ျမန္မမာႏိုင္ငံ႐ွိိ ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရး စနစ္
သင္ခန္းစမမ မး
ၿငိမး္ ခ မ္းေရးဆိင
ု ရ
္ မ မူဝါဒေရးရမေဆးောႏးခ က္မ မး

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

သင္ရိးု အသံုးျပဳျခင္းဆိင
ု ရ
္ မ လမ္းညႊနခ
္ က္:
ယခုသင္႐ွိိုးပါ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ မးျပည္သူဖတ္႐ွိာႏိုင္ေသမ အရမမ မးျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါအရမမ မးသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထန္းလမရန္ ဦးတည္သည့္
ျမန္မမ့ျငိမ္းခ မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ာႏင့္ အမ ိဳးသမးအဆင့္ ေဆးောႏးပတ
ြဲ ို႕ကို ကူညီေထမက္ပံ့ေပးာႏိုင္ရန္
ရည္ရယ္ပါသည္။ သင္႐ွိိုးႀကီးျဖစ္သည့္ ျမန္မမာႏိုငင
္ တ
ံ င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က င့္သုးံ ေရး:ာႏိုငင
္ ေ
ံ ရး၊
အုပခ
္ ဳပ္ေရးာႏင့္ ဘ႑မေရး႐ွိေထမင့္မ မး ဟူ၍ အပိုင္းာႏစ္ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။

ဤသင္႐ွိိုး၏ အခန္း၆ခန္းပါ အပိုင္းတင္ ျမန္မမာႏိုငင
္ ႐ွိ
ံ ိ ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရး စနစ္ ကို ဦးစမးေပးထမးပါသည္။
သင္႐ွိိုးပါ သင္ခန္းစမမ မးအမးလုံးအမး အမရေဖမင္ေဒးရင္း၏ အင္တမနက္စမမ က္ာႏမျဖစ္သည့္
www.asiafoundation.org/where-we-work/myanmar/ မ ရယူအသုံးျပဳာႏိုင္ပါသည္။ သင္႐ွိိုးာႏင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေမးခန္း (သိ႕ု ) ေတမင္းဆိမ
ု ႐ွိိပါက ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အမရေဖမင္ေဒးရင္း၏ ဝန္ထမ္းမ မးကို
ဆက္သယ္ေမးျမန္းာႏိုင္ပါသည္။

Nicola Williams, Peace Team Manager,
nicola.williams@asiafoundation.org
Kyaw Myo Oo, Senior Program Officer,
kyaw.oo@asiafoundation.org

သင္႐ွိိုး မမတိကမ
အခန္း

၁

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္အမး မိတ္ဆက္ျခင္း

အခန္း

၂

ဗဟုုိထိန္းခ ဳပ္မေလ မ့ခ ျခင္း၊ ဝင္ေငလႊေ
ြဲ ျပမင္းျခင္းာႏင့္ လူမဖံ႕ၿဖိဳးေရး

အခန္း

၃

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ ာႏင့္ ဘ႑မေရးအရ တန္းတူညီမ ေစျခင္း

အခန္း

၄

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္ သဘမဝသယံဇမတ အရင္းအျမစ္မ မး

အခန္း

၅

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္႐ွိိ ျပည္သူ ့ဝန္ေဆမင္မ လုပ္ငန္းမ မး၊
အေျခခံအေဆမက္အအုံမ မးာႏင့္ လူသမးရင္းျမစ္မ မး

အခန္း

၆

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္ ျမန္မမ့ ၿငိမ္းခ မ္းေရးေဆးောႏး
ျခင္းဆိုင္ရမမ မး

အပိုငး္

၁

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္အမး
မိတ္ဆက္ျခင္း

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ဤအခန္းတင္

ပါဝင္သည့္
အေၾကမင္းအရမမ မး

1

၁

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆသ
ို ည္မမ
အဘယ္နည္း။

၂

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရး
စနစ္ဆသ
ို ည္မမ အဘယ္နည္း။

၃

ယေန႕ ေခတ္ျမန္မမာႏုုိငင
္ ၏
ံ
ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရးစနစ္သည္
မည္သို႕ေသမ
အသင္ေဆမင္သနည္း။
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ဗဟိုခ ဳပ္ကင
ို မ
္ ေလ မ့ခ ျခင္း

အဓိပၸါယ္

အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ မးသို ့ ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မပိင
ု ္း၊

ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

ဗဟိအ
ု စိုးရမ ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုးရမ မး (သုုိ႕) တစိတ္တပိုင္း လတ္လပ္ေသမ
စီမံခန္႕ခြဲမပိင
ု း္ ဆိုင္ရမ တမဝန္မ မးကို ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ရင္းျမစ္အေျခ
အခန္၀င္ေငမ မးကို တိုင္းေဒသႀကီး ာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးက ေကမက္ခံရမအလိုက္
ခေ
ြဲ ၀ရယူျခင္း

စီးပမးေရးအစုအ႐ွိုးံ
ာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရမ တရမးစီရင္ပိုင္ခင့္မ မး အၾကမး သဟဇမတ ျဖစ္လ က္ ရိေနသည့္
စီးပမးေရးဆိုင္ရမ အစုုအစည္း

တန္းတူညမ
ီ ၽ ခ ိနည
္ ျိ ခင္း
တက္ခ က္ရမတင္ ပါဝင္သည့္ အပိုင္းအမးလံုးကို တန္းတူညီမၽ တက္ခ ကျ္ခင္း

ဖက္ဒရယ္စနစ္
ဖက္ဒရယ္ အစိုးရပံုစံမမ တုုိင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မးျဖင့္ဖ႕ြဲ စည္းထမးၿပီး
အစုုိးရအဆင့္ဆင့္တုိင္းတင္ သီးျခမးလုုပ္ပိုင္ခင့္အမဏမရိသည့္အျပင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင့္
အမဏမရိေသမ၊ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးလည္း မ ေဝထမးရိသည့္(တစ္ျပည္ေထမင္စနစ္ာႏင့္
ဆန္႕က င္လ က္) ျပည္ေထမင္စုစနစ္အသင္ေဆမင္သည္။
1
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ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္

အဓိပၸါယ္

အသံုးစရိတ္သြဲုးစမ
ြဲ ၊ အခန္အေကမက္ ဆိင
ု ္ရမအခင့္အမဏမ၊

ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ဆိုသည္မမ ဗဟိုအစိုးရာႏင္ ့ဖယ္ဒရယ္နိုင္ငံမ မးၾကမး
အခန္၀င္ေငမၽေ၀မပံုစနစ္၊ ေထမက္ပံ့ေင ာႏင့္ လႊေ
ြဲ ျပမင္းမမ မးအမး သတ္မတ္ေပးသည့္

စနစ္ျဖစ္သည္။

ေထမက္ပေ
ံ့ င
ေထမက္ပံ့ေငဆိုသည္မမ အစိုးရ ဌမနမ မး အခ င္းခ င္းအၾကမး
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္မလိုေသမ သမမန္ေထမက္ပံ့ေင၊ ေငလံုးေငရင္းေထမက္ပံ့ေငမ မး
ျဖစ္သည္။ ေထမက္ပံ့ေငကို အစိုးရဌမနျပင္ပ႐ွိိ ပုဂလိကအဖြဲ ့အစည္းမ မး (သို ့)
တစ္ဦးခ င္းအမး ေထမက္ပံ့ရမတင္လည္း ေခၚေဝၚသုံးစသ
ြဲ ည္။
ေထမက္ပံ့ေငေပးအပ္ေသမ အဖြဲ ့အစည္းတင္ အသုံးစရိတ္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရ႐ွိိေသမ
အဖြဲ ့တင္ ဝင္ေငျဖစ္သည္။

လူမေရး အစုအ႐ွိုးံ
လူမ၀န္ေဆမင္မ လုပ္ငန္းအစီအမံမ မး - ာႏုိင္ငံသမးမ မးအမးလံုးရရိာႏုိင္သည့္
က န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ လူမအေထမက္အပံ့ာႏင့္ လူမအမမခံခ က္

1
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အသံုးစရိတသ
္ ုးံ စျြဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ မ အခင့္အမဏမ

အဓိပၸါယ္

ဝင္ေင႐ွိမာႏိုင္မအမးကို အသံုးခ ျခင္း

ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

ာႏုိင္ငံ၏ ရည္မန္းခ က္မ မးကို ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သမလန္သည့္

အခန္ေျခေကမက္ခမ
ံ မ မး
ဖက္ဒရယ္ာႏင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ မးမ ဝင္ေငခန္၊
အေရမင္းအဝယ္ခန္မ မးကြဲ့သို႕ တူညီသည့္အေျခရိသည့္
အခန္ေငမ မးေကမက္ခံာႏုိငမ
္ ရိျခင္းကို ဆိုလိုသည္

အခန္ေင ဟန္ခ က္ညမ
ီ ရေ
ိ စျခင္း။
အခန္ေငနည္းေသမ ေနရမမ မးကို မ မးေသမ ေနရမမ မးာႏင့္ ညီေစရန္ တုိးျမင့္ျခင္းျဖင့္
ေဒသတစ္ခုအတင္းတင္ အခန္ေငမ မး ဆင္တူညီေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခန္ဝင္ေငတစ္စတ
ိ ္တစ္ပိုငး္ ကို ျပည္နယ္၊တိုင္းအစိုးရမ မးာႏင့္
ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္း

ဝင္ေငလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း
အစိုးရအဆင့္မ မးၾကမးတင္ ဝင္ေငပမမဏ (အခန္ေင သို႕
အခန္ေငမဟုတ္သည့္ဝင္ေင) လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးျခင္း

1
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆသ
ို ည္မမ အဘယ္နည္း
ဖက္ဒရယ္စနစ္
တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မးျဖင့္ ဖ႕ြဲ စည္းထမးၿပီး အစုုိးရအဆင့္ဆင့္တိင
ု ္းတင္ သီးျခမးလုုပ္ပိုငခ
္ င့္အမဏမရိသည့္အျပင္
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင့္အမဏမရိေသမ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးလည္း မ ေဝထမးရိသည့္ (တစ္ျပည္ေထမင္စနစ္ာႏင့္ ဆန္႕က င္လ က္)
ျပည္ေထမင္စုစနစ္အသင္ေဆမင္ေသမ အစိုးရတစ္ရပ္

ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏
လုပ္ပိုင္ခင့္ အမဏမ

တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္

အစိုးရမ မး၏
မ ေဝ
လုပ္ပိုင္ခင့္အမဏမ
ထမးသည့္

လုပ္ပိုင္ခင့္
အမဏမ

1
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ဖက္ဒရယ္ စနစ္၏
လကၡဏမမ မး
●

တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးအတက္ အစိုးရတစ္ရပ္ရိျခင္း ာႏင့္ ေဒသမ မးအတက္
ေဒသအဆင့္အစိုးရရိျခင္း။

●

ေရးသမးထမးေသမ ဖ႕ြဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရျိ ခင္း။

●

ဖြဲ႕စည္းထမးေသမ အစိုးရမ မးအၾကမး ဥပေဒျပဳေရးာႏင့္ ဘ႑မေရး

အစိးု ရ အဆင့္မ မး:
●

အနည္းဆုံး ဗဟိုအစိုးရ (သို႕)
ျပည္ေထမင္စု အစိုးရတစ္ရပ္ာႏင့္ တိုင္း

ေဒသအဆင့္ (သို႕) ျပည္နယ္အဆင့္

အခင့္အမဏမမ မးအမး နည္းလမ္းတက တရမးဝင္ ျဖန္႕ေဝထမးရိျခင္း။
●

ပါဝင္ာႏိုင္ေစရန္ရည္ရယ္ပါသည္။ အျခမးလႊတ္ေတမ္တစ္ခုမမေတမ့ ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္

●

အစိုးရမ မး ပါရိပါသည္။

လႊတ္ေတမ္ာႏစ္ရပ္ထမးရိျခင္းလႊတ္ေတမ္တစ္ခုမမ ျပည္နယ္မ မး
(သို႕)တိုင္းေဒသၾကီးမ မးမ အသံမ မးကို ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္မူဝါဒမ မး ခ မတ္ရမတင္

ျပည္ေထမင္စုာႏိုင္ငံေတမ္တစ္ခုတင္

●

အခ ိဳ႕ျပည္ေထမင္စုာႏိုငင
္ ံေတမ္မ မးတင္
ေဒသာႏၲရအဆင့္အစိုးရ ဆိုျပီး တတိယ

(သို႕) ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ကိစၥရပ္မ မး အတက္ ရည္ရယ္ပါသည္။

အဆင့္တစ္ရပ္ပါရိပါသည္။ အနီးဆုံး

ဖ႕ြဲ စည္းထမးရိေသမ အစိုးရတစ္ခုာႏင့္တစ္ခေ
ု သမ္လည္းေကမင္း (သို႕)အစိုးရမ မး

ဥပမမေပးရလ င္ နီေပၚာႏိုင္ငံ၏ ဖ႕ြဲ စည္းပုံ

အၾကမး ျဖစ္ေပၚလမေသမ အျငင္းပါးမမ မးကို ေျဖရင္းာႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္။

အေျခခံဥပေဒအရ ထိုအဆင့္ဆင့္ အစိုးရ
မ မးအလိုက္ အမဏမမ မး ခေ
ြဲ ဝအပ္ာႏင္း
ထမးပါသည္။

1
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ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ ဆိုသည္မမ အဘယ္နည္း။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဘ႑မေရး
ဆိုသည္မမ

ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရးစနစ္

အခန္ေကမက္ခံျခင္းဆုုိင္ရမ
လုပ
ု ပ
္ င
ုိ ္ခင္အ
့ မဏမမ မးကို
ဗဟုုိခ ဳပ္ကုိင္မေလ မ့ခ ျခင္းထက္ပိုပါ
သည္။ မတူညီေသမ အစုုိးရအဆင့္

မ မးအၾကမး ဘ႑မေရးအရ

စီစဥ္ေဆမင္ရက္မမ မး

ဝင္ေင႐ွိမေဖျခင္းာႏင့္ အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရမ
တမဝန္ဝတၲရမးမ မးကို ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ေလၽမ့ခ ျခင္း
ဘ႑မေရး
အစီအမံမ မး

ဘ႑မေရး
အစီအမံမ မး

လုပ
ု ေ
္ ဆမင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
စီးပါးေရးဆိုင္ရမ
အစုအ႐ွိုံး

1
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ဘ႑မေရး
အစီအမံမ မး

လူမေရးဆိုင္ရမ
အစုအ႐ွိုံး

ပေရမ္ဖက္ဆမ ရိုနယ္ ဝက္ထ္စ္၏ အဆို

လုုပ္ပင
ို ခ
္ င့္အမဏမသည္ ဥပေဒျပဳေရးာႏင့္ စီမံအုပ္ခ ဳပ္ေရးဆိုင္ရမ

တရမးစီရင္ပိုင္ခင့္ရိနယ္ေျမမ မးတင္ပင္ တင္းတင္းက ပ္က ပ္ကန္႕သတ္ထမးခံရျခင္းမရပ
ိ ါ။
မ မးေသမအမးျဖင့္ အစိုးရမ မးမ အေထေထေငေၾကးသံုးစမ
ြဲ ဆိင
ု ရ
္ မ လုုပ္ပိုငခ
္ င့္အမဏမ မ မး
ရရိပိုင္ဆိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကမင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထမင္စုမ မးသည္
၎တို႕၏အေထေထေငေၾကးသံုးစြဲမဆိင
ု ္ရမ လုုပ္ပိုင္ခင့္အမဏမမ မးကို အသံုးခ ၍
ေဒသအစိုးရမ မးသုုိ႕
ေထမက္ပံ့ေငမ မးေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ထတ
ို ရမးစီရင္ပိုင္ခင့္ရိနယ္ေျမမ မးတင္ေဒသအစုိးု ရမ မးမ

“

“

…ဖက္ဒေရးရင္းအမ မးစုုတင္ အစိုးရအဆင့္ တစ္ဆင့္ခ င္းစီ၏ ေငေၾကးသံုးစမ
ြဲ ဆိင
ု ရ
္ မ

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မစမ္းသမသည့္ အခ ိဳ႕ေသမ ရည္ရယ္ခ က္မ မးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ေစရန္
ေဆမင္ရက္ေပးသည္။
Watts, R. 2008. Comparing Federal Systems (third edition). Institute of Intergovernmental
Relations, School of Policy Studies, Queen’s University. McGill-Queens University Press. P.100.
1
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ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ဆိုသည္မမ အဘယ္နည္း။
ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

1

အခန္ေျခ ေကမက္ခမ
ံ မ မး

ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းဆိင
ု ရ
္ မ
အစီအမံမ မး

အခန္အေကမက္မ မးကိသ
ု
ဟဇမတ ျဖစ္ေစျခင္း

ေငလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းာႏင့္
ေထမက္ပေ
ံ့ ငမ မး ေပးအပ္ ျခင္း

သီးသန္႔
အခန္ေျခမ မးာႏင့္
မ ေ၀ထမးသည့္
အခန္ေျခမ မး

အခန္ဝင္ေငမ မးာႏင့္
သဘမဝရင္းျမစ္မ
ရရိသည့္ ၀င္ေငမ မး

အခန္အေကမက္
မ မးာႏင့္
အသံုးစရိတ္မ မး

တန္းတူညီမ ျဖစ္
ေစျခင္း ဖက္ဒရယ္
အစုုိးရ၏ ဘက္ဂ က္သံုး
စြဲခင္ ့အမဏမ

FISCAL FEDERALISM INTRODUCTION | PAGE 10

ျမန္မမာႏုုိင္ငံရိ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ
ေလ မ့ခ ျခင္း

အဓိကအခ က္မ မးမမ
ဥပေဒျပဳေရး
●

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတမ္မ မး

●

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ၂၀၁၅ တင္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထမးသည့္ ဇယမး (၂)တင္
ျပဌမန္းထမးသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရမ တမဝန္မ မး

ျမန္မမာႏုုိင္ငံသည္ အစိုးရယာႏၲရမးမ မးအမး
ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းခ င္း
ေဆမင္႐ွိက္ေနသည့္ ာႏိုင္ငံတစ္ာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အုုပ္ခ ဳပ္ေရး
●

ဝန္ၾကီးခ ဳပ္ာႏင့္အစိးု ရအဖ႕ြဲ

●

ဇယမး (၂) တင္ပင္ ျပဌမန္းထမးသည့္

အုုပ္ခ ဳပ္ေရးဆိုင္ရမ တမဝန္မ မး (အသံုးစရိတ္မ မးဆိုင္ရမ
တမဝန္မ မး…)
●

ဇယမး (၅) တင္ တုုိင္းေဒသၾကီးာႏင့္
ျပည္နယ္အစုုိးရတုုိ႕၏ အခန္ေကမက္ခံျခင္းဆုုိင္ရမ
အခင့္အေရးမ မးာႏင့္ ဝင္ေငအရင္းအျမစ္မ မးကို
ေဖမ္ျပထမးသည္။

တရမးစီရင္ေရး
●

ျပည္ေထမင္စုလက္ေအမက္ရိ တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္တုိ႕မ
တရမးစီရင္ေရး

ေဒသာႏၱရအစုုိးရအတက္မူ တစံုတရမ ေဖမ္ျပထမးျခင္းမရိေပ။
ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ေဒသာႏၵရအုပ္ခ ဳပ္ေရးစနစ္ရေ
ိ သမ္လည္း၊
ေဒသာႏၵရ အစိုးရ မရိေပ။
1

FISCAL FEDERALISM INTRODUCTION | PAGE 11

ျမန္မမာႏိုင္ငံ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈

ဇယမးအမတ္
၁

က႑အလိုက္ ျပည္ေထမင္စု အစိုးရ၏ အမဏမာႏင့္ တမ၀န္ရိမ
●
●
●
●

1

စီးပမးေရးက႑
လူမေရးက႑
စမ္းအင္၊ လ ပ္စစ္ာႏင့္ သတၱဳတူးေဖမ္မက႑
စီမံခန္ ့ခမ
ြဲ က႑ (အေထေထ အုုပ္ခ ဳပ္ေရး)

၂

က႑အလိုက္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ အမဏမာႏင့္ တမ၀န္ရိမ
(အထက္ပါ ဇယမးအတိုင္း)

၅

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး၏ အခန္ေကမက္ာႏင့္ အဖိုးအခမ မး
စမရင္း
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Source: Intergovernmental Fiscal Relations In Myanmar. 2016. CESD & JICA.

ျမန္မမာႏိုင္ငံ
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈

ဇယမး (၂) ာႏင့္ ဇယမး (၅) ျပင္ဆင္ခ က္ (၂၀၁၅)
အဓိကအေၾကမင္းအရမမ မး
● အခန္ေငေကမက္ခံျခင္းအပါအဝင္ အုုပ္ခ ဳပ္ေရးဆိုင္ရမ လုုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကို
လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း
● အခန္ေျခမ မးကို မ ေ၀ျခင္း (ကုုန္သယ္ခန္ ာႏင့္ ၀င္ေငခန္)
● ျပည္ေထမင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေငေ၀မ ာႏိုင္မည့္ ျဖစ္ာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ မး
ဖန္တီးျခင္း
● အဓိပၸါယ္ မရင္းလင္းျခင္းာႏင့္ နမးလည္ရန္ မလယ္ကူေသမ အသံုးအာႏန္းမ မးေၾကမင့္
အနမဂါတ္တင္ ဥပေဒအသစ္မ မး ေပၚထက္လမာႏိုင္ပါသည္။

1
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

ေဝငထမးေသမ စမရက္မ ၂၀၁၅ ျပင္ဆင္ခ က္ အပါအ၀င္
ဖ႔စ
ြဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယမး (၁)၊ (၂) ာႏင့္ (၅) တိက
႔ု ု ိ
ေလ့လမသံုးသပ္ေပးပါရန္

အဆင့္

၂

အုုပ္စုဖ႔ြဲ ေဆးောႏးျခင္း - (၁၀ မိနစ္)
၂၀၁၅ ျပင္ဆင္ခ က္သည္ ထိေရမက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀မ
႐ွိပ
ိ ါသလမး။ ဟုုတ္ပါသည္/မဟုုတ္ပါ ….အဘယ့္ေၾကမင့္နည္း။

အဆင့္

၃

အုုပ္စုအလိက
ု ္ တင္ျပေဆးောႏးျခင္း - (၁၀ မိနစ္)
ျပန္တင္ျပမည့္ သူတစ္ဦးကို အဖ႔ထ
ြဲ ြဲမ ေရးခ ယ္ေပးပါရန္။

1
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ျမန္မမာႏိုင္ငံ အစိုးရ ဖြဲ ့စည္းပုံ
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္တ႕ို ကို တရမးဝင္ဖြဲ႕စည္းေပးခြဲ့သည္။
ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရမ တမဝန္မ မးကို တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္အစုုိးရမ မးကို သတ္မတ္ေပးခြဲ့ၿပီး အခန္ေငမ မး
ေကမက္ခံခင့္ာႏင့္ ျပန္လည္အသံုးခ ခင့္ကို လည္း ေပးထမးသည္။

ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရ
တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္ (၁၄)
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ ဳပ္
ခင့္ရတိုင္း (၁)

ခရိုင္မ မး (၇၁)

ခရိုင္မ မး (၂)

ၿမိဳ႕နယ္မ မး (၃၃၀)

ၿမိဳ႕နယ္မ မး (၈)

ရပ္ကက္ာႏင့္ေက း
ရမမ မး (၁၆၅၁၆)

ရပ္ကက္ာႏင့္
ေက းရမမ မး
(၂၄၃)

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ ဳပ္
ခင့္ရေဒသ (၅)

1
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ေနျပည္ေတမ္ (ျပည္ေထမင္စုနယ္ေျမ) (၁)

ျမန္မမာႏိုင္ငံ အုပ္ခ ဳပ္မဆိုငရ
္ မဖြဲ ့စည္းပုံ
ျပည္ေထမင္စုဘက္ဂ က္
ျပည္ေထမင္စု ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းျခင္း၊
ေထမက္ပံ႔ေငမ မးာႏင့္ ာႏိုင္ငံျခမးမ အကူအညီမ မး

ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီး
ဌမနမ မး
ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသ

ကိုယ္ပုိင္ အရင္းအျမစ္မ ရရိ

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑မ

ေသမအခန္ေင ဇယမး (၅)

ႀကီး၏ ထည့္ဝင္မ

ျပည္ေထမင္စု ဘက္ဂ က္သုးံ

တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္႐ွိိ

တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္

တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္ရိ ဌမနမ မးာႏင့္

ဌမနမ မးာႏင့္ ာႏစ္ခစ
ု လုံး႐ွိိ

ျပည္နယ္ဘက္ဂ က္သံုး

ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီး

ဘက္ဂ က္မ မး

တိင
ု ္းာႏင့္ျပည္နယ္ရိ ဌမနမ မး

ဌမနမ မးလက္ေအမက္ရိ အစိုးရပိုင္
စီးပမးေရးလုပ္ငန္းမ မး
က န္းမမေရးာႏင့္ပညမေရး ဌမနမ မးအပါအဝင္
ဌမနေပါင္း ၃၀ေက မ္ ရိပါသည္။
1
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စိုက္ပိ ဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတင္း၊

စည္ပင္သမယမေရး (Development

လ ပ္စစ္၊ လမ္းာႏင့္ ေဆမက္လုပ္ေရးအပါအဝင္

Affairs Office-DAO ႐ွိုးံ မ မး၊

ဌမနေပါင္း ၂၀နီးပါး ရိပါသည္။

အစိုးရ႐ွိုံးမ မးာႏင့္ တရမး႐ွိုံးမ မး

ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏

တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္တို႕ရိ

လက္႐ွိိဘ႑မေရးဆိုင္ရမ

●

မ မးေသမအမးျဖင့္ မေျပမပေလမက္ေအမင္ နည္းပါး

●

အေျခခံဥပေဒ ၂၀၁၅ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ က္တင္

ကိုယ္ပင
ို ဝ
္ င္ေငရင္းျမစ္မ မး

ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ မးတိုးလမေစေသမ

အစီအမံမ မး

အခင့္အလမ္းမ မးကို ထည့္သင္းထမးပါသည္။

အခန္ဝင္ေငမၽေ၀ျခင္း
●

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မစ၍ အစီအမံသစ္မ မး

●

၂၀၁၅ ေျခဥျပင္ဆင္ခ က္အရ ကုန္သယ္ခန္ာႏင့္
ဝင္ေငခန္ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရတို ့မ ေကမက္ခံခင့္
႐ွိိသည္။

အေထေထေထမက္ပေ
ံ့ င
●

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မစ၍ ယခင္လိုေငျပ
ေထမက္ပံ့ေငခေ
ြဲ ၀မစနစ္မ ပံုေသနည္းအေျချပဳ
တက္ခ က္ခေ
ြဲ ၀ သည့္ပံုစံ ေျပမင္းလြဲက င့္သံုးသည္။

●

လက္ေတ႔ တင္ ခြဲေ၀မအေျခခံမမ

႐ွိပ္ေထးေနဆြဲျဖစ္သည္။

1
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လက္႐ွိိျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး
ဘ႑မေရးာႏင့္ စီးပါးေရးလုပင
္ န္း

ေရာႏင့္ေျမ

●

ယစ္မ ဳိးခန္ာႏင့္ ျပည္တင္းကုနစ
္ ည္ခန္

●

ေျမခန္

●

ျပည္နယ္/တိင
ု ္းေဒသၾကီး တို႕၏ရင္းာႏီးျမႇဳပ္ာႏံမမ အျမတ္ဝင္ေင

●

ေရခန္ာႏင့္ တမတမံခန္

●

ဝင္ေငခန္*

သတၱဳာႏင့္ တူးေဖမ္ေရးလုပင
္ န္းမ မး

●

ရင္းာႏီးျမႇဳပ္ာႏံမာႏင့္ အမမခံလုပ္ငန္းတိ႕ု မ အခန္ေင*

●

သတၱဳတင္းာႏင့္ တူးေဖမ္ေရးလုပ္ငန္းမ မးမ အခန္ေင*

●

ကုန္သယ္လပ
ု ္ငန္းခန္ာႏင့္ စက္မလုပ္ငန္းတိ႕ု အေပၚ မ အခန္ရရိေင*

●

ေရနံာႏင့္ သဘမဝဓမတ္ေင႕မ မးမ အခန္ေင*

●

ဆမးခန္

စည္ပင္သမယမ
●

ဖံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ မးမ ရရိေင

●

ဟိုတယ္ာႏင့္ တည္းခုိေဆမင္မ မးကို စည္းၾကပ္ေသမ အခန္*

ျပည္နယ္/တိင
ု ္းေဒသၾကီးမ မးမစီမခ
ံ န္႕ခြဲေသမ

●

ခရီးသမးလုပင
္ န္း အခန္*

လမ္းတံတမးေၾကးမ မး

လူမေရး

ျပည္တင္းေရေၾကမင္းသုးံ ေရယဥ္ မ မးာႏင့္

●

ပုဂလိကေက မင္းမ မးာႏင့္ သင္တန္းေက မင္းမ မးမ ရရိေသမ အခန္*

ကုန္းလမ္းဆက္သယ္ေရးသုးံ ေမမ္ေတမ္ယဥ္မ မးမ ရရိသည့္

●

ပုဂလိကေဆးရံုမ မးာႏင့္ ေဆးခန္းမ မးမရရိေသမ အခန္*

အခန္မ မး

●

အိမ္ရမာႏင့္ အေဆမက္အဦးမ မးမ ရရိေသမအခန္*

သေဘမာၤတည္ေဆမက္၊ ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတိ႕ု မ

●

အာႏုပညမ၊ ဂီတာႏင့္ ရုပ္ရင္မ မးမ ရရိေသမအခန္*

ရရိေသမ အခန္ေင*

တရမးရံုးမ မး

ေလေၾကမင္းသယ္ယပ
ူ ႕ို ေဆမင္ေရးမ ရရိေသမအခန္ေင*

●

တရမးရံုးမ မးမ ခ မတ္ေသမ ဒဏ္ေၾကးမ မး

●

ဝန္ေဆမင္မမ မးမ ေကမက္ခံရရေ
ိ သမ အခန္မ မး

ပို ့ေဆမင္ေရး
●

●

●

●

ဟိုတယ္ာႏင့္ ခရီးသမးလုပင
္ န္း

ငါးလုပင
္ န္းာႏင့္ သစ္ေတမမ မး

ကၽန္းသစ္ာႏင့္ အျခမးကန္႕သတ္ထမးေသမ သစ္မမမ မးမလႊြဲ၍

ျပည္ေထမင္စု အစိုးရ

က န္သစ္မ မးအမးလုးံ အေပၚ အခန္ေကမက္ခံမ

●

●

ေရခ ိဳငါးမ မးမ အခန္ရေင

အျခမး

●

ကမ္း႐ွိိုးတန္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ အခန္*

●

●

●
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ျပည္ေထမင္စုရန္ပံုေင စမရင္းမ ရရိေသမေင
ျပည္သူ႕ဘ႑မေင
အျခမးေသမေငေၾကးာႏင့္ ပိုင္ဆိုင္မမ မး

ျပည္နယ္ာႏင့္
တိုငး္ ေဒသႀကီးမ မး၏
အဓိကဝင္ေင ရင္းျမစ္မ မး
ဇယမး (၅)
ျပဌမန္းခ က္အတိင
ု း္

လက္႐ွိိျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏

အခန္ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း
●

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အစီအမံမ မး

အခန္ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ေျခဥျပင္ဆင္ ခ က္မ
ဝင္ေငာႏင့္ ကုန္သယ္ခန္တို ့ာႏင့္ သက္ဆိုင္သည္။

●

၂၀၁၆-၂၀၁၇တင္ တုုိင္းေဒသႀကီးနင့္ ျပည္နယ္တို႕ရိ
စုုစုေပါင္းဝင္ေင၏ (၉) ရမခိုင္ာႏန္း
●

(တင္သင္းကုန္မဟုုတ္ေသမ) ကုုန္သယ္ေရးာႏင့္
အထူးကုုန္စည္မ မးမ ရရိသည့္
အခန္ဘ႑မမ မး၏ (၁၅) ရမခိုင္ာႏန္း

●

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္
တစ္ဦးခ င္းစီမေကမက္ခံထမးသည့္ ဝင္ေငခန္မ မး
(ယခင္က စည္ပင္သမယမအဖ႔မ
ြဲ မးာႏင့္ ခေ
ြဲ ၀)၏
(၅) ရမခုုိင္နူန္း

●

ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေကမက္ခံထမးေသမ
တံဆိပ္ေခါင္းခန္၏ (ယခင္က စည္ပင္သမယမ
အဖ႔မ
ြဲ မးာႏင့္ ခြဲေ၀) (၂) ရမခိုင္ာႏန္း

●

တိုင္းေဒသာႏင့္ ျပည္နယ္အလိုက္
ေကမက္ခံရမအတိုင္း ခေ
ြဲ ၀ရမတင္ ‘ရင္းျမစ္အေျခ’
ာႏင့္ ‘ဆင့္ပမးအေျခ’ တိ႔ျု ဖင့္ ခေ
ြဲ ဝသည္။
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လက္႐ွိိျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အစီအမံမ မး
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု

မြဲဆာႏၵနယ္အလုိက
ု ္ ဖံ႕ၿဖိဳးေရး ရံပံုေင
●

၂၀၁၃-၂၀၁၄ တင္စတင္တည္ေထမင္

●

ဘ႑မေငလေ
ြဲ ျပမင္းမအမးလံုး၏ (၁) ရမခုုိင္ာႏူန္း

●

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အတက္ သန္း (၁၀၀) က ပ္
●

●

လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ ပ မ္းမၽ မညီမ မ

မြဲဆာႏၵနယ္အဆင့္ရိ
အေသးစမးအေျခခံအေဆမက္အအံုာႏင့္

ခ င္းစီအတက္

အျခမးေသမရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမလုုပ္ငန္းမ မး အတက္

က ပ္သန္းတစ္ရမ

ာႏစ္စဥ္ေထမက္ပံ့ေငမ မး

●

လႊတ္ေတမ္သည္ မြဲဆာႏၵနယ္အလုုိက္ ဖံ႕ၿဖိဳးေရး
ရံပံုေင ကို စီမံခန္႕ခြဲသည္။

●

ၿမိဳ႕နယ္ေကမ္မတီအသီးသီးမ စီမံခန္႕ခြဲေသမ
လုုပ္ငန္းစဥ္မ မး မတစ္ဆင့္ ေရးခ ယ္

1
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တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မးရိ လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္ ပ မ္းမ

ဝင္ေငရင္းျမစ္မ မး

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏစ္

ျပည္ေထမင္စုမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မးထံသ႔ို

ဘ႑မေငလႊြဲေျပမင္းမသည္ ပံုစံသံုးမ ိဳးရိသည္:
အေထေထေထမက္ပံ့ေငလႊြဲေျပမင္းမ၊
အခန္ဝင္ေငမ ေဝမာႏင့္ ဖ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး
ရံပေ
ုံ ငတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဗဟုိမ ဘ႑မေငလႊြဲေျပမင္းမသည္
ျမန္မမတစ္ာႏိုင္ငံတည္းတင္ရိသည္မဟုတေ
္ ပ။
အေထေထေထမက္ပံ့ေငလႊြဲေျပမင္းမသည္ ျပည္ေထမင္စုမ
တိုင္းာႏင္ျ့ ပည္နယ္အစိုးရမ မးထံသ႔ို အႀကီးမမးဆံုး
လႊြဲေျပမင္းမျဖစ္သည္။
ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသမ ဘ႑မေငလႊြဲေျပမင္းမသည္
အခန္ဝင္ေငလႊြဲေျပမင္းမျဖစ္ၿပီး အခန္တို႔၏ ေဝစုတစ္ပံုအမး
၎အခန္တို႔ကို ေကမက္ယရ
ူ ရိခ့ေ
ြဲ သမ မြဲဆာႏၵနယ္သို႔
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

1
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Source: MOPF; Renaissance Institute staff estimates

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရိ အေထေထေထမက္ပံ့ေင လႊြဲေျပမင္းမမ မး
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏစ္

ျမန္မမက ပ္ေင (သန္းေပါင္း)

300000
250000

တစ္ဦးခ င္းရေငအရ သိသမစမ ကြဲျပမးမ႐ွိိသည့္

200000

ေထမက္ပံ့ေင

150000
100000
50000
0
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တစ္ာႏိုင္ငံလံုး
ပ မ္းမ

Source: Data from the Budget Department, MOPF

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရိ
ပ မ္းမ လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္ အခန္ဝင္ေင မ ေဝမ
ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇

ျမန္မမက ပ္

35000
30000

အခန္မ ေဝျခင္းမ တစ္ဥးီ ခ င္းအလိက
ု ဝ
္ င္ေင

25000

သိသိသမသမ ကမျခမးခ က္မ မး

20000
15000
10000
5000

တစ္ာႏိုငင
္ လ
ံ ုးံ
ပ မ္းမ

0
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Source: Data from the Budget Department, MOPF

တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မးရိ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မရရိသည့္
ဝင္ေငပ မ္းမ (လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္)
ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇
45000
40000

ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မရရသ
ိ ည့္ လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္ ဝင္ေငပ မ္းမ

35000

သိသမစမ ကျြဲ ပမးမ႐ွိိသည့္တုိင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မး

ျမန္မမက ပ္

30000
25000
20000
15000
10000

တစ္ာႏိုငင
္ လ
ံ ုးံ
ပ မ္းမ

5000
0
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Source: Data from the Budget Department, MOPF

အဓိက

●

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မးပင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီးပမးေရးအစုုအဖ႕ြဲ ာႏင့္
လူမေရးအစုုအဖ႕ြဲ မ မးအၾကမး စုုစည္းတြဲကပ္ထမးသည့္ “အခ ိတ္အဆက္”

အေၾကမင္းအရမ
အာႏစ္ခ ဳပ္

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္ မတူညီေသမအဆင့္မ မးရိ အစုုိးရမ မးအၾကမး

ပင္ျဖစ္သည္။

●

ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္ ေျပမင္းလြဲလမေနေသမ
စနစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

●

၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒာႏင့္ ၎၏ ၂၀၁၅ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ က္မ မးသည္
တိုင္းေဒသၾကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မး၏ ဘ႑မေရးဆုုိင္ရမ တမဝန္မ မးကို
ပိုမုိတိုးပမးလမေစရန္ အခ ိဳ႕ေသမ အခင့္အလမ္းမ မး ေပးထမးသည္။

●

တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မရရသ
ိ ည့္ဝင္ေငသည္
မ မးေသမအမးျဖင့္ မေျပမပေလမက္ေအမင္ နည္းပါးသည္။

●

တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရ၏ ဝင္ေင လႊေ
ြဲ ျပမင္းမကို

အဓိကအမးျဖင့္ မီခိုေနရဆြဲျဖစ္သည္။
●

တိုင္းေဒသႀကီး ာႏင့္ ျပည္နယ္မ မး အတင္း လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ ပ မ္းမ ဝင္ေင
ရရိမပမမဏသည္ သိသမထင္ရမးစမ ကြဲျပမးမ ရိေနသည္။

●

ျခံဳငံုၾကည့္လ င္ ျပည္နယ္မ မး၏ လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ ပ မ္းမ
အေထေထေထမက္ပံ့ေငရရိမပမမဏသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မးထက္ပို၍
မ မးေလသည္။ ျပည္နယ္မ မးသည္ အခန္ဝင္ေငစုစေ
ု ပါင္းလည္း ျမင့္မမးသည္။

1
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

လူတစ္ဦးခ င္း ပ မ္းမ ၀င္ေငရရိမကို ရင္းျပထမးေသမ
ဆလိက
ု မ
္ မးကို ေလ့လမေပးပါရန္။

အဆင့္

၂

အုုပ္စုဖ႔ြဲ ေဆးောႏးျခင္း (၁၀ မိနစ္)
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ မညီမ ျခင္း သည္ ျပႆနမတစ္ခု
ဟုုတ္ပါသလမး။ အဘယ္ေၾကမင့္ ဟုုတ္/မဟုုတ္
ျဖစ္သည္ကို႐ွိင္းျပေပးပါရန္။

အဆင့္

၃

အုုပ္စုဖ႔တ
ြဲ င္ျပျခင္း (၁၀ မိနစ္)
ျပန္တင္ျပမည့္ သူတစ္ဦးကို အဖ႔ထ
ြဲ ြဲမ ေရးခ ယ္ေပးပါရန္။

1
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အပိုငး္

၂

ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလၽမ့ခ ျခင္း၊ ဝင္ေငလႊြဲေျပမင္း
ေပးအပ္ျခင္းာႏင့္ လူမဖ႔ံၿဖိဳးေရး

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

ေငလံုးေငရင္း အသံုးစမးရိတ္
စစ္အသံုးစမးရိတ္မ အပ ယမဥ္၊ အေဆမက္အဦးာႏင့္ လမ္းမ မးအတက္ ျပဳျပင္စမးရိတ္ာႏင့္
ထိန္းသိမ္းစမးရိ္တ္တို႔က့သ
ြဲ ို႔ေသမ တစ္ာႏစ္ထက္ပိုခံေသမ ပိုင္ဆိုင္မပစၥည္းမ မးတင္
ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမ

ေငလံုးေငရင္းဝင္ေင
ပိုင္ဆိုင္မမ မးေရမင္းခ ျခင္း၊ ပုဂလိကရံပံုေငမ မးမ ရရေ
ိ သမအရမမ မးာႏင့္
ာႏိုင္ငံျခမးအေထမက္အပံ့မ မးမ ရရိေသမ ဝင္ေငမ မး

ဗဟိုခ ဳပ္ကင
ို မ
္ ေလ မ့ခ ျခင္း
ဗဟိအ
ု စိုးရမ ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုးရမ မး (သုုိ႕) တစိတ္တပိုင္း လတ္လပ္ေေသမ
အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ မးသို ့ ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မပိင
ု ္း၊
စီမံခန္႕ခြဲမပိင
ု း္ ဆိုင္ရမ တမဝန္မ မးကို ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

စုစည္းမေလ မ့ခ ျခင္း
ဗဟိုဝန္ႀကီးဌမနမ မးမ လက္ေတ႕ေျမျပင္တင္လုပ္ေဆမင္ေနေသမ ဝန္ႀကီးဌမနမ မးထံသို႔
တမဝန္မ မး လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးၿပီး ၎တို႔ကို စီမံဆံုးျဖတ္ခင့္ာႏင့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ ဳပ္ခင့္ရမဌမနမ မးအျဖစ္ လုပ္ပိုငခ
္ င့္ ပိုမိုေပးကမ ဗဟိုအစိုးရ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနာႏင့္ ဆက္လက္တည္ရိၿပီး ျပည္သူမ မးာႏင့္ ပိုမိုနီးကပ္စမ
တည္ရိေစျခင္းျဖစ္သည္။
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

ဘ႑မေင ေထမက္ပမ
ံ့ ကို တန္းတူညမ
ီ ျဖစ္ေစရန္ ညိယူျခင္း
ဖက္ဒရယ္ အစိုးရမ တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မးကို ရရိေသမ ဝင္ေင သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆမင္မေပးေသမ ကုန္က စမးရိတ္ ကမျခမးမမ မးကို ထိန္းညိရန္ ရည္ရယ္ခ က္ျဖင့္
ေထမက္ပံ့ေပးေသမ ဘ႑မေင
ဘ႑မေရးဆိင
ု ရ
္ မ ဗဟိခ
ု ဳပ္ကင
ို မ
္ ေလ မ့ခ ျခင္း
အသုံးစရိတ္မ မးကို တမဝန္ယူ သုံးစမ
ြဲ ည့္ နည္းလမ္း၊ သက္ဆိုငရ
္ မ ဘ႑မေရး

အရင္းအျမစ္မ မးကို မည္သို ့ခေ
ြဲ ဝမည္ စသည့္ နည္းလမ္းမ မးကို ေဖမ္ျပထမးရမည္။
ဤ ဘ႑မေရး အရင္းအျမစ္မ မးကို ဗဟိအ
ု စိုးရ ရံပုံေငမ ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသို ့
က႑အလိက
ု ္ ခေ
ြဲ ဝတမဝန္ယူေစျခင္း သို ့မဟုတ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းာႏင့္

ဘက္ဂ က္ေရးဆျြဲ ခင္း၊ ေဒသာႏၲရအခန္အေကမက္ရေင၊ ဗဟိုမ ေဒသာႏၲရ
လြဲေျပမင္းေပးအပ္ေင၊ ေခ းေငစသည့္ စနစ္တစ္ခု၌ ေဒသာႏၲရအစိုးရအမး
ပိုမိုျပည့္ဝသည့္ ထိန္းခ ဳပ္လုပ္ပင
ို ္ခင့္ ခေ
ြဲ ဝအပ္ာႏင္းျခင္းမ ဳိး ျဖစ္ာႏိုင္ပါသည္။
လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီ ပ မ္းမ ဝင္ေင
လူတစ္ဦးခ င္းစီအမး မ ေဝေပးထမးေသမ ဝင္ေင
ဝင္ေငမ ေဝျခင္း
ဖက္ဒရယ္အခန္ဝင္ေင ေဝစုတစ္စအ
ု မး ျပည္နယ္ာႏင့္ ေဒသာႏၱရအစိုးရမ မးထံသို႔
ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္း
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ပါဝင္သည့္

အေၾကမင္းအရမမ မး
၁

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ
ေလ မ့ခ ျခင္းအတက္ လက္ရိ မူေဘမင္သည္
မည္သို ့အေျခအေနရိသနည္း။

၂

ဘ႑မေရးအရ ဗဟုုိခ ဳပ္ကိုင္ေလ မ့ခ ျခင္းမမ
မည္သို႕ေသမ ေျပမင္းလြဲလမမမ မး ႐ွိိသနည္း။
လူအရင္းအျမစ္ဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးာႏင့္

၃

တစ္ဦးခ င္းပ မ္းမၽဝင္ေင တို႕သည္
ဘယ္သို ့ေသမ ေျပမင္းလြဲလမမမ မး ရိသနည္း။
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တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္ ဘ႑မေငအသံုးစမးရိတ္မ မး ျမင့္တက္လမျခင္း

၂၀၁၂-၁၃ သည္
ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းမ မး
ျပည္ေထမင္စုမ ဘတ္ဂ တ္ေင
သီးသန္႔ရေသမ ပထမာႏစ္ျဖစ္သည္။
အသံုးစမးရိတ္မ မးသည္
စတင္ခ မတ္ခ့ေ
ြဲ သမ ၂၀၁၂-၁၃တင္
၈၆၄,၁၂၂ သန္းမ ၂၀၁၇-၁၈ တင္
၂,၄၇၄,၉၄၂ သန္းသို႔
ျမင့္တက္သမးသည္။ ၆.၄
ရမခိုင္ာႏန္းမ စုစုေပါင္းအသံုးစမးရိတ္
၁၂ရမခိုင္ာႏန္းနီးပါး ခန္႔မန္းေခ
တိုးတက္သမးသည္။

တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မး၏
အသံုးစမးရိတ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္း
၁၄ခုတင္ ပ မ္းမ လူတစ္ဦးလ င္
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၅၀,၀၀၀ က ပ္ာႏင့္ ညီမ သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္အသံုးစမးရိတ:္ အျခမးေသမ
ာႏိုင္ငံမ မးာႏင့္ ာႏိငး္ ယဥ္လ င္ နည္းပါးေနေသးသည္
တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အဆင့္တင္ အသံုးစမးရိတျ္ မင့္တက္လမျခင္းသည္
သတ္မတ္ထမးေသမ အတိုင္းအတမပမမဏမ မး အတင္းာႏင့္ စုစုေပါင္း

အစိုးရအသံုးစမးရိတ္ ေဝစုအတင္းတင္ပါ ျမင့္တက္လမၿပီး တိုင္းာႏင့္
ျပည္နယ္မ မးအမး ျပည္သူတ႔၏
ို လိုအပ္ခ က္မ မးကို ျပည့္စံုာႏိုင္ေစရန္
အခင့္အလမ္းမ မး ပိုမိုေပးေလသည္။
ထိုကြဲ့သို႔ တိုးျမင့္လမေသမ္လည္း တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အဆင့္ရိ
အသံုးစမးရိတ္မ မးသည္ စုစုေပါင္းအစိုးရအသံုးစမးရိတ္ထြဲတင္
ေဝစုပံုၾကည့္လ င္ နည္းေနေသးသည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ အစိုးရအသံုးစမးရိတ္ ေဝစုမ မးသည္
အျခမးေသမ အမရာႏိုင္ငံမ မး၏ အသံုးစမးရိတာႏ
္ င့္ ယဥ္ၾကည့္လ င္
နည္းေနေသးသည္။
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Source: Adapted from Minoletti 2016; International figures (2009)
taken from Dickenson-Jones, De, and Smurra 2015, 44; Myanmar
figure (2017/18) from Union Citizen’s Budget and MOPF data.

အမရအျခမးေနရမမ မးရိ ေဒသာႏၱရအစိုးရမ မးအမး
အသံုးစမးရိတ္ သံုးစြဲရန္ ခ မတ္ေပးထမးေသမ တမဝန္အခ ိဳ႕
နီေပါ ေဒသာႏၱရကိယ
ု ပ
္ င
ို ္
အုပခ
္ ဳပ္ခင့္ အက္ဥပေဒ

ဘဂာၤလမးေဒ့ရ္ ျပည္ေထမင္စု

ကီရမးလမးျပည္ - အိာႏိၵယျပည္နယ္ ကန္ျမဴနယ္ာႏင့္ ဆန္ခတ္
ေဒသာႏၱရအစိးု ရ အက္ဥပေဒ

စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ဳပ္ေရး ကေမမၻဒးီ ယမး

(၁၉၉၄)

ဥပေဒ (၂၀၀၁)

ေက းရမဖ႔ၿံ ဖိဳးေရး ေကမ္မတီမ မး ျပည္ေထမင္စု ပါရီရဒ္မ မး

ဂရမ္ ပန္ခ မယက္မ မး

ကန္ျမဴနယ္မ မး (ပ မ္းမ

(ပ မ္းမ လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀)

(ပ မ္းမ လူဦးေရ ၂၅,၀၀၀)

လူဦးေရ ၈,၀၀၀)

(၁၉၉၉)

•

ေသမက္ေရ

•

မူလတန္းပညမေရး
သင္ၾကမးမအေထမက္အကူမ မး

•

ပါရီရဒ္ အက္ဥပေဒ (၂၀၀၉)

(ပ မ္းမ လူဦးေရ ၂၇,၀၀၀)
•

•

ေက းရမလမ္းမ မး

•

ေက းရမ ဆည္ေျမမင္းစနစ္

•

ေျမေအမက္ေျမမင္းမ မး
•

အေျခခံက န္းမမေရး
အေထမက္အကူပစၥည္းမ မး

ေက းရမလမ္းမ မး၊

•
•

မူလတန္းႀကိဳ၊မူလတန္းာႏင့္

•

ေက းရမလမ္းာႏင့္ တံတမးမ မး

မူလတန္းလန္ေက မင္းမ မး

•

ေက းရမေရေပးေဝမ စနစ္မ မး

ေရတင္းမ မး၊ ေရစုပစ
္ က္မ မး၊

•

ေဆးေပးခန္းမ မးာႏင့္ ေဆး႐ွိံုမ မး

•

ေက းရမ ဆည္ေျမမင္းစနစ္

တိုင္ကီမ မး၊ ေရအိုင္မ မး

•

ေက းလက္ေရေပးေဝေရး စနစ္

•

မူလတန္းေက မင္းပညမ

ဆည္ေျမမင္းစနစ္ာႏင့္

•

အမိက္စန္႔ပစ္ေရးစနစ္

ေရေျမမင္းစနစ္မ မး

•

အမ မးျပည္သူသံုးအိမ္သမာႏင့္

လမ္းမီး
•

သင္ၾကမးမ အေထမက္အကူမ မး
•

အေျခခံက န္းမမေရး

ေရခ ိဳးခန္းမ မး

ေစမင့္ေရမက္မအေထမက္အကူ

ေန႔ကေလးထိန္း

မ မး

ေက မင္းမ မး
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Avg. pop. = average population

တိုင္းာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးမ
စုစုေပါင္းအနက္ မ ေဝသံုးစြဲေသမ
ေငလံုးေငရင္း သံုးစြဲပမမဏ
ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇

တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မးတင္ သိသိသမသမ ကမျခမးမရ(ိ မန္ျပည္နယ္တင္
၄၀ ရမခိုငာႏ
္ န္းာႏင့္ ကယမးျပည္နယ္တင္ ၇၀ ရမခိုငာႏ
္ န္း)
တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္ စုစုေပါင္း ေငလံုးေငရင္း အသံုးစမးရိတပ
္ မမဏသည္
၂၀၁၃-၁၄တင္ ၃၆% မ ၂၀၁၆-၁၇တင္ ၅၅% ထိ တက္သမးသည္။
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Source: MOPF; Renaissance Institute staff estimates

တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္တ႔၏
ို အသံုးစရိတ္သည္
ကြဲျပမးလ က္ရိသည္
ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇
SHARE STATE/REGION EXPENDITURE BY MINISTRY AS OF TOTAL
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တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အစိုးရတိ႔၏
ု
အသံုးစမးရိတ္မ မးသည္ ပိုမိုကြဲျပမးလမသည္

●

ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌမန၏ အသံုးစမးရိတေ
္ ဝစု၊ အထူးသျဖင့္
ထရပ္ကမးလမ္း(အေဝးေျပးလမ္း) ာႏင့္ တံတမးအသံုးစမးရိတသ
္ ည္ ၂၀၁၃/၁၄
ဘ႑မေရးာႏစ္တင္ စုစုေပါင္း ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းအသံုးစမးရိတ္ ၅၄ ရမခိုငာႏ
္ န္းရိခ့ရ
ြဲ မမ
၂၀၁၆/၁၇တင္ ၃၈ရမခိုင္ာႏန္းသို႔ က သမးသည္။

●

ရမခိုင္းာႏန္းက သမးေသမေၾကမင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို ့သည္ အသုံးစရိတ္
ဧရိယမမ မးကို ႐ွိမေဖသတ္မတ္လမၾကသည္။ လၽပ္စစ္စမ္းအမးဆိုင္ရမ အသုံးစရိတ္မ မးတင္
၂၀၁၃-၂၀၁၄တင္ သုံညအဆင့္မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တင္ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္း ၁၂ခုတင္ ၅ % ျဖစ္ၿပီး
တနသမာၤရီတိုင္းတင္ ၁၆ % အထိ ႐ွိသ
ိ ည္။

●

အသံုးစမးရိတအ
္ မ မးစုသည္ တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အစိုးရတို ့မ ဘက္ဂ က္ေရးဆၿြဲ ပီး
ျပည္သူ ့အရင္းအျမစ္မ မး တိုးပမးလမေအမင္လည္း အႀကံဥမဏ္ျပဳာႏိုင္သည္။
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ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းမာႏင့္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ
ဝင္ေင ာႏိင္းယဥ္ခ က္ (က ပ္သန္းေပါင္း)
●

ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းအစိုးရသိ႔ု ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းေပးရမတင္ ပံုစံသံုးမ ိဳးရိသည္ :
အေထေထေထမက္ပလ
ံ့ ြဲေ
ႊ င၊ အခန္ဝင္ေင မ ေဝမာႏင့္ ဖ႔ၿံ ဖိဳးတိးု တက္မ ရံပံုေငတိ႔ျု ဖစ္ၾကသည္

●

အေထေထေထမက္ပလ
ံ့ ႊြဲေငသည္ ျပည္ေထမင္စုမ တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မးသိ႔ု လႊြဲေျပမင္းေပးရမတင္
အမ မးဆံုးေသမ လႊြဲေျပမင္းမျဖစ္သည္။

●

တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္အစိုးရဝင္ေငမ မး၏ စုစုေပါင္း ပမမဏသည္ ၂၇၃%(သံုးဆနီးပါး) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မ ၂၀၁၇၂၀၁၈ တင္ ျမင့္တက္သမးသည္

●

ဥပမမအမးျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တင္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မရေသမ ဝင္ေငသည္ ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၃/၁၄ တင္
စုစုေပါင္းဝင္ေင၏ ၆၀ရမခိုင္ာႏန္းနီးပါးရိၿပီး ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၇/၁၈ တင္ ၄.၈ ရမခိုငာႏ
္ န္းရိသည္။

●

ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၂/၁၃ တင္ ျမန္မမက ပ္ေင ၄၃၇ ဘီလ ံမ ၁,၇၀၇ ဘီလ ံသ႔ို ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၇/၁၈
တင္ ျမင့္တက္သမးသည္။ ဘ႑မေရးာႏစ္ ၂၀၁၇/၁၈ တင္ အေထေထေထမက္ပလ
ံ့ ြဲေ
ႊ ျပမင္းေငသည္
တစ္ာႏိုင္ငံလံုး တိုင္းာႏင့္ျပည္နယ္ ဝင္ေင စုစုေပါင္း၏ ၆၉ ရမခိုငာႏ
္ န္းရိသည္။
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စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ႔
အခန္ေငေကမက္ခံျခင္း
စည္ပင္သမယမေရးအဖ႔ြဲ အခန္ေငေကမက္ခမ
ံ - လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီအတက္ အခန္ေငေကမက္ချံ ခင္း
600

4,000

Kachin
Kayah

500

Kayin

ျမန္မမက ပ္ေင

3,000

Chin

400

Sagaing

300

Tanintharyi

2,000

Bago
Magway

200

Mon

1,000

Rakhine

100

Shan
Ayeyarwady

0

0
2012 FY

2016 FY

2012 FY

*City Development Committees (CDC) are present in Yangon and Mandalay .

2016 FY

Mandalay
Yangon

အေၾကမင္းအရမအလိုက္ အခန္ေငေကမက္ခံျခင္း
တိင
ု ္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးအမးလုးံ
SUBNATIONAL TAX COLLECTION (PER CAPITA, 2016-17 BE)
12,000
10,000
8,000
6,000

Wheel Tax
Property Tax
Excise Tax
Tax on Production of Forest
Tax on Fisheries

4,000

Tax on Production of
Minerals

2,000

Water and Embankment Tax

0
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Land Tax

Source: Ministry of Planning and Finance and RI staff estimates

ၿမိဳ႕နယ္ဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မ

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး႐ွိိ လူသမးဖံ ့ၿဖဳိးမ
မတူညမ
ီ ျပေျမပုံ

အညႊန္းကိန္း
(တုုိင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မးရိ ဖံၿဖိဳးမ
တိုင္းတမျခင္း)
● ၿမိဳ႕နယ္ဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မ အညႊန္းကိန္းသည္
ျမန္မမ့သန္းေခါင္စမရင္း (၂၀၁၄) မ ရ႐ွိိေသမ
ေဒတမမ မးအေပၚတင္ အေျချပဳထမးသည္။
● ၎သည္ လူေနမအဆင့္အတန္း၊ က န္းမမေရးာႏင့္

ပညမေရး ၫႊန္ကိန္းကို စုေပါင္းထမးျခင္း ျဖစ္သည္။
ညမဖက္႐ွိိ ပုံသည္ ၿမဳိ ့နယ္မ မးအမး ၿမဳိနယ္အဆင့္
လူသမးဖံ ့ၿဖဳိးမ ညႊန္ကိန္းအဆင့္မ မးကို အေျခခံ၍
တက္ခ က္ေဖမ္ျပထမးသည္။
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လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီအတက္ ဝင္ေငညႊနက
္ န
ိ း္ *

လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီအတက္ပ မ္းမ

5

ဝင္ေငာႏင့္
ညႊန္းကိန္း

ဖံ ့ၿဖဳိးမ ကမဟခ က္မ မး

4
3
2
1
0
-1

တာႏိုင္ငံလုံး
ပၽမ္းမၽ

* ပ မ္းမၽလူေနမ အဆင့္တန္း
ညႊန္ကိန္းသည္

လူေနမအဆင့္အတန္း ညႊန္းကိနး္

အေျခအေနညႊန္းကိန္း ျဖစ္ေသမ

0.8

သန္႕ရင္းေသမေရရရိမာႏင့္

0.4

လ ပ္စစ္မီးရရိမ ာႏင့္
အိမ္ေထမင္စုပိုင္ဆိုင္မျဖစ္ေသမ ေရဒီယို

(သို႕) စက္ဘီးပိုင္ဆင
ို ္မ တို႕ကို
ေပါင္းစည္းထမးပါသည္။
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ညႊန္းကိန္း

အိမ္ေထမင္စုအေျခအေနာႏင့္ ပိုင္ဆိုင္မ

0.0

-0.4
-0.8

* State/region per capita revenue divided by average per capita revenue
** Household conditions and household assets

တာႏိုင္ငံလုံး
ပၽမ္းမၽ

လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ပ မ္းမ ဝင္ေငာႏင့္
ဖံ ့ၿဖဳိးမ ကမဟခ က္မ မး
ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ မး၏ လူတစ္ဦးခ င္းစီမ
ပ မ္းမ ရရိသည့္ဝင္ေငမ မးသည္ သိသိသမသမ ကမဟမမ မး ရိေနသည္။
လူတစ္ဦးခ င္းစီမ ဝင္ေငမ မးအရ မည္သည့္ျပည္နယ္ကိုမ

ချြဲ ခမးဆက္ဆံျခင္းမ မး ရိပံုမေပၚပါ။

ျပည္နယ္ာႏင့္ တုုိ္င္းေဒသႀကီးမ မးအတင္း ဖံ ့ၿဖဳိးေရးလုပ္ေဆမင္မ
အတိုင္းအတမသည္ ကျြဲ ပမးျခမးနမးမမ မး ႐ွိေ
ိ နသည္။
လူတစ္ဦးခ င္းစီမ ပ မ္းမ ရရိသည့္ဝင္ေငမ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏင့္
တုုိ္င္းေဒသႀကီးမ မး၏ ဖ႕ံၿဖိဳးမဆိုင္ရမ လုုိအပ္ခ က္မ မးကို အျပည့္အဝ

ထင္ဟပ္ေစျခင္း (သို႕) တံု႕ျပန္ျခင္းမရိပါ။
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ဘ႑မေရးအရ ဗဟုိခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္းကို ဆန္းစစ္ျခင္း

● ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏အုုပ္ခ ဳပ္ပံုစနစ္အမး ျပန္လည္ဖ႕ြဲ စည္းျခင္းသည္

ဗဟိုခ ဳပ္ကင
ို မ
္ ေလ မ့ခ ျခင္း

ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္းထက္ ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသုုိ႕

ဗဟိအ
ု စိုးရမ ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုးရမ မး (သုုိ႕)

အခင့္အမဏမာႏင့္တမဝန္မ မး လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းကြဲ့သ႕ို

တစိတ္တပိုင္း လတ္လပ္ေေသမ အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ မးသို ့

အဓိပၸါယ္သက္ေရမက္မ ပိုရိသည္။

ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မပိုငး္ ၊

● ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသို႕ အခင့္အမဏမာႏင့္
တမဝန္မ မးလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းသည္ လမ္းမန္သုိ႕
ဦးတည္မည့္ ကနဦးေျခလမ္းကြဲသ
့ ႕ို ျမင္ာႏုိင္သည္။
● သို႕ေသမ္ ထိုလပ
ု ္ငန္းစဥ္သည္ ပို၍ခုုိင္မမေသမ

စီမံခန္႕ခြဲမပိင
ု း္ ဆိုင္ရမ တမဝန္မ မးကို ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသို ့ အခင့္အမဏမာႏင့္
တမဝန္မ မး လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ာႏုိင္ခင့္အမဏမမ မးကို

ဗဟုုိဝန္ႀကီးဌမနမ မးမ ေအမက္ေျခအဆင့္ရံုးမ မးသို႕

ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္းျဖစ္စဥ္မ ေဖမ္ေဆမင္ေပးာႏုုိင္မည့္

ပိုမိုလုပ္ပိုင္ခင့္ရိသည့္ေအဂ င္စီမ မးအေနျဖင့္

တမဝန္ခံမဆိုင္ရမ ယာႏၱရမးမ မးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္
တတ္ာႏုိင္စမ္းမရိနုိင္ေလမက္ပါ။
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စီမံခန္႕ခြဲမတမဝန္မ မးလႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ မးာႏင့္
ပိုမိုနီးကပ္ေစသည္။ ဗဟုုိအစုုိးရ၏

အစိတ္အပုုိင္းအေနျဖင့္သမ ဆက္လက္တည္ရိေစသည္။

ဘ႑မေရးအရ ဗဟုိခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္းကို ဆန္းစစ္ျခင္း

● ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ မးရိ ဝန္ႀကီးဌမနမ မးနင့္ အစိုးရပိုင္ စီးပမးေရး
လုုပ္ငန္းမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌမနမ မး၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ မးရိ
ေအဂ င္စီမ မးကို ကိုယ္စမးျပဳေနေသမ္လည္း ျပည္နယ္နင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ မးသည္
ျပည္ေထမင္စုမ လေ
ႊြဲ ျပမင္းေပးအပ္လမေသမ အရင္းအျမစ္မ မးအေပၚ မ မးစမ
မီခိုေနၾကရဆြဲျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရး အဖြဲ ့ (DAOs/Department of
Development Affairs) တို႕သည္ ခ င္းခ က္ျဖစ္)။
● DAOs သည္ ျမန္မမာႏုုိင္ငံရိ ဗဟိုအုပ္ခ ဳပ္မေလ မ့ခ ထမးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
DAOs မ မးမ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငမ မးကို စုုေဆမင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘက္ဂ က္မ မးကို
ေဒသာႏၱရလုုိအပ္ခ က္မ မးအရ သံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။
(က န္းမမေရးာႏင့္ပညမေရးဝန္ေဆမင္မမ မးအတက္မဟုတ
ု ဘ
္ ြဲ
ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆမင္မမ မးအတက္ျဖစ္သည္။) ျပည္နယ္ာႏင့္ တုုိင္းအစုုိးရမ မးမ ၎တို႕ကို
တမဝန္ခံေစသည္။
● ၿခံဳငံုၾကည့္လ င္ လူမအစုုအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ စီမံခန္႕ခြဲခံေနရ ဆြဲျဖစ္သည္။
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စည္ပင္သမယမအဖ႔ြဲ သည္
ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး
အစိုးရကို တမ၀န္ခရ
ံ သည္။

●

အဓိက
အေၾကမင္းအရမ

ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးတို႕၏ အသံုးစရိတ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရ၏
ဘ႑မေငလေ
ြဲ ျပမင္းေပးမမ မးေၾကမင့္ အမ မးအျပမးတိုးျမင့္လမခြဲ့သည္။

●

ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးတို႕၏ ေငလံုးေငရင္းအသံုးစရိတ္မ မးသည္ မ မးျပမးလမခြဲ့ၿပီး
သံုးစြဲရန္လ မထမးသည့္က႑မ မးသည္လည္း ပို၍ ကျြဲ ပမးျခမးနမးလမသည္။
(ျပည္နယ္၊တုုိင္းအစုုိးရအဖ႕ြဲ မ မး၊ ေဆမက္လုပ္ေရး၊လ ပ္စစ္၊ ဘဘမဝအရင္းအျမစ္၊

အာႏစ္ခ ဳပ္

စည္ပင္သမယမေရး)
●

၂၀၁၁ခုုနစ္မစ၍ ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏ အုုပ္ခ ုဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမ မ မးသည္
ဗဟုုိခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္းာႏင့္ယဥ္လ င္ ေအမက္ေျခ အဆင့္မ မးသို႕ အခင့္အမဏမာႏင့္
တမဝန္မ မးလႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးျခင္းဟုု ပို၍ အနက္အဓိပၺါယ္ရိာႏုိင္သည္။
တုုိင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုမလႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးလမေသမ အရင္းအျမစ္မ မးကို
မ မးစမ မီခိုေနရေသမေၾကမင့္ ျဖစ္သည္။

●

ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရအေနျဖင့္ လူမေရးအစုုအဖ႕ြဲ ေဖမ္ေဆမင္ရန္ ဘ႑မေရးတမဝန္မ မးာႏင့္
အစီအမံမ မးကို ထိန္းခ ဳပ္ထမးဆြဲ ျဖစ္သည္။

●

တမဝန္ခံမဆိုင္ရမ ယာႏၱရမးမ မးေဖမ္ေဆမင္ရန္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင့္ အမဏမခေ
ြဲ ဝေပးရန္နင့္
ျပည္သူမ မး၏ လိုအပ္ခ က္မ မးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္နုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင့္အမဏမကို
ဗဟို ခ ဳပ္ကုိင္မေလ မ့ခ ျခင္း လုုပ္ေဆမင္ခ က္မ မး ခုုိင္ခိုင္မမမမ လိုအပ္ပါသည္။
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ေလ့က င့္ခန္း

အဆင့္

၁

ဖံ ့ၿဖဳိးေရးာႏင့္ ၀င္ေငကမဟမကို ရင္းျပထမးေသမ

ဆလိက
ု မ
္ မးကို ေလ့လမေပးပါရန္။
အဆင့္

၂

အုုပ္စုဖ႕ြဲ ေဆးောႏးရန္ ေမးခန္း (၁၀ မိနစ္)

ဗဟိုခ ဳပ္ကင
ို မ
္ ေလၽမ့ခ ျခင္းသည္ ဖံ ့ၿဖဳိးမ
ကမဟခ က္မ မးကို ေျဖ႐ွိင္းာႏိုငမ
္ ည္ေလမ။
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အပိုငး္

၃

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္
တန္းတူညီမၽေစျခင္း

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ပါဝင္သည့္

အေၾကမင္းအရမမ မး
၁

ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခ၌
ု တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း၏

၂

ျမန္မမျပည္၌ က င့္သံုးေနေသမ

က႑သည္ အဘယ္နည္း။

ဘ႑မေရးလႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးမမ မးသည္ အဘယ္နည္း။

၃

ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၌ရိေသမ ဘ႑မေရးစနစ္တင္းရိ တန္းတူညီမ မ
ျဖစ္ေစသည့္ အခ င္းအရမမ မးသည္ မည္သို႕
လည္ပတ္ၾကသနည္း။ အျခမး အေျခအေနမ မးတင္
မည္သို႕ေသမ နည္းလမ္းမ မးျဖင့္ တန္းတူညီမ မ
ျဖစ္ေစသနည္း။

၄

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းဟုု ဆိုရမတင္ ညီမၽေရးကို
ျမင့္တင္ေပးရန္ မတူညီေသမ လုုိအပ္ခ က္မ မးကို
ထင္ဟပ္ေစသင့္ပါသလမး။

3 FISCAL FEDERALISM AND EQUALIZATION | PAGE 48

ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

တန္းတူညမ
ီ : တူညီေသမ အေျခအေနမ မး အထူးသျဖင့္ ရမထူး၊ အခင့္အေရး၊
အခင့္အလမ္း

သမတူညမ
ီ မ : ဘက္လိုက္ျခင္း ာႏင့္ မ က္ာႏမမလိုက္ျခင္း တို႔တင္ တန္းတူထမးျခင္း၊
ေလမက သေဘမတရမးကို အေလးထမး၍ တရမးမ တစမ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

တန္းတူညမ
ီ ၽေစရန္ေထမက္ပေ
ံ ပးအပ္ျခင္း : မတူညီေသမ ၀င္ေငရရိမာႏင့္
၀န္ေဆမင္မကုန္က စရိတ္မ မးကို ညီမၽေစရန္ရည္ရယ္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ
ျပည္နယ္၊ တိုင္း အစုိးရမ မးသို႕ ေပးအပ္သည့္ ေထမက္ပံ့ေပးအပ္ခ က္မ မး။

ဘ႑မေရးတင္ တန္းတူညမ
ီ မ မရိျခင္း : ဘ႑မေရး အသမးတင္ အက ိဳးအျမတ္
ကမျခမး ခ က္ေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထမင္စုမ ျပည္နယ္၊တိုင္းမ မးသို႕
တန္းတူညီမ မဟုတ္ေသမ အခင့္အေရးမ မးကို ေပးအပ္ျခင္း။

ဘ႑မေရး အသမးတင္ အက ဳိ းအျမတ္ : တစ္ဦးျခင္း ရရိေသမ အက ိဳးခံစမးခင့္ာႏင့္
တစ္ဦးစီ ေပးေဆမင္ရေသမ အခန္ပမမဏအၾကမး ကမျခမးခ က္။

ဝင္ေင ခြဲေဝျခင္း : ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထမင္စုမ ေကမက္ယူရရိေသမ အခာႏ္ဘ႑မမ မးကို
တိုင္းာႏင့္ ျပည္နယ္ ၊ ေဒသာႏၱရ အစိုးရမ မးသို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္း
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တန္းတူညမ
ီ ၽျခင္းာႏင့္ သမတူညမ
ီ ၽျခင္း
တန္းတူညီမၽျခင္း

သမတူညီမၽျခင္း

တန္းတူညမ
ီ ျခင္း: တူညီေသမ အေျခအေနမ မး

သမတူညီမၽျခင္း : ဘက္လိုကျ္ ခင္း ာႏင့္

အထူးသျဖင့္ ရမထူး၊ အခင့္အေရး၊ အခင့္အလမ္း

မ က္ာႏမမလိုက္ျခင္း တို႔တင္ တန္းတူထမးျခင္း၊

ေလမက သေဘမတရမးကို အေလးထမး၍
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တရမးမ တစမ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အက ိဳးအျမတ္
အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိင
ု ရ
္ မ အက ဳိးအျမတ္ (Net Fiscal Benefits - NFB) =
ရရိသည့္အက ဳို းအျမတ္ - ေပးေဆမင္ရသည့္အခန္ေင
အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အက ိဳးအျမတ္ (NFB) ဆိသ
ု ည္မမ ျပည္သူတစ္ဥးီ ခ င္းစီ
ရရိသည့္အက ိဳးအျမတ္မ မးမ ျပည္သူတစ္ဦးခ င္းစီ မ ေပးေဆမင္ရသည့္အခန္ေငကို ာႏုတယ
္ ူ
ထမးသည့္ ျခမးနမးခ က္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ

ေပးေဆမင္ရသည့္
အခန္ေင

ရရိသည့္
အက ိဳးအျမတ္မ မး
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အစုုိးရမေပးေသမ

ဝန္ေဆမင္မမ မး

အသမးတင္ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ

●

တစ္ဦးခ င္း ပ မ္းမ ၀င္ေင
ပံုမန္ေအမက္ေရမက္ေသမ

အက ိဳးအျမတ္ရရိမ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ

ျခမးနမးျခင္းမ မး

အက ိဳးအျမတ္ရရိမတင္လည္း ပံုမန္ထက္
ေလ မ့နည္းသည္။

●

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အက ိဳးအျမတ္ရရိမတင္
ပ မ္းမ ၀င္ေငမ မးေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းမ
လူထသ
ု ည္ ပ မ္းမ ၀င္ေင နည္းေသမ
ျပည္နယ္/တိုင္းမ လူထုထက္
ပိုမိုႀကီးမမးသည္။

●

အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကို ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
တန္းတူညီမ မ မရိျခင္းဟုု ေခၚသည္။
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တန္းတူညီမၽ ျဖစ္ေစျခင္း

●

NFBs မ မးကို တန္းတူျဖစ္ေစရန္အတက္မူ တန္းတူညီမ ေစသည့္ေငေပးေခ မမ မး ေဆမင္ရက္ျခင္းျဖင့္
ဖက္ဒေရးရင္းတစ္ခအ
ု တင္းရိ ဘ႑မေရးအရ ကမဟခ က္မ မးကို ေခ ဖ က္ေပးာႏုုိငမ
္ ည္ျဖစ္သည္။ အသမးတင္
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အက ဳိးအျမတ္ကို ညီမၽေစမည္ ျဖစ္သည္။

●

ေအမက္ေဖမ္ျပပါအျခင္းအရမမ မး၏ ကြဲျပမးျခမးနမးခ က္မ မးသည္ ျပည္နယ္မ မးရိ NFBs မ မး
ကြဲျပမးျခမးနမးမကိုျဖစ္ေစသည္။

●

●

ျပည္နယ္မ မး၏အခန္ေငေကမက္ခံရရိထမးသည့္ပမမဏမ မး

●

ျပည္နယ္အတင္းျပည္သူမ မးအတက္ဝန္ေဆမင္မေထမက္ပံျခင္းဆိုင္ရမ ကုုန္က စရိတ္မ မး

●

ထိုျပည္နယ္အတင္း လုုိအပ္ေနေသမ ဝန္ေဆမင္မမ မး

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစသည့္ေထမက္ပံ့ေငမ မးသည္ ျပည္နယ္မ မး၏ NFBs မ မး၏ကြဲျပမးျခမးနမးခ က္မ မးကို
ပေပ မက္ေစသည္။
●

သက္ဆုိင္ရမ အခန္ေငေကမက္ခံရရထ
ိ မးမပမမဏ ာႏင့္ ျပည္နယ္အတင္း ျပည္သူမ မးအတက္
ဝန္ေဆမင္မမ မးေထမက္ပံ့ရမတင္ ကုုန္က သည့္စရိတ္မ မးအေပၚမူတည္၍

●

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစသည့္ ေထမက္ပံ့ေငမ မးေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ မးမ သင့္တင့္ေလ မ္ညီေသမ
အခန္ေငာႏန္းမ မးေကမက္ခံျခင္းျဖင့္ သင့္တင့္ေလ မ္ညီေသမ ဝန္ေဆမင္မမ မးကို ေထမက္ပံ့ေပးာႏုုိင္လမေစရန္ ရည္ရယ္သည္။
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တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း
လုုိအပ္ခ က္အမ မးအရ

အခန္ေငေကမက္ခရ
ံ ရမ
ိ ပမမဏမ မးအရ

ကျြဲ ပမးျခမးနမးမမ မးအတက္

ကျြဲ ပမးျခမးနမးမမ မးအတက္

တန္းတူညမ
ီ ေစျခင္း

တန္းတူညမ
ီ ေစျခင္း

ေအမက္ပါလုုိအပ္ခ က္ညန္းကိန္းမ မးေပၚမူတည္

တစ္ဦးခ င္းစီမ ေကမက္ခံရရိသည့္

သည့္ ပံုေသနည္း

အခန္ဝင္ေငမ မးကို

●

လူဦးေရ

●

လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ဂ ီဒီပီ

●

ဆင္းရြဲမာႏန္း၊

●

လူမပထဝီအေနအထမး

●

လူဦးေရသိပ္သည္းမ

တန္းတူညီမ ေစသည့္ ပံုေသနည္း
●

သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မး အပါအဝင္

အမးလံုးေသမ ရင္းျမစ္မ မး
စံသတ္မတ္ခ က္အမ ိဳးမ ိဳး
●

ာႏုုိင္ငံ၏ပ မ္းမ

●

ထိပဆ
္ းုံ အဆင္ရ
့ ိ အစိးု ရ

●

ျပည္နယ္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳသည့္အဖြဲ႕

အသမးတင္ာႏင့္ စုစုေပါင္း အၾကမး ဆက္စပ္မ
အစီအစဥ္
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တန္းတူညီမ ျခင္း ဥပမမမ မး
ၾသစေတးလ ာႏိုငင
္ ံ

ကေနဒါာႏိုငင
္ ံ

ဂ မမနီာႏိုငင
္ ံ

ၾသစေတးလ ာႏုုိင္ငံ၏

ကေနဒါနိုင္ငံ၏ တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းမမူ

ဂ မမနီာႏုိင္ငံ၏ တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းသည္

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းကို

ဘ႑မေရးအရ ဝင္ေငရရိာႏုိင္စမ္းအမး

အဓိက အခန္ေငမ မးကို ဗဟိုျပဳထမးၿပီး net

လုုိအပ္ခ က္မ မး ေပၚတင္အေျခခံထမးၿပီး

ပံမ
ု န္ထက္နမ
ိ က
့္ ေသမ ခရိင
ု မ
္ မးကို

scheme အေနနြဲ႕ လည္ပတ္ပါသည္။ အဓိက

ဓနသဟယေထမက္ပံ့ေင ေကမ္မရင္မ

ာႏုင
ို င
္ ၏
ံ ဝင္ေငရရာႏ
ိ င
ို စ
္ မ္းအမး ပ မ္းမ ပမမဏအထိ

အခန္ေငမ မးကိုေကမက္ခံျခင္းကို

စီမံအုပ္ခ ဳပ္သည္။ ၾသစေတးလ ာႏုုိင္ငံတင္

ေရမက္ရိေအမင္ ျမင့္တင္ေပးာႏုုိင္ရန္

အလံုးစံုတန္းညိထမးသည့္

အခန္ဝင္ေငေကမက္ခံမမ မးကို

ေဖမ္ေဆမင္ထမးသည့္ ကိုယ္စမးျပဳအခန္စနစ္ေပၚ

ရင္းျမစ္အေျခခံေပၚမူတည္သည့္ ျမင္သမေသမ

ဗဟုုိမခ ဳပ္ကုိင္ထမးေသမ္လည္း

အေျခခံထမးသည္။ ထိုအရမကို ‘gross’ scheme

ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းအစီအမံမ မးျဖင့္

အသံုးစရိတ္မ မးာႏင့္ ပက္သက္၍

လို႕လည္း ေခၚသည္။ ကေနဒါသည္

ဗဟုုိမခ ဳပ္ကိုင္ထမးသည္။ ဝင္ေငမ မးျပမးေသမ

ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မမ မး အမ မးအျပမး

သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးအပါအဝင္

ျပည္နယ္မ မးကို ာႏုုိင္ငံတဝမ္းလံုး၏

ေလ မ့ခ ထမးသည္။

အသံုးစရိတ္မ မးဆိုင္ရမ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏင့္

ပ မ္းမ ာႏင့္ညီမ ေစရန္ ေလ မ့ခ ၿပီး

အခန္ေကမက္ခံျခင္းဆုုိင္ရမ အမဏမမ မးကို

ဝင္ေငနည္းပါးေသမ ျပည္နယ္မ မးကို

စီမျံ ခင္းတင္ ဗဟုခ
ို ဳု ပ္ကင
ုိ မ
္ မ မး မ မးစမ

၎ပ မ္းမ ာႏင့္ညီမ ေစရန္ တုုိးျမင့္ေပးသည္။

ေလ မ့ခ ထမးသည္။

ထိုအစီအမံမ မးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတင္
ျပဌမန္းထမးၿပီးျဖစ္သည္။
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

သမတူညီမ ျခင္း၊ တန္းတူညီမ မာႏင့္ တန္းတူညီမ မျဖစ္ေစျခင္း စသည့္
ေ၀ါဟမရမ မးာႏင့္ ၎အေၾကမင္းမ မး ပါသည့္ ဆလိုကတ
္ ို႔ကို
ေလ့လမေပးပါရန္။

အဆင့္

၂

အုုပ္စုဖ႔ြဲ ေဆးောႏးျခင္း - (၁၀မိနစ္)
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းအမး အဘယ္ေၾကမင့္ ျမန္မမတင္
လိုအပ္ရသနည္း။၎၏ အက ိဳးေက းဇူးမ မးမမ အဘယ္နည္း။

အဆင့္

၃

အုပ္စုအလိုက္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း - (၁၀ မိနစ္)
အုပ္စက
ု ိုယ္စမး တင္ျပမည့္သူတစ္ဦးကို ေ႐ွိးခ ယ္ေပးပါရန္
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ေထမက္ပံ့ေငာႏင့္
ေငလႊြဲေျပမင္းေပးမ
အမ ိဳးအစမးမ မး

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းအရ ဘ႑မေငလြဲေျပမင္းေပးမ
တိက ေသမရည္႐ွိယ္ခ က္အတက္ ေထမက္ပံေင
●

Lump sum - လုံးေပါင္းလ မထမးေင

ကုန္က ေငမ မးက ခံျခင္းဆုိင္ရမ အစီအမံမ မး
●

ျပည္နယ္မ မးမ ေထမက္ပံ့ေသမ က န္းမမေရး၊
ပညမေရးာႏင့္ လူမအေထမက္အပံ့ဆုိ္င္ရမ
အစီအစဥ္မ မးာႏင့္ဆိုင္သည့္ ေထမက္ပံ့ေငမ မးအမး

ကိုက္ညီေစျခင္း
●

အေျခခံအေဆမက္အအံု ဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

●

စိမ္းလန္း နည္းပညမဖ႕ံၿဖိဳးေရး

ဗဟုိအစုိးရမေပးအပ္လမေသမ ေထမက္ပံ့ေငမ မး
●

ျပည္နယ္မ မးသို႕ အဓိက
ဝန္ေဆမင္မလုပ္ငန္းမ မးအတက္ ဗဟုိအစုိးရမ
အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရမ ေထမက္ပံ့ျခင္း
●

လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ မၽတသည့္ာႏန္း

●

လုိအပ္ခ က္မ မးေပၚမူတည္၍
သတ္မတ္သည့္ာႏန္း
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အခန္ဝင္ေငခြဲေဝျခင္း ာႏင့္ တန္းတူညီမ ေစျခင္း
အခန္ေငေကမက္ချံ ခင္းဆိင
ု ရ
္ မ လုုပပ
္ ိင
ု ခ
္ င့္အမဏမမ မးကို ျပည္နယ္အစုိးု ရမ မး သို႕ လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးျခင္း၊ ဥပမမ ကိုယပ
္ င
ို ဝ
္ င္ေငခန္၊ စီးပမးေရးလုပ
ု င
္ န္းဝင္ေငခန္၊ အေရမင္းအဝယ္ခန္
●

ာႏိုင္ငံေတမ္မ အခန္ေျခေကမက္ခံမမ မးနင့္ာႏန္းထမး

●

ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ မညီမ မမ မးအတက္ အလမးလမေကမင္းမ မး

ဗဟုုိမခ ဳပ္ကိင
ု ထ
္ မးေသမ အခန္ေငေကမက္ချံ ခင္း၊ ျပည္နယ္မ မးသိ႕ု ျပန္လည္ ေဝငသည့္ ေဝစုု ( ရင္းျမစ္ေပၚမူတည္သည့္
ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း)
●

အခန္အမ ဳိးမ ဳိးအတက္ ဘုံအဓိပၸါယ္ဖင့္ဆိုခ က္

●

လိုအပ္ေသမ အပိုတန္းတူညီမၽေစရန္ေပးေခ သည့္ေင။

ဗဟုုိမခ ဳပ္ကင
ို ထ
္ မးေသမ အခန္ေငေကမက္ချံ ခင္း၊ ျပည္နယ္မ မးသိ႕ု လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီအလုိက
ု ္ ညီတမ
ူ တူ သတ္မတ္ထမးသည့္ ေဝစုု
●

လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္ ပ မ္းမ ဝင္ေငမ မးကို ာႏုုိင္ငံတစ္ဝမ္း၏ ပ မ္းမ စံသတ္မတ္ခ က္ာႏင့္ ညီမ ေစသည္။

●

အခန္အမ ဳိးမ ဳိးအတက္ ဘုံသုံးအဓိပၸါယ္ သတ္မတ္ခ က္
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အေထေထ ေထမက္ပ့ံေင
အေထေထေထမက္ပေ
ံ့ င။ ။
လိုအပ္ခ က္ာႏင့္
ဘ႑မေရးဆုုိင္ရမစမ္းရည္

ျဖန္႕ေဝျခင္းပံုေသနည္း (ခ ိန္ညိျခင္း):

ေပၚမူတည္၍
ဝင္ေငလႊြဲေျပမင္းေပးအပ္ျခင္း။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ မစတင္သံုးစသ
ြဲ ည့္
ပံုေသနည္း
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၅၀%

၅၀%

ေျမဧရိယမ
လူဦးေရ
ဆင္းရြဲမေ
ြဲ တမာႏန္း

တစ္ဦးခ င္းစီ၏
ပ မ္းမ အခန္ေင
ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ
တစ္ဦးခ င္းစီ၏ GDP

လုုိအပ္ခ က္အရ
စံသတ္မတ္ခ က္

ဘ႑မေရးအရ
ကန္႕သတ္ခ က္မ မး

လက္႐ွိိျမန္မမာႏုုိင္င၏
ံ

အေထေထေထမက္ပံ့ေင
●

ယခင္က “လိုေငျပဘတ္ဂ က္’

●

၂၀၁၅-၂၀၁၆မစ၍ ပံေ
ု သနည္းအေျခခံ၊
တိုးပမးလမသည့္ပမမဏေပၚတင္သမ ပံုေသနည္းအသံုးခ

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ

●

ျပည္ေထမင္စုဘက္ဂ က္တင္
တိုင္းေဒသၾကီးာႏင့္ျပည္နယ္တ႕ို ခေ
ြဲ ဝေပးရမည့္
ေထမက္ပံေငအစုုကို ေဖမ္ျပထမးသည္။

အစီအမံမ မး

●

လုုိအပ္ခ က္ေပၚမူတည္သည့္ စံသတ္မတ္ခ က္

●

ဘ႑မေရးကန္႕သတ္ခ က္မ မးမူတည္သည့္
စံသတ္မတ္ခ က္

ျဖန္႕ေဝျခင္းပံုေသနည္း (ခ န
ိ ည
္ ိျႇ ခင္း):

●
●

ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရမ ေဖမ္ျပခ က္မ မး

အသံုးခ ခြဲသ
့ ည့္ စံသတ္မတ္ခ က္မ မး
●

လုုိအပ္ခ က္ေပၚမူတည္သည့္ စံသတ္မတ္ခ က္
●

ျပည္နယ္/တုုိင္း႐ွိိ လူဦးေရ

●

ျပည္နယ္/တိုင္း႐ွိိ
ဆင္းရြဲမေ
ြဲ တမညန္းကိန္း

●

၅၀%

လုုိအပ္ခ က္အရ
စံသတ္မတ္ခ က္

၅၀%

●

ျပည္နယ္/တိုင္း၏ နယ္ေျမအက ယ္အဝန္း

ဘ႑မေရးကန္႕သတ္ခ က္မ မးေပၚမူတည္သည့္
စံသတ္မတ္ခ က္

ဘ႑မေရးအရ
ကန္႕သတ္ခ က္မ မး

●

ျပည္နယ္/တို္င္း႐ွိိ လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ဂ ီဒီပီ

●

ျပည္နယ္/တုုိင္းမ မး႐ွိိ ၿမိဳ႕ျပေနသူလူဦးေရ

●

ျပည္နယ္/တို္င္းမ မး႐ွိိ
အခန္ေငေကမက္ခံရရိမ
ညီတူညီမ ခ ိန္ခင္ညိျခင္း
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●

တန္းတူညမ
ီ စမ တိုငး္ တမအခင့္ေရးေပးျခင္း

အေထေထေထမက္ပေ
ံ့ င ျဖန္႕ေဝျခင္း

●

ယခင္က အေထေထေထမက္ပံ့ေငမ မးလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းကို “ လုုိေငေထမက္ပံ့ျခင္း”
ဟုုမတ္ယူခ့ၾြဲ ကပါသည္။
●

တိုင္းေဒသၾကီးာႏင့္ျပည္နယ္တို႕၏ ာႏစ္အလုိက္ဘက္ဂ က္တင္သင္းျခင္းကို ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမသံုးသပ္စီစစ္ၿပီး

တိုင္းေဒသၾကီးာႏင့္ျပည္နယ္တစ္ခုခ င္းစီအတက္ ခန္႕မန္းလိုေင ပမမဏကို offset လုုပ္မည္ဆိုတမကို
ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

●

●

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုုနစ္မစ၍ ပံုေသနည္းအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကို ထည့္သင္းခြဲ့သည္။
●

၂၀၁၅/၂၀၁၆ တင္ အသုံးျပဳေသမ စံသတ္မတ္ခ က္

●

တိုင္းေဒသၾကီးာႏင့္ျပည္နယ္တုိ႕၏လူဦးေရ၊ ဆင္းရြဲမညႊန္းကိန္းာႏင့္ လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ပ မ္းမ ဂ ီဒပ
ီ ီ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ တင္ထပ္မံျဖည့္စက္လိက
ု ေ
္ သမ စံသတ္မတ္ခ က္မ မး
●

တိုင္းေဒသၾကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မး၏ ေျမဧရိယမ၊ စုုစုေပါင္း လူဦးေရထြဲမ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ ရမခိုင္ာႏန္း၊
လူဦးခ င္းစီမ ပ မ္းမ အခန္ေငေကမက္ခံရရိမ

●

ထိုပံုေသနည္းကို အစုုေငေထမက္ပံ့ရန္ နစ္တိုးပမမဏတက္ခ က္ရမတင္သမ အသံုးခ သည္။
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အေထေထေထမက္ပေ
ံ့ င ျဖန္႕ေဝျခင္း

●

လူတစ္ဦးခ င္းစီမေကမက္ခံရရိသည့္ပ မ္းမ ဝင္ေငသည္
တုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မးအၾကမး က ယ္ျပန္႕ေသမ ကမဟမမ မးရိေန
●

ထုုိတုိင္းေဒသၾကီးာႏင့္ျပည္နယ္တုိ႕၏ လုုိအပ္ခ က္ သို႕ ဘ႑မေရးအရ ဝင္ေငရရိရန္

လုပ္ာႏုိင္စမ္းရည္ေၾကမင့္ မဟုုတ္ေခ ။

●

လူဦးေရာႏင့္ဆင္းရြဲမညန္းကိန္းဆင္တေ
ူ သမ တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးတင္ပင္
ဝင္ေငရရိမာႏင့္ အသံုးစရိတတ
္ ႕ို တင္ ျခမးနမးမမ မးရိာႏုိင္သည္။

●

လူဦးေရျမင့္မမးၿပီး ဆင္းရြဲမညန္ကန
ိ ္းလည္း မ မးေသမ တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးတင္

ဝင္ေငရရိမာႏင့္ အသံုးစရိတမ
္ မး နည္းပါးေနာႏုုိင္သည္။
●

လုုိအပ္ခ က္ညန္ကိန္း ၂ ခုုနင့္ ဝင္ေင၊ အသံုးစရိတတ
္ ိ႕ု မမ
ပက္သက္ဆက္ာႏယ္ေနျခင္းမ မးမရိပါ။

●

တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မးအလိက
ု ္ လူတစ္ဦးခ င္းမေကမက္ခရ
ံ ရိသည့္
စုုစုေပါင္းဝင္ေငသည္ ႀကီးမမးေသမ ကမဟခ က္မ မးရိေနသည္။
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ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအတင္း
တဦးခ င္း၀င္ေင ကြဲျပမးမ ကို ညီမ ေစျခင္း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏစ္
80000
70000

ျမန္မမက ပ္ေင

60000
50000

ရန္ကုန္၊
မာႏၱေလး
ပ မ္းမၽ

40000
30000

တစ္ာႏိုင္ငံလံုး
ပ မ္းမ

20000
10000
0

Own revenue
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Shared Tax Revenues

ရန္ကုန္၊
မာႏၲေလး၊
ကရင္ာႏင့္
ဧရမဝတီမပါဝင္
ပ မ္းမ

ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး Per capita ဝင္ေငအညႊန္းကိန္း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏစ္
5

ဝင္ေငအညႊန္းကိန္း

4
3

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး႐ွိိ တစ္ဦးခ င္း ဝင္ေငသည္ ေအမက္ပါ
ပ မ္းမၽတစ္ဦးခ င္း ဝင္ေငာႏင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
လက္႐ွိိအေထေထေထမက္ပေ
ံ့ င လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းသည္ အခန္စမ္းရည္ာႏင့္
လိုအပ္ခ က္မ မးကိို မျဖည့္စမ္းေပးာႏိုင္ပါ။

2

1
0

တစ္ာႏုိင္ငံလံုး
၏ ပ မ္းမ

-1
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Index: Total per capita revenue divided by average per capita revenue

အဓိက

●

အခန္းက႑မမ တိုင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္မ မးရိ အစိုးရမ မးမ
ာႏိင္းယဥ္ာႏုိင္ေသမ သင့္တင့္သည့္ အခန္ာႏန္းထမးမ မး ေကမက္ခံျခင္းျဖင့္

အေၾကမင္းအရမ
အာႏစ္ခ ဳပ္

ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုတင္ တန္းတူညီမ ေစျခင္း equalization ၏

သင့္တင့္သည္ လူထုဝန္ေဆမင္မမ မး ေပးစမ္းာႏုုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
●

ျမန္မမာႏုုိင္ငံရိ မတူညီေသမဘ႑မေငေၾကးလႊပ
ြဲ ို႕ျခင္းမ မးမမ
ရပ္ရမဖ႕ံၿဖိဳးတုုိးတက္မရန္ပံုေင၊ အခန္ေင (စီးပမးေရးာႏင့္
အထူးကုုန္စည္မ မးဆိုင္ရမ အခန္ေငမ မး၊ ဝင္ေငခန္ာႏင့္
စည္းၾကပ္ခန္) ာႏင့္ အေထေထ ေထမက္ပံ့ေငမ မး ျဖစ္သည္။

●

ျမန္မမာႏုုိင္ငံရိ ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းသည္ ရင္းျမစ္အေျခခံေသမေၾကမင့္
တုုိင္းာႏင့္ျပည္နယ္မ မးတင္ ဘ႑မေရးအရ ကမဟခ က္ ပိုမ မးေစသည္။

●

မူအမးျဖင့္ အေထေထေထမက္ပံ့ေငကို ဘ႑မေရးအရ ကမဟခ က္မ မးကို

ထိန္းညႇိမ တေစဖို႕အတက္ အသံုးျပဳာႏုုိင္သည္။ သို႕ေသမ္ လက္ေတ႕တင္
ထိုကြဲ့သို႕ လုုပ္ေဆမင္၍ မရပါ။ ထို႕ေၾကမင့္လည္း ျမန္မမာႏုုိင္ငံတင္
ဘ႑မေရးအရ ကမဟခ က္မ မး အမ မးအျပမးက န္ရိေနေသးျခင္း
ျဖစ္သည္။
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

ေထမက္ပံ့ေငာႏင့္ လႊြဲေျပမင္းေင အေၾကမင္းအရမကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ေပးပါရန္။

အဆင့္

၂

အုုပ္စုဖ႔ြဲ ေဆးောႏးျခင္း (၁၅ မိနစ္)
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစေသမစနစ္အမး အေကမင္ အထည္ေဖမ္ရမတင္
၀င္ေငမ မးေသမ ျပည္နယ္မ မးမ ယူ၍ ၀င္ေငနည္းေသမ

ျပည္နယ္မ မးသို႔ ေထမက္ပံ့သင့္ပါသလမး။

အဆင့္
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၃

အုပ္စုအလိုက္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း (၁၀ မိနစ္)
ကိုယ္စမးေဆးောႏးမည့္ တစ္ေယမက္ကို ေ႐ွိးခ ယ္ ေပးပါရန္။

အပိုငး္

၄

ဖယ္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္နင့္
သဘမ၀သယံဇမတ အရင္းအျမစ္မ မး

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

အသမးတင္ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ္
လူတစ္ဦးခ င္းစီမ ေပးေဆမင္ရသည့္အခန္ေငာႏင့္ လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္
ရရိသည့္ အက ိဳးအျမတ္မ မးအၾကမး ျခမးနမးခ က္။

တန္းတူညမ
ီ ၽေစရန္ေပးေခ သည့္ေင
လက္ရိဝင္ေငာႏင့္ ဝန္ေဆမင္မမ မးေထမက္ပံ့ျခင္းဆိင
ု ္ရမ ကုန္က စရိတ္မ မး၏
ျခမးနမးခ က္မ မးကို တန္းညိေစရန္ ရည္ရယ္၍
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ မးသို႕

ေပးအပ္သည့္ေင။

သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးကို တူးေဖမ္လပ
ု ပ
္ င
ို ခ
္ င့္ ငမးရမ္းခ
သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မး တူးေဖမ္မ ကုန္က စရိတ္၊ သဘမဝ ပတ္ဝန္းက င္
ထိန္းသိမ္းစရိတ၊္ လုပ္ငန္းေနရမမ မးကို ေဖမ္ဆမင္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကမင့္
ေပးရေသမ ေလ မ္ေၾကးေင စသည္တို႔ကို တက္ခ က္ၿပီးေနမက္
အသမးတင္ရေင။

သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးကို တမဝန္ခံျခင္း
သဘမဝ သယံဇမတမ မးာႏင့္ ပတ္သက္၍ ပိုင္ဆိုင္မာႏင့္ စီမံခန္႔ခြဲမမ မး
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ပါဝင္သည့္

အေၾကမင္းအရမမ မး
၁

သဘမဝသယံဇမတ ထုတ္ယူမမ မး မည္သည့္ေနရမတင္

၂

သဘမဝသယံဇမတ တမ၀န္ခံမအတက္

႐ွိိေနသနည္း။

မည္သည့္ေ႐ွိးခ ယ္မမ မး ရိသနည္း။

၃

သဘမဝသယံဇမတမရရိေသမ ၀င္ေငမ ေ၀ျခင္းအတက္
မည္သည့္ေရးခ ယ္မမ မး ရိသနည္း။

၄

သဘမဝသယံဇမတမ ရရိေသမ၀င္ေငသည္
ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ္ (NBFs) အေပၚ
မည္သို ့သက္ေရမက္မမ မး ရိေနသနည္း။

၅

သဘမဝသယံဇမတမရရိေသမ၀င္ေငမ မးအေပၚ
ကမဟခ က္အတက္ မည္သို ့ေသမ ညီမၽမဆိုင္ရမ
သက္ေရမက္မမ မး ႐ွိိေနသနည္း။
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ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ သဘမ၀ အရင္းအျမစ္မ မး
●

သဘမ၀အရင္းအျမစ္ ထုတလ
္ ုပ္တူးေဖမ္ျခင္းသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ စီးပမးေရး၏ အဓိက
ေမမင္းာႏင္အမးျဖစ္သည္။

●

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ျမန္မမာႏိုင္င၏
ံ တင္ပ႔မ
ို (၇၀%) နီးပါးမမ သဘမ၀ ဓါတ္ေင႔၊ သတၱဳတူးေဖမ္ျခင္းာႏင့္
သစ္ထတ
ု လ
္ ုပ္ျခင္းတို႔မ လမျခင္းျဖစ္သည္။

●

သဘမ၀ဓါတ္ေင႔သည္ ျမန္မမ့ထိပ္တန္း တင္ပုိ႔မ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ တင္ တင္ပ႔မ
ို စုစေ
ု ပါင္း၏
(၅၀%)႐ွိၿိ ပီး တန္ဖိုးမမ အေမရိကန္ေဒၚလမ ၃၁၀၀ မီလလ
ီ ံ ရသ
ိ ည္။

●

သဘမ၀ အရင္းအျမစ္ မ မးသည္ ၿငိမ္းခ မ္းေရး ညႇာႏ
ိ င္
ိ းမမ မးတင္ အဓိက ေဆးောႏးစရမ

အေၾကမင္းျဖစ္ေနသည္။ ဖယ္ဒရယ္၊ စီးပမးေရးာႏင့္ လူမေရးရမ အေၾကမင္းအရမတိ႔ာႏ
ု င့္လည္း
ဆက္စပ္ယက္ာႏယ္ေနသည္။
●

သဘမ၀ရင္းျမစ္ ဆိင
ု ရ
္ မ အုပ္ခ ဳပ္စီမံမာႏင့္ အက ိဳးအျမတ္ ေ၀ခမ
ြဲ မမ ပိမ
ု ေ
ို ကမင္းမန္ေရးမမ

မူ၀ါဒခ မတ္ျခင္း ာႏင့္ ျပဳျပဳေျပမင္းလြဲမ ေဖမ္ေဆမင္ေရး တိ႔၏
ု အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။
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ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ သဘမ၀ အရင္းအျမစ္မ မး
●

၂၀၁၅ ျမန္မမ့ သတၱဳတင္း ဥပေဒသည္ ၁၉၉၄ သတၱဳတင္း ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ထမးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကနဦး ျပင္ဆင္မ ာႏင့္ နည္းဥပေဒ
အခက္အခြဲမ မးေၾကမင့္ ၎ဥပေဒျပဳေရး ောႏမင့္ောႏးခြဲ့ရသည္။

●

ာႏိုင္ငေ
ံ တမ္ပင
ို ္ လုပ္ငန္းမ မးသည္ အစိုးရအတက္ အဓိက၀င္ေငကို ရမေဖေပးေနျခင္း

ျဖစ္သည္ (၅၀ ရမခိင
ု ္ာႏန္း)။ ျမန္မမေရနံာႏင့္ ဘဘမ၀ဓမတ္ေင႔ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မမ
ေက မက္မ က္ရတနမ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မမ့သစ္လုပ္ငန္း တို႔သည္ အႀကီးမမးဆံုးာႏင့္
အင္အမးအေတမင့္တင္းဆံးု လုပ္ငန္းမ မး ျဖစ္ၾကသည္။
●

ျမန္မမာႏိုင္ငသ
ံ ည္ ကမမၻလးံု ဆိင
ု ္ရမ Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) အဖ႔၀
ြဲ င္ ာႏိုင္ငျံ ဖစ္ၿပီး သဘမ၀ အရင္းအျမစ္ ထုတယ
္ ူျခင္းတင္
ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ တမ၀န္ခံယူမ တိးု တက္ေစရန္ လုပေ
္ ဆမင္လ က္ရိသည္။
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အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အပိုဒ္ခြဲ (၃၇)
၃၇။ ာႏုိင္ငံေတမ္သည္
(က) ာႏုိင္ငံေတမ္သည္ နုိင္ငံတင္းရိေျမေပၚေျမေအမက္၊ ေရေပၚေရေအမက္နင့္

ေလထုတင္းရိသယံဇမတပစၥည္းအမးလံုး၏ ပင္ရင္း ပိုင္ရင္ျဖစ္သည္။
(ခ) ာႏုိင္ငံပိုင္သယံဇမတပစၥည္းမ မးအမးစီးပမးေရးအင္အမးစုမ မးက ထုတ္ယူသုးံ စြဲျခင္းကို ကပ္ကြဲၾကီးၾကပ္ာႏုိငရ
္ န္
လုိအပ္သည့္ ဥပေဒျပဌမန္းရမည္။

(ဂ) ာႏုိ္င္ငံသမးမ မးအမး ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခင့္၊ အေမဆက္ခံခင့္၊ ကိုယ္ပိုင္လပ
ု ္ကင
ို ္ခင့္၊ တီထင္ခင့္ာႏင္ ့မူပိုင္ခင့္တို႕ကို
ဥပေဒ ျပဌမန္းခ က္ာႏင့္အညီခင့္ျပဳရမည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတင္ သဘမ၀သယံဇမတ အမးလံုး၏ ပိင
ု ္ရင္မမ ာႏိုင္ငေ
ံ တမ္ျဖစ္သည္ ဟု
ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စု အစိုးရ ာႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ မး အမ မးအၾကမး သဘမ၀ရင္းျမစ္
၀င္ေင ေ၀မ မတိုးျမင့္ျခင္းကို တမးဆီးထမးျခင္း မရိေခ ။
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၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဇယမး ၅
ဇယမး ၅ ၂၉ . ျပည္ေထမင္စုကျပဌမန္းသည္ ဥပေဒာႏင့္အညီ တိုငး္ ေဒသႀကီး သို႔မဟုုတ္
ျပည္နယ္အတင္း ေဆမင္ရက္ခင့္ ရိသည့္ ေရနံ၊ သဘမ၀ဓါတ္ေငဆ
႔ င
ို ရ
္ မ အခန္အခမ မး
၃၀. ျပည္ေထမင္စက
ု ျပဌမန္းသည္ ဥပေဒာႏင့္အညီ တိုငး္ ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္အတင္း ေဆမင္ရက္ခင့္ရိသည့္ သတၱဳာႏင့္ သတၱဳတင္းဆိင
ု ္ရမ အခန္အခမ မး

ဇယမး ၅ တင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တို႔သည္ ျပည္ေထမင္စဥ
ု ပေဒာႏင့္ အညီ ေရနံ၊သဘမ၀ဓါတ္ေင႔ဆင
ို ္ရမ
အခန္အခမ မး ေကမက္ခံာႏိုင္ခင့္ သတ္မတ္ေပးထမးသည္။ ဤကြဲ့သ႔ို သတ္မတ္ခ က္မ မးေၾကမင့္
ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး တို႔အမး ကုိယ္ပိုင္၀င္ေငရင္းျမစ္ တိုးခ ႕ြဲ ာႏိုင္လမသည္။ အဆိုပါ
ဘ႑မေရးအစီအမံသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္စရမမလိုအပ္ပြဲ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသၾကီးတိ႕ု ၏
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေင အရင္းအျမစ္မ မးကို တိုးခ ြဲ႕ာႏိုင္သည့္ အစီအမံျဖစ္သည္။
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သဘမ၀သယံဇမတ

ထုတ္ယူမ အေျခအေန
●

ျမန္မမာႏိုင္ငရ
ံ ိ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး
အၾကမး သဘမ၀သယံဇမတ၀င္ေင ခေ
ြဲ ၀ခ ထမးမမမ
ကမျခမးမ မ မးစမရိေနသည္။

●

ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ မးျဖင့္ (၂၀၁၆) သတၱဳတင္းမ မးကို
ခန္႔မန္းခ က္မ မးအရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တင္
ထုတေ
္ ဖမ္တူးယူမ အျမင့္ဆံုးာႏင့္ ခ င္းျပည္နယ္တင္
အနိမ့ဆ
္ ုးံ ျဖစ္သည္။

●

သဘမ၀ရင္းျမစ္ ၾကယ္၀မကို
ာႏိုင္ငသ
ံ မးတိုင္းခံစမးရရန္ာႏင့္ ာႏိုင္ငအ
ံ ာႏံ
ကမဟမမ မးေၾကမင့္ တန္းတူညီမ ေစျခင္း
အစီအစဥ္မ မး ပိမ
ု လ
ို ိုအပ္လမသည္။
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Source: EcoDev-ALARM (2016); ICEM (International
Centre for Environmental Management) (2016)

သဘမ၀သယံဇမတဆိုင္ရမ တမ၀န္ခံမအတက္

ေရးခ ယ္မမ မး
၁

ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ ပိုင္ဆိုင္မနင့္ စီမံခန္ ့ခြဲမ

၂

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ပိုင္ဆိုင္မနင့္ စီမံခန္ ့ခမ
ြဲ

၃

ခြဲေ၀ေသမ (ျပည္ေထမင္စုနင့္အတူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး)
ပိုင္ဆိုင္မ နင့္ စီမံခန္ ့ခြဲမ

၄

ခြဲေဝေသမ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးနင့္အတူ ျပည္ေထမင္စု)
ပိုင္ဆိုင္မ နင့္ စီမံခန္ ့ခြဲမ
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သဘမ၀သယံဇမတ အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀မအတက္

ေရးခ ယ္စရမမ မး
သယ္၀က
ို ္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀ျခင္း
ဥပမမတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေျခခံအေဆမက္အအံုမ မး
ေဆမက္လုပ္ျခင္းအတက္ ေငေၾကးေထမက္ပံ့ျခင္း
တိုက္ရက
ို ္ အရင္းအျမစ္ ခေ
ြဲ ၀ျခင္း
● ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို ့
● ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို ့
● ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ ျပည္ေထမင္စု အစိုးရသို ့
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သဘမ၀သယံဇမတမရရိေသမ ၀င္ေင
●

ဖယ္ဒရယ္နင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ မးၾကမးရိ သဘမ၀သယံဇမတမ ရရိေသမ ၀င္ေင ခြဲေ၀သံုးစြဲမသည္
ေနရမတိုင္းလိုလပ
ို င္ အျငင္းပမးဖယ္ျဖစ္ေနသည္။

●

သဘမ၀သယံဇမတ ပိုင္ဆိုင္မသည္ ဗဟိုအစိုးရတင္ရိေသမ္ နိုင္ငံသမးအမးလံုးအေပၚတင္ အက ိဳးအျမတ္ခံစမးပိုင္ခင့္
အပ္နင္းနိုင္သည္။
စည္းမ ဥ္း - နုိင္ငတ
ံ စ္နင
ို င
္ ၏
ံ သဘမ၀သယံဇမတသည္ ျပည္သမ
ူ မးနင့္ သက္ဆိုငသ
္ ည္။

●

သဘမဝသယံဇမတအရင္းအျမစ္မ မးသည္ ျပည္နယ္မ မး၏ ပိုင္ဆိုင္မအျဖစ္ရိေနလ င္ ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ္
NFBs မ မးအၾကမး ကမဟခ က္မ မး တိုးျမင့္လမေစာႏုိင္သည္။
စည္းမ ဥ္း - ျပည္နယ္တင္းေနထုိငမ
္ အတက္ တစ္ဥးီ ခ င္းအေပၚ ပိုငဆ
္ င
ို မ
္ ဳ အပ္နင္းနုိငသ
္ ည္

●

ဘ႑မေရးအရ တန္းတူညီမ ေစမ၊ အက ိဳးသက္ေရမက္ာႏုိင္စမ္း ရိေစရန္ ာႏုိင္ငေ
ံ တမ္မ ပိုင္ဆုိင္မေၾကမင့္
ျဖစ္ေပၚလမေသမ ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ္ NFBs မ မးအၾကမး ကမဟခ က္မ မးကို တန္းတူညီမ ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

●

ေကမက္ခံဝင္ေငမ မးကို ျပန္လည္လႊြဲေျပမင္းေပးရမတင္ သယံဇမတထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ေၾကမင့္ လူမေရးာႏင့္ သဘမဝန္းက င္
ထိခက
ို ္မမ မးကိုလည္း ထည့္သင္းစဥ္းစမးသင့္သည္။
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၀င္ေငခြဲေ၀မာႏင့္ သဘမ၀သယံဇမတ
●

အေရးပါေသမ ကန္႕သတ္ခ က္တစ္ခုမမ သဘမဝသယံဇမတာႏင့္ ပက္သက္သည့္ ဝင္ေင ခေ
ြဲ ဝရမတင္
သဘမဝသယံဇမတအရင္းအျမစ္မ မး၏ ငမးရမ္းခ (သယံဇမတတူးေဖမ္ျခင္းကုုန္က စရိတ္မ မး၊
သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆုိင္ရမ ကုုန္က စရိတ္မ မးာႏင့္ လုုပ္အမးခဆုုိင္ရမကုုန္က စရိတ္မ မးစသည္တို႕ ေပါင္းစုုထမးသည့္
ကုုန္က စရိတ္အစုုအဖ႕ြဲ ကို ာႏူတ္ၿပီး က န္ေင) ျပန္လည္ခေ
ြဲ ဝျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသယံဇမတမ မးကို ေရမင္းဝယ္ရမမ
ရရိလမသည့္ ဝင္ေငကို ခေ
ြဲ ဝျခင္းမဟုုတ္ပါ။
ထိုကန္႕သတ္ခ က္ေၾကမင့္ဝင္ေငခြဲေဝခံရသည့္ရင္းျမစ္မ မးမရရိသည့္ဝင္ေငသည္ ၁၀၀
ရမခိုင္ာႏန္းေအမက္တင္သမရိသည္။

●

သဘမဝသံယံဇမတမ မးပိုင္ဆုိင္မကို ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္ထမးခ ိန္တင္ ဘ႑မေရး အစီအမံမ မးျဖင့္
ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရမ မးာႏင့္ ငမးရမ္းခမ မး မ ေဝျခင္းကို ဟန္႕တမးာႏုုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။

●

ရင္းျမစ္အေျခခံ၍ ထိုသို႕လုုပ္ေဆမင္ာႏုိင္မည္ျဖစ္ေသမ္လည္း ဘ႑မေရးအရ ကမဟခ က္မ မး ပိုမိုမ မးျပမးလမာႏုုိင္သည္။
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၀င္ေငခြဲေ၀မနင့္ သဘမ၀သယံဇမတ
အျခမးနည္းလမ္းအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ က္ အေျခခံသည့္နည္းျဖင့္လည္း လုုပ္ေဆမင္ာႏုိငသ
္ ည္။ ဥပမမအေျခခံအေဆမက္ အအံုမ မးဖ႕ံ ၿဖိဳးမာႏင့္ သက္ဆိုငသ
္ ည့္ ကုုန္က စရိတမ
္ ခံျခင္း အစီအမံမ မး။ လိုအပ္ခ က္သည္
ျပည္နယ္ာႏင့္ တုုိင္းေဒသႀကီးတုိ႕ု ၏ စီးပမးေရးကမဟမမ မးကို ထင္ဟင္ေစေသမအခါတင္ ထိုသို႕ေသမ
အစီအမံမ မးသည္ တန္းတူညီမ ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစာႏုုိင္သည္။

ငမးရမ္းခ ခေ
ြဲ ဝျခင္းအတက္ ေရးခ ယ္မမ မး

ျပည္နယ္မ ျပည္နယ္သို ့

ျပည္နယ္မ ဖယ္ဒရယ္သို ့

ဖယ္ဒရယ္အစိုးရသို ့ လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးအပ္ေသမ သယံဇမတ

(အလ မးပံုေဆမင္ ခေ
ြဲ ဝျခင္း)

(ေဒါင္လိုက္ ပံုေဆမင္ ခေ
ြဲ ဝျခင္း)

ငမးရမ္းခ အခ ိဳ ့အမး သယံဇမတ မရိသည့္ ျပည္နယ္မ မးအတက္
ျဖည့္ဆည့္ေပးနုိင္ရန္နင့္/သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရမ

စီမံကိန္းမ မးအတက္သံုးစြဲနုိင္သည္။
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အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အက ိဳးအျမတ္
NFB = လက္ခံရရိေသမအက ိုဳးအျမတ္မ မး - ေပးထမးေသမအခန္ေင

အစိုးရမ ေပးအပ္ေသမ
၀န္ေဆမင္မမ မး

ေပးထမးေသမ
အခန္ေင
လက္ခံရရိေသမ
၀န္ေဆမင္မဳမ မး

ေပးထမးေသမ
အခန္ေင
လက္ခံရရိေသမ
၀န္ေဆမင္မဳမ မး

တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

နိုင္ငံသမး (က)

နိုင္ငံသမး (ခ)

သဘမ၀သယံဇမတမ ရရိေသမ ၀င္ေင
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သဘမ၀ သယံဇမတမ ရရိေသမ ၀င္ေင မရိ

၀င္ေငခြဲေ၀မနင့္ သဘမ၀သယံဇမတ
သဘမဝသယံဇမတ ပိုင္ဆိုင္မမမ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးတိ႕ု ၏ စီမံခန္ ့ခြဲမေအမက္၌ ႐ွိေ
ိ သမအခါတင္
ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ မးအၾကမး ႀကီးမမးေသမ ဘ႑မေရး ကမဟခ က္မ မး ျဖစ္ေပၚလမေစနုိင္သည္။

ငမးရမ္းခ ခြဲေဝျခင္းအတက္ ေရးခ ယ္မမ မး

ျပည္နယ္မ ျပည္နယ္သို ့

ျပည္နယ္မ ဖယ္ဒရယ္သို ့

ဖယ္ဒရယ္အစိုးရသို ့ လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးအပ္ေသမ သယံဇမတ

(အလ မးပံုေဆမင္ ခေ
ြဲ ဝျခင္း)

(ေဒါင္လိုက္ ပံုေဆမင္

ငမးရမ္းခ အခ ိဳ ့အမး သယံဇမတ မရိသည့္ ျပည္နယ္မ မးအတက္

ခေ
ြဲ ဝျခင္း)

ျဖည့္ဆည့္ေပးနုိင္ရန္နင့္/သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရမ
စီမံကိန္းမ မးအတက္သံုးစန
ြဲ ုိင္သည္။

4 FISCAL FEDERALISM AND NATURAL RESOURCES | PAGE 81

သဘမ၀သယံဇမတမ ရရိေသမ

၀င္ေငမ မးအမး ညီမ ေစျခင္း
လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီအတက္ အရင္းအျမစ္မ မးမရရသ
ိ ည့္

ပ မ္းမ ၀င္ေင
ပ မ္းမ ာႏင့္အထက္ရရိေသမျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး
မ မးမ ပ မ္းမ ေအမက္သမရိေသမ ျပည္နယ္၊
တိုင္းေဒသႀကီးမ မးသို႕
ဝင္ေငမ မးကိုျပန္လည္ျဖန္႕ေဝေပးျခင္း
တနည္းအမးျဖင့္ တစ္ာႏုိင္ငံလံုး၏ ပ မ္းမ ာႏင့္
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း
တုင
္ို း္ ေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးသို႕
ညီတည
ူ မ
ီ ျဖန္႕ေဝေပးသည့္ ဗဟိအ
ု စုးို ရပိင
ု ဆ
္ ုင
ိ မ
္ ာႏင့္
တူညသ
ီ ည္။
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သဘမ၀သယံဇမတမ ရရိေသမ

၀င္ေငမ မးအမး ညီမ ေစျခင္း
●

ဗဟုုိအစိုးရသည္ သဘမ၀သယံဇမတမ မးမ ပ မ္းမ ရရိေင
ပံုမန္ထက္ေအမက္ ေရမက္ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ မးအမး
ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ထိ ညီမ ေအမင္ညိေ
ႇ ပးျခင္း သို႔မဟုုတ္
ခ မ္းသမၾကယ္၀ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးမ မးကြဲ့သို႔ တန္းတူ
ညိေပးပါက - ျဖစ္လမာႏိုင္ဖယ္ရိေသမ အဓိက အခက္အခြဲမမ
အရင္းအျမစ္ရိသည့္ ေနရမကို လက္လမ္းမရ
ီ န္ ခက္ခသ
ြဲ ည့္
ဗဟိုအစိုးရတင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး ျဖစ္လမာႏုုိင္ေျခ
ျဖစ္သည္။

●

သဘမ၀အရင္းအျမစ္ က႑မ မးာႏင့္ စပ္ဆိုင္ေနေသမ ေကမ္ပိုေရးရင္းမ မး၏
၀င္ေငခန္ာႏင့္ ကုုန္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ္ခန္တ႔သ
ို ည္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ မညီမ ျခင္းာႏင့္
စမ္းေဆမင္မအမးနည္းျခင္းတိ႔ု ျဖစ္ပမးရမ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

အဆင့္

၂

သဘမ၀အရင္းအျမစ္ ေ၀မ ျခင္း နည္းလမ္းမ မးကို
သံုးသပ္ေပးပါရန္။

အုုပ္စုဖြဲ႔ေဆးောႏးျခင္း (၂၀ မိနစ္)
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ သစ္မ မးျဖင့္ သဘမ၀အရင္းအျမစ္
ေ၀မ ျခင္းကို မည္သို ့ လုပ
ု ေ
္ ဆမင္ာႏင
ုိ မ
္ ည္နည္း။ ေရရည္ာႏင့္
ေရတိုတင္ မည္က့သ
ြဲ ို႔ လုုပ္ေဆမင္ာႏိုင္မည္နည္း။

အဆင့္

၃

အုုပ္စုအလိုက္တင္ျပျခင္း (၁၅ မိနစ္)
အမ မးအမး ျပန္တင္ျပမည့္သူတစ္ဦးကို အဖ႔ထ
ြဲ ြဲမ
ေရးခ ယ္ေပးပါရန္။
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အဓိက
အေၾကမင္းအရမ

●

ျမန္မမနုိင္ငံရိ ျပည္နယ္နင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး၌ သဘမ၀သယံဇမတ
ရရိမမ မးတင္ ႀကီးမမးေသမ ကမဟမမ မးရိေနသည္။

●

၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒတင္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရသည္ ဘ႑မေရး

စီမံေဆမင္ရက္မမ မးမ တစ္ဆင့္ ျပည္နယ္နင့္

အာႏစ္ခ ဳပ္

တုိင္းေဒသႀကီးမ မးနင့္အတူ သဘမ၀သယံဇမတမ ရရိေသမ၀င္ေငမ မး
ခြဲေ၀ျခင္း သေဘမတူညီမတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ တမးျမစ္ထမးျခင္းမရိေပ။
●

ျပည္နယ္ သို ့မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ သဘမ၀သယံဇမတ မ မး
ပိုင္ဆိုင္မမမ ျပည္နယ္နင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ မး အၾကမး ႀကီးမမးေသမ
ဘ႑မေရး ကမဟမဳ ျဖစ္ေပၚလမေစနုိင္သည္။ ယင္းကို ညီမ ေစရန္
ညႇိာႏင
ိ ္းျခင္းျဖင့္ ေဆမင္ရက္သမးရန္ လိုအပ္သည္။

●

ညီမ ေစရန္ ညိာႏိင္းျခင္းသည္ ျပည္နယ္နင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ မး
အၾကမး သယံဇမတ၀င္ေငမ မးခြဲေ၀ျခင္းမ ထက္ေပၚ လမနုိင္သည္။

●

ယင္းအျပင္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ နင့္ ျပည္နယ္ခအ
ြဲ စိုးရမ မး ၾကမး
သဘမ၀သယံဇမတမ ရရိေသမ ၀င္ေငမ မး ခြဲယူျခင္း သေဘမတူညီမ
တစ္ခု ျပဳလုပ္နုိင္သည္။
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အပိုငး္

၅

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္
ျပည္သူ႔ အေျခခံအေဆမက္အအံု၊ ျပည္သူ႔

၀န္ေဆမင္မာႏင့္ လူ႔စမ္းအမးအရင္းအျမစ္

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆခ
ို က္မ မး

ကုုန္က စရိတေ
္ ၀မ ရန္ စီစဥ္ျခင္း
ေထမက္ပံ့ေငမ မး အသံုးျပဳ၍ ဖက္ဒရယ္ ာႏင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ မး အၾကမး
အစီအစဥ္ ကုုန္က စရိတ္မ မးကို ေ၀မ က ခံျခင္း

တန္းတူညမ
ီ မာႏင့္ ထိေရမက္မရရ
ိ န္ ရည္ရယ္ခ က္မ မး
လူထုကို တူညီေသမ ျပည္သူ႔၀န္ေဆမင္မ (လူမအစုအ႐ွိုံး) ေပးရန္ာႏင့္
ခ မ္းသမၾကယ္၀ေသမ စီးပမးေရးအျဖစ္ (စီးပမးေရးအစုအ႐ွိုံး) ျမင့္တင္ရန္
ရည္ရယ္ခ က္ာႏစ္မ ိဳး ထမးရိျခင္း
အစိုးရ ဌမနဆိင
ု မ
္ မးအၾကမး ဘ႑မေရးဆိင
ု ရ
္ မ ဆက္သယ္မ
အစိုးရ ဌမနဆိုင္ရမမ မးအၾကမး ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ စီမံမ - ၀င္ေငေ၀မ ျခင္း၊
ေထမက္ပံ့ေငမ မး၊ လႊြဲေျပမင္းေပးမမ မး

၀င္ေငေ၀မ ျခင္း
ျပည္ေထမင္စ၏
ု အခန္၀င္ေင အစိတ္အပိုင္းအခ ိဳ႕ကို ျပည္နယ္ာႏင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ မးကို မ ေ၀ျခင္း
လူမေရးရမအစုအ႐ွိုးံ
လူမေရး အစီအစဥ္မ မး - က န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ လူမအေထမက္အပံ့၊
လူမအမမခံ စသည့္ လူထရ
ု ရိာႏိုင္ေသမ အရမမ မး
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ပါဝင္သည့္

အေၾကမင္းအရမမ မး
၁

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ စီးပမးေရး
အစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရန္ာႏင့္ အထူးသျဖင့္ လူမေရး
အစုအအ႐ွိုံး ေဖမ္ေဆမင္ရန္အတက္ မည္ကြဲ႔သုိ႔
ကူညီာႏုိင္သနည္း။

၂

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ာႏင့္ ေဒသာႏၲမရအစိးု ရတို႔မ
လူမေရးအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရမတင္
မည္သည့္က႑တင္ ပါ၀င္ာႏိုင္သနည္း။
အေျခခံ အေဆမက္အံု၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏင့္

၃

လူမအေထမက္အကူ တိုးတက္မအတက္ လိအ
ု ပ္မကို
အေျခခံေသမ ဘ႑ေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မးအမး
မည္ကြဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆမင္ာႏိုင္မည္နည္း။
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ပေရမ္ဖက္ဆမ ရိုနယ္ ဝက္ထ္စ္၏ အဆို

၎လက္ေအမက္ရိအစုုိးရအသီးသီးကို ဖ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ
အထိုက္အေလ မက္ ျပန္လည္ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္းရိေသမာႏုုိင္ငံမ မးတင္တုိင္း၊

ျပည္နယ္အစိုးရမ မးဖ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ ျပဌမန္းထမးသည့္
အသံုးစရိတ္သံုးစျြဲ ခင္းဆုုိင္ရမ တမဝန္မ မးသည္

“

“

… ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရ ဥပေဒျပဳေရး စီမံမမ မးအမး

ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရတစ္ရပ္တည္းကသမ ဥပေဒျပဳေရး တမဝန္မ မး ယူသည္ထက္ပၿုိ ပီး
သိသိသမသမ က ယ္ျပန္႕သည္။
Watts, R. 2008. Comparing Federal Systems (third edition). Institute of Intergovernmental Relations,
School of Policy Studies, Queen’s University. McGill-Queens University Press.
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ျပည္သူ႔ အေျခခံအေဆမက္အအံုာႏင့္

ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆမင္မမ မး
●

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ျပည္သူအေျခခံ အေဆမက္အအံုာႏင့္ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆမင္မမ မးအတက္ အသုံးစရိတ္အမ မးစုကို
ဗဟုိမ ခ ဳပ္ကိုင္မ မ မးျပမးဆြဲ ျဖစ္သည္။

●

ာႏုိင္ငံအမ မးစုတင္ ေငလုံးေငရင္း အသံုးစရိတ္ တမ၀န္မ မးကို အဆင့္ဆင့္ေသမ အစိုးရဌမနမ မးာႏင့္ ေ၀မ သည္။

●

ဖက္ဒရယ္စနစ္တင္ လမ္းမ မးာႏင့္ တံတမးမ မးေဆမက္လပ
ု ္ျခင္းသည္ စီးပမးေရး အစုအ႐ွိုံးအမး ခိုင္ခံ့လမေစရန္
အကူအညီျဖစ္ေစသည္ာႏင့္အမ တစ္ဖက္တင္လည္း ေက မင္းမ မးာႏင့္ ေဆးရုံမ မးတည္ေဆမက္ျခင္းသည္
လူမေရးအစုအ႐ွိုံး ပိုမိုခိုင္ခံ့လမေစရန္ အေထမက္အကူျဖစ္ေစသည္။

●

ထို႔အျပင္ လူသမးအရင္းအျမစ္မ မး ျမင့္တင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထမင္စုာႏင့္ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရ ာႏစ္ရပ္လုံးတင္ အုပ္ခ ဳပ္စီမံမဆိုင္ရမ စမ္းအမးျမင့္တင္ေပးျခင္းသည္ စီးပမးေရး အစုအ႐ွိုံး ာႏင့္ လူမေရး
အစုအ႐ွိုံး ာႏစ္ခုစလံုးအတက္ ခိုင္ခံ့လမေစရန္ အေထမက္အကူျဖစ္ေစသည္။
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ျပည္သူ႕ အေျခခံအေဆမက္အအံု
●

လမ္းမ မးေဆမက္လပ
ု ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ အျမင့္ဆံုးဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မ
ဦးစမးေပးတင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဌမန အမ မးစု သည္
ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ အေ၀းေျပးလမ္းမ မးမ ေဒသတင္း လမ္းမ မး
တည္ေဆမက္ရမတင္ ပါ၀င္ၾကသည္။

●

ျပည္သူ႔ အေျခခံ အေဆမက္အံု တည္ေဆမက္ရန္အတက္
ခြဲေ၀ခ ထမးေပးသည့္ ဘ႑မေငမ မးသည္ ျပည္နယ္မ မးာႏင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ မး၏ လိုအပ္ခ က္ာႏင့္ အျမြဲတမ္းအမးျဖင့္
ကိုက္ညီမမရိေပ။

●

လမ္းမ မးတည္ေဆမက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထမင္စု အဆင့္ာႏင့္ ျပည္နယ္ာႏင့္
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ မးအၾကမး ကုန္က စရိတ္မ ေ၀မဆိုငရ
္ မ
အစီအမံမ မးအတက္ သင့္ေလ မ္ေသမ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။
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ၿမဳိ ့နယ္တစ္ခုစီ႐ွိိ
လမ္းမ မး
သိပသ
္ ည္းမ

လူမေရးရမအစုအ႐ွိုးံ တည္ေဆမက္ျခင္း
ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မး၏ တမ၀န္မ မးသည္ လမ္းမ မးာႏင့္ တံတမးမ မး
တည္ေဆမက္ျခင္းထက္ ညီတူမ တေသမ လူမေရး အစုအဖ႔တ
ြဲ စ္ခုတည္ေဆမက္ရန္ာႏင့္
ဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မအမး ျမင့္တင္ရန္အတက္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ တမ၀န္ခေ
ြဲ ၀မမ မး
တိုးျမင့္လမေစရန္ တမ၀န္ယူလုပ္ေဆမင္သင့္သည္။
●

ေဆးရုံမ မး၊ ေက မင္းမ မးာႏင့္ တျခမးေသမ လူမအေျခခံအေဆမက္အံုမ မး တည္ေဆမက္ရန္
(အပန္းေျဖေနရမမ မးာႏင့္ ယဥ္ေက းမစင္တမမ မး၊ ပန္းၿခံမ မးာႏင့္
အမ မးျပည္သူာႏင့္သက္ဆိုင္ေသမ ေနရမမ မး)

●

လူမ၀န္ေဆမင္မမ မးကို ထိေရမက္စမ လုပ္ေဆမင္ျခင္းာႏင့္ လူမအေျခခံ
အေဆမက္အံုမ မးကို ထိေရမက္စမ ထိန္းသိမ္းျခင္း

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒသခံာႏင့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္အစိုးရမ မးအၾကမး
ညိာႏိုင္းေဆမင္ရက္ရမည့္ အေၾကမင္းအရမမ မးတင္ က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရး အဆင့္အတန္းမ မး
ျမင့္တင္ျခင္း၊ အမးလံုးာႏင့္ဆင
ို ေ
္ သမ ပိုမက
ို ယ္ျပန္႔ လယ္ကေ
ူ သမ ျပည္သ႔အ
ူ ပ
ု ခ
္ ဳပ္စမ
ီ ခ
ံ န္႔ခမ
ြဲ မ မး
ပါ၀င္သင့္သည္။
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လူမေရးရမအစုအ႐ွိုးံ တည္ေဆမက္ျခင္း
က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရးအေထမက္အပံ့စသည္႔
ျပည္သူ႔၀န္ေဆမင္မမ မးတင္ ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မး၏
အခန္းက႑အမး ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ဤကြဲ့သို႔ေသမ
အျခမးတမ၀န္မ မးာႏင့္ ကိုက္ညီေသမ ၀င္ေင အလႊြဲအေျပမင္းမ မး
လိုအပ္ာႏိုင္ပါသည္။

လူမဝန္
ေဆမင္မမ မး
အတက္ အသုံး
ျပဳျခင္း

အစိးု ရ ဌမနဆိင
ု ရ
္ မမ မးအၾကမး ဘ႑မေရးဆိင
ု ရ
္ မ ဆက္သယ္မမ မး
သည္ ဖက္ဒရယ္စံပုံစံရိ ညီမၽေစျခင္းာႏင့္ အက ဳိ းျဖစ္ေျမမက္ာႏုိငစ
္ မ္းရေ
ိ သမ
ရည္မန္းခ က္မ မး အမး ထင္ဟပ္ေစသင့္သည္။

၎သည္လည္း ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ာႏင့္ ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ မးအၾကမး ကုနက
္ စရိတမ
္ ခံျခင္းဆိင
ု ရ
္ မအစီအမံမ မး အတက္
သင့္ေလ မ္ေသမ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။
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လူမဝန္
ေဆမင္မ
မ မးအတက္
အသုံးျပဳျခင္း

က န္းမမေရး - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း

၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ:
အခန္း ၃၆၇ - ာႏိုင္ငံသမးတိုင္းသည္ ာႏိုင္ငံေတမ္က ခ မတ္ထမးေသမ က န္း မမေရးဆိုင္ရမ
မူဝါဒမ မးာႏင့္အညီ က န္းမမေရး ေစမင့္ေ႐ွိမက္မကို ခံယူခင့္ ႐ွိိသည္။
ယခုလက္ရိအခ ိန္တင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ဘ႑မေင၏ (၅.၂၃) ရမခိုင္ာႏန္းသမ က န္းမမေရးအတက္
ခြဲေ၀ေပးထမးသည္။ ထိုရမခိုင္ာႏန္းအေရအတက္သည္ လန္ခြဲ့ေသမ ာႏစ္မ မးထက္ တိုးတက္လမေသမ္လည္း
ကမမၻလံုးဆိင
ု ္ရမာႏင့္ ေဒသာႏိုင္ငံမ မး၏ စံခ ိန္စံာႏန္းမ မးထက္ အလန္အမင္း နည္းပါးေနေသးသည္။

ျမန္မမာႏိုငင
္ ၏
ံ အမ ဳိ းသမး က န္းမမေရး စီမံကန
ိ း္ (၂၀၁၇-၂၀၂၁)
တိုင္းရင္းသမးက န္းမမေရးအဖ႔အ
ြဲ စည္းမ မး (EHOs)၊ အစိုးအရ မဟုတ္ေသမ
အဖြဲ႔အစည္းမ မး (NGOs)၊ အက ိဳးအျမတ္ အတက္ ရည္ရယ္ေသမ ပုဂလိက
က န္းမမေရးအဖ႔အ
ြဲ စည္းမ မး စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ မးမ တဆင့္ မတူညီေသမ က န္းမမေရး
ေထမက္ပံ့မအဖြဲ႕အစည္းမ မးအမး အသိအမတ္ျပဳျခင္း
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က န္းမမေရး - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း

သမမန္အမးျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အဖ႔အ
ြဲ စည္းမ မးတင္ က န္းမမေရး
ျပဳစုေစမင့္ေရမက္မသည္ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ တမ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။
ဥပမမ- ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရိ က န္းမမေရးဦးစီးဌမနမ မးာႏင့္
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး ပ့ံပိုးေပးျခင္း

ကုန္က စရိတ္ မ ေ၀မဆိင
ု ရ
္ မ အစီအမံမ မး
●

ကုန္က စရိတ္မ ေ၀မ၏ ပမမဏသည္ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရမေငေၾကးပမမဏေပၚ
အေျခခံၿပီး ပိုမို ႀကီးမမးာႏိုင္သည္။

●

လူတစ္ဥးီ ခ င္းစီအတက္အညီအမၽ ေထမက္ပျ့ံ ခင္းာႏင့္ မတူဘြဲ Matching
grants မ မးသည္ တုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မး၏ မတူညီေသမ
လုိအပ္ခ က္မ မးကို တံု႕ျပန္ာႏုိင္သည့္ ယာႏၲရမးတစ္ခုကို ဖ႕ြဲ စည္းေပးသည္။
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ပညမေရး - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး
တည္ေဆမက္ျခင္း
ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရိ ဦးစီးဌမနမ မးသည္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ တမဝန္မ မး
နည္းပါးေနၿပီး ပညမေရးက႑ာႏင့္ ဆိုင္သည့္ ဘက္ဂ က္၊ မူဝါဒမ မးာႏင့္ အသံုးစရိတ္မ မးကိုလည္း

ဗဟုိခ ဳပ္ကိုင္မ မ မးေနဆြဲျဖစ္သည္။

ဖက္ဒေရးရင္းအမ မးစုတင္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးနင့္ ေဒသဆုိင္ရမ
ပညမေရးစီမံအုပ္ခ ဳပ္မမ မးရိသည္။ ပညမေရးသင္ယူာႏိုင္မ၊ ပညမေရးတင္ ပါဝင္လမာႏုိ္င္မာႏင့္ ဆရမ၊

ဆရမမာႏင့္ ေက မင္းသမးေက မင္းသူအခ ိဳးတုိ႕ာႏင့္ ပက္သက္၍ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္နင့္ တုိင္း၊
ျပည္နယ္အဆင့္မ မးတင္ လမ္းညႊန္ခ က္မ မး ထုတ္ျပန္ထမးသည္။
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ပညမေရး - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အပုဒ္ ၃၆၆
နုုိင္ငံသမးတုုိင္းသည္ ာႏုုိင္ငံေတမ္မခ မတ္ထမးေသမ ပညမေရးဆိုင္ရမ မူဝါဒမ မးာႏင့္အညီ
(က) ပညမသင္ၾကမးပိုင္ခင့္ရိသည္။
(ခ) ဥပေဒျဖင့္ျပဌမန္းထမးသည့္ မသင္မေနရအေျခခံပညမမ မးကို သင္ၾကမးရမည္။
အပုဒ္ ၉။ ။ လူမေရးက႑
(က) ပညမေရးသင္ရိုး၊ သင္ရိုးမမတိကမ၊ သင္ၾကမးမ၊ သင္ၾကမးမနည္းလမ္း၊ သုေတသန၊
အစီအစဥ္မ မး၊ စီမံကိန္းမ မးနင့္ အဆင့္သတ္မတ္ခ က္မ မး
(ခ) တကၠသိုလ္မ မး၊ ဒီဂရီေကမလိပ္မ မးာႏင့္ အျခမးေသမ အဆင့္ျမင့္ပညမေရး ေက မင္းမ မး

(ဂ) ျပည္ေထမင္စုအစုိးရမ ျပဌမန္းေသမ စမေမးပြဲမ မး
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ပညမေရး - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း
၂၀၁၅ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ က္မ မး
အေျခခံေက မင္းမ မးအမး တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးအတင္း ျပည္ေထမင္စုမ
ခ မတ္ထမးေသမ ဥပေဒမ မးာႏင့္အညီ စီမံအုပ္ခ ဳပ္ာႏုိင္သည္။

အမ ဳိ းသမးပညမေရးဥပေဒ (၂၀၁၄၊ လႊတေ
္ တမ္ဥပေဒ အမတ္ ၄၁)
အခန္း (၃) ပညမေရး အေျခခံမမ
ူ မး
ပညမေရးဝန္ထမ္းမ မး၏ အရည္အခ င္းာႏင့္ ၎တို႕၏ ဘဝေနထိုင္မအဆင့္အတန္း
ျမင့္တင္ျခင္းကို အထူးအေလးထမးျခင္းျဖင့္ ထိုပညမေရးဝန္ထမ္းမ မး ေကမင္းမန္ေသမ
စ႐ွိိက
ု ္လကၡဏမမ မး ရရိလမခ ိန္တင္ ၎တုုိ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ာႏုုိင္စမ္းာႏင့္

တမဝန္ယူာႏုိင္စမ္းမ မး တုုိးတက္လမျခင္းအေပၚမူတည္၍ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ထမးသည့္
စနစ္တစ္ခုေဖမ္ေဆမင္ေပလိမ့္မည္။
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ပညမေရး - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း
ကျြဲ ပမးျခမးနမးမမ မးကို ခ ိန္ညိရန္ ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏင့္ ကိုက္ညီၿပီး မိခင္ဘမသမ စကမးကို အေျခခံေသမ၊ ဘမသမရပ္အမ ဳိးမ ဳိးျဖင့္
သင္ၾကမးာႏိုင္ေသမ အမးလုံးပါဝင္ာႏိုင္ခင့္ ႐ွိိေသမ ပညမေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆမက္ရန္။
ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ေဒသဆိုင္ရမ အစိုးရအဆင့္မ မးရိ တမဝန္မ မးကို ပိုမိုျဖည့္စက္လမာႏုုိင္ေစရန္
ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ မး၏ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မးကို လုုိက္ေလ မညီေထျဖစ္ေအမင္ လုုပ္ေဆမင္သင့္သည္။
●

အခန္ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းမ မး တိုးျမင့္လမျခင္း
●

●

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းဆိုင္ရမ ျပႆနမမ မး

ကုုန္က စရိတ္မ ေဝက ခံျခင္း အစီအမံမ မး၊ ဗဟုုိအစုုိးရမ ေဒသအစုုိးရမ မးသို႕ ပညမေရးက႑တင္ အသံုးျပဳရန္
ေထမက္ပံ့ေင
●

ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ မးတင္ ေက မင္းသမးတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ တစ္သမတ္တည္း သတ္မတ္ထမးသည့္
ေထမက္ပံ့ေငပမမဏ

●

ျပည္ေထမင္စုအစိုးရာႏင့္ ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသႀကီးတုိ႕ု မ ကုုန္က စရိတ္ (၅၀) ရမခုင
ို ာႏ
္ န္းစီမ ေဝက ခံ

ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ အမးလံုးပါ၀င္ေသမပညမေရးစနစ္တင္ မတူကျြဲ ပမးမမ မးကုိ အမ ိဳးသမးေရးစံာႏန္းဆိုင္ရမအေျခအေနမ မးတင္ မိခင္ဘမသမစကမးာႏင့္ ဘမသမစကမးမ ိဳးစံုပါ၀င္ေသမ
ပညမေရးတို႔မတစ္ဆင့္ လက္သင့္ခံရန္လိုအပ္ေနေသးသည္။ ေရမောႏမေနသည့္အုပ္ခ ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ ာႏင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏အတုိက္အခံျဖစ္ပမးေနေသမ ေဒသမ မးရိ ၀န္ေဆမင္မ လုပ္ငန္းမ မး
၏ သေဘမသဘမ၀မ မးအရ ကြဲျပမးသည့္၀န္ေဆမင္မပံ့ပိုးသူမ မးာႏင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆမင္သည့္ နည္းလမ္းကုိထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးာႏင့္အနမဂါတ္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီသို႔ေလ မက္လမ္းျခင္းအတက္ အလန္အေရးႀကီးပါသည္။ မတူညီေသမ၀န္ေဆမင္မပ့ံပိုးသူဆိုင္ရမဥပမမမ မးကုိ မန္ျပည္နယ္ပါတီ (NMSP) မတည္ေထမင္သည့္
မန္အမ ိဳးသမးပညမေရးေကမ္မတီ (MNEC) တင္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။
•

MNEC သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးေဒသမ မး ာႏင့္ ေရမောႏမေနသည့္အုပ္ခ ဳပ္ေရးေဒသမ မးရိ အေျခခံမူလတန္း၊ အလယ္တန္းာႏင့္ အထက္တန္းပညမေရးမ မးကုိ ၁၉၉၅ခုာႏစ္
ထိုေဒသတင္ ယခင္စစ္အစိုးရာႏင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘမတူညီမရယူၿပီးခ ိန္ မစတင္၍ ဘမသမစကမး ၂မ ိဳးျဖင့္ သင္ၾကမးျခင္းျဖင့္ ေထမက္ပံ့ေပးခြဲပ
့ ါသည္။

•

MNEC သည္ ေဒသရိလူ႔အဖ႔အ
ြဲ စည္းာႏင့္ ျပင္ပအလဴရင္မ မးထံမ ရန္ပံုေငရယူပါသည္။

•

ေက မင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ မးသည္ အစိုးရ၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းာႏင့္ MNEC သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ မးအမး ေပါင္းစပ္ထမးပါသည္။
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ျမန္မမာႏ္ိုင္ငံ႐ွိိ

ပညမေရး

ပညမေရး အညႊန္းကိန္း
ပံုတင္ ပညမေရးအဆင့္မ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏင့္

●

တုုိင္းေဒသႀကီးမ မးအတင္း၌ပင္ ကျြဲ ပမး ျခမးနမးမမ မး ရိသည္။
ရခိုင္ာႏင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေနမက္တင္ ႐ွိမ္းျပည္နယ္ တခ ဳိ ့ၿမိဳ႕နယ္မ မး၏

●

ပညမေရးအဆင့္သည္ အနိမ့ဆ
္ ုံးတင္ ႐ွိိေနသည္။
ပညမေရးအဆင့္သည္ ရန္ကုန္၊ ကခ င္ာႏင့္ ေနျပည္ေတမ္ေကမင္စီတို ့႐ွိိ

●

ၿမဳိ ့နယ္တခ ဳိ ့၌ အျမင့္ဆုံးတင္ ႐ွိိေနသည္။
ပညမေရးအဆင့္သည္ ၿမဳိ ့နယ္အတင္း ၿမဳိ ့ျပာႏင့္ ေက းလက္အၾကမး

●

ကမျခမးမ ႐ွိသ
ိ ကြဲ့သို ့ ေယမက္ မးာႏင့္ မိန္းကေလးအၾကမး၌လည္း
ကျြဲ ပမးျခမးနမးမ ႐ွိိသည္။

ၿမဳိ ့နယ္ခအ
ြဲ ဆင့္ ၿမဳိ ့ျပာႏင့္ ေက းလက္ ာႏိင္းယဥ္မ
1
0.8
0.6
0.4
0.2

တာႏိုင္ငံလုံး
ပ မ္းမၽ

0
-0.2

-0.4

Urban (wards)
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Rural (village tracts)

* Made up of: School enrolment, Primary school
attainment, middle school attainment, literacy rate.

လူမအေထမက္အပ့ံ - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး
တည္ေဆမက္ျခင္း
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
အပိဒ
ု ္ ၉ လူမေရးက႑

၂၀၁၅ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မမ မး

(က) အမ ိဳးသမးအမးကစမး

အခန္း (၂) အေျခခံဥပေဒ ဇယမး (၂) တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္

(ခ) ကေလး၊ လူငယ္၊ အမ ိဳးသမီး၊

ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရမ

မသန္စမ္းသူ၊ သက္ႀကီးရယ္အုိမ မး ာႏင့္

(က) ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ ခ မတ္ထမးသည့္ ဥပေဒမ မးာႏင့္အညီ

အိမ္ေျခမြဲ့မ မးအတက္ လူမဖူလံုေရး

ကေလးသူငယ္၊ မသန္စမ္းသူ၊ သက္ၾကီးရယ္အမ
ို မးကို

(ဂ) ကယ္ဆယ္ေရးနင့္ျပန္လည္ထူ ေထမင္ေရး

တုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ျပည္နယ္မ မးမ ေစမင့္ေရမက္မမ မးေပးရန္
(ခ) ျပည္ေထမင္စုမ ခ မတ္ထမးသည့္ ဥပေဒမ မးာႏင့္အညီ

၈။ စီမံခန္႕ခေ
ြဲ ရးက႑

ကယ္ဆယ္ေရးနင့္ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး လုပ္ငန္းမ မးကို

(က) ဖံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရမကိစၥရပ္မ မး

တုိ္င္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ မးမ လုပ္ေဆမင္ရန္

(ခ) ၿမိဳ႕ျပာႏင့္ အိမ္ေျခ ဖံ႕ၿဖိဳးေရး
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လူမအေထမက္အပ့ံ - လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံး
တည္ေဆမက္ျခင္း
က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရးဝန္ေဆမင္မမ မးနည္းတူ ဖံ႕ၿဖိဳးေရးာႏင့္ ဆင္းရြဲမေလ မ့ခ ေရး လုုပ္ငန္းမ မးသည္
ဖံ႕ၿဖိဳးဆြဲာႏုိင္ငံမ မးအတက္ အလန္အေရးပါသည္။
ကုုန္က စရိတ္မ မးမ ခံသည့္အစီအမံမ မးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ မး၏ ဖံ႕ၿဖိဳးမာႏင့္ ဆင္းရြဲမေလ မ့ခ ေရး လုုပ္ငန္းမ မး

ေဆမင္ရက္ာႏုိင္မ စမ္းရည္ကို တန္းတူညီမ ေစရန္ ေဆမင္ရက္ရမတင္ ဗဟုုိအစိုးရ၏ အခန္းက႑သည္ အဓိကက သည္။
ေအမက္ေဖမ္ျပပါပံုသ႑မန္မ ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚေပါက္လမာႏုုိင္ေသမ လူမအေထမက္အပံ့ လုုိအပ္ခ က္မ မးကို တုုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္
ျပည္နယ္အစုုိးရမ မးမ ပို၍ သတိျပဳမိနုိင္မည္ျဖစ္သည္။
●

လစမဝင္ေငနည္းသူမ မးအတက္ ေထမက္ပံ့ေပးျခင္း

●

ပဋိပကၡာႏင့္ ေဘးအာႏၱရမယ္မ မး ၾကံဳေတ႕ရသည့္ ျပည္သူမ မးအတက္ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး ကူညီေထမက္ပံ့မမ မး

●

ဆင္းရြဲသည့္ျပည္သူမ မးကိုဖၿံ ဖိဳးမကို ဦးစမးေပးသည့္ မူဝါဒမ မး

●

ျပည္သူ ့အိုးအိမ္စီမံကိန္းမ မး

●

ပင္စင္မ မး
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လူေနမအဆင့္အတန္း

လူေနမအဆင့္အတန္း ညႊန္းကိန္း
လူေနမအဆင့္အတန္းမ မး (အိမ္ေထမင္စုမ မး၏ ပိုင္ဆိုင္မ မ မးာႏင့္

●

ညႊန္းကိန္း

၎တို႕၏ အေျခအေနမ မး)သည္ၿမိဳ႕နယ္မ မးအၾကမး တင္ ကျြဲ ပမး ျခမးနမးမ
ႀကီးႀကီးမမးမမး ရိေနသည္။
ၿမိဳ႕ျပာႏင့္ ေက းလက္ေနျပည္သူမ မး၏ လူေနမ အဆင့္အတန္းမ မး၏

●

ျခမးနမးခ က္သည္ သိသိသမသမ ျမင့္မမးလၽက္ ႐ွိိေနၿပီး အိမ္ေထမင္စု
အေျခအေနမ မးကို ျမႇင့္တင္ရန္လၽပ္စစ္မးီ (သို ့)
သန္ ့႐ွိင္းေသမေသမက္သုံးေရအမး ထိုေဒသသို ့
ေထမက္ပံ့ေပးာႏိုငေ
္ ရးမ မးကို ထည့္သင္းစဥ္းစမးရမည္ ျဖစ္သည္။
လူေနမအဆင့္အတန္းာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြဲ တမ အဆင့္မ မးအမး

●

နမးလည္ျခင္းသည္ သီးသန္ ့ရည္႐ွိယ္ထမးေသမ ဘ႑မေငမ မးအမး
အေရးႀကီးသည္။

ၿမဳိ ့ျပ/ေက းလက္႐ွိိ ၿမဳိ ့နယ္ခြဲအရ အဆင့္အတန္း
1
0.8
0.6
0.4
0.2

တာႏိုင္ငလ
ံ ုံး
ပ မ္းမၽ

0
-0.2
-0.4

Urban (wards)
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Rural (village tracts)

ၿမိဳ ့နယ္၊ ေက း႐ွိမ

ၿမဳိ ့နယ္ာႏင့္ ၿမဳိ ့နယ္ခြဲ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရမ ညႊန္းကိန္းမ မးသည္

အုပ္စုာႏင့္ ရပ္ကက္

လိုအပ္ခ က္ႀကီးႀကီးမမးမမး ႐ွိိေနမမ မးကို ေဖမ္ျပေပးသည္။

မတူကြဲျပမးေသမ ဖံ ့ၿဖဳိးမအဆင့္မ မးာႏင့္

မ မး၏

လဳိင္ေကမ္ၿမဳိ ့နယ္သည္ တစ္ာႏိုင္ငံပ မ္းမ အရ ဖံ ့ၿဖဳိးမမမ

ဖံ ့ၿဖဳိးေရး ညႊန္ကိန္း

ဖံ ့ၿဖဳိးမအနည္းဆုံးထြဲတင္ ပါဝင္ေနသည္။
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-1.5

Mese

-2

Hpasawng

ပိမ
ု လ
ို ုပ္ေဆမင္ာႏိုင္ေစသည္။

-1

Bawlakhe

လူထုအတက္

-0.5

Shadaw

အဆင့္ာႏင့္ လိုအပ္မာႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍

တစ္ာႏိုင္ငံ
လံုးပ မ္းမ

0

Hpruso

တိးု ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရြဲမြဲေတမ

0.5

Demoso

လူမဝန္ေဆမင္မ လုပ္ပင
ို ္ခင့္ ခေ
ြဲ ဝမအမး

ကယမးျပည္နယ္၏ ၿမိဳ ့နယ္ ဖံ ့ၿဖဳိးေရး
ညႊန္ကိန္းအဆင့္

Loikaw

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္သုိ ့

ျမင့္မမးေနၿပီး ႐ွိမးေတမၿမဳိ ့နယ္မမမူ ာႏိုင္ငံအတင္း႐ွိိ

ၿမိဳ ့နယ္ာႏင့္ ၿမဳိ ့နယ္ခြဲမ မး၏ ဖံ ့ၿဖဳိးေရး ညႊန္ကိန္း
ကယမးျပည္နယ္၏ ဖံ ့ၿဖဳိးမ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ၿမဳိ ့နယ္ျဖစ္ေသမ လဳိင္ေကမ္ၿမဳိ ့နယ္ကို ၾကည့္ေသမ္
ရက္ကက္ာႏင့္ ေက း႐ွိမအုပ္စုမ မး၏ အမ ဳိးမ ဳိးေသမ ဖံ ့ၿဖဳိးမအဆင့္သည္ အျမင့္ဆုံးတင္
ရပ္တည္ေနသည္။ ၿမဳိ ့ျပေဒသသည္ ေက းလက္ေဒသထက္ ပိုမိုဖံ ့ၿဖဳိးသည္ကိုေတ ့ရသည္။

လဳိင္ေကမ္ၿမဳိ ့နယ္၏ ၿမိဳ ့နယ္ခြဲ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးညႊန္ကိန္းအဆင့္

ရပ္ကက္မ မး
ေက း႐ွိမအုပ္စုမ မး

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
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တစ္ာႏိုင္ငံလံုး
ပ မ္းမ

လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံးတင္ က မးမဆိုင္ရမအေၾကမင္းပါဝင္ေစျခင္း
အထူးသျဖင့္ က မးမဆိုရမ ညီမ မမရိေသမ ေနရမမ မးတင္ သီးသန္ ့ရည္႐ွိယ္ ေထမက္ပံ့ေငမ မး ေပးျခင္းျဖင့္္လည္း
က မးမ မညီမ မဆိုင္ရမ ျပႆနမမ မးာႏင့္ အမ ိဳးသမီးစမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥမ မး ကိုင္တယ္္ရမတင္

ပမမဏ

1
0
-1
-2
-3
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Tanintharyi

Mon

Mandalay

Magway

Kayin

Kayah

Kachin

2

Chin

က မး

Bago

မ

Ayeyarwady

ပညမေရး ညႊန္ကိန္ (က မး/မ)

Shan

အမ ိဳးသမးာႏင့္အမ ိဳးသမီးလုပ
ု ္သမးပါဝင္မ ကမဟခ က္ျမင့္မမးျခင္းမ မး၊ မ တမမရိသည့္ ဝင္ေငျဖန္႕ေဝမ

Sagaing

●

Rakhine

တခ ဳိ ့ေဒသ႐ွိိ အထက္တန္းအဆင့္ ပညမေရးနိမ့္က မ

Naypyitaw Council

●

Yangon

ေရးခ ယ္အသံုးျပဳာႏုုိင္သည္။

လူမေရးရမအစုအ႐ွိုံးတင္ က မးမဆိုင္ရမအေၾကမင္းပါဝင္ေစျခင္း

ျပည္ေထမင္စု၊ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးာႏင့္ေဒသာႏၱရအစိုးရအဆင့္မ မးတင္ရေ
ိ သမလူမေရးအစုုအဖ႕ြဲ ေဖမ္ေဆမ
င္သည့္ လုုပ္ငန္းမ မးတင္ က မးမဆိုင္ရမ ညီမ မရည္မန္းခ က္မ မးာႏင့္ က မးမဆိုင္ရမ ဘက္ဂ က္မ မးကို ထည့္သင္း
စဥ္းစမး ေဆမင္ရက္ာႏုိင္သည္။
●

ဥပမမ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏင့္ လူမအေထမက္အပံ့ ပရိုဂရမ္မ မးမ တဆင့္

အထူးရည္႐ွိယ္ ေထမက္ပံ့ေငမ မးမ ေအမက္ပါ အေၾကမင္းအရမမ မးကို အဓိကထမး လုုပ္ေဆမင္ေနသည္။
●

အမ ိဳးသမီး လယ္သမမးာႏင့္ ငါးဖမ္းလုုပ္သမးမ မးအတက္ အလုုပ္သင္တန္းမ မး

●

အမ ိဳးသမီးစန္ ့ဦးတီထင္လုပ္ငန္းရင္မ မးအတက္ အသက္ေမးဝမ္းေၾကမင္း ဆိုင္ရမ သင္္တန္းမ မး

က မးမဆိုင္ရမာႏင့္ မညီမ ျခင္းမ မး ေလ မ့နည္းေစရန္ ရည္ရယ္သည့္ ျမန္မမဝင္ေငခန္ကို ျပဳစုထမးရန္ ျဖစ္သည္။
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

လူမေရးအစုအ႐ွိုံး (က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏင့္ လူမအေထမက္အပံ)့

အဆင့္

၂

အုုပ္စုဖ႔ေ
ြဲ ဆးောႏးမ (၁၅မိနစ္)

တည္ေဆမက္ျခင္းာႏင့္ ပတ္သက္ေသမ ဆလိုက္မ မးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါရန္။

လူမေရးအစုအ႐ွိုံးမ မး တည္ေဆမက္ရမတင္ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး တုုိ႔၏

တမ၀န္မ မးမမ အဘယ္နည္း။
မည္သည့္ ဘ႑မေရးအစီအစဥ္ ျဖင့္ ၎တမ၀န္မ မးကို ေထမက္ပံ့ေပးာႏိုင္မည္နည္း။

အဆင့္

၃

အုုပ္စုဖ႔တ
ြဲ င္ျပျခင္း (၁၀ မိနစ္)

တင္ျပေပးမည့္ သူတစ္ဦးအမး အဖ႔ထ
ြဲ ြဲမ ေရးခ ယ္ေပးပါရန္။
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ေဒသာႏၱရအစိးု ရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
တမဝန္ခမ
ံ ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မာႏင့္ တမဝန္ယမ
ူ ာႏင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မမာႏိုငင
္ ေ
ံ ဒသာႏၲရ
အစိုးရတစ္ရပ္၌ အေျခခံျပႆမနမတစ္ရပ္ ႐ွိေ
ိ နသည္။ ျမန္မမာႏိုငင
္ တ
ံ င္
ေဒသာႏၲရအုပခ
္ ဳပ္ေရး ႐ွိေ
ိ သမ္လည္း ေဒသာႏၲရ အစိုးရမ႐ွိပ
ိ ါ
●

တတိယအစိုးရတစ္ရပ္ကို ေဒသာႏၱရအဆင့္တင္ ဖ႕ြဲ စည္းထမးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ဖက္ဒရယ္ာႏိုင္ငံအမ မးစုတင္ ေဒသာႏၲရအစိုးရ ဖြဲ ့စည္းထမး႐ွိိပါသည္။

●

ေဒသာႏၱရအဆင့္တင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင့္အမဏမအမး ဗဟုုိခ ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္းသည္
မူအမးျဖင့္ ကျြဲ ပမးျခမးနမးမမ မးာႏင့္ ေဒသဆိုင္ရမ လုုိအပ္ခ က္မ မးကို တံု႕ျပန္ာႏုိင္စမ္း

ေကမင္းမန္ လမေစသည္။ ေဒသာႏၲရ အစိးု ရသည္ လူမအစုအဖြဲ ့တည္ေဆမက္ရန္ာႏင့္
ျပည္သူာႏင့္ တိုက္႐ွိိုက္ဆက္သယ္ရန္ အဓိက ေသမ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
●

သံုးဆင့္ရိ အစုုိးရတစ္ရပ္သည္ ဝန္ေဆမင္မာႏင့္ အေျခခံအေဆမက္အအံု၊
အရင္းအျမစ္မ မးကို ခေ
ြဲ ဝလ မထမးျခင္းာႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ကိုက္ညီမရိေသမ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ မး
ခ မတ္ာႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
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ေဒသာႏၲရအစိးု ရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ထိုသုိ ့ေသမ သံုးဆင့္ရိ အစုုိးရတစ္ရပ္တင္ သီးျခမးရပ္တည္ာႏုိငေ
္ သမ
ဝင္ေငရင္းျမစ္မ မးရရ
ိ မည္။
●

အျခမးေသမာႏုုိင္ငံမ မးတင္ ေဒသာႏၱရအစုုိးရမ မးကို ေျမခန္မ မးျဖင့္
ေငေၾကးေထမက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ ျပည္နယ္မေဒသသို႕ ဘ႑မေငလႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးမမ မးာႏင့္
ာႏုုိင္ငံေတမ္မ ေဒသမ မးသို႕ လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးမမ မးျဖင့္ ေထမက္ပ့ံေပးၾကသည္။

●

အခ ိဳ႕ေသမ ေနရမမ မးတင္ ေဒသာႏၲရအစုုိးရမ မးမ တစ္ဦးခ င္းစီဝင္ေငခန္ာႏင့္အေရမင္းအဝယ္ခန္
အေျခခံ/ဝင္ေင မ မးရရိၾကသည္။

●

ဗဟုုိအုပ္ခ ဳပ္မေလ မ့နည္းလမေလေလ ေဒသအဆင့္တင္ တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစရန္အတက္
လိုအပ္ခ က္မ မးေလေလျဖစ္သည္။

ေက းဇူးျပဳ၍ ပိုမိုသိရလ
ိ လ
ို င္ ေဒသာႏၱရအစိးု ရတစ္ရပ္တည္ေဆမက္ျခင္း
သင္ခန္းစမတင္ ၾကည့္ပါ။
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အဓိက

●

ျပဌမန္းထမးသည့္ အသံုးစရိတ္မ မး သံုးစျြဲ ခင္းဆိုင္ရမတမဝန္မ မးသည္
ျပည္ေထမင္စုအစုုိးရကသမ ဥပေဒျပဳေရးဆုုိငရ
္ မစီမံအုပခ
္ ဳပ္မမ မးကို လုုပ္ေဆမင္သည့္

အေၾကမင္းအရမ
အာႏစ္ခ ဳပ္

ျပည္နယ္ာႏင့္ တို္င္းေဒသႀကီးအစုုိးရမ မးအမး ဖ႕ြဲ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ

အမဏမခေ
ြဲ ဝျခင္း စနစ္မျပဌမန္းထမးသည့္ တမဝန္မ မးထက္ သိသိသမသမ
က ယ္ျပန္႕သည္။
●

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလမ္း၊ တံတမးတည္ေဆမက္ျခင္းမ မး သမမက ညီမ သည့္
ဖ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မမ မးရိသည့္ လူမေရးအစုုအဖ႕ြဲ မ မးေဖမ္ေဆမင္ျခင္းလည္း
ပါဝင္သင့္သည္။

●

က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရးေထမက္ပံ့မမ မးာႏင့္ ဆိုင္ေသမ ဝန္ေဆမင္မမ မးာႏင့္
စပ္လ ဥ္း၍ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ မး၏ အခန္းက႑ကို ျမင့္တင္ရမတင္
ထိုသို႕ျမႇင့္တင္ျခင္းမ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလမမည့္ တမဝန္မ မးာႏင့္ ကိုက္ညီသည့္
ဝင္ေငလႊြဲေျပမင္းေပးမမ မးလည္း လုုိအပ္လိမ့္မည္။

●

ဖက္ဒရယ္စံပံုစံတစ္ရပ္တင္ပါရိေသမအစိုးရမ မးၾကမးရိ ဘ႑မေရး အရ
ဆက္ဆံမမ မးသည္ ာႏုုိင္ငံ၏ တန္းတူညီမာႏင့္ အက ိဳးျဖစ္ေျမမက္ာႏုိင္စမ္းဆုုိငရ
္ မ
ရည္မန္းခ က္မ မးကို ထင္ဟပ္ေစရမည္။

●

ာႏိုင္ငံသမးလိုအပ္ခ က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေဒသာႏၲရဘ႑မေင

လႊြဲေျပမင္းေပးမနြဲ ့အစီအမံမ မးအမး ပုံေဖမ္ရန္ ေဒသဖံ ့ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရမ
သက္ေသသမဓကမ မးလည္း ႐ွိိေနသည္။
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အပိုငး္

၆

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္

ျမန္မမ့ ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ဤသင္ရးို အမး

အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္းာႏင့္အတူ ပါေမမကၡ
Paul A. R. Hobson ာႏင့္
ေအမက္ပါပုဂဳိလ္မ မးမ ေရးဆြဲျပဳစုုထမးပါသည္။
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတင္
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိေဖမင္ေဒး႐ွိင္း၏
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏

သေဘမထမးအျမင္မ မးကို ကိုယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိိပါ။

ပါဝင္သည့္

အေၾကမင္းအရမမ မး
၁

မည္သည့္စီးပမးေရးရမ/ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္မ မး
ကို ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တင္
ေဆးောႏးေနၾကပါသနည္း။

၂

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတင္းာႏင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အျပင္၌

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစရန္နင့္
ဘ႑မေရးအစီအမံအသစ္မ မး ေဖမ္ေဆမင္ရန္
မည္သုိ႕ေသမ ေရတိုာႏင့္
ေရရည္နည္းလမ္းမ မးရိသနည္း။ မည္သုိ႕ေသမ
မူဝါဒမ မး အသံုးျပဳာႏုုိင္သလြဲ။

၃
မည္သို ့ေသမ စီးပမးေရးဆိင
ု ္ရမ ကိစၥရပ္မ မးအမး
ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင္ ထည့္သင္း
ေဆးောႏးသင့္သနည္း။
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ဖယ္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
●

ာႏုုိင္ငံေရးေဆးောႏးပတ
ြဲ င္ ပါရိသည့္ စီးပမးေရးရမာႏင့္
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္သည္ အခန္းက႑အလုုိက္

သဘမဝ

လုပ္ငန္းေကမ္မတီမ မးမ ေဆးောႏးေနေသမ
ပုုိ၍က ယ္ျပန္႕သည္ အေၾကမင္းအရမမ မးာႏင့္

အရင္းအျမစ္ာႏင့္

ပတ္သက္ဆက္ာႏယ္ေနသည္။
●

ေျမယမ

ာႏိုင္ငံေရးရမ ဖက္ဒရယ္စနစ္

သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးမ ရရိသည့္ဝင္ေငမ မးအျပင္
အျခမးေသမ ဝင္ေငမ မးခယ
ြဲ ူျခင္း စံပံုစံမ မး ေဖမ္ေဆမင္ျခင္း၊
လူမေရးအစုုအ႐ွိုံး ဖ႕ြဲ စည္းျခင္းာႏင့္ ညီမ သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
အေကမင္အထည္ ေဖမ္ျခင္းတုုိ႕ာႏင့္ပက္သက္သည့္
ေဆးောႏးမမ မးတင္ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္
အဓိကက သည္။

●

ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပင
္ န္းစဥ္အတင္း စီးပမးေရး
က႑လုပ္ငန္းေကမ္မတီ အစုအဖြဲ ့သည္
ျပည္သူ ့ဘ႑မေရး စီမံခန္႔ခြဲမာႏင့္ စီးပမးေရး မူဝါဒဆိုင္ရမ
ကိစၥရပ္မ မးအမး ဦးတည္ထမးသည္။
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စီးပမးေရးရမ
ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရးစနစ္

လူမေရးရမ

ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းာႏင့္ ပက္သက္သည့္
ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ ေဆးောႏးမမ မးသည္
မၾကမခဏဆိုသလို သဘမဝရင္းျမစ္မ မးတင္
အမရံုစိုက္လန္းေနသည္။ အခန္ေငရရိသည့္
ရင္းျမစ္မ မး(ပိုင္ဆိုင္မ၊ အေရမင္းအဝယ္ာႏင့္
ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဝ
္ င္ေငခန္၊ တံဆပ
ိ ေ
္ ခါင္းခန္ စသည္တို႕)
ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ၿပီး ဝင္ေငခြဲဝင္ျခင္း
အစီအမံမ မး ပါဝင္ေသမ ပို၍ ဟန္ခ က္ညီမ သည့္
နည္းလမ္းရိရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းအစီအမံမ မး
သဘမဝ အရင္းအျမစ္မ မး

ျပည္ေထမင္စုာႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ မးအၾကမး တိက ေသမ
ရင္းျမစ္ဆင
ို ္ရမ ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း စနစ္တင္ ေရ႐ွိည္စီးပမးေရးာႏင့္
လူမဖံ ့ၿဖဳိးမ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ခိုင္မမေသမ က န္းမမေရးာႏင့္
ပညမေရးစနစ္ တည္ေဆမက္ျခင္းာႏင့္ လူမေရးရမ
အေျခခံအေဆမက္အအုံအတက္

ရင္းာႏီးျမႇဳပ္ာႏံမ ျမင္တင္ျခင္းတို ့ကို
သတ္မတ္သည္။ ေကမက္ခံဝင္ေငမ မးကို
ျပန္လည္လေ
ႊြဲ ျပမင္း ေပးရမတင္
သယံဇမတထုတ္လုပ္မေၾကမင့္ လူမေရးာႏင့္ သဘမဝန္းက င္
ထိခိုက္မမ မးကိလ
ု ည္း ထည့္သင္းစဥ္းစမးသင့္သည္။
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ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္းအစီအမံမ မး
တန္းတူညမ
ီ ၽျဖစ္ေစျခင္း
ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ာႏင့္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရသည္
ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ မး တင္ သင့္တင့္ေသမ
လူထုဝန္ေဆမင္မမ မးကို သင့္တင့္သည္ အခန္ာႏူန္းထမးမ မးျဖင့္

ေပးစမ္းာႏုုိင္ေစရန္အတက္ လံုေလမက္ေသမ ဝင္ေငမ မး ရရိေစျခင္းငမ
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစသည့္ ေငေပးေခ မမ မး လုုပ္ေဆမင္လ က္ရိေနသည္။
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ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတက္

အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

မၽေဝအခန္

အခန္ေငကို ဟန္ခ က္ညေ
ီ စျခင္း

ျပည္ေထမင္စု အစိုးရမ ျပည္နယ္မ မးာႏင့္

ျပည္ေထမင္စုအစုိးရသည္ ညီမ မာႏင့္

တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေဒသအစိုးရ ာႏင့္အတူ မၽေဝအခန္

အက ိဳးသက္ေရမက္ာႏုိင္မ စမ္းအမးတို႕ တိုးတက္ေစရန္

(ဥပမမ- ၀င္ေငခန္၊ ကုန္သယ္လပ
ု ္ငန္းခန္၊

ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္း ေဒသႀကီးမ မးရိ

ေရမင္း၀ယ္ခန္၊ ပိုင္ဆိုင္မအခန္) ကို ေထမက္ပံ့ျခင္းမ မး

အခန္ေငေကမက္ခံမမ မးကို ဟန္ခ က္ညီေအမင္

ေဆမင္ရက္သည္။ ျပည္နယ္ာႏင့္

ထိန္းညိထမးေပးသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရာႏင့္ ေဒသာႏၲရ အစိုးရအတက္
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ကမဟျခမးနမးမ မးကို
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း တိုင္းတမခ က္မ မးျဖင့္
ထိန္းညိသည္။
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး
●

ၿငိမး္ ခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတင္း ပါဝင္လုပေ
္ ဆမင္ေနသူမ မး
အေနျဖင့္ အထူးရည္႐ွိယ္ေထမက္ပံ့ေငအမး အသုံးျပဳျခင္း မ မးကို
ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသမ လူထုအမး ဦးတည္ျခင္း အပါအဝင္

ကိစၥရပ္အမ မးအျပမးအတက္ စဥ္းစမးာႏိုင္ပါသည္။
●

လက္နက္ကင
ို ္ပဋိပကၡဒဏ္ခရ
ံ ေသမ လူထမ
ု မးဟု ဆိရ
ု မတင္
ေ႐ွိ ့ေျပမင္းခံရမ၊ အၾကမ္းဖက္ဒဏ္ရမ ရ႐ွိိမ (သို ့)
မသန္စမ္းျဖစ္သမးရမ၊ အသက္ေမးဝမ္းေၾကမင္း ဆုံး႐ွိံးခံရျခင္း၊

ဒဏ္ခံရေေသမ မိသမးစု႐ွိိျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ ခံစမးရမာႏင့္
အျခမးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ ထိခိုက္ခံရမ တို ့ပါဝင္ပါသည္။
●

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးာႏင့္ ပဋိပကၡအလန္ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး
လုပ္ငန္းအတက္ အျခမးအကူအညီမ မးာႏင့္အတူ ေထမက္ပံေင
ဒီဇိုငး္ တင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသမ အမ ဳိးသမး၊ အမ ဳိးသမီးာႏင့္
လူငယ္မ မးအမးလည္း ထည့္သင္းစဥ္းစမးသင့္ပါသည္။
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ေထမက္ပေ
ံ့ င
ေထမက္ပံ့ေငမ မးသည္ လူဦးေရ၏

လူမေရးာႏင့္ ဖံ႕ၿဖိဳးမဆိုင္ရမ
လုုိအပ္ခ က္မ မးကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး
က မးမဆိုင္ရမမညီမ မကို
တံု႕ျပန္ေပးသည့္အျပင္ ဆင္းရြဲမေ
ြဲ တမ၊

မသန္စမ္းျဖစ္မ၊ ေဘးအာႏၱရမယ္မ မးာႏင့္
ပဋိပကၡမ မးအမး ခံစမးေနၾကေသမ
အမးနည္းသည့္ ျပည္သူမ မးကို
အဓိကထမး ေထမက္ပံ့ေပးသည္။

ျပည္တင္းေနရပ္စန္႔ခမ တိမ္းေရမင္ရသူမ မး
၏တည္ရိမ
၂၀၀၆၊ ၂၀၁၆
ဤေျမပံုာႏစ္ခုသည္ လူသမးျခင္းစမနမမ
ဆိုင္ရမ အဖ႔အ
ြဲ စည္းမ မးမ စမရင္းေကမက္
ထမးသည့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡမ ိဳးစံု
အတင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ မးေၾကမင့္
ေရ႕ေျပမင္းရသူမ မးကုိေဖမ္ျပထမးျခင္းျဖစ္
သည္။
ဤအခ က္အလက္မ မးသည္
ပဋိပကၡခံစမးရ ေသမလူဦးေရမ မးအတက္
ပစ္မတ္ထမး ေထမက္ပ့ံသည့္
အကူအညီမ မးကုိ IDP မ မးမ
ရရိာႏိုင္သည့္အလမးအလမရိမမ မးကို
ကိုယ္စမးျပဳပါသည္။
6 FISCAL FEDERALISM AND MYANMAR’S PEACE PROCESS | PAGE 119
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ဘ႑မေရး ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ အဂတိလိုက္စမးမ
●

အကန္ ့အသတ္႐ွိိေသမ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ေဒတမမ မးအမး လူထသ
ု ို ့ ခ ျပေပးာႏိုငၿ္ ပီး လယ္ကူစမ ရ႐ွိာႏ
ိ ိုင္ပါသည္။
၄င္းသည္ ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ အစိးု ရ၏ အသုံးစရိတ္မ မးကို သိျမင္ာႏိုင္မ နည္းေစသည္။

●

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ မးသို ့ ဝင္ေငမ မးကို မည္သည့္ ပမမဏျဖင့္ ခြဲေဝေပးသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ရံဖန္ရခ
ံ ါ
သိနမးလည္မ နည္းပါးပါသည္။ အစိုးရမ ထုတ္ျပန္ထမးသည့္ တိုးပမးလမေသမ ျပည္သူ ့ဘ႑မေင ပမမဏာႏင့္အတူ
ဤအရမသည္ ေကမင္းမန္လမေနသည္။

●

ဘ႑မေရးဆိုင္ရမစည္းကမ္းမ မးရိ ပင့္လင္းျမင္သမမသည္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုာႏစ္ ျပည္ေထမင္စုပင္လံုညီလမခံ (UPC)
၏အေျခခံစည္းမ ဥ္းမ မးတင္ သေဘမတူညီမရယူခြဲ့ သည့္ “စီးပမးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ မး”
တင္သမမကပြဲရိသင့္ပါသည္။

●

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင္ပါ၀င္သူမ မးသည္ ေအမက္ပါလုပ္ငန္း ၂ခုစလံုးတင္ ဘ႑မေရးအခ က္အလက္မ မးာႏင့္
စီမံကိန္းေရးဆျြဲ ခင္းမ မးာႏင့္ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ မး ျဖင့္အျပန္အလန္အက ိဳးျပဳသင့္ပါသည္။
●

၁) ပင့္လင္းျမင္သမမာႏင့္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမဗဟိခ
ု ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္း အမးျမႇင့္တင္ျခင္း ာႏင့္ ၂)
အလန္အေရးပါသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခြဲမအပါအ၀င္ အနမဂါတ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး
ေခါင္းေဆမင္မက႑မ မးအတက္ အသိပညမာႏင္အ
့ ရည္အေသးမ မး တည္ေဆမက္ျခင္း။
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
ညိႇာႏိင္းေဆးောႏးမအတင္းာႏင့္ ျပင္ပရိ
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္း
ဒီမိုကေရစီနည္းက ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကုိေထမက္ပံ့ရန္ ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခြဲမ
အုတ္ျမစ္ခ ျခင္းကုိ လက္ရိအစိုးရအတင္း ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခြဲမမတစ္ဆင့္ အေျခခံ

ဥပေဒျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမကုိလိုအပ္လမာႏုိင္ေျခရိေသမ ေရရည္အတက္ အေျဖရမမ
ျဖင့္လုပ္ေဆမင္သင့္သည္။ ၿငိမ္းခ မ္းေရးအတက္ ညိႇာႏိင္းေဆးောႏးမအမး
လုပ္ေဆမင္ေနခ ိန္တင္ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ မးအတက္အက ိဳးရိာႏိုင္ေသမ
လက္ရိစီမံခန္႔ခြဲမမ မးအတင္း ဘ႑မေရးဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မကုိေလ မ့ခ ရန္ ႀကီးမမးေသမ

အခင့္အလမ္းမ မးရိေနပါသည္။ (ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ : လက္တေလမာႏင့္

ေရရည္ေရးခ ယ္မမ မး ဆလိုက္မ မးတင္ ၾကည့္ရာႏိုင္ပါသည္)
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
အစိုးရပိုင္စီးပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးအမး (State Economic EnterpriseSEE) ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲျခင္း
SEEs သည္ာႏိုင္ငံေတမ္၀င္ေင၏ (၅၀) ရမခိုငာႏ
္ န္းခန္႔ကို ရမေဖေပးာႏုိင္ၿပီး အမ မးစုကုိ
သဘမ၀သယံဇမတ ထုတ္ယူျခင္းမ ရရိသည္။ တမ၀န္ခံမာႏင့္ ႀကီးၾကပ္မတို႔ကို ပိုမိုရရိေစရန္

SEE ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမျမႇင့တ
္ င္ျခင္းသည္ ဤစီးပမးေရးက႑အမး တိုးတက္ေစရန္ကည
ူ ီေပးၿပီး
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏စီးပမးေရးာႏင့္ ျပည္သူအက ိဳးစီးပမးကုိ ျဖစ္ထန္းေစေသမ
ျပည္သူအသံုးစရိတမ
္ မးကုိ ျမႇင့တ
္ င္ေပးာႏုိင္ပါသည္။
ပိုမိုသိရိလိုလ င္ SEE ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲျခင္း တင္ၾကည့္ရပါ။
Bauer. A., et al. 2018. SEE Reform in Myanmar:

သဘမ၀သယံဇမတလုပ္ငန္းမ မးဆိင
ု ္ရမ ကိစၥရပ္မ မး။ Natural Resource Governance
Institute & Renaissance Institute.
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အေရးႀကီးသည့္ စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
မူဝါဒဆိုင္ရမ နည္းပညမ စမ္းရည္ တိုးတက္လမေစျခင္း
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ာႏင့္ မူဝါဒအခင္းအက င္းမ မး မည္သို ့႐ွိေ
ိ နသည္ နမးလည္ရန္
ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင္ ပါဝင္ေဆးောႏးေနသူမ မး၏ မူဝါဒဆိုင္ရမ နည္းပညမ
စမ္းရည္ျမႇင့္တင္သမးာႏိုင္ေရးသည္ လိုအပ္ခ က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အလမးတူစမ ျပည္သူအမး တိုက္႐ွိက
ို ္အက ဳိးျဖစ္ထန္းမာႏင့္ ပင့္လင္း ျမင္သမမ ႐ွိေ
ိ စေသမ
အစိုးရဌမနတင္း ဘ႑မေရးအစီအမံမ မးကို တည္ေဆမက္ာႏ္ိုငရ
္ န္ အစိုးရတမဝန္႐ွိသ
ိ မ
ူ မးာႏင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသမ ပါဝင္လုပ္ေဆမင္သူမ မး ပူးေပါင္းေစ့စပ္ေဆမင္႐ွိက္ာႏိုင္သည္။
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ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္:
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒမ မးာႏင့္ မူဝါဒမ မး
ဖက္ဒရယ္စနစ္က င့္သံုးေသမ ာႏုုိင္ငံမ မးတင္
စီးပမးေရးရမာႏင့္ တန္းတူညီမ ေစျခင္းမ မးကို ၎တုုိ႕၏
ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ မးတင္ ထည့္သင္းေရးသမးေလ့

ကေနဒါာႏုုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

တန္းတူညီမ ေစျခင္းာႏင့္ ေဒသမ မးအလုုိက္ ကမဟခ က္မ မး

မရိပါ။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ထုုိအေၾကမင္းအရမမ မးကို

၃၆။ (၁)ဥပေဒျပဳေရးဆုိင
ု ရ
္ မအမဏမမ မးကိက
ု င့္သုးံ ျခင္းာႏင္ ့စပ္လ ဥ္း၍ ပါလီမန္လတ
ႊ ေ
္ တမ္၏

မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ မးေရးဆြဲျခင္းျဖင့္သမ

ဥပေဒျပဳေရး အမဏမ (သို႕) ခရိုငဥ
္ ပေဒျပဳေရးရမ မ႑ိုဳင္မ မး၏ အမဏမ (သို႕) ၎တုိ႕ု ၏

ကိုင္တယ္ေဆမင္ရက္ၾကပါသည္။

အခင့္အေရးမ မးကို တစံုတရမေျပမင္းလြဲျခင္း မျပဳလုပ
ု ဘ
္ ြဲ ပါလီမန္လတ
ႊ ေ
္ တမ္ာႏင့္ အျခမးေသမ
လႊတေ
္ တမ္မ မးသည္ ကေနဒါာႏုုိငင
္ အ
ံ စိးု ရာႏင့္ ခရိုင္အဆင့္ အစိုးရမ မးာႏင့္ အတူ
(က) ကေနဒါာႏုုိင္ငံေနျပည္သူမ မး၏ ေကမင္းမန္စမေနထိုင္ာႏုိင္ေရးအတက္ တန္းတူအခင့္အလမ္းမ မး

သို႕ေသမ္ ကေနဒါာႏုုိင္ငံ၏ ၁၉၈၂ ခုုာႏစ္တင္
ျပဌမန္းခြဲ့သည္ ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတင္မ
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းာႏင့္ နယ္ေျမမ မးအလုုိက္

ျမင့္တင္ေပးျခင္း
(ခ) အခင့္အလမ္းမ မးကမဟမမ မးကို ေလ မ့ခ ရန္ စီးပမးေရးဖံ႕ၿဖိဳးမမ မး ပိုမိုျဖစ္ထန္းေစျခင္း၊
(ဂ) ကေနဒါာႏုုိင္ငံသမးမ မးအမးလံုးအတက္ သင့္တင့္ေသမ အရည္အေသးရိ လူထုဝန္ေဆမင္မမ မး
ေထမက္ပံ့ေပးျခင္း စသည္တုိ႕ကို လုုပ္ေဆမင္ၾကရသည္။

ကမဟခ က္မ မး (ေအမက္ေဖမ္ျပပါ)ကို

(၂) ပါလီမန္လတ
ႊ ေ
္ တမ္ာႏင့္ ကေနဒါအစိးု ရသည္ ခရိုငအ
္ စုိးု ရမ မးမ သင့္တင့္ေသမ

အနည္းငယ္ထည့္သင္းေရးသမးထမး ျခင္း ရိသည္။

လူထဝ
ု န္ေဆမင္မမ မးကို သင့္တင့္သည္ အခန္ာႏူနး္ ထမးမ မးျဖင့္ ေပးစမ္းာႏုုိငေ
္ စရန္အတက္
လံုေလမက္ေသမ ဝင္ေငမ မး ရရိေစျခင္းငမ တန္းတူညမ
ီ ျဖစ္ေစသည့္

ေငေပးေခ မမ မးလုပ
ု ေ
္ ဆမင္လ က္ရေ
ိ နသည္။ (၁၉)
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ဖက္ဒရယ္

လက္တေလမ ေရးခ ယ္ခင့္မ မး

ဘ႑မေရးစနစ္၏

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အတင္း ာႏင့္ အျပင္ သတ္မတ္ခ က္ေဘမင္မ မး (၂၀၁၅

ေရတုိာႏင့္ေရရည္

အခင့္အလမ္းမ မး

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္း ာႏင့္
တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း လုပ္ေဆမင္လ က္ရိျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုာႏစ္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စက္ခ က္မ မး) တင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံသစ္မ မး
ရယူေဖမ္ေဆမင္ရန္ အခင့္အလမ္းမ မးပါရိသည္။
ဥပမမ●

တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္း စီမံကိန္းမ မး ဖံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအမင္ တည္ေဆမက္ျခင္း
(ဥပမမ-အေထေထေထမက္ပံ့ေငအမး တန္းတူညီမ ျဖစ္ေစျခင္းအသင္သ႔ို

ထပ္မံ၍ ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲေစျခင္း
●

အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚတင္ မူတည္သည့္ ေထမက္ပံ့ေငမ မးကို အသုံးျပဳ၍
ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးတို ့အမး လူမေရး စီမံကိန္းမ မး လုပ္ေဆမင္မအမး
ျမင့္တင္ေပးျခင္း။

●

ျပည္နယ္မ မး၊ တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ သဘမ၀သယံဇမတမ မးမ ရရိေသမ
၀င္ေငမ မးအမး မ ေ၀ျခင္း

●

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး ာႏင့္ ေဒသခံပံ့ပိုးသူမ မးအမး အုပ္ခ ဳပ္စီမံမ
လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း ာႏင့္ ကုန္က စရိတ္ မ ေ၀ျခင္းဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး မတဆင့္
ပညမေရး လုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကို စမ္းအမးျမင့္တင္ေပးျခင္း

●

သဘမ၀ေဘးအာႏၱရမယ္ကယ္ဆယ္ေရးာႏင့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ချံ ပည္သူ
လူထုမ မးအတက္ အထူးရည္႐ွိယ္ေထမက္ပံ့ေငမ မး အသုံးျပဳမကို တိုးေပးျခင္း
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ဖက္ဒရယ္

ဘ႑မေရးစနစ္
ေရတုိာႏင့္ေရရည္

အခင့္အလမ္းမ မး

ေရရည္အခင့္အလမ္းမ မး
●

သဘမ၀သယံဇမတမ မးာႏင့္ ေျမယမမ မးအတက္ တမ၀န္ာႏင့္
စီမံခန္႔ခြဲမ မ ေ၀ျခင္းအမး အေထမက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃၇) အမး ျပင္ဆင္ျခင္း

●

၀င္ေငခန္ာႏင့္ ကုန္သယ္ခန္ အေျခခံာႏန္းမ မးကို
ျပည္နယ္မ မးာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မးမ
တိုက္ရိုက္သုးံ စြဲခင့္ရိရန္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ
ခ မတ္ထမးသည္။

●

က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရး ဦးစီးဌမနမ မးမတဆင့္
လူမေရးအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရန္ ျပည္နယ္မ မးာႏင့္
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မးအမး စမ္းအမးျမႇင့္တင္ျခင္း။

●

တတိယအဆင့္ ေရးေကမက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႔ တည္ေထမင္ျခင္း●

ေဒသခံအဆင့္ ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ အစီအမံမ မးကို ၿမိဳ႕နယ္၊
ရပ္ကက္၊ ရမအဆင့္အထိ ေဆမက္ရက္ျခင္း

●

ေဒသခံအစိုးရ လိုအပ္ခ က္မ မးကို ျဖည့္ဆည္းေပးာႏိုင္ရန္
ပိုင္ဆိုင္မ ဆိုင္ရမအခန္ က႑ကို တိုးခ ႕ြဲ ျခင္း။
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အဓိက

●

ညီမ မရိသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ထူေထမင္ျခင္း၊လူမေရးအစုုအဖ႕ြဲ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊
အခန္ေငဟန္ခ က္ညီေအမင္ထိန္းညိျခင္းာႏင့္ ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း

အေၾကမင္းအရမ
အာႏစ္ခ ဳပ္

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္

စံပံုစံမ မးေဖမ္ေဆမင္ျခင္းတို႕နင့္ ပက္သက္သည့္ ေဆးောႏးပြဲမ မးတင္
အဓိကက သည္။
●

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတင္း ဝင္ေငခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရမ ေဆးောႏးမမ မးသည္
သဘမဝသယံဇမတရင္းျမစ္မ မးတင္ အလန္အမင္း အမရံုစိုက္မမ မးေနသည္။
အခန္ေငရရိသည္ ့ရင္းျမစ္မ မး (အိမ္ၿခံေျမ၊ အေရမင္းအဝယ္ာႏင့္
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငခန္၊ စည္းက ပ္ခန္စသည္တို႕) ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ၿပီး
ဝင္ေငခြဲဝင္ျခင္း အစီအမံမ မး ပါဝင္ေသမ ပို၍ ဟန္ခ က္ညီမ သည့္ နည္းလမ္းရိရန္
လိုအပ္ပါသည္။

●

၂၀၀၈ဖ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(ာႏင့္၂၀၁၅ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ က္မ မး)
ျပဌမန္းခ က္မ မးအရ အခ ိန္တုိ အတင္းတင္ ဘ႑မေရးအစီအမံအသစ္မ မး
ေဖမ္ေဆမင္ာႏုိင္ရန္ အခင့္အလမ္းမ မးရိပါသည္။ ေရရည္အတက္မူ
ေဆးောႏးညိာႏိင္းျခင္းျဖင့္ လုုပ္ေဆမင္ာႏုိင္ပါသည္။

●

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘမတရမးမ မး သည္
ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မတစ္ဆင့္ စီးပမးေရး အစုုအ႐ွိုံးာႏင့္ လူမေရးအစုုအ႐ွိုးံ မ မး

စုုဖြဲ႕ေစာႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ မးကို ဖန္တီးေပးာႏုုိင္ပါသည္။
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ေလ့က င့္ခန္း
အဆင့္

၁

ၿငိမ္းခ မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တင္ ပါဝင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္
စီးပမးေရးဆိုင္ရမ ဆလိက
ု မ
္ မးကို ျပန္လည္ေလ့လမေပးပါရန္

အဆင့္

၂

ေဆးောႏးရန္
ျပည္ေထမင္စု ၿငိမ္းခ မ္းေရး သေဘမတူညီခ က္တင္ မည္သည့္
ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရး ဆိင
ု ရ
္ မ အေၾကမင္းအရမမ မးာႏင့္
စည္းမ ဥ္းမ မး ပါဝင္သင့္သနည္း?
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ေနမက္ဆက္တြဲ

ယခုုသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ စီမံအုပ္ခ ဳပ္မာႏင့္ ဘ႑မေရး စီမံမဆိုင္ရမ
လုုပ္ေဆမင္ေနသည့္ အမရေဖမင္ေဒးရင္းာႏင့္ မိတ္ဖက္အဖ႔အ
ြဲ စည္းမ မး၏ စမတမ္းမ မးာႏင့္
အခ က္အလက္မ မးမ ရယူေရးဆထ
ြဲ မးပါသည္။

အျခမးေသမ ရည္ညႊန္းကိုးကမးမမ မး
Boadway, R. & Shah, A. 2009. Fiscal Federalism: Principles and
Practice of Multiorder Governance. Cambridge University Press.
Boadway, R.W & Hobson, P.A.R. 1993. Intergovernmental Fiscal
Relations in Canada: Canadian Tax Paper No. 96. Canadian Tax
Foundation.
Watts, R. 2008. Comparing Federal Systems (third edition).
Institute of Intergovernmental Relations, School of Policy Studies,
Queen’s University. McGill-Queens University Press.

ေဝါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆိုခ က္မ မး

ေငလံုးေငရင္း အသံုးစရိတ္ - တစ္ာႏစ္ထက္သက္တမ္းပိုသည္ ပစၥည္း၊ ယာႏၱရမးမ မး (ဥပမမ
စက္ရံု၊ အလုုပ္ရံုမ မးအတက္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္၊ ေလယမဥ္၀ယ္ယူျခင္း)၊ အေဆမက္အအံု၊
လမ္းတံတမး စသည့္ ျပင္ဆင္ျခင္း ာႏင့္ အသစ္ေဆမက္လုပ္ျခင္း စသည့္ ရရန္ပိုင္ခင့္မ မးတင္
ရင္းာႏီးျမဳပ္ာႏံမ အသံုးစရိတ္မ မး ျဖစ္သည္။
ကုုန္သယ္ခန္ - မ ိဳးစံုေသမ ကုုန္သယ္ေငေပးေခ ျခင္းမ မးအတက္ အေရမင္းခန္ (ဥပမမ စမးေသမက္စရမာႏင့္ ၀န္ေဆမင္မမ မး)
ကုုန္က စရိတ္ေ၀မ ရန္ စီစဥ္ျခင္း - ေထမက္ပံ့ေငမ မး အသံုးျပဳ၍ ဖက္ဒရယ္ာႏင့္
ျပည္နယ္အစိုးရမ မးအၾကမး အစီအစဥ္ ကုုန္က စရိတ္မ မးကို ေ၀မ က ခံျခင္း
သမမမန္အသံုးစရိတ္ - သမမမန္အသံုးစရိတ္မ မးမမ အစိုးရ၏ အေသးစမးအသံုးစရိတ္ ဥပမမ
၀န္ထမ္းလစမ ေပးေခ မမ မး၊ ပင္စင္လစမေငမ မး၊ ၀န္ထမ္းအက ိဳးခံစမးခင့္ တက္ခ က္မမ မး၊
ေငတိုက္စမခ ဳပ္ာႏင့္ ေငတိုက္လက္မတ္မ မးအေပၚ ေပးေခ ရေသမ ျပည္တင္း

အတိုးေပးေခ းေငမ မးာႏင့္ ျပည္ပေၾကးၿမီ အေပၚတင္ ေပးေခ ရေသမ အတိုးေငမ မး၊
အျခမး၀န္ေဆမင္မမ မး အတက္အသံုးစရိတ္မ မး စသည့္ ခ က္ျခင္း အသံုးစရိတ္မ မး ျဖစ္သည္။
ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မေလ မ့ခ ျခင္း: ဗဟိုအစိုးရမ ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုးရမ မး (သုုိ႕) တစိတ္တပိုင္း
လတ္လပ္ေေသမ အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ မးသို ့ ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခြဲေဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မပိုင္း၊

စီမံခန္႕ခမ
ြဲ ပိုင္းဆိုင္ရမ တမဝန္မ မးကို ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဝါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆိုခ က္မ မး

ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသိ႕ု အခင့္အမဏမာႏင့္ တမဝန္လေ
ြဲ ျပမင္းေပးျခင္း ။ ။
ဗဟိုဝန္ႀကီးဌမနမ မးမ ေအမက္ေျခရိ ရံုးခမ
ြဲ မးကို လုုပ္ပိုင္ခင့္လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းျဖင့္
ဗဟိုအစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တည္ရိေစၿပီး ျပည္သူလူထုာႏင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေစသည္။
လိုေငေထမက္ပျံ့ ခင္း။ ။ အခန္ေငမ မးျဖင့္စးီ ပမးေရးက႑တင္ အစိုးရမ
ထုတ္ယူသံုးစသ
ြဲ ည့္ေငပမမဏထက္ ပိုမ မးေစရန္ စီစဥ္ထမးရိသည့္
အသံုးစရိတ္ပမမဏ
ရင္းျမစ္အေျခ ။ ။ ၀င္ေငမ မးကို တိုင္းေဒသႀကီးာႏင့္ ျပည္နယ္မ မးက
ေကမက္ခံရမအလိုက္ ခေ
ြဲ ၀ရယူျခင္း
စီးပမးေရးအစုအဖြဲ ့။ ။ ဟန္ခ က္ညီမရိျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဆင့္အမ ိဳးမိ ဳးျဖင့္
ာႏုိင္ငံေရးစီရင္စုမ မးအၾကမး ကုန္သယ္စီးပမးေရး အရ ျပည္တင္းေစ းကက္ေပါင္းစီးျခင္း
နည္းလမ္းတစ္ရပ္
တန္းတူညမ
ီ ၽေစရန္ေပးေခ သည့္ေင။ ။ လက္ရိဝင္ေငာႏင့္
ဝန္ေဆမင္မမ မးေထမက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရမ ကုန္က စရိတ္မ မး၏ ျခမးနမးခ က္မ မးကို
တန္းညိေစရန္ရည္ရယ္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး
အစုိးရမ မးသို႕ ေပးအပ္သည့္ ေင။
တန္းတူညမ
ီ ၽ ခ ိနည
္ ျိ ခင္း။ ။ တက္ခ က္ရမတင္ ပါဝင္သည့္ အပိုင္းအမးလံုးကို
တန္းတူညီမၽ တက္ခ ကျ္ခင္း။

ေဝါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆိုခ က္မ မး

အသံုးစရိတမ
္ မး ။ ။ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို ေဆမင္ရက္ရမတင္သံုးစေ
ြဲ သမ
အသံုးစရိတ္မ မး
ဖက္ဒရယ္အစိးု ရ၏ အသံုးစရိတသ
္ ုးံ စျြဲ ခင္းဆိင
ု ရ
္ မ အခင့္အမဏမ ။ ။ ာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ ရည္မန္းခ က္မ မးကို

ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သမလန္သည့္ ဝင္ေငသံုးစာႏ
ြဲ ုိင္မစမ္းအမးကို
အသံုးခ ျခင္း
ဗဟိခ
ု ဳပ္ကင
ို ္မနည္းေသမ ဘ႑မေရးစနစ္ ။ ။ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္တင္
အသံုးစရိတ္မ မးဆိုင္ရမ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးနည္းတူ ဘ႑မေရးအရင္းအျမစ္မ မးကို
ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ရိ အစုိးရမ မးသို႕ ေပးအပ္သည့္နည္းလမ္းကို ဆိုလိုသည္။
အရင္းအျမစ္မ မးဆုိင္ရမ လုပ္ပိုင္ခင့္အမဏမမ မးကို ဗဟိုဝန္ၾကီးဌမနမ မးေအမက္ရိအဆင့္မ မးသိ႕ု
တမဝန္လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) စီမံကိန္းေရးဆျြဲ ခင္း၊ ဘက္ဂ က္လ မထမးျခင္း၊ ေဒသာႏၱရ
အစိုးရမ မး၏ ဝင္ေင၊ ဗဟိုအစိုးရမ ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ လႊြဲေျပမင္းေပးေင၊ ေငေခ းျခင္းဆုိင္ရမ
စနစ္မ မးာႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ ထိန္းေက မင္းခင့္အမဏမ ခြဲေဝေပးျခင္း။

ဘ႑မေင မညီမၽျခင္း။ ။ အသမးတင္ဘ႑မေရးအက ဳိ းအျမတ္မ မး မတူညီမေၾကမင့္ တူညီသည့္
အဆင့္ရိ စီရင္ပိုင္ခင့္ရိနယ္ေျမမ မးတင္ မညီမၽေသမ ဆက္ဆျံ ခင္းမ မး။
ဘ႑မေရးအရ အက းို ျဖစ္ေျမမက္ာႏုိငစ
္ မ္းေလ မ့နည္း ။ ။ စီရင္ပင
ုိ ခ
္ င္ရ
့ န
ိ ယ္ေျမမ မးအလိက
ု ္
အသမးတင္ဘ႑မေရးအက ဳိ းအျမတ္မ မး ကျြဲ ပမးျခမးနမးျခင္းေၾကမင့္ အက ိဳးျဖစ္ေျမမက္ာႏုိင္စမ္း
ေလ မ့နည္းေသမ ေရႊ႕ေျပမင္းသမးလမမမ မး။

ေဝါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆိုခ က္မ မး

ဘ႑မေရးဆိင
ု ရ
္ မ လုပာႏ
္ ုိငစ
္ မ္းရည္။ ။ စီရင္စတ
ု စ္ခ၏
ု အမ ဳိ းမိ းေသမ အခန္ေျခမ မးာႏင့္
တသမတ္တည္းသတ္မတ္ထမးသည့္ အခန္ာႏန္းထမးမ မးမ ဝင္ေင ရရိာႏုိင္မစမ္းရည္ကို ဆိုလိုသည္။
ဘ႑မေရးအကန္႕အသတ္။ ။ လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ဂ ီဒီပီာႏင့္ ဝင္ေငမ မးစသည့္ ညန္းကိန္းမ မးကို

မူတည္၍ ဘ႑မေရးစမ္းရည္ကို တုိင္းတမျခင္း။
ေထမက္ပေ
ံ့ င။ ။ ေထမက္ပံ့ေငဆိုသည္မမ အစိုးရ ဌမနမ မး အခ င္းခ င္းအၾကမး
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္မလိုေသမ သမမန္ေထမက္ပံ့ေင၊ ေငလံုးေငရင္းေထမက္ပံ့ေငမ မး ျဖစ္သည္။
ေထမက္ပံ့ေငကို အစိုးရဌမနျပင္ပ႐ွိိ ပုဂလိကအဖြဲ ့အစည္းမ မး (သို ့) တစ္ဦးခ င္းအမး
ေထမက္ပံ့ရမတင္လည္း ေခၚေဝၚသုံးစသ
ြဲ ည္။ ေထမက္ပံ့ေငေပးအပ္ေသမ အဖြဲ ့အစည္းတင္
အသုံးစရိတ္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရ႐ွိိေသမ အဖြဲ ့တင္ ဝင္ေငျဖစ္သည္။
အလ မးလိက
ု တ
္ န္းတူညမ
ီ ၽျခင္း။ ။ ျပည္နယ္၊စီရင္စုမ မးအၾကမး တန္းတူညီမၽျခင္း နိယမမအရ
အစိုးရတစ္ရပ္မရိသည့္အခါတင္ တန္းတူညီမၽစမ ေငေၾကးခ မ္းသမေသမ လူအမ မးသည္
အစုိးရရိေသမအခါတင္လည္း ထိုသို႕ပင္ ျဖစ္ေနရမည္။ ညီမၽေသမ သူတို႕အမး ညီမၽစမ

ဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဝင္ေငခန္။ ။ တစ္ဦးခ င္းစီ၏ တစ္ာႏစ္ဝင္ေငေပၚတက္ ေကမက္ခံသည့္အခန္ေင။ ဝင္ေင၏
အနည္းအမ မးပမမဏာႏင့္အလုိက္ေကမက္ခံၿပီး အခန္ေငမ အခ ိဳ႕ေသမ အေျခအေနမ မးေပၚမူတည္၍
ာႏုတ္ယူေပးသည္မ မးလည္း ရိသည္။

ေဝါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆိုခ က္မ မး

အစိးု ရမ မးအၾကမး ဘ႑မေငစီမမ
ံ ဆိင
ု ရ
္ မ ဆက္ာႏယ္မမ မး။ ။ ဝင္ေငခြဲေဝျခင္း၊ ေထမက္ပံ့ေငမ မးာႏင့္
ဘ႑မေငလႊြဲေျပမင္းျခင္းမ မးတင္ အဆင့္ဆင့္ရိအစိုးရမ မးအၾကမးရိ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အစီအမံမ မးကိုဆိုလသ
ို ည္။

ကိယ
ု ပ
္ င
ို ဝ
္ င္ေငရင္းျမစ္။ ။ အစုိးရဌမနဆိုင္ရမၾကမး ေငေၾကးလႊြဲပို႕ျခင္း မပါဝင္ဘြဲ အခန္ေကမက္ခံျခင္း၊
ေျမာႏင့္ စီးပမးေရးလုပင
္ န္းမ မးမ ရရေ
ိ သမ အခာႏင့္ က သင္ေ
့ ငမ မး၊ ဝန္ေဆမင္မမ မးမ
တုိက္ရိုက္ရရိေသမ ေဒသာႏၱရ အစုိးရ၏ဝင္ေင။
PARAMOUNTCY (UNION OR STATE/REGION): လုပ္ပိုင္ခင့္အမဏမရရိမ အျမင့္ဆံုးရိျခင္း
အသမးတင္ဘ႑မေရးဆိင
ု ္ရမ အက ဳိ းအျမတ္။ ။ လူတစ္ဦးခ င္းစီမ ေပးေဆမင္ရသည့္အခန္ေငာႏင့္
လူတစ္ဦးခ င္းစီအတက္ ရရိသည့္ အက ိဳးအျမတ္မ မးအၾကမး ျခမးနမးခ က္။
ဝင္ေင။ ။ အစိုးရမ ၎၏အခ ဳပ္အျခမအမဏမ (သို ့)အစိုးရအမဏမကို က င့္သံုး၍ ျပည္သူထံမ
ေကမက္ယူေသမ ရံပံုေင ဝင္ေငမ မးကို တစ္ဦးတစ္ေယမက္၊ ပုဂိဳလ္စု ဝင္ေငခန္၊ ယစ္မ ိဳးခန္၊

ပိုင္ဆိုင္မမ မးာႏင့္ လက္ေဆမင္ဘ႑မမ မးအေပၚေကမက္ခံသည့္အခန္၊ အခမ မးာႏင့္ ဒဏ္ေၾကးမ မး၊
လူမအမမခံလုပ္ငန္းမ မးအတက္ ေငေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း၊ အေထေထရေငမ မး ( အစိုးရမ
သီးသန္႕ရရိေသမ ဝင္ေင၊ အလဴအတန္းမ မး၊ ေသတမ္းစမျဖင့္ ထမးခြဲ့ေသမ အေမပစၥည္းမ မး)
ဝင္ေငခေ
ြဲ ဝျခင္း။ ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခန္ဝင္ေငတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျပည္နယ္၊
တိုင္းအစိုးရမ မးာႏင့္ ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ ခြဲေဝေပးျခင္း။

ေဝါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖင့္ဆိုခ က္မ မး

ဝင္ေငလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္။ ။ အစိုးရအဆင့္မ မးၾကမးတင္ ဝင္ေငပမမဏ ( အခန္ေင သို႕
အခန္ေငမဟုတ္သည့္ဝင္ေင) လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးျခင္း။
မၽေဝထမးသည့္ အခန္ေျခေကမက္ခမ
ံ မ မး။ ။ ဖက္ဒရယ္ာႏင့္ ျပည္နယ္/
တိင
ု ္းေဒသႀကီးအစုိးရမ မးမ ဝင္ေငခန္၊ အေရမင္းအဝယ္ခန္မ မးကြဲ့သို႕
တူညီသည့္အေျခရိသည့္ အခန္ေငမ မးေကမက္ခံာႏုိငမ
္ ရိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
အထူးကုနစ
္ ည္မ မးအခန္။ ။ ယစ္မ ဳိးခန္ကသ
့ြဲ ို ့ သီးသန္ ့ကန
ု ပ
္ စၥညး္ ေပၚတင္
ေကမက္ယသ
ူ ည့္ အခန္။ ဥပမမ။ ေဆးရက္ၾကီး
လူမေရးအစုအ႐ွိုးံ ။ ။ လူမေရး အစီအစဥ္မ မး - က န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊
လူမအေထမက္အပံ့၊ လူမအမမခံ စသည့္ လူထုရရိာႏိုင္ေသမ အရမမ မး
အခန္ေင ဟန္ခ က္ညမ
ီ ရေ
ိ စျခင္း။ ။ အခန္ေငနည္းေသမ ေနရမမ မးကို မ မးေသမ

ေနရမမ မးာႏင့္ ညီေစရန္ တုးိ ျမင္ျ့ ခင္းျဖင့္ ေဒသတစ္ခအ
ု တင္း တင္ အခန္ေငမ မး
ဆင္တူညီေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
အစိးု ရအဆင့္ဆင့္တင္ တန္းတူညေ
ီ စျခင္း။ ။ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တင္ တန္းတူညီေစျခင္း
နိယမမသည္ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တင္ ပို၍ စည္းစိမ္ခ မ္းသမေသမ သူမ မးမ

၎တို႕ေလမက္ မခ မ္းသမေသမ သူမ မးကို ထိုက္သင့္သည့္ ပမမဏ
ျပန္လည္ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္းာႏင့္ ဆုိင္သည္။

