ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်

ဝန်ထမ်းနနာင်နေးဗဟိုေန်ပုံနငွေ (Central Provident Fund-CPF) စနစ်အားနေ့ောခြင်း
အကျဉ်းြျုပ်
ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ (CPF) စနစ်သည် နိုငင
် န
ံ ော်ထည့်ဝင်န ကးနှင့် ဝန်ထမ်း
ထည့ ်ဝ င် န ကးများပြင့ ် ြင်စ င် အ သု ံးစရိေ ် အ ား သီး သန့် ရန် ြ ုံန ငွ ထ ားရှိ ပြီး ေိုး ြွ ားနအာင်
နောင်ရွက်၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အပငိမ်းစားလူနနမှုဘဝေွင် လုြ်သက်ေုနငွ၊ အပငိမ်းစားလစာစသည့်
အကျုးခံ
ိ စားခွင့်ကိုခံစားနိုငရ
် န်နှင့်
လိအ
ု ြ်သည့်ဝန်နောင်မှုများ

ဝန်ထမ်းဘဝေွင်

သင့်နလျာ်သည့်နချးနငွအမျုးအစားများ၊
ိ

ရရှိနစရန်နောင်ရွက်ပခင်းပြစ်ြါသည်။

ယင်းစနစ်ကို

လာမည့်

ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့ ် နှစ် ၊ နအာက်ေ ို ဘ ာလ ၁ ရက် နန့မှ စေင် ၍ အနကာင် အ ထည်န ြာ်
နောင်ရွက်ရန်လျာထားြါသည်။
CPF စနစ်ကိုထန
ူ ထာင်ပခင်းပြင့် ဝန်ထမ်းများအေွက် နိုငင
် န
ံ ော်၏ဘေ်ဂျက်မှ ေိုက်ရိုက်
ကျခံရသည့် ြင်စင်ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးကိုနလျှော့ချနိုင်မည်ပြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏လူမှုဘဝြူလုံနရးအေွက်
အပခားအစီအစဉ်များကိုလည်း ြန်ေီးနြးနိုင်မည် ပြစ်ြါသည်။
ဤစာေမ်းေိုေွင် ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွစနစ် စေင်အနကာင်အထည်နြာ်နိုင်
ရန်နောင်ရွက်မှုအနပခအနန၊ ဥြနေပြဋ္ဌာန်းနိုငန
် ရးနောင်ရွက်နနမှုများ၊ အနကာင်အထည်နြာ်
မည့်အနြါ်ပြည်သူများ၏အပမင်များ၊ စင်ကာြူ၊ မနလးရှားနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံေို့ေွင် ဝန်ထမ်းနနာင်နရး
ဗဟိုရန်ြုံနငွစနစ်ထူနထာင်၍နောင်ရွက်မှုများစသည်ေို့ကို နလ့လာပြုစု ေင်ပြထားြါသည်။

သုနေသနစာေမ်းေိုအမှေ်စဉ်(၁၄၀)
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မာေိကာ
စဉ်

အနကကာင်းအော

စာမျက်နှာ
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၂။ ရည်ရွယ်ချက် ...................................................................................................................... ၄
၃။ အချက်အလက်နြာ်ပြမှုနည်းနာနိဿယများ ....................................................................... ၄
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၁၀။ ပြည်သူများ၏အပမင်များ .................................................................................................၁၂
၁၁။ စင်ကာြူနိုင်ငံ၏ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွစနစ် ....................................................... ၁၃
၁၂။ မနလးရှားနိုင်ငံ၏ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွစနစ် ..................................................... ၁၆
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ိ ျက်များ ................................................................................................. ၂၀
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နိဒါန်း
၁။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိြင်စင်စနစ်သည် အစိုးရကဏ္ဍသာမက ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍရှိဝန်ထမ်း

များကိုြါလွှမ်းခခုံနိုင်မည့် အမျ ုးသားြင်
ိ
စင်စနစ် (National Pension System) သို့ နမျှော်မှန်း
နောင်ရွက်ရန်လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။ ထို့န ကာင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာနသည်
ပမန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိနိုင်င့ဝ
ံ န်ထမ်းြင်စင်စနစ်ပြစ်နသာ သေ်မှေ်အကျုးခံ
ိ စားခွင့်စနစ် (Defined
Benefit System)မှ အပခားနသာကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းေူ ရန်ြုံနငွကိုအနပခခံ၍ သေ်မှေ်ထည့်ဝင်
န ကးထည့်ဝင်သည့်စနစ် (Defined Contribution System) သို့ နပြာင်းလဲရန် အနကာင်အထည်
နြာ်နောင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။

ထိက
ု ဲ့သို့နပြာင်းလဲနိုငရ
် န်

ဝန်ထမ်းနနာင်နရး

ဗဟိုရန်ြုံနငွ

(Central Provident Fund-CPF) စနစ်ကို အနကာင်အထည်နြာ်၍ နောင်ရွက်သွားမည်ပြစ်
ြါသည်။
၂။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ (CPF) ေိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းများအပငိမ်းစားယူပြီးနနာက်

အကျုးခံ
ိ စားခွင့်ရရှိနစရန် နိုငင
် န
ံ ော်ထည့်ဝင်န ကးနှင့် ဝန်ထမ်းထည့်ဝင်န ကးများပြင့် ထူနထာင်
မည့်ရန်ြုံနငွကို ေိုလုြ
ိ ါသည်။ CPF စနစ်သည် ြင်စင်အသုံးစရိေ်အား သီးသန့်ရန်ြုံနငွထားရှိပြီး
ေိုးြွားနအာင်နောင်ရွက်၍ ဝန်ထမ်းများ၏အပငိမ်းစားလူနနမှုဘဝေွင် စီးြွားနရးအရဝင်နငွအပြစ်
ေစ်လုံးေစ်စည်းေည်း ေုနငွ၊ အပငိမ်းစားလစာ စသည်ပြင့် အကျုးခံ
ိ စားနိုင်နစရန်နှင့် ဝန်ထမ်း
ဘဝေွင် သင့်နလျာ်သည့်နချးနငွအမျုးအစားများ၊
ိ
လိုအြ်သည့်ဝန်နောင်မှုများအား ခံစားရရှိနိုင်
နစရန်ပြစ်ြါသည်။ ြင်စင်စနစ်နဟာင်းနှင့် ြင်စင်စနစ်သစ်ကိုေစ်ပြိုင်ေည်း (Parallel) နောင်ရွက်
သွားမည်ပြစ်ပြီး ေပြည်းပြည်းစနစ်သစ်ပြင့်အစားထိုးနောင်ရွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ
၏ြင်စင်စနစ်ပြုပြင်နပြာင်းလဲမှုကို

နရေိုအေွင်းပြုပြင်နပြာင်းလဲမှုအနနပြင့်

လက်ရှိမူနဘာင်

အေွင်းနပြာင်းလဲမှု(Parametric Reform)နှင့် စနစ်ေစ်ခုလုံးပြုပြင်နပြာင်းလဲမှု (Systemic Reform)
ေို့အား နောင်ရွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။1

1

နေါက်ောဝါဝါနမာင်၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးစိေ်နအးြို့ ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်ထူနထာင်စို့၊ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှ ရရှိြါ

သည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၂၀)

4
ေည်ေွယ်ြျက်
၃။

ဤစာေမ်းေိုကို နရးသားရပခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ နအာက်ြါအေိုင်းပြစ်ြါသည်(က)

နိုငင
် န
ံ ော်အစိုးရ၏ လက်ရှိြင်စင်စနစ်ပြုပြင်နပြာင်းလဲရန် ပြင်ေင်နနမှုအား သိရှိ
နိုင်နစရန်၊

(ခ)

ပမန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိြင်စင်စနစ်နှင့် အခက်အခဲများကိုသိရှိနိုငန
် စရန်၊

(ဂ)

နိုငင
် ံအချု့၏ဝန်
ိ
ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွစနစ်နောင်ရွက်မှုနှင့် အကျုးခံ
ိ စားခွင့်
များကို သိရန
ှိ ိုငန
် စရန်။

အြျက်အေက်နော်ခပမှုနည်းနာနိဿယများ
၄။

ဤစာေမ်းေိုေွင်နရးသားထားသည့် အချက်အလက်များကို နန့စဉ်ထုေ် အစိုးရသေင်းစာ

များ၊ ဂျာနယ်များ၊ ပြည်နထာင်စုလွှေ်နော်၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန၊ World
Bank နှင့် ပြည်ေွငး် /ပြည်ြ သေင်းဌာန Website များ စသည့် အရင်းအပမစ်များမှ နကာက်နုေ်
ေင်ပြထားပခင်းပြစ်ြါသည်။
ေက်ေှိပင်စင်စနစ်နှင့် ခပုခပင်နခပာင်းေဲေန်ေအ
ို ပ်သည့်အနကကာင်းေင်းများ
၅။

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်းြင်စင်စနစ်သည် ရန်ြုံနငွထူနထာင်ထားပခင်းမရှိသည့်

သေ်မှေ်အကျုးခံ
ိ စားခွင်စ
့ နစ်ပြစ်ပြီး ြင်စင်အသုံးစရိေ်အား နိုငင
် န
ံ ော်ဘေ်ဂျက်မှ ေိုက်ရိုက်
ောဝန်ယက
ူ ျခံရသည့်စနစ်ပြစ်ြါသည်။2 ပမန်မာနိုငင
် ေ
ံ ွင် နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်းဥြနေအရ အသက် ၆၀
ပြည့်လျှေင် သက်ပြည့်ြင်စင်အပငိမ်းစားယူရပြီး အသက် ၆၀ မပြည့်နသာ်လည်း နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်း
ဥြနေအရ သေ်မှေ်ချက်နှငက
့် ိုက်ညီသည့် သေ်မှေ်ထားနသာ ြင်စင်အမျုးအစားများကိ
ိ
ု ရယူ
နိုငသ
် ည့်အေွက် ြင်စင်စားဝန်ထမ်းဦးနရမှာ နှစ်စဉ်ေိုးြွားလာလျက်ရှိြါသည်။ နိုင်ငန
ံ ော်အစိုးရ
သည်

2

နိုငင
် ့ေ
ံ ာဝန်အားနကျြွန်စွာထမ်းနောင်ခဲ့ ကသည့် ဝန်ထမ်းများကို အသိအမှေ်ပြုပခင်း

နေါက်ောဝါဝါနမာင်၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးစိေ်နအးြို့ ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်ထူနထာင်စို့၊ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှ ရရှိြါ

သည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၂၀)

5
အားပြင့်လည်းနကာင်း၊ စားဝေ်နနနရးနပြလည်နရးကို နထာက်ရှုပခင်းပြင့်လည်းနကာင်း အပငိမ်းစား
ဝန်ထမ်းများ၏ြင်စင်လစာနှင့်အခန ကးနငွကို နပြလည်နအာင်နပြရှင်း နြးလျက်ရှိြါသည်။3
၆။

ပမန်မာနိုင်ငေ
ံ ွင် လက်ရှိောဝန်ထမ်းနောင်နနသည့် နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်းဦးနရ ၁ . ၂ သန်း ခန့်ရှိ

ြါသည်။4 ြင်စင်စားဝန်ထမ်းဦးနရသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ၅ သိန်းနကျာ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ၆ သိန်းနကျာ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ေွင် ၇ သိန်းနကျာ်ရှိရာမှ ယခုအခါ ၁ သန်း
နီးြါးခန့်ထိရှိလာြါသည်။ ဝန်ထမ်းြင်စင်လစာနှင့် လုြ်သက်ေုန ကးအသုံးစရိေ်အေွက် နငွကျြ်
၁.၁ ထရီလီယံခန့် နှစ်စဉ်သုံးစွဲလျက်ရှိြါသည်။ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနရးနှစ်ေွင် ြင်စင်အသုံးစရိေ်
အပြစ် GDP၏၁ .၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခွန်ရနငွ၏ နပခာက်ြုံေစ်ြုံ၊ စုစုနြါင်း အသုံးစရိေ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
အထိ ရှိခဲ့ပြီး နငွကျြ် ၁,၁၁၆ ဘီလီယံ အထိကုန်ကျခဲ့ြါသည်။5
၇။

ယခုနှစ်ေွင် Covid-19 နရာဂါပြစ်ြွားပခင်းန ကာင့် အခွန်နှုန်းထားများနလျာ့ချပခင်း၊ စီးြွားနရး

လုြ်ငန်းအချု့ရြ်
ိ နားထားရပခင်းေို့န ကာင့် အခွန်နှင့် ြင်စင်အသုံးစရိေ်အချုးမှ
ိ ာ ယခုထက်ြမ
ို ို
များပြားလာနိုင်ြါသည်။ ြင်စင်စားဝန်ထမ်းအင်အားနှစ်စဉ်ေိုးေက်လာပခင်းနှင့် ြင်စင်စားေို့၏
နမျှော်မှန်းသက်ေမ်းေိုးပမင့်လာပခင်းေို့န ကာင့် ြင်စင်အသုံးစရိေ်များအား ြိုမိုကျခံသုံးစွဲနနရြါ
သည်။ ရန်ြုံနငွသီးသန့်လျာထားနောင်ရွက်ပခင်းမရှိသည့်အေွက် နရရှည်ေွင်ေည်ေံ့ခိုင်ပမဲသည့်
ြင်စင်စနစ်မပြစ်နိုင်သကဲ့သို့ နိုင်ငံနော်၏ဘေ်ဂျက်၌လည်း ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုး ပြစ်နြါ်လျက်ရှိြါသည်။
သီးသန့်ရန်ြုံနငွထူနထာင်ရန်လအ
ို ြ်လျက်ရှိသကဲ့သို့

နိုငင
် န
ံ ော်အစိုးရ၌

ဝန်ထုြဝ
် န်ြိုးပြစ်နန

သည့် ြင်စင်လစာများနြးအြ်ရန် ဘေ်ဂျက်အေွက် ရန်ြုံနငွအားေိုးေက်နရးရှာနြွနြးမည့်
အြွဲ့အစည်းေစ်ရြ် လိုအြ်လျက်ရှိြါသည်။6

3
4

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွထန
ူ ထာင်၊ https://www.moi.gov.mm/?q=node/34731 ၊ မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၂၀)
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနနာင်နရးဗဟိုရန်ြန
ုံ ငွ (CPF) အေွက် အစိုးရက ကျြ် ဘီလီယံ ၂၄၀ စေင်ထည့်ဝင်မည်၊ 30 June 2020>http://xinhuamyanmar.

com/myanmar/politics-law-military/28243-cpf မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၀)
5

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွထန
ူ ထာင်၊ https://www.moi.gov.mm/?q=node/34731 ၊ မှ ရရှိြါသည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၂၀)

6

နေါက်ော ဝါဝါနမာင်၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးစိေ်နအးြို့ ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်ထူနထာင်စို့၊ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှ ရရှိြါသည်။

( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၀)

6
ဝန်ထမ်းနနာင်နေးဗဟိုေန်ပုံနငွေအနကာင်အထည်နော်နေးနကာ်မေီေွေဲ့စည်းခြင်း
၈။

ယခု လက်ရ ှိ နောင် ရွ က် မ ည့်

CPF

စနစ် သ ည်

နို င် ငံ့ ဝန် ထ မ်း များအေွက ်ခ ျဉ်း ကြ်

အနကာင်အထည်နြာ်နောင်ရန်ပြစ်နသာ်လည်း ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေွင် အချန်ိ ပြည့်ောဝန်ထမ်းနောင်
နနနသာဝန်ထမ်းများအေွက်သက်ေိုင်ရာဌာနများနှင့်ြးူ နြါင်း၍ ဝန်နောင်မှုများအား ေစ်ေင့်
ပြီးေစ်ေင့် ေိုးချဲ့နောင်ရွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။7 ထို့န ကာင့် ၁၉-၂-၂၀၁၉ ရက်နန့က နိုင်ငံနော်
အစိုးရသည် ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ အနကာင်အထည်နြာ်နရးနကာ်မေီကို နိုင်ငံနော်
သမ္မေရုံး၏အမိန့်န ကာ်ပငာစာအမှေ် (၂၇/၂၀၁၉) ပြင့် ြွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ယင်းနကာ်မေီေွင်
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာနမှ ေုေိယဝန်ကကီး ဦးနမာင်နမာင်ဝင်းက ဥက္ကဋ္ဌအပြစ်
ဦးနောင်၍ သက်ေိုင်ရာဝန်ကကီးဌာနများမှ ညွှန် ကားနရးမှူးချုြ် (၁၂)ဦး၊ ေုေိယညွှန် ကားနရးမှူးချုြ်
(၁) ဦး၊ စုစုနြါင်း အြွဲ့ဝင် (၁၄) ဦးပြင့် ြွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ အေိုြါ နကာ်မေီမှ လုြ်ငန်းောဝန်
(၄) ရြ်ကိုနအာက်ြါအေိုင်း ချမှေ်ခဲ့ြါသည်(က)

လက်ရှိနိုင်င့ဝ
ံ န်ထမ်းြင်စင်စနစ်၊ လူမှုြူလုံနရးစနစ်နှင့် သက်ကကီးရွယ်အို နထာက်ြံ့
မှုစနစ်များအရ ပမန်မာနိုငင
် န
ံ ှင့်သင့်နလျာ်သည့် ဝန်ထမ်းနနာင်နရး ဗဟိုရန်ြုံနငွြုံစံ
မူ ကမ်းနြာ်နောင်ပခင်း၊

(ခ)

နိုငင
် ေ
ံ ကာအနေွ့အကကုံရှိ အေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်များရှာနြွ၍ ြူးနြါင်းနောင်ရွက်
ပခင်း၊

(ဂ)

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွအေွက် ေက်လက်အနကာင်အထည်နြာ်နိုငမ
် ည့်
Master Plan နှင့် Action Plan နရးေွဲပခင်း၊

(ဃ)

Master Plan နှင့် Action Plan များအရ အနကာင်အထည်နြာ်နောင်ရွက်နိုငန
် ရး
အေွက် သက်ေိုငရ
် ာဌာနများနြါင်းစြ်ညှိနှိုငး် နောင်ရွက်ပခင်းေို့ ပြစ်ြါသည်။8

ဥပနဒခပဋ္ဌာန်းနိုင်နေးနောင်ေွက်ခြင်း
7

နေါက်ော ဝါဝါနမာင်၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးစိေ်နအးြို့ ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်ထူနထာင်စို့၊ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှ ရရှိြါသည်။

( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၂၀)
8

ပြည်နထာင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံနော်ပြန်ေမ်း၊ အမှေ(် ၁၈)၊ ရန်ကုန်ပမို့၊ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ေန်ခးူ လပြည့်နကျာ် ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နမလ ၃ ရက် ၊

နသာ ကာနန့၊ အေွ(ဲ ၇၂) မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၂၀)

7
၉။

ဝန် ထ မ်းနနာင် န ရးဗဟိ ု ရန်ြ ုံန ငွ အနကာင် အ ထည် နြာ်န ရးနကာ် မ ေီ သ ည် ဝန် ထမ်း

နနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွဥြနေမူ ကမ်းကိုနရးေွဲနိုင်ရန်

လိအ
ု ြ်နသာေြ်နကာ်မေီများကိုလည်း

ြွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။ ယင်းဥြနေမူ ကမ်းကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာနနအာက်ရှိ
ြင်စင်ဦးစီးဌာနမှဦးနောင်၍သက်ေိုငရ
် ာနကာ်မေီဝင်များ၊ ေြ်နကာ်မေီဝင်များ၊ ပြည်နထာင်စု
နရှ့နနချုြ်ရုံး၊ ဘဏ်များနှင့် နငွန ကးေိုင်ရာြွံ့ပြိုးေိုးေက်နရးနကာ်မေီ (ပြည်သူ့လွှေ်နော်)
ေို့နှင့် နကာ်မေီအစည်းအနဝးများ၊ ေြ်နကာ်မေီ အစည်းအနဝးများပြုလုြ်၍ နေွ့ေုံနေွးနနွး
ညှိနှိုငး် ကာ နရးေွဲခဲ့ြါသည်။
ဥပနဒကကမ်းပါခပဋ္ဌာန်းြျက်အြျု့အားနေ့
ိ
ောခြင်း
၁၀။

ဥြနေ ကမ်းေွင် နြာ်ပြထားနသာ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွအား ထူနထာင်ရပခင်း၏

ရည်ရွယ်ချက်များမှာ နအာက်ြါအေိုငး် ပြစ်ြါသည်(က)

ြိုမိုထိနရာက်၍ စွမ်းနောင်ရည်ရှိနသာ ဗဟိုရန်ြုံနငွစနစ် နြါ်နြါက်ကျင့်သုံးနိုင်
နစရန်၊

(ခ)

ရန်ြုံနငွထူနထာင်ပခင်းမရှိသည့် သေ်မှေ်အကျုးခံ
ိ စားခွင့်စနစ်မှ ဗဟိုရန်ြုံနငွကို
အနပခခံ၍ အကျုးခံ
ိ စားခွင်ပ့ ြုသည့်စနစ်သို့နပြာင်းလဲရန်၊

(ဂ)

ဗဟိုရန်ြုံနငွထူနထာင်ပခင်းပြင့်

နကာင်းမွန်နသာအုြ်ချုြ်မှုစနစ်

ပြစ်နြါ်နရးကို

ြံ့ြိုးနြးရန်၊
(ဃ)

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုမဟာဗျူဟာများပြင့်

ဗဟိုရန်ြုံနငွေိုးြွားနစပြီး

နရရှည်ေည်ေံ့

ခိုင်မာနစသည့် အကျုးခံ
ိ စားခွင့်များပြစ်နြါ်နစရန်နှင့်
(င)

နမခရိုစီးြွားနရးေည်ပငိမ်မန
ှု ှင့် နိုငင
် န
ံ ော်၏ ြွံ့ပြိုးမှုစီမံကန
ိ ်းများအေွက် လိအ
ု ြ်
နသာကဏ္ဍေွင် အနထာက်အကူပြစ်နစရန် ေို့ပြစ်ြါသည်။

၁၁။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွဥြနေ ကမ်းကို ပြည်နထာင်စုလွှေ်နော်ရုံးက အများပြည်သူ

သိရှိနလ့လာနိုင်ရန် ၇-၇-၂၀၂၀ ရက်နန့မှစ၍ ၉-၇-၂၀၂၀ ရက်နန့ထိ နိုငင
် ြ
ံ ိုင်သေင်းစာများ

8
ေွင ် ထ ည့် သ ွ င်း န ကညာခဲ ့ြ ါသည်။ 9 အေိ ုြ ါဥြနေ ကမ်း အား ပြည် သူ့ လွှ ေ ်နော် ေ ွ င် စ ေင်
ေင်သွငး် နေွးနနွးနိုင်ရန် ပြည်သူ့လွှေ်နော်၊ ဥြနေ ကမ်းနကာ်မေီသည် ပြည်သူ့လွှေ်နော်နှင့်
အမျုးသားလွှ
ိ
ေ်နော်ေို့၏ သက်ေိုင်ရာနရးရာနကာ်မေီများ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်မှု
ဝန်က ကီးဌာနနှင ့် ပြည်န ထာင်စု နရှ့ နနချုြ် ရုံး မှ ေ ာဝန် ရှ ိ သူ များနှ င့် ၁၁-၇-၂၀၂၀ရက် နန့နှင ့်
၂၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နန့က လုြ်ငန်းညှိနှိုငး် အစည်းအနဝးများပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။10
၁၂။

အေိြ
ု ါဥြနေ ကမ်းအား

နိုငင
် ေ
ံ ကာြညာရှင်များနှငြ
့် ူးနြါင်း၍

လက်ရှိနိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်း

ြင်စင်စနစ်၊ လူမှုြူလံန
ု ရးစနစ်နှင့် သက်ကကီးရွယ်အိုနထာက်ြံ့မှုစနစ်များနှငအ
့် ညီကိုက်ညီနစရန်
နရးေွဲထားြါသည်။11 ဥြနေ ကမ်းေွင် အခန်းနြါင်း (၁၄) ခန်းနှင့် ြုေ်မနြါင်း ၇၀ ခု ြါရှိြါသည်။
၁၃။

ဥြနေ ကမ်း၏ အခန်း(၇) ေါရိုက်ောအြွဲ့၏လုြ်ငန်းောဝန်များ၊ ြုေ်မ ၂၅၊ ြုေ်မခွဲ (ဈ) ေွင်

ြုဂ္ဂလက
ိ ကဏ္ဍရှိ ကုမ္ပဏီများ၊ အြွဲ့အစည်းများမှဝန်ထမ်းများအေွက် ဗဟိုရန်ြုံနငွထန
ူ ထာင်
ခွင့်ပြုပခင်းနှင့် အားနြးပခင်းများပြုလုြ်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းချက်သည် နိုင်ငံေကာကဲ့သို့ အစိုးရဝန်ထမ်း
များအေွက်သာမက ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဝန်ထမ်းများအေွက်ြါ ရည်ရွယ်၍နရးေွဲထားသည့် သနဘာ
ပြစ်ြါသည်။
၁၄။

ဥြနေ ကမ်း၏ အခန်း(၈) အေွင်းနရးမှူးရုံး၏ လုြ်ငန်းောဝန်များ၊ ြုေ်မ ၂၇ ြုေမ
် ခွဲ (ထ)

ေွင် ဝန်ထမ်းများအေွက် အပငိမ်းစားအကျုးခံ
ိ စားခွင့်အပြင် အပခားအကျုးခံ
ိ စားခွင့်များရရှိနရး
အေွက် သီးပခားရန်ြုံနငွထူနထာင်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်းသည် ဝန်ထမ်းများအေွက် အပငိမ်းစား
ခံစားခွင့်သာမက အိမ်ရာဝယ်ယူခွင့်၊ ကျန်းမာနရးအာမခံစနစ်စသည့် အပခားဝန်နောင်မှုများကို
ြါနြးနောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အနပခအနနေစ်ရြ်ကိုလည်း နြာ်ပြနနြါသည်။
၁၅။ ဥြနေ ကမ်း၏ အခန်း(၁၀) ဗဟိုရန်ြုံနငွအြွဲ့ဝင်၏ ောဝန်နှင့်အခွင့်အနရးများ၊ ြုေ်မ ၄၀
ြုေမ
် ခွဲ (က)နှင့်(ခ)အရ ဝန်ထမ်းေစ်ဦးသည် ဝန်ထမ်းအပြစ် ောဝန်ထမ်းနောင်သည့် ကာလ

9

၇-၇-၂၀၂၀၊ ၈-၇-၂၀၂၀၊ ၉-၇-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာမှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၂၀)

10

11

ပြည်သူ့လွှေ်နော်၊ ဥြနေ ကမ်းနကာ်မေီမှ ရရှိြါသည်။ (ရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၂၀)
ပြည်နထာင်စုဝန်ကကီး

ဦးစိုးဝင်း၊

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြန
ုံ ငွအနကာင်အထည်နြာ်နရးနကာ်မေီအစည်းအနဝးေက်နရာက်၊

https://www.mdn.gov.mm/my/pnnytheaangcuwnkii-uuciuwng-wnthmneaangrebhiurnpunnge-akeaangathnnypheaarekeaamttiiacnnyawe-0 မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၂၀)

July

1

2020

9
အေွငး် အပငိမ်းစားအကျုးခံ
ိ စားခွင့် အပြည့်အဝရရှိနစရန် ဝန်ထမ်းထည့်ဝင်န ကးကို အနည်းေုံး
၁၅ နှစ် လစဉ် ထည့်ဝင်ရမည်ပြစ်ြါသည်။ အခန်း(၁၀) ြုေ်မ ၄၄ ေွင် ြုေမ
် ခွဲ များပြင့် နြာ်ပြ
ထားနသာ

ဗဟိုရန်ြုံနငွအြွဲ့ဝင်၏အကျုးခံ
ိ စားခွင့်များေိုငရ
် ာ

ဝန်ထမ်းများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့်

ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏ နလ့လာနေွ့ရှခ
ိ ျက်များကို ေစ်ြက်ြါအေိုငး် နြာ်ပြအြ်ြါသည်(က)

ဝန်ထမ်းသည် အပငိမ်းစားအကျုးခံ
ိ စားခွင့်ကို ထည့်ဝင်န ကးကာလအလိုက် နငွသား၊
ချက်လက်မှေ်၊ အီလက်ထနရာနစ်စနစ် စသည်ေို့ပြင့် ခံစားခွင့်ပြုထားပခင်းသည်
ဝန် ထ မ်း အားလုံး လက် လှ မ်း မီ စွ ာ၊

အလွ ယ် ေ ကူ ရ ရှိ

သုံး စွ ဲခ ံစ ားနို င်န စသည့်

အကျုးနကျးဇူ
ိ
းကိုရရှိနစပခင်း၊
(ခ)

အြွဲ့ဝင်သက်ေမ်း (၁၅) နှစ်ပြည့်ြါက အပငိမ်းစားအကျုးခံ
ိ စားခွင့်ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
ဥြနေအရ သေ်မှေ်ထားသည့် ြင်စင် (၇) မျုးနှ
ိ င့် အညီခံစားခွင့်ရှိပခင်းနှင့်

(ဂ)

မိမိေန္ဒအနလျာက်ဝန်ထမ်းအပြစ်မှနုေ်ထွက်ပခင်း၊ ထုေ်ြယ်ပခင်းခံရြါက စုနောင်း
နငွများကိုသေ်မှေ်ချက်နှငအ
့် ညီ ပြန်လည်နောင်းခံခွငရ
့် ှိပခင်းေို့သည် အြွဲ့ဝင်
ဝန်ထမ်းေစ်ဦးအေွက် CPF စနစ်အနြါ်ြိုမိုယုံ ကည်မှုရှိနစပခင်း၊ ြိုမိုနားလည်
လက်ခံမှုကိုရရှိနစပခင်း စသည့်အကျုးနကျးဇူ
ိ
းများကို ရရှိနစန ကာင်း နေွ့ရှိရြါသည်။12

ဥပနဒကကမ်းပါနမျှော်မှန်းြျက်များ
၁၆။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွကိုစီမံခန့်ခွဲရာေွင် ေါရိုက်ောအြွဲ့ (Fund Bureau of

Fund Board) ကိုစီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာနရးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာနနအာက်ေွင် လုြ်ငန်းနောင်ရွက်မှု
နှင့န
် ည်းြညာြိုင်းေိုင်ရာ

သီးပခားလွေ်လြ်နသာအြွဲ့အစည်းအပြစ်

ထားရှိြ့ွဲ စည်းမည်ပြစ်ြါ

သည်။ ေါရိုက်ောအြွဲ့ေွင် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်၊ ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်၊ ပြင်ြြညာရှငေ
် ို့ပြင့်
အချုးကျြွ
ိ
့ဲ စည်းမည်ပြစ်ြါသည်။

ေါရိုက်ောအြွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအား

သီးပခားခန့်အြ်ောဝန်နြးမည်ပြစ်ြါသည်။
ဘဏ္ဍာနရးနှင့်

12

စက်မှုဝန်ကကီးဌာနနအာက်ရှိ

ေုေိယဝန်ကကီးအေင့်အနနပြင့်

ေါရိုက်ောအြွဲ့အေွင်းနရးမှူးရုံးအပြစ်
ြင်စင်ဦးစီးဌာနက

စီမံကိန်း၊

နောင်ရွက်မည်ပြစ်ြါသည်။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွဥြနေ ကမ်း၊ https://pyidaungsu.hluttaw.mm/laws/bill672020 မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၂၀)

10
ထည့်ဝင်န ကးနှုန်းထားသေ်မှေ်ရာေွင် ဝန်ထမ်းနှင့် အစိုးရေို့မှ အနပခခံလစာ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို
လစဉ်ထည့်ဝင်ရမည်ပြစ်ပြီး

အစိုးရအြွဲ့၏သနဘာေူညီမှုပြင့်

ပြင်ေင်နပြာင်းလဲသေ်မှေ်ခွင့်

ရှိမည်ပြစ်ြါသည်။ လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်ပြစ်သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နအာက်ေိုဘာလ ၁ ရက်နန့
မှစေင်၍ နောင်ရွက်ရန်လျာထားြါသည်။13
၁၇။

CPF စနစ် စေင်အနကာင်အထည်နြာ်ရာေွင် အကျုံးဝင်နသာဝန်ထမ်းများကို သေ်မှေ်

ရာ၌ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွဥြနေအသက်ဝင်ပြီးနနာက် စေင်ခန့်အြ်သည့်ဝန်ထမ်းသစ်
များအားလုးံ ြါဝင်မည်ပြစ်ြါသည် ။လုြ်သက်(၁၀)နှစ်နအာက်ဝန်ထမ်းများအားလုးံ ကို မဝင်မနနရ
စနစ် ပြင့ ်ြ ါဝင် နစမည်ပ ြစ် ြါသည်။ လု ြ် သ က် (၁၀) နှစ် နှ င့ ် အထက် နို င် ငံ ့ဝ န် ထမ်း များသည်
အပငိမ်းစားအကျုးခံ
ိ စားခွင့်ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥြနေနှင့် နည်းဥြနေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လက်ရှိ
ြင်စင်စနစ်နဟာင်းအေိုငး်

ေက်လက်ခံစားခွင်ရ
့ ရှိမည်ပြစ်ြါသည်။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟို

ရန်ြုံနငွစေင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် လုြ်သက် ၁၀ နှစ်နအာက် ဝန်ထမ်း ၅ သိန်း နီးြါးခန့် ရှိြါ
သည်။14 လက်ရလ
ှိ ျာထားချက်အရ အနပခခံလစာ၏ ၅ ရာခိုင်နန
ှု ်းကို ဝန်ထမ်းနှင့်အစိုးရ အချုးညီ
ိ မျှေစွာ
ထည့်ဝင်ရမည်ပြစ်ပြီး

ေါရိုက်ောအြွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနအာက်၌ ထိဝ
ု န်ထမ်း၏

သက်ေိုငရ
် ာ

နငွစာရင်း (Individual Account) ြွင့်လှစ်၍ လစဉ်စုနောင်းနြးမည်ပြစ်ြါသည်။ စုနောင်း
နငွများကို အပငိမ်းစားယူချန်ိ ၌ အကျုးအပမေ်
ိ
များနှင့်အေူ လုြ်သက်ေုနငွ၊ လစဉ် ြင်စင်လစာ
များအပြစ် ထုေ်ယူနိုငမ
် ည် ပြစ်ြါသည်။15
၁၈။ ထိ့ပု ြင် နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်းများ၏ နငွန ကးစုနောင်းမှုအား ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုအပြစ်နပြာင်းလဲ၍
ပြည်ေွင်း ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများအားနကာင်းလာနစရန်၊ အလုြ်အကိုငြ
် န်ေီးမှုများ ပြစ်နြါ်လာနစ
ရန်၊ စီးြွားနရးအနောက်အဦအေွင်း နငွန ကးလှည့်လည်မှု ြိုမိုနကာင်းမွန်လာနစရန် ြန်ေီးနြး
နို င် မ ည် ပြစ်ြ ါသည်။

ဝန် ထ မ်း များ၏လိ ု အြ် ခ ျက် အနြါ်မူ ေ ည်၍

သင့ ်န လျာ် သ ည့်နချးနငွ

အမျုးအစားများ၊
ိ
ဝန်နောင်မှု Package များအား ကမ်းလှမး် နြးနိုင်နသာန ကာင့်ဝန်ထမ်းများ
13
14

နေါက်ော ဝါဝါနမာင်၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးစိေ်နအးြို့ ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်ထူနထာင်စို့၊ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှ ရရှိြါသည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ

(CPF)

အေွက်

အစိုးရက

ကျြ်

ဘီလီယံ

၂၄၀

စေင်ထည့်ဝင်မည်၊

http://xinhuamyanmar.com/myanmar/politics-law-military/28243-cpf မှ ရရှိြါသည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၂၀)
15

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ (CPF) အေွက် အစိုးရက ကျြ် ဘီလယ
ီ ံ ၂၄၀ စေင်ထည့်ဝင်မည်၊ 30 June 2020>

http://xinhuamyanmar.com/myanmar/politics-law-military/28243-cpf မှ ရရှိြါသည်။

30

June

2020>

11
၏နန့စဉ်လန
ူ နမှုဘဝ သက်သာနချာင်ချနရးကိ
ိ
ု အနထာက်အကူပြု၍ ေင်းရဲနွမ်းြါးမှုနှုန်းလည်း
နလျာ့ချနိုငမ
် ည်ပြစ်ြါသည်။16
၁၉။

ယခုလာမည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာနရးနှစ်၊ ပြည်နထာင်စု၏ဘဏ္ဍာနငွ အရအသုံးေိုငရ
် ာ

ဥြနေ ကမ်းေွင် နိုင်ငံနော်က ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ စေင်မေည်နငွ ကျြ် ၁၀၀ ဘီလီယံ
ပြင့န
် ောင်ရွက်ရန် ထည့်သွင်းလျာထားသည် ဟု သိရှိရြါသည်။ 17
ဝန်ထမ်းနနာင်နေးဗဟိုေန်ပုံနငွေ ထူနထာင်ခြင်းခေင့် ေေှိောမည့် အကျုးနကျးဇူ
ိ
းများ
၂၀။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွထူနထာင်ပခင်းပြင့် ရရှိလာမည့်အကျုးနကျးဇူ
ိ
းများမှာ နအာက်ြါ

အေိုငး် ပြစ်ြါသည်(က)

ဝန်ထမ်းေိုငရ
် ာပြုပြင်နပြာင်းလဲမှု (Civil Service Reform) နှင့် အညီဝန်ထမ်းများ
၏အကျုးစီ
ိ းြွားအေွက် နနာင်နရးစိေ်နအးနစရန်ြန်ေီးနြးနိုင်ပခင်း၊

(ခ)

လုြ်ငန်းခွငေ
် ွင်စိေ်အားေက်ကကစွာ နောင်ရွက်နိုငမ
် ည်ပြစ်ပခင်း၊

(ဂ)

နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်းများ အလုြ်ထွက်သည့်နှုန်းနှင့် အပခားနသာ ကဏ္ဍများသို့ အလုြ်ကူး
နပြာင်းောဝန်ထမ်းနောင်မှုနှုန်း နလျာ့နည်းနစနိုငပ် ခင်း၊

(ဃ)

လူ့ စွ မ်း အားအရင်း အပမစ် အားထိန်း သိမ ်းနစနိ ု င် ပြီး

ေည် ပငိမ ်ေ ိ ုးေက် သ ည့ ်

လုြ်ငန်းခွင်ဝန်းကျင်နကာင်း ေစ်ရြ်ကို ြန်ေီးနြးနိုင်ပခင်း၊
(င)

အစိုးရ၏လက်ရှိဝန်ထမ်းေိုင်ရာပြုပြင်နပြာင်းလဲမှု(Civil

Service

Reform)ကို

အနထာက်အကူပြုနိုင်ပခင်းေို့ပြစ်ြါသည်။
၂၁။

ယခုအချန်ိ ေွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများအနနပြင့် ြုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင်န
့ ှိုငး် ယှဉ်ြါက လစာနည်း

ပခင်းနှင့် အစိုးရအြွဲ့အစည်းများေွငန
် ောင်ရွက်ရသည်မှာ စိေ်ဝင်စားစရာမနကာင်းဟုယူေကာ
အစိုးရဝန်ထမ်းဘဝကို နှစ်သက်စိေ်ဝင်စားသူများမှအြ ြင်ကိုစွမး် ရည်ရှိသူများ၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုငစ
် ွမ်း

16

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွ (CPF) အေွက် အစိုးရက ကျြ် ဘီလီယံ ၂၄၀ စေင်ထည့်ဝင်မည်၊ 30 June 2020>

http://xinhuamyanmar.com/myanmar/politics-law-military/28243-cpf မှ ရရှိြါသည်။
17

ေုေိယအကကိမ်၊ ပြည်နထာင်စုလွှေ်နော် (၁၇ )ကကိမန
် ပမာက်ြမ
ုံ ှန် အစည်းအနဝး ြထမနန့ (၁၃-၇-၂၀၂၀) ၊ ပြည်နထာင်စုလွှေန
် ော်မှေ်ေမ်းဌာနမှ

ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၀)

12
ရှိသူများက အစိုးရဌာနများေွင်နလျှောက်ထားမှု နည်းြါးြါသည်။ လစာများနသာ၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်
စွမ်းပမင့်မားနသာလုြ်ငန်းခွင်များေွင် ြိုမိုနလျှောက်ထားနလ့ရှိ ကသည်။ လူနနမှုဘဝအာမခံချက်
နြးနိုငသ
် ည့် နိုငင
် ံဝန်ထမ်းဘဝအနနအထားကိုြန်ေီးနြးနိုင်ြါက အရည်အနသွးရှိ၍ ထက်ပမက်
သည့် ဝန်ထမ်းများြိုမန
ို လျှောက်ထားလာမည်ပြစ်ြါသည်။ ထိ့န
ု ကာင့် ဝန်ထမ်းများ၏နနာင်နရး
အာမခံချက်ရှိနစရန် ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွမရ
ှ ရှိနသာ အကျုးအပမေ်
ိ
များကို ထိနရာက်
စွာခံစားနစပခင်း၊ ဝန်ထမ်းအပြစ်ောဝန်ထမ်းနောင်စဉ်နှင့် အပငိမ်းစားယူသည့်အခါ လိအ
ု ြ်သည့်
ဝန်နောင်မှုများအားရယူနိုင်မည်ပြစ်သည်။ သို့ပြစ်ြါ၍ လူသားအရင်းအပမစ်ကိုထိန်းသိမ်း၍ ေည်ပငိမ်
နသာ လုြ်ငန်းခွွင်ဝန်းကျင်နကာင်းေစ်ရြ်ပြစ်ရန်နောင်ရွက်နိုင်မှသာ အစိုးရဌာနအြွဲ့အစည်းများ
အားနကာင်းလာမည်ပြစ်ြါသည်။
ခပည်သူများ၏အခမင်များ
၂၂။

CPFစနစ် နောင်ရ ွက ် မ ည့် အ နြါ် ပြည် သ ူမ ျား၏အပမင် များနှင ့် အကကံပ ြုချက် မ ျားမှ ာ

နအာက်ြါအေိုငး် ပြစ်ြါသည်(က)

ပမန်မာနိုင်ငံေွင် လူမှုဘဝလုံခခုံနရးအနထာက်အြံ့အားနည်းနနသည့်အေွက် ြင်စင်
ရန်ြုံနငွသည်လအ
ို ြ်ြါသည်။

ေစ်ြက်မှာလည်း

အနပခခံလစာနည်းြါးသပြင့်

လစာထဲ မှ ရာခို င် နှုန ်း ေစ်ခ ု လစဉ် ထ ည့ ်ဝ င် နြးရမည့် ့ အနြါ် စို းရိ မ်န နသည့်
ဝန်ထမ်းများလည်း ရှိနနြါသည်။18
(ခ)

လစာနည်းဝန်ထမ်းများေီကနြးရမည့်

အချုးကျနငွ
ိ
များနနလျှေင်

ဝန်ထမ်းများ

ဝန် ထု ြ် ဝန်ြ ိုးပြစ် မ ည်စ ို းရိ မ် ရ ၍ နအာက်နပခကဝန် ထမ်းများ၏ သနဘာထား
နားနထာင်ပြီး စဉ်းစားလုြ်ကိုင်ြါက အားလုးံ အေွက် အကျုးရှ
ိ ိမည် ပြစ်ြါသည်။19

18

ပြည်သူ့နရးရာမူဝါေစီမံခန့်ခဲမ
ွ ှုအနရး ကျွမ်းကျင်သူ ဦးခိင
ု ်ဝင်းက ဘီဘီစီအားနပြာ ကားထားပခင်းမှ နကာက်နုေထ
် ားပခင်းပြစ်ြါသည်။ ြင်စင်အေွက်

ဝန်ထမ်းလစာ ထဲကအချုးကျထည့
ိ
်ရမည့်အစီအစဉ်၊ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ BBC News ပမန်မာ၊ https://www.bbc.com/burmese/burma-53430968 မှရရှိြါ
သည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၀)
19

အစိုးရဝန်ထမ်းေစ်ဦးက ဘီဘီစီအား နပြာ ကားထားပခင်းမှနကာက်နုေ်ထားပခင်းပြစ်ြါသည်။ ြင်စင်အေွက်ဝန်ထမ်းလစာထဲက အချုးကျထည့
ိ
်ရမည့်

အစီအစဉ်၊ ၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ BBC News ပမန်မာ၊ https://www.bbc.com/burmese/burma-53430968 မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၇၊
၂၀၂၀)

13
(ဂ)

ယခုအချန်ိ ေွင်နောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ သေင်းအေိအကျမသိရ
နသးနသာန ကာင့် နဝြန်ရန်နစာနနြါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်သည် ဝန်ထမ်းများက
ထည့်ဝင်ရသည့်အေွက် ဝန်ထမ်းများေွင် ရာထူးအနလျာက် လစာ မေူညီမှုများ
ရှိနနြါသည်။20

(ဃ)

ရန်ြုံနငွထူနထာင်ပခင်းပြင့် နိုငင
် န
ံ ော်အစိုးရအေွက် ဘဏ္ဍာနငွ ဝန်ထုြဝ
် န်ြိုး
နလျာ့ကျနစရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လူမှုစီးြွားနရးဘဝ ြူလုံနစမည် ပြစ်ြါသည်။21

စင်ကာပူနိုငင
် ံ၏ဝန်ထမ်းနနာင်နေးဗဟိုေန်ပန
ုံ ငွေစနစ်
၂၃။

စင်ကာြူနိုင်ငံ၏ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွဥြနေ(Central Provident Fund Act)ကို

၁၉၅၃ ခုနှစ်ေွင် စင်ကာြူနိုင်င၏
ံ လွှေ်နော် (Legislative Council) ဥြနေပြုနရးနကာင်စီမှ
ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ြါသည်။ ဥြနေပြဋ္ဌာန်းပြီးနနာက် CPF စနစ်ကိုစေင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟို
ရန်ြုံနငွဘုေ်အြွဲ့ (Central Provident Fund Board)ကို လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ြ့ွံ ပြိုးနရး
ဝန်ကကီးဌာန(Ministry of Manpower)၏ ကကီး ကြ်မန
ှု အာက်ေွင် ြွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။22 ယင်းဘုေ်
အြွဲ့သည် ဝန်ထမ်းများ၏လစဉ်ထည့်ဝင်န ကးများကို စုနောင်းထိန်းသိမ်းနြးပခင်း၊ အကျုးအပမေ်
ိ
များထုေ်နြးပခင်း စသည့် စီမံခန့်ခွဲနရးေိုငရ
် ာကိစ္စရြ်များကို နောင်ရွက်ြါသည်။
၂၄။

စင်ကာြူနိုင်ငံ၏ CPF စနစ်သည် စင်ကာြူနိုင်ငံ၏လူမှုြူလုံနရးစနစ်ေွင် အဓိကအနရးကကီး

နသာအစိေ်အြိုင်းေစ်ခုအပြစ်ြါဝင်ြါသည်။ အလုြ်ရှင်နှင့်အလုြ်သမား သေ်မှေ်ထည့်ဝင်န ကး
ထည့်ဝင်ရသည့်စနစ် (Defined Contribution System) ပြစ်ြါသည်။ ဥြနေအရ အလုြ်
လုြ်ကိုင်နသာ စင်ကာြူနိုင်ငံသားများနှင့် အပမဲေမ်းနနထိုင်သူနိုင်ငံသားအားလုံး မဝင်မနနရစနစ်
ပြစ် ြ ါသည်။ ဝန် ထ မ်း များအေွက ် လုံခ ခုံစ ိေ ် ခ ျရနသာစနစ်က ို ြန်ေ ီး နြးထားပြီး ဝန် ထမ်း

20

ပြည်ေင
ွ ်းအခွန်များဦးစီးဌာနေွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်နနနသာ ဝန်ထမ်းေစ်ဦးက ဧရာဝေီသေင်းဌာနသို့နပြာ ကားထားပခင်းမှ နကာက်နုေထ
် ားပခင်းပြစ်

ြါသည်။ နအာင်သဟ
ီ ၊ ၁၅ နမ ၂၀၁၉၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြန
ုံ ငွကို လုြ်သက် ၁၀ နှစ်နအာက် ဝန်ထမ်းများနှင့်စရန်စီစဉ်၊ https://burma.irrawaddy.
com/news/2019/05/15/191263.html မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၀)
21

ြင်စင်ဦးစီးဌာနမှ၊ ညွှန် ကားနရးမှူးချုြ်၊ နေါက်ောဝါဝါနမာင်၏ နပြာ ကားချက်မှ နကာက်နုေ်ထားပခင်းပြစ်ြါသည်။ ပြည့်ပြိုးနအာင်၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၏

ြင်စင်စနစ်ကို ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်အပြစ်ပြုပြင်နပြာင်းလဲရန်အေွက် ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွဥြနေပြဋ္ဌာန်းနိုင်နရးနောင်ရွက်နန၊Eleven Media၊ ၂၅ ဇွန်လ
၂၀၂၀ ၊ https://news-eleven.com/article/180023 မှရရှိြါသည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၀)
22

Central Provident Fund is introduced, 1st July 1995 http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/c2330166-bd07-4266-a073-11e8d8efa4e8

မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၂၀)

14
များ၏လူမှုြူလုံနရးအေွက် အနရးြါသည့်အပငိမ်းစားယူပခင်း၊ အိမ်ရာြိုင်ေိုင်မှုနှင့် ကျန်းမာနရး
နစာင့်နရှာက်မှု စသည့်ဝန်နောင်မှု(၃) မျုးကိ
ိ ု အဓိကနထာက်ြံ့နြးြါသည်။ ယင်းဝန်နောင်မှုများ
ကို နြးနောင်န ို င် ရ န်

သာမန်အ နကာင့် ( Ordinary

Account-OA)၊

အထူး အနကာင့်

(Special Account-SA)၊ ကျန်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုအနကာင့် (Medisave Account-MA)နှင့်
ြင်စင်အနကာင့် (Retirement Account-RA) ဟူ၍ ဝန်နောင်မှုနြးသည့် နခါင်းစဉ်များအလိက
ု ်
နအာက်ြ ါနငွ စာရင်း အနကာင့် (၄) မျ ိုးကို ြွ င့် လ ှစ် နြးထားပြီး

ဝန် ထမ် းေစ်ဦးချင်းစီ ၏

လစဉ် ထည့်ဝင်န ကးများကို စုနောင်းနြးြါသည်(က)

သာမန် အ နကာင့ ်။

ယင်း အနကာင့် သ ည် ဝန် ထ မ်း များအေွက် အိ မ် ရ ာများ

ဝယ်ယူပခင်း၊ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံပခင်းနှင့် အပခားခွင့်ပြုထားနသာလုြ်ငန်းများ နောင်ရွက်
ရန်နထာက်ြံ့နြးြါသည်။ OA အနကာင့်ေွင် လစဉ် ြုံမှန်ထည့်ဝင်ပခင်းပြင့် ဝန်ထမ်း
ဘဝေွင် အိမ်ရာြိုင်ေိုင်ခွင့် ရရှိခံစားနိုင်မည် ပြစ်ြါသည်။
(ခ)

အထူးအနကာင့်။

ယင်းအနကာင့်သည်

ဝန်ထမ်းများ အပငိမ်းစားယူပြီးလျှေင်

နငွန ကးေိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမမ
ှု ျားပြုလုြ်နိုငရ
် န်နှင့် အကျုးခံ
ိ စားခွင့်များရရှိနစရန်
စုနောင်းနြးပခင်းပြစ်ြါသည်။
(ဂ)

ကျန်းမာနေးနစာင့်နေှာက်မှုအနကာင့်။

ယင်းအနကာင့်သည် ဝန်ထမ်းများနှင့်

၎င်းေို့၏မိသားစုဝင်များနနထိင
ု ်မနကာင်းပြစ်ြါက နေးရုံေက်ခွင့်၊ နေးကုသခွင့်
ရရှိနစရန် ကျန်းမာနရးအာမခံချက်နြးပခင်း ပြစ်ြါသည်။ MA အနကာင့်ေွင်
ထည့်ဝင်ပခင်းပြင့် အသက်အရွယ်အလိုက် ကျန်းမာနရးလိုအြ်ချက် အနြါ်မူေည်
၍နေးကုသခံယူခွင့် နစာင့်နရှာက်မှုအမျုးအစားများကိ
ိ
ုရရှိခံစားနိုင်မည်ပြစ်ြါသည်။
(ဃ)

ပင်စင်အနကာင့်။

ဝန်ထမ်းဘဝ အသက် ၅၅ နှစ် ပြည့်ြါက

အလိုအနလျာက်

ရရှိနသာ အနကာင့်ပြစ်ြါသည်။23

23

About The Central Provident Fund https://www.oecd.org/finance/private-pensions/46260911.pdf မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင်

၁၀၊၊ ၂၀၂၀)

15
၂၅။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလင
ို ်လ ၁ ရက်နန့ေွင် ပြင်ေင်ခဲ့သည့် အေိုးနှုန်းသေ်မှေ်ချက်အရ

သာမန်အနကာင့်အေွက် အေိုးနှုန်း ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထူးအနကာင့်၊ ကျန်းမာနရး
နစာင့်နရှာက်မှုအနကာင့်နှင့် ြင်စင်အနကာင့်အေွက် အေိုးနှုန်း ၄ ရာခိုငန
် ှုန်းမှ ၅ ရာခိုငန
် ှုန်း
အထိခံစားခွင်ရ
့ ှိြါသည်။24 ဘုေ်အြွဲ့သည်အြွဲ့ဝင်များ၏စုနောင်းနငွများကို စာရင်းနသအြ်နငွ
အပြစ်အြ်နှံပခင်း၊ အစိုးရ၏သက်ေိုင်ရာနငွနချးစာချုြ်များဝယ်ယူပခင်း၊ အာမခံလုြ်ငန်းများ စသည်
ေို့ေွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများပြုလုြ်နြးြါသည်။ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမမ
ှု ှရရှိလာ နသာအကျုးအပမေ်
ိ
များ
ကိုထုေ်ယူခွင့်မပြုဘဲ အပငိမ်းစားယူသည့်အခါရရှိခံစားနိုင်ရန် စုနောင်းနြးထားြါသည်။ သို့နသာ်
လစဉ်စုနောင်းနငွများကိုမူ ြညာနရး၊ အိမ်ရာြိုင်ေိုငမ
် ှုနှင့် မိသားစုအနရးကိစ္စများ နောင်ရွက်
နိုင်ရန် ထုေ်ယူရန်ခွင့်ပြုြါသည်။ ထို့ပြင် ဝန်ထမ်းများသည် နအာက်ြါအာမခံအမျုးအစား
ိ
(၄) မျုးိ
အေွက်အာမခံန ကးများကို စုနောင်းနငွမန
ှ ြးနောင်ပခင်းပြင့် ၎င်းေို့၏မိသားစုဝင်များ အကျုးိ
ခံစားခွင့်ရရှိနစရန်လည်း နောင်ရွက်နိုင်ြါသည်(က)

မှီြိုသူအကာအကွေယ်နပးနေးအာမြံ။

ယင်းအာမခံသည်

အြွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်း

နသေုံးပခင်း သို့မဟုေ် မသန်စွမ်းပြစ်သည့်အခါေွင် ၎င်း၏မိသားစုဝင်များ အကျုးိ
ခံစားခွင့်ရရှိနစရန် နထာက်ြန
ံ့ ြးသည့်အာမခံစနစ် ပြစ်ြါသည်။
(ခ)

အိမ်ောနစာင့်နေှာက်နေးအာမြံ။

ယင်းအာမခံအရ အြွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်း နသေုံးပခင်း

သို့မဟုေ် မသန်စွမ်းပြစ်သည့်အခါေွင် အိမ်ရာြိုင်ေိုငခ
် ွင့် ေက်လက်ေည်ရှိနန
မည်ပြစ်ြါသည်။
(ဂ)

နေးကုသမှုအာမြံ။

အြွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းများသာမက

၎င်း၏မိသားစုဝင်များ

နရာဂါပြင်းထန်၍ ပြင်ြလူနာအပြစ် နေးကုသမှုခံယူရပခင်း၊ နေးရုံေွင် ကာလရှည်
နေးကုသမှုခံယူရပခင်းေို့ပြစ်ြွားြါက နထာက်ြံ့နြးြါသည်။

24

What is the Central Provident Fund, Ministry of Manpower, https://www.mom.gov.sg/employment-practices/central-provident-

fund/what-is-cpf မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၇၊၊ ၂၀၂၀)

16
(ဃ)

သက်က ကီ းေွ ယ် အ ို အ ာမြံ။

ကာလရှ ည ်ဂရုစိ ု က်က ု သ မှု ရ ယူရ န်

လိ ုအ ြ် နသာ

သက်ကကီးအြွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းများအေွက် နထာက်ြံ့နြးပခင်းပြစ်ြါသည်။25
မနေးေှားနိုငင
် ံ၏ဝန်ထမ်းနနာင်နေးဗဟိုေန်ပုံနငွေစနစ်

၂၆။

၁၉၄၉ ခုနှစ်ေွင ် စေင်ခဲ့နသာ မနလးရှ ားနို င် ငံ ၏ ဝန် ထမ်းနနာင်န ရးဗဟို ရန်ြ ုံန ငွ

(Employee Provident Fund -EPF) စနစ်သည် အစိုးရဝန်ထမ်းနှင့် ြုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများ

အေွကသ
် ိသာထင်ရှားနသာရလေ်နကာင်းများပြင့် ြုံနြာ်နောင်ရွက်လျက်ရှိြါသည်။26 ထိနရာက်
စွာနောင်ရွက်နိုငရ
် န် ၁၉၅၁ ခုနှစ်ေွင် Employee Provident Fund Ordinance ကို ထုေ်ပြန်
၍နသာ် လ ည်းနကာင်း ၊ ၁၉၉၁ ခုန ှစ ်ေ ွ င် ဝန်ထ မ်းနနာင် န ရးဗဟိ ု ရန် ြု ံန ငွ ဥြနေ (Employee
Provident Fund Act) ကို လည်းနကာင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ြါသည်။27 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ေွင် ယင်းဥြနေကို
ပြင်ေင်ခဲ့ရာ လစဉ်ြမ
ုံ ှန်စုနောင်းနငွထည့်ဝင်ပခင်းကို လိက
ု ်နာရန်နှင့် သေ်မှေ်ချက်များနှင့်
ကိုက်ညီြါက စုနောင်းနငွကိုထုေ်ယူခွင်ပ့ ြုသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ြါသည်။28
၂၇။

ယင်းဥြနေကိုမနလးရှားနိုင်ငံသား သက်ကကီးြင်စင်စားများနှင့် အြွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းများအေွက်

စိေ်ချယုံ ကည်အားကိုးရနသာ

လူမှုဘဝြူလုံနရးကိုြန်ေီးနြးနိုငရ
် န်ရည်ရွယ်၍

ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ြါ

သည်။ ယင်းစနစ်သည် ဝန်ထမ်းများအေွက် စုနောင်းနငွများမှ အိမ်ရာဝယ်ယူခွငန
့် ှင့် အပခား
ဝန်နောင်မှုများကိုလည်း ရရှိခံစားနိုငရ
် န်ြန်ေီးနြးထားြါသည်။ မနလးရှားနိုင်ငေ
ံ ွင် အသက်
၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး အလုြ်လုြ်ကိုင်သူေိုင်းသည် (Employees Provident Fund OrganizationEPFO) အြွဲ့ေွင် မှေ်ြုံေင်ရြါသည်။ ဥြနေအရ အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမားများအား
အလုြ်ခန့်အြ်ပြီး (၇) ရက်အေွင်း မှေ်ြုံေင်ရန်ောဝန်ရှိြါသည်။ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကို နြာက်ြျက်

25

About The Central Provident Fund https://www.oecd.org/finance/private-pensions/46260911.pdf မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင်

၁၀၊၊ ၂၀၂၀)
26

Case Study on the Employee Provident Fund of Malaysia , The World Bank, November 6 ,2018 https://www.worldbank. org/en/country/

malaysia/publication/case-study-on-the-employees-provident-fund-of-malaysia မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၂၀)
27

နေါက်ော ဝါဝါနမာင်၊ ဝန်ထမ်းနနာင်နရးစိေ်နအးြို့ ရန်ြန
ုံ ငွစနစ်ထူနထာင်စို့၊ ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နန့ထုေ် န ကးမုံသေင်းစာ၊ စာမျက်နှာ ၈ မှ ရရှိြါသည်။

( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၂၀)
28

Malaysia- Amendment to the Employees Provident Fund Act , 1991, Conventus Law31st January 2020 http://www.conventuslaw.

com/report/malaysia-amendments-to-the-employees-provident/ မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၂၀)

17
ြါက ၃ နှစ်ထက်မြိုနသာ နထာင်ေဏ် သို့မဟုေ် ေဏ်နငွ မနလးရှားရင်းဂစ် ၁၀,၀၀၀ သို့မဟုေ်
နှစ်ခုလုံး ပြစ်ေဏ်ချမှေ်နိုငြ
် ါသည်။29
၂၈။

EPFO အြွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းများ၏ လစဉ်ထည့်ဝင်န ကးကို လစာ၏ ၁၁ ရာခိုငန
် ှုန်းနြးနောင်

ရပြီး အလုြ်ရှငဘ
် က်က လစာ မနလးရှားရင်းဂစ် ၅၀၀၀ အထက်ရရှိနသာ အလုြ်သမားအေွက်
၁၂ ရာခိုငန
် ှုန်း၊ ၅၀၀၀ နအာက်ရရှိနသာ အလုြ်သမားအေွက် ၁၃ ရာခိုငန
် ှုန်း နြးနောင်ရန်
သေ်မှေ်ထားြါသည်။30 စုနောင်းနငွများေိုးြွားနစရန်အေွက် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှု မဟာဗျူဟာကို
ချမှေ်၍ စနော့ရှယ်ယာများ၊ နငွန ကး နဈးကွက်များ၊ အိမ်ခခံနပမအကျုးနောင်
ိ
လုြ်ငန်းများ၊
Infrastructure

ကဏ္ဍ

စသည်ေို့ေွင်

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံပခင်းများပြုလုြ်၍

အြွဲ့ဝင်များအေွက်

အကျုးအပမေ်
ိ
ပြန်လည်ရရှိနစရန် စီမံနောင်ရွက်နြးြါသည်။
၂၉။

EPF စနစ်နအာင်ပမင်ရပခင်း၏ အဓိကအန ကာင်းရင်းများမှာ ေိကျခိုငမ
် ာနသာဥြနေနှင့်

မူဝါေများရှပိ ခင်း၊

အုြ်ချုြ်မစ
ှု နစ်အားနကာင်းပခင်း၊

ြွင့်လင်းပမင်သာမှုရှိပခင်း၊

ြညာရြ်ေိုငရ
် ာ

ကျွမ်းကျင်ပခင်း၊ ောဝန်ခံမှုအားနကာင်းပခင်း၊ အြွဲ့ဝင်များ၏အနကာင်းေုံးအကျုးစီ
ိ းြွားကို နရှးရှု
၍နောင်ရွက်နြးပခင်းနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများပြုလုြ်နြးပခင်းေို့န ကာင့် ပြစ်ြါသည်။31
၃၀။

မနလးရှားအစိုးရသည်

Covid-19

န ကာင့်ထိခိုက်ခဲ့ရနသာ

စီးြွားနရးလုြ်ငန်းများကို

ကုစားရန်အေွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နန့မှစ၍ ထည့်ဝင်န ကးနှုန်းထားကို ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာနြးနောင်ရန်
ပြင်ေင်သေ်မှေ်ထားြါသည်။32
အိန္ဒိယနိုငင
် ံ၏ဝန်ထမ်းနနာင်နေးဗဟိုေန်ပုံနငွေစနစ်
၃၁။

အိ န္ဒ ိ ယနိ ု င် ငံ ၏ ဝန် ထ မ်း နနာင် နရးဗဟိ ုရ န် ြု ံန ငွ စနစ် ကိ ု ၁၉၅၂ ခုနှစ ် ေ ွင ် (Employee

Provident Fund and Miscellaneous Act) ဥြနေပြဋ္ဌာန်းပြီးနနာက်ေွင် စေင်ခဲ့ြါသည်။

29

Lawyermen, The Malaysia Online Legal Resources, http://www.lawyerment.com.my/library/doc/empl/epf/ မှရရှိြါသည်။

( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၂၀)
30

Daniel Teo,Malaysia slashes minimum EPF employee contribution rate to 7% ,hrmasia, March , 2020 https://hrmasia.com/malaysia-

slashes-minimum-epf-employee-contribution-rate-to-7/ မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၂၀)
31

Case Study on the Employee Provident Fund of Malaysia , The World Bank, November 6 ,2018 https://www.worldbank. org/en/country/

malaysia/publication/case-study-on-the-employees-provident-fund-of-malaysia မှရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၂၀)
32

Daniel Teo,Malaysia slashes minimum EPF employee contribution rate to 7% ,hrmasia, March , 2020 https://hrmasia.com/malaysia-

slashes-minimum-epf-employee-contribution-rate-to-7/ မှ ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၂၀)

18
အနကာင်အထည်နြာ်နောင်ရွက်နိုင်နရးအေွက် (Employee Provident Fund Organization)
EPFO

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွအြွဲ့ကို

အစိုးရ၊

အလုြ်ရှင၊်

အလုြ်သမားသုံးြွင့်ေိုင်

ကိုယ်စားလှယ်များပြင့် ြွဲ့စည်းထားြါသည်။ EPFO အြွဲ့သည် အလုြ်သမားနှင့် အလုြ်ခန့်အြ်
နရးဝန်ကကီးဌာန၏စီမံခန့်ခွဲမှုနအာက်ေွင်ရှိပြီး အစိုးရ၏ေိုက်ရိုက်ကကီး ကြ်မှုနအာက်ေွင် လုြ်ငန်း
နောင်ရွက်ြါသည်။33 ၂၀၁၃ ခုနှစ်ေွင် EPFO အြွဲ့ကို ကူညီနထာက်ြံ့ရန် (The Pension Fund
Regulatory and Development Authority Act)ကို ပြဋ္ဌာန်း၍ ြင်စင်ရန်ြုံနငွကကီး ကြ်မှုနှင့်
ြွံ့ပြိုးမှုအာဏာြိုငအ
် ြွဲ့ကို ြွဲ့စည်းခဲ့ြါသည်။34
၃၂။

အြွဲ့အစည်းေစ်ခုခုသို့

အလုြ်ဝင်သူအလုြ်သမားေိုငး်

EPFO

အြွဲ့ဝင်ြါဝင်ခွင်ရ
့ ှိပြီး

ြင်စင်နှင့် အာမခံအကျုးခံ
ိ စားခွင့်များရှိြါသည်။ အလုြ်သမားအနည်းေုံး (၂၀) ဦး ပြင့် စီးြွားနရး
လုြ်ကိုင်သည့်အလုြ်ရှင်ေိုင်းသည်

အလုြ်သမားများအေွက်

ရန်ြုံနငွထည့်ဝင်ရန်ောဝန်ရှိြါ

သည်။ EPFO ေွင် အြွဲ့ဝင်လိုသည့် အလုြ်သမားများသည် EPFO Website ေွင် online စနစ်
ပြင့်မှေ်ြုံေင်ပခင်း၊ အနကာင့်ြွင်ပ့ ခင်းများပြုလုြ်နိုငြ
် ါသည်။35 မှေ်ြုံေင်ပြီးြါက အလုြ်သမား
များသည် ဂဏန်း ၁၂ လုးံ ရှိနသာ Universal Account Number(UAN) ကိုရရှိမည်ပြစ်ြါသည်။
ယင်းအနကာင့်မှေစ်ေင့် မိမေ
ိ ို့အလုြ်ဝင်မည့် အြွဲ့အစည်းနှင်ြ
့ ေ်သက်သည့် အချက်အလက်
များကို ေစ်နနရာေည်းေွင်သိရှိနိုငမ
် ည် ပြစ်ြါသည်။ UAN အနကာင့်မှေစ်ေင့် စုနောင်းနငွ
များ ကိုထုေ်ယူပခင်း၊ လွှဲနပြာင်းပခင်းများ ပြုလုြ်နိုငြ
် ါသည်။36
၃၃။

EPFO ေွင် ထည့်ဝင်န ကးအပြစ် ဝန်ထမ်းဘက်မှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလုြ်ရှင်ဘက်မှ ၁၂

ရာခိုင်နှုန်း စုစုနြါင်း ၂၄ ရာခိုငန
် ှုန်းလစဉ်ြုံမှန်စုနောင်းရြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေ်လက
ပြင်ေင်မှုအရ အေိုးနှုန်းမှာ ၈.၅ ရာခိုငန
် ှုန်းပြစ်ြါသည်။ EPF စနစ်သည် အိန္ဒိယ အလုြ်သမား

33

EPF India: EPF Elgibility, Interest Rate, Contribution & Paymennt, paisabazaar, https://www.paisabazaar. com/saving-schemes/epf/ မှ

ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၂၀)
34

Department

of

Financial

Service,

Pension

Fund,

Regulatory

and

Development

Authority,

(PFRDA)

https://financialservices.gov.in/pension-reforms-divisions/Pension-Fund-Regulatory-and-Development-Authority-(PFRDA) မှ ရရှိြါသည်။
35

EPF India: EPF Elgibility, Interest Rate, Contribution & Paymennt, paisabazaar, https://www.paisabazaar. com/saving-schemes/epf/ မှ

ရရှိြါသည်။ ( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၂၀)
36

Universal Account Number (UAN): Services, Allotment Process and Benefits ,paisabazaar, https://www.paisabazaar.com/saving-

schemes/universal-account-number/ မှ ရရှိြါသည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၂၀)
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ထု ကားေွင် စိေ်ချယုံ ကည်ရနသာ နငွစုနောင်းမှုစနစ်ေစ်ခု ပြစ်ြါသည်။ EPF ေွင် စုနောင်း
ပခင်းပြင့် နအာက်ြါအကျုးနကျးဇူ
ိ
းများကို ရရှိနိုင်ြါသည် (က)

စုနောင်းနငွများကို ြုန
ံ သအြ်နငွအပြစ် ၅ နှစ် ကာ စုနောင်းြါကရရှိလာနသာ
အေိုးနြါ်ေွင် အခွန်ကင်းလွေ်ခွငန
့် ြးပခင်း၊

(ခ)

အနရးနြါ်ကိစ္စရြ်များနြါ်နြါက်ြါက စုနောင်းနငွကို အချန်ိ မနရွးထုေ်ယူနိုင်ပခင်း၊

(ဂ)

လုြ်ငန်းခွင်ေွင် မနော်ေေ ထိခိုက်မှုန ကာင့် နလျာ်န ကးများနြးနောင်ရြါက
စုနောင်းနငွကို ထုေ်ယူခွင့်ရှိပခင်း၊

(ဃ)

အလုြ်လက်မဲ့ပြစ်၍ အလုြ်ရှာနနစဉ်ကာလအေွင်း စုနောင်းနငွများကို ထုေ်ယူ
သုံးစွဲနိုင်ပခင်း၊

(င)

အကယ်၍ နသေုံးြါက အေိုးနှင့်ေကွစုနောင်းထားနသာ နငွန ကးအားလုးံ ကို
ေရားဝင်ေက်ခံခွင့်ရသူက ခံစားနိုင်ပခင်း၊

(စ)

လုြ်ငန်းခွငေ
် ွင်မနော်ေေထိခိုက်မှုန ကာင့်

မသန်စွမ်းပြစ်ြါက

စုနောင်းနငွ

ကိုထုေ်ယူနိုငပ် ခင်းေို့ ပြစ်ြါသည်။37
နေ့ောနေွေ့ေှိြျက်များ
၃၄။

အထက်နြာ်ပြြါနိုင်ငံ (၃) နိုငင
် က
ံ ို နလ့လာ ကည့်ြါက နအာက်ြါစံနမူနာယူြွယ် အချက်

များကို နေွ့ရှြ
ိ ါသည်(က)

ဝန်ထမ်းများ၏ြင်စင်အကျုးခံ
ိ စားခွင့်ကို

ရန်ြုံနငွထူနထာင်၍

နောင်ရွက်ရန်

ေိကျခိုငမ
် ာနသာ ဥြနေနှင့် မူဝါေများရှိပခင်း၊
(ခ)

နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ထမ်းများအေွက်သာမက

ြုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိဝန်ထမ်းများ၏ြင်စင်ခံစား

ခွင့်ြါထည့်သွငး် နောင်ရွက်နြးပခင်း၊

37

EPF India: EPF Elgibility, Interest Rate, Contribution & Paymennt, paisabazaar, https://www.paisabazaar. com/saving-schemes/epf/ မှ

ရရှိြါသည်။( ကည့်ရှုရရှိသည့်ရက် ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၂၀)
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(ဂ)

အလု ြ် ရှ င ်နှ င့ ် အလု ြ် သ မား သေ် မှေ ် ထ ည့် ဝင်န ကးထည့် ဝ င် ရ သည့ ်စနစ်
(Defined Contribution System)ကို ကျင့်သုံးပခင်း၊

(ဃ)

ြင်စင်ခံစားခွင့်သာမက အပခားလူမှုြူလုံနရးအကျုးခံ
ိ စားခွင့်များကို ဝန်ထမ်းဘဝ
ေစ်နလျှောက်ေွင် ခံစားနိုင်ပခင်း၊

(င)

စင်ကာြူနိုင်ငံေွင် ဝန်ထမ်း၏မိသားစုဝင်များကိုြါ အကျုးခံ
ိ စားခွင့်ရရှိရန် စီမံ
နောင်ရွက်ထားပခင်း၊

(စ)

မနလးရှ ားနို င် ငံ ေ ွ င်စ ုန ောင်း နငွမ ျား ေိုး ြွ ားနစရန် အေွက ် ရင်း နှီ းပမှု ြ်န ှံ မှု
မဟာဗျူဟာကိုချမှေ်၍ နောင်ရွက်လျက်ရှိပခင်း၊

(ေ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံေွင် စုနောင်းနငွနြါ်မှရရှိလာနသာအေိုးနြါ်ေွင် အခွန်ကင်းလွေ်ခွင့်
နြးပခင်းေို့ ပြစ်ြါသည်။

နိဂုံး
၃၅။

ဝန်ထမ်းနနာင်နရးဗဟိုရန်ြုံနငွအားထူနထာင်၍ ြင်စင်စနစ်အားပြုပြင်နပြာင်းလဲပခင်းပြင့်

နရရှည်ေွင် ြင်စင်န ကာင့်ဘေ်ဂျက်လိုနငွပြမှုအား နလျာ့နည်းနစနိုင်ပြီး နိုင်ငံနော်၏ဘဏ္ဍာနငွ
နောင့်ေင်းခိုင်မာနရးအေွက်

အနထာက်အကူပြုနိုငလ
် ိမ့်မည်ပြစ်ြါသည်။

စုနောင်းရရှိလာ

နသာရန်ြုံနငွများကို အကျုးရှ
ိ ိနစမည့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမမ
ှု ျားနောင်ရွက်ပခင်းပြင့် ရန်ြုံနငွေိုးြွားမှု
အနြါ်မူေည်၍ ြင်စင်လစာေိုးပမှင်န
့ ပြာင်းလဲသေ်မှေ်နိုငပ် ခင်း၊ ဝန်ထမ်းေို့၏ဘဝ နနာင်နရး
အနထာက်အြံ့ပြစ်နစပခင်း၊ ေင်းရဲနွမ်းြါးမှုနလျာ့ချနိုင်ပခင်းစသည့် အကျုးနကျးဇူ
ိ
းများရရှိနိုင်ြါသည်။
၃၆။

ဝန် ထ မ်း များအ ကား

ဝန် ထ မ်းနနာင် န ရးဗဟိ ု ရန်ြ ုံန ငွ

အနကာင် အ ထည် နြာ် မ ည့်

အန ကာင်းအရာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနားလည်နစနိုငန
် ရး အသိြညာနြးလုြ်ငန်း
များကိုနောင်ရွက်၍ နအာင်ပမင်နအာင်နောင်ရွက်သွားရမည်ပြစ်ြါသည်။ ထိက
ု ဲ့သို့ နအာင်ပမင်
နအာင်နောင်ရွက်ပခင်းပြင့် နကာင်းမွန်နသာအုြ်ချုြ်မစ
ှု နစ်ပြစ်နြါ်နရးကို ြံ့ြိုးနြးနိုင်မည်ပြစ်ပြီး
ဝန်ထမ်းများ၏နနာင်နရး လူမှုဘဝြူလန
ုံ ရးအေွက်လည်း ြန်ေီးနြးနိုင်မည်ပြစ်ြါသည်။

21

သုတေသနဌာန
ပြည်သူလွှ
့ ေ်တော်ရုံး

ဤစာေမ်းေိုအား တေါ်နန်းသီောဝင်း (ဦးစီးအရာရှိ)မှ ောဝန်ယူတရးသား၍ သုတေသနဌာနမှ
အရာထမ်းအဆင့်ဆင့်က ဝိုင်းဝန်းကကီးကကြ်ေည်းပြေ်၍ ထုေ်တဝပြင်းပြစ်ြါသည်။

