသာ 

အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ ႐ွိေနသည့္တုိင္ ယင္းလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ ခြဲတမ္းမ်ား၌ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ ႐ွိေနသည့္တုိင္ ယင္းလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ ခြဲတမ္းမ်ား၌ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ 

သင့္သည္။သင့္သည္။

သာတူညီမွ်မႈ ရ႐ွိေရးအတြက္ ေဖာ္ျမဴလာ အေျချပဳ ခြဲတမ္းခ်သည့္ အစီအမံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အလားအလာ အျပည့္အဝအသုံးခ်ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

လက္႐ွိ ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ ၫႊန္းကိန္းေျခာက္ခု၏ အေလးခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမွ မျပဳလုပ္သည့္တိုင္ အေရးပါဆုံးေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
သည္ တြက္ခ်က္ပုံနည္းလမ္း ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ရ႐ွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးကန္႔သတ္ခ်က္ အၫႊန္းကိန္း 
တန္ဖိုး သုံးရပ္ကို ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ႏိႈင္းရလူဦးေရ အေလးခ်ိန္ျဖင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လက္႐ွိ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္အတိုင္း တြက္ခ်က္ရာ၌ ႀကီးစြာေသာအခ်ိဳးအစား ပ်က္ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး အျခားေသာအရာမ်ားမွာ တန္းတူျဖစ္ေနသည့္အတြက္ 
လူဦးေရ ပိုမိုနည္းပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ပိုမိုႀကီးမားေသာခြဲတမ္းမ်ား ရ႐ွိေစလိမ့္မည္။

ႏိႈင္းရလူဦးေရျဖင့္ အၫႊန္းကိန္းတန္ဖိုးမ်ားကို ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏိႈင္းရလူဦးေရျဖင့္ အၫႊန္းကိန္းတန္ဖိုးမ်ားကို ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ‘i’ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အၫႊန္းကိန္းတန္ဖိုး ‘pi’ ကို ၎ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ လူဦးေရ ‘popi’ ျဖင့္ ေျမႇာက္။ 
i.e. pi x popi

- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလံုးအတြက္ ၎ရလဒ္တန္ဖိုးမ်ားကို ေပါင္းပါ။ i.e. Σ (pi x popi )
- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ‘pi’ ႏွင့္ ‘popi’ ရလဒ္ကို ၎စုစုေပါင္းတန္ဖိုးျဖင့္ စားပါ။ 
 i.e. [(pi x popi) / Σ (pi x popi )] = vi%
- ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေသာ ဒသမကိန္း / ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသုံးျပဳ၍ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အၫႊန္းကိန္း တန္ဖိုးအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ စုစုေပါင္း

လႊဲေျပာင္းေငြအားလုံးအနက္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ‘(transfer pool x f%) မွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီရ႐ွိမည့္ ပမာဏကို 
သတ္မွတ္ပါ။ i.e. v% x [transfer pool x f%)

လူဦးေရ အ႐ြယ္အစားသည္ အမ်ားျပည္သူ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ၿပီး ယင္းကိန္းၫႊန္းကို အေလးခ်ိန္အမ်ားဆုံး 
ေပးသင့္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည့္အတြက္ လက္႐ွိေပးထားသည့္ အေလးခ်ိန္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁/၆) ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္၍ 
ေပးေလ့႐ိွၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုး၏ ကုိယ္ပုိင္ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဆင့္ခံ ဘ႑ာေငြအရင္းျမစ္မ်ား၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မွ်သာ ႐ွိသည္ျဖစ္၍ ဘ႑ာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ ၫႊန္းကိန္းသုံးရပ္အတြက္ စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးထားျခင္းမွာ အလြန္အကြၽံျဖစ္ေနသည္ဟု 
ဆိုရေပရမည္။ 

ေလးေထာင့္ကြက္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္တန္ရာေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ အေလးခ်ိန္ 
မ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပထားရာ ဘက္ညီမႈကို ေျပာင္းလဲထားပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ ၫႊန္းကိန္း ၃ 
ခု၏ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ကို (အထူးသျဖင့္ လူဦးေရအေလးခ်ိန္ကို တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ႏွင့္ ေျမယာအတြက္ အတန္ငယ္ေလွ်ာ့၍) ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးထားၿပီး၊ (စုစုေပါင္း 
SNG ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈပါ ေဒသႏၲရ ဝင္ေငြမ်ား၏ ႏိႈင္းရအေရးပါမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္) 
ဘ႑ာေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ ၫႊန္းကိန္း ၃ ခု၏ အေလးခ်ိန္မ်ားကို စုစုေပါင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသည္မွာ သ႐ုပ္ျပရန္အတြက္သာ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းမွ်ေဝဝင္ေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ (အထူးသျဖင့္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးပြားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါက) 
တြက္ခ်က္မႈတြင္ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း႐ိုး႐ွင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

- မွ်ေဝ ဝင္ေငြမ်ားအားလုံးကို လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္းတြင္ ေပါင္းထည့္ျခင္း - လႊဲေျပာင္းေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ေငြ ၂,၁၄၀ ဘီလီယံရသည္။ 
- အဆုိပါ စုစုေပါင္းအရင္းျမစ္တစ္ရပ္လုံးေပၚ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္တြက္ခ်က္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ လက္ခံရ႐ွိမည့္ စုစုေပါင္း လႊဲေျပာင္း 

ေထာက္ပံ့ေငြကို သတ္မွတ္ျခင္း။ 
- ထို႔ေနာက္တြင္ လက္႐ွိ တြက္ခ်က္ယူသည့္နည္းလမ္းမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေပးထားၿပီးသား မွ်ေဝဝင္ေငြမ်ားကို 

ယင္းပမာဏမွ ႏုတ္သည္။
- ရ႐ွိလာေသာ ျခားနားခ်က္သည္ ေဖာ္ျမဴလာမွ ၫႊန္ျပသည့္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြပမာဏကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ ရ႐ွိေစရန္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီသို႔ ခြဲတမ္းခ်ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အေထြေထြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားမွ စုစုေပါင္း တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ားသည္လည္း ‘ပုိ၍ 
တေျပးညီ’ သည့္ ပုံသဏၭာန္ထြက္ေပၚလာကာ အမ်ားမွအနည္း ကြာဟခ်က္ေဘာင္ကိုလည္း လက္႐ွိ ၁၁း၁ မွ ၃း၁ ခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္လိမ့္မည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ျမဴလာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းပုံစံမ်ားကို က်ပ္ေငြ ၁,၈၀၃ ဘီလီယံ အေထြေထြ လႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြ အစုအေဝးအတြက္ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေဒတာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ပုံစံ ၄ ရပ္ျဖင့္ ပုံတူျပဳေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။
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ပုံ ၃ လက္႐ွိႏွင့္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ ပုံစံမ်ားတြင္ ရ႐ွိမည့္ စုစုေပါင္း တစ္ဦးခ်င္း (လႊဲေျပာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္) ဝင္ေငြမ်ား ပုံ ၃ လက္႐ွိႏွင့္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ ပုံစံမ်ားတြင္ ရ႐ွိမည့္ စုစုေပါင္း တစ္ဦးခ်င္း (လႊဲေျပာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္) ဝင္ေငြမ်ား 

က
ခ်

င္

က
ယ

ား

က
ရင

္

ခ်
င္း

စစ
္က

ိုင္း

တ
နသ

ၤာရ
ီ

ပဲခ
ူး

မေ
က

ြး

မႏ
ၲေလ

း

မြန
္

ရခ
ိုင္

ရန
္က

ုန္

႐ွမ
္း

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

A. MTFF ေဖာ္ျမဴလာကို တိုးပြားလာေသာ 
ပမာဏေပၚတြင္သာ အသုံးျပဳတြက္ခ်က္

B. MTFF ေဖာ္ျမဴလာကို အစုအေဝး 
တစ္ရပ္လုံးစာ အသုံးျပဳတြက္ခ်က္

C. ပုံမွန္ျပဳထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားပါ MTFF 
ေဖာ္ျမဴလာကို အစုအေဝးတစ္ရပ္လုံးစာ 
အသုံးျပဳတြက္ခ်က္

D. ပုံမွန္ျပဳထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားပါ ျပဳျပင္ 
ထားသည့္ MTFF ေဖာ္ျမဴလာကို အစုအေဝး 
တစ္ရပ္လုံးစာ အသုံးျပဳတြက္ခ်က္



I 10 I

လက္႐ွိ ခြဲတမ္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ပုံစံ ၄ ရပ္လက္႐ွိ ခြဲတမ္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ပုံစံ ၄ ရပ္

AA –  လက္႐ွိ MTFF ေဖာ္ျမဴလာကို အေျခခံသည့္ လက္႐ွိခြဲတမ္းခ် ပုံစံႏွင့္ တြက္ခ်က္ပုံနည္းလမ္း (မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းေျပာင္းလဲမႈ မပါ)။ 
BB –  လက္႐ွိ MTFF ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ တြက္ခ်က္ပုံ နည္းလမ္းကို က်ပ္ေငြ ၁,၈၀၃ ဘီလီယံ အစုအေဝးတစ္ရပ္လုံးစာတြင္ အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္း။ 
CC –  လက္႐ွိ MTFF ေဖာ္ျမဴလာကို က်ပ္ေငြ ၁,၈၀၃ ဘီလီယံ အစုအေဝးတစ္ရပ္လုံးစာတြင္ အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ေသာ္လည္း အၫႊန္းကိန္း တန္ဖိုး 
မ်ားကို ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
DD –  ေ႐ွ႕ေဖာ္ျပပါ ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ အၾကံျပဳထားသည့္ ႏိႈင္းရ အေလးခ်ိန္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေဖာ္ျမဴလာကိုျပဳျပင္ၿပီး အၫႊန္းကိန္းတန္ဖိုးမ်ားကို 
ႏိႈင္းရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လူဦးေရမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

ေရွ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပပါ ပုံ ၃ တြင္ လက္႐ွိပုံစံႏွင့္ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ ပုံစံကြဲသုံးခုေအာက္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု 
ခ်င္းစီအတြက္ ရ႐ွိလာမည့္ စုစုေပါင္းတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမ်ား (လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ ႏွစ္ခုေပါင္း) ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အဓိက ေျပာင္းလဲမႈသည္ ပုံစံ B မွ C သို႔ အေ႐ြ႕တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြအတြက္ အၫႊန္းကိန္းတန္ဖိုးမ်ားကို 
ကိန္းဂဏန္းအလိုအရ ႏိႈင္းရ လူဦးေရျဖင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ အထူးသျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ သိသာထင္႐ွားေသာ 
တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ေလ်ာ့ပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာ္လည္း အျခားေသာ လူဦးေရ ပိုမို ထူထပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ခြဲတမ္းပမာဏမ်ား 
ပိုမိုရ႐ွိလာသည္။ ပုံစံ ၄ ရပ္မွ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဓိက ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျပထားသည့္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ဤအခ်က္ကို အတည္ျပဳထားသည္။ ပုံစံ 
C တြင္ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြအမ်ားမွ အနည္း ကြာဟခ်က္ေဘာင္သည္ ၁၁း၁ မွ ၃း၁ ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားရာ ဤအခ်ိဳးအဆမွာ ပို၍သင့္ေတာ္မႈ ႐ွိသည္။

ဇယား ၁ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဝင္ေငြမ်ားကို အသုံးျပဳထားသည့္ မတူညီေသာ ပုံတူျပဳ 
ပုံစံမ်ိဳးစုံေအာက္မွ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြက်ပ္ စုစုေပါင္းအတြက္ ကြာဟခ်က္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

ကိန္းဂဏန္းကိန္းဂဏန္း

A. တိုးပြားလာေသာ A. တိုးပြားလာေသာ 
ပမာဏကိုသာ MTFF ပမာဏကိုသာ MTFF 

ေဖာ္ျမဴလာ ေဖာ္ျမဴလာ 
အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္း အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္း 

(လက္႐ွိ ပုံစံ)  (လက္႐ွိ ပုံစံ)  

ေျပာင္းလဲထားေသာ ပုံစံမ်ားေျပာင္းလဲထားေသာ ပုံစံမ်ား

B. စုစုေပါင္း အရင္းျမစ္ B. စုစုေပါင္း အရင္းျမစ္ 
တစ္ရပ္လုံးေပၚ MTFF တစ္ရပ္လုံးေပၚ MTFF 

ေဖာ္ျမဴလာ ေဖာ္ျမဴလာ 
အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္းအသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္း

C. အရင္းျမစ္ C. အရင္းျမစ္ 
တစ္ရပ္လုံးေပၚ ပုံမွန္ျပဳ တစ္ရပ္လုံးေပၚ ပုံမွန္ျပဳ 

တန္ဖိုးမ်ားပါ MTFF တန္ဖိုးမ်ားပါ MTFF 
ေဖာ္ျမဴလာ ေဖာ္ျမဴလာ 

အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္းအသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္း

D. အရင္းျမစ္ D. အရင္းျမစ္ 
တစ္ရပ္လုံးေပၚ ပုံမွန္ျပဳ တစ္ရပ္လုံးေပၚ ပုံမွန္ျပဳ 

တန္ဖိုးမ်ားပါ ျပဳျပင္ တန္ဖိုးမ်ားပါ ျပဳျပင္ 
ထားသည့္ ေဖာ္ျမဴလာ ထားသည့္ ေဖာ္ျမဴလာ 
အသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္းအသုံးျပဳတြက္ခ်က္ျခင္း

အလယ္ကိန္း 52,134 56,406 54,176 51,707

အမ်ားဆုံး 287,871 323,130 107,477 104,305

အနည္းဆုံး 25,486 27,830 32,957 35,773

မ်ား:နည္း အခ်ိဳး 11.3 11.6 3.3 2.9

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မွ်ေဝဝင္ေငြမ်ားကုိပါ ေဖာ္ျမဴလာ တြက္ခ်က္မႈတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳပါက ပုံစံ C ႏွင့္ D ပါ 
စုစုေပါင္း တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ား၏  အမ်ားမွအနည္း ကြာဟမႈေဘာင္ကို ၂.၅း၁ အထိ ထပ္မံ၍ ခ်ံဳ႕ယူႏိုင္စရာ ႐ွိသည္။
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 အထကတ္ြင ္အၾကံျပဳ တင္ျပထားသည္ ့အေျပာင္းအလဲမ်ားႏငွ္ ့ပိမုိယုဥပ္ါးမႈ ရေစရနမ္ွာ တၿပိဳငန္က္တည္း အကုနလံု္း မတ္ိဆက္အသုံးျပဳလုိက္ပါက  အထကတ္ြင ္အၾကံျပဳ တင္ျပထားသည္ ့အေျပာင္းအလဲမ်ားႏငွ္ ့ပိမုိယုဥပ္ါးမႈ ရေစရနမ္ွာ တၿပိဳငန္က္တည္း အကုနလံု္း မတ္ိဆက္အသုံးျပဳလုိက္ပါက 

ႀကီးစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအခ်ိန္ယူ၍ က်င့္သံုးရန္သာ အဆုိျပဳလုိပါသည္။ ႀကီးစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအခ်ိန္ယူ၍ က်င့္သံုးရန္သာ အဆုိျပဳလုိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတုိ႔ ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတုိ႔ ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 ကိစၥအမ်ားစုမွာမူ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္လံုး၏ ဆင့္ကဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္လည္း မူတည္လ်က္႐ွိပါသည္။ အကယ္၍  ကိစၥအမ်ားစုမွာမူ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္လံုး၏ ဆင့္ကဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္လည္း မူတည္လ်က္႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က႑သတ္မွတ္ခ်က္ပါ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားကုိ က်င့္သံုးမည္ဆုိပါက အဓိကက႑မ်ားအတြက္ စံကုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က႑သတ္မွတ္ခ်က္ပါ ေထာက္ပံ့ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားကုိ က်င့္သံုးမည္ဆုိပါက အဓိကက႑မ်ားအတြက္ စံကုိက္ 

ခ်ိန္ညႇိမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခြဲတမ္းခ်အစီအမံမ်ား မိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရ႐ွိလာၿပီး အေထြေထြလႊဲေျပာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ခ်ိန္ညႇိမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခြဲတမ္းခ်အစီအမံမ်ား မိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရ႐ွိလာၿပီး အေထြေထြလႊဲေျပာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ 

ထက္ပို၍ ႏိႈင္းရေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ထက္ပို၍ ႏိႈင္းရေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ ေဖာ္ျမဴလာအေျချပဳ ခြဲတမ္းမ်ားေပၚ ယင္းသို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္လိုက္ပါက လက္႐ွိခြဲတမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ႀကီးမား 
ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပမာဏပိုမိုတိုး၍ ရ႐ွိလာၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေလ်ာ့၍ 
ရ႐ွိလာသည့္အခါ ျပင္းထန္ေသာ အတုိက္အခံအေျခအေနႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည့္အတြက္ MOPF အေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ခက္ခဲလိမ့္မည္ (အလားတူ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားမွ သင္ခန္းစာတစ္ရပ္)။

သို႔ျဖစ္၍ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုမွာ ျဖစ္ႏိုင္စရာ႐ွိသည္။

 ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ခြဲတမ္းခ် နည္းလမ္းေၾကာင့္ မည္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ ပုံမွန္ထက္ေလ်ာ့၍ (ႏိႈင္းရအားျဖင့္မူ ေလ်ာ့၍ ရႏိုင္စရာ႐ွိ) 
လက္ခံရ႐ွိျခင္း မ႐ွိေစမည့္ အတိုင္းအတာအထိ စုစုေပါင္းလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ အစုအေဝး၏ အ႐ြယ္အစားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လက္႐ွိအစိုးရ၏ အေထြေထြဘတ္ဂ်က္ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ဤမွ် ပမာဏႀကီးမားသည့္ တိုးခ်ဲ႕မႈမွာ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏိုင္စရာမ႐ွိေပ။ 

 ခြဲတမ္းခ်သည့္ နည္းလမ္းကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ အခ်ိန္ယူ၍ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ပါ – ဥပမာ ၁၀ ႏွစ္။ ဤနည္းအရ အသစ္ျပဳျပင္ထားေသာ ေဖာ္ျမဴလာ 
ခြဲတမ္းခ် နည္းလမ္းကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ တိုး၍ ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ စုစုေပါင္း ပမာဏအစုအေဝး၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္ 
အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ွိ အဓိက သက္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ 
အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ႐ွိေစၾကေစရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။  

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈစနစ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈသည္ ပို၍စုံလင္ကြဲျပားေသာ လႊဲေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအျဖစ္ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္စရာ ႐ွိပါသည္။

 ပမာဏ အနည္းငယ္အားျဖင့္ လက္႐ွိသတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ အေထြေထြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အစိတ္ 
အပိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ပိုင္းျခားျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ေဖာင္းပြမလာေစရန္အတြက္ 
ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားကို ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု ထား႐ွိရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

 ဤထက္ပို၍ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးပါက (လက္႐ွိတြင္ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြမွ ရန္ပုံေငြေပးအပ္လ်က္ ႐ွိသည့္) လမ္းက႑ (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စစ္က႑ 
အစ႐ွိသည့္ က႑ႀကီးမ်ားတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာင္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားသို႔ တရားဝင္ အခြင့္အာဏာ လႊဲအပ္လာႏိုင္စရာ 
႐ွိသည့္ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါ ေထာက္ပံ့ေငြေျမာက္ျမားစြာ ထူေထာင္ျခင္း။ ယင္းသို႔ေသာ က႑ 
အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားတြင္ အဆိုပါက႑မ်ား႐ွိ ႏိႈင္းရေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ 
ရန္ပုံေငြခြဲတမ္းခ်သည့္ စံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ပို၍လြယ္ကူလာသည့္အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈတြင္ သာတူညီမွ် ႐ွိေစရန္ 
အတြက္လည္း ပို၍အာမခံခ်က္ ေပးလာႏိုင္သည္။

ဤသို႔ ျဖစ္တန္ရာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ စိန္ေခၚမႈမွာ တစ္ဖက္တြင္ ေဒသႏၲရေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ပုံသဏၭာန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အညီ သာတူညီမွ်၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုံေလာက္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ 
ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို သင့္ေတာ္ေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ဟူေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကား ညီၫြတ္မွ်တမႈ႐ွိေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။



The Asia Foundation is a nonprofit international development organization committed to improving lives 
across a dynamic and developing Asia. Working through our offices in 18 countries and informed by deep 
local expertise and six decades of experience, we address the critical issues affecting Asia in the 21st century 
by: strengthening governance, expanding economic opportunity, increasing environmental resilience, 
empowering women, and promoting international cooperation.

To request copies of the report, please contact country.myanmar.general@asiafoundation.org.
We also welcome your feedback on the report.
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