
ျမန္မမာုိႏင္ငံ႐ွိ ိ ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရး စနစ္ 

သင္ခန္းစမမ မး

ၿငိမ္းခ မ္းေရးဆုိင္ရမ မူဝါဒေရးရမေဆ းောႏ းခ က္မ မး



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။



သင္ရိုုးအသုုံးျပဳျခငး္ဆုုိငရ္မ လမ္းညႊနခ္ က္:

ယခုသင္႐ွိိုးပါ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ မးျပည္သူဖတ္႐ွိ ာႏိုင္ေသမ အရမမ မးျဖစ္ပါသည္။ 
အဆိုပါအရမမ မးသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထ န္းလမရန္ ဦးတည္သည့္   
ျမန္မမ့ျငိမ္းခ မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ာႏ င့္ အမ ိဳးသမးအဆင့္ ေဆ းောႏ းပ ြဲတို႕ကို ကူညီေထမက္ပံ့ေပးာႏိုင္ရန ္
ရည္ရ ယ္ပါသည္။ သင္႐ွိိုးႀကီးျဖစ္သည့္ ျမနမ္မာုိႏငင္တံ င ္ဖကဒ္ရယစ္နစ္ က င့္သံုးေရး:ာုိႏငင္ေံရး၊ 
အုပခ္ ဳပေ္ရးာႏ င့္ ဘ႑မေရး႐ွိ ေထမင့္မ မး ဟူ၍ အပိုင္းာႏ စ္ပိုင္းပါဝငပ္ါသည္။ 

ဤသင္႐ွိိုး၏ အခန္း၆ခန္းပါ အပိုင္းတ င္ ျမနမ္မာုိႏငင္႐ံွိ  ိဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရး စနစ ္ကုိ ဦးစမးေပးထမးပါသည္။ 
သင္႐ွိိုးပါ သင္ခန္းစမမ မးအမးလုံးအမး အမရ ေဖမင္ေဒးရ င္း၏ အင္တမနက္စမမ က္ာႏ မျဖစ္သည့္ 
www.asiafoundation.org/where-we-work/myanmar/ မ  ရယူအသုံးျပဳာႏိုင္ပါသည္။ သင႐္ွိိုးာႏ င့္
ပတ္သက္ၿပီး ေမးခ န္း (သိ႕ု) ေတမင္းဆိမု ႐ွိ ိပါက ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အမရ ေဖမင္ေဒးရ င္း၏ ဝန္ထမ္းမ မးကို
ဆက္သ ယ္ေမးျမန္းာႏိုင္ပါသည္။

Nicola Williams, Peace Team Manager, 
nicola.williams@asiafoundation.org

Kyaw Myo Oo, Senior Program Officer,      
kyaw.oo@asiafoundation.org

http://www.asiafoundation.org/where-we-work/myanmar/
mailto:nicola.williams@asiafoundation.org
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အခန္း

အခန္း

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္အမး မိတ္ဆက္ျခင္း

ဗဟိုုထိန္းခ ဳပ္မ ေလ မ့ခ ျခင္း၊ ဝင္ေင လႊြဲေျပမင္းျခင္းာႏ င့္ လူမ ဖ ံ႕ၿဖိဳးေရး

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ ာႏ င့္ ဘ႑မေရးအရ တန္းတူညီမ  ေစျခင္း

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ာႏ င့္ သဘမဝသယံဇမတ အရင္းအျမစ္မ မး

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္႐ွိ ိ ျပည္သူ ့ဝန္ေဆမင္မ  လုပ္ငန္းမ မး၊  
အေျခခံအေဆမက္အအုံမ မးာႏ င့္ လူသမးရင္းျမစ္မ မး

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ာႏ င့္ ျမန္မမ့ ၿငိမ္းခ မ္းေရးေဆ းောႏ း
ျခင္းဆိုင္ရမမ မး

၁

၂

၃

၄

၅

၆

သင္႐ွိိုး မမတိကမ



အပုိင္း ၁

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္အမး
မတိ္ဆက္ျခငး္



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။



ဖက္ဒရယစ္နစ္ဆိသုည္မ မ 
အဘယ္နည္း။

ဖက္ဒရယ ္ဘ႑မေရး 
စနစ္ဆိသုည္မ မ အဘယ္နည္း။

ယေန႕ ေခတ္ျမန္မမာိုုႏငင္၏ံ 
ဖက္ဒရယ ္
ဘ႑မေရးစနစသ္ည္  
မည္သို႕ေသမ 
အသ င္ေဆမင္သနည္း။

1

၁

၂

၃

ဤအခန္းတ င္
ပါဝင္သည့္
အေၾကမင္းအရမမ မး
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး

ဗဟုုိခ ဳပကုုိ္ငမ္ ေလ  မခ့ ျခငး္
ဗဟိုအုစိုးရမ  ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုုးရမ မး (သုုိ႕) တစိတ္တပိုင္း လ တ္လပ္ေသမ
အစိုးရအဖ ြဲ ့အစည္းမ မးသို ့ ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခ ြဲေဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မ ပိုငု္း၊ 
စီမံခန္႕ခ ြဲမ ပိုငုး္ဆိုုင္ရမ တမဝန္မ မးကိုု ပိုုမိုခ ြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည။္

ရင္းျမစအ္ေျခ 
အခ န္၀င္ေင မ မးကိုု တိုုင္းေဒသႀကီး ာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးက ေကမက္ခံရမ အလိုုက္ 
ခ ြဲေ၀ရယူျခင္း

စီးပ မးေရးအစုအ႐ံုွိး 
ာႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရမ တရမးစီရင္ပိုုင္ခ င့္မ မး အၾကမး သဟဇမတ ျဖစ္လ  က္ ရ ိေနသည့္ 
စီးပ မးေရးဆိုုင္ရမ အစုုအစည္း 

တန္းတူညီမၽ  ခ ိနည္ ျိခငး္
တ က္ခ က္ရမတ င္ ပါဝင္သည့္ အပိုင္းအမးလံုးကုိ တန္းတူညီမၽ  တ က္ခ ကျ္ခင္း

ဖက္ဒရယ္စနစ ္
ဖက္ဒရယ္ အစိုုးရပံုုစံမ မ တုုိင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးျဖင့္ဖ ြဲ႕စည္းထမးၿပီး
အစုုိးရအဆင့္ဆင့္တုုိင္းတ င္ သီးျခမးလုုပ္ပိုုင္ခ င့္အမဏမရ ိသည့္အျပင္ ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခ င့္
အမဏမရ ိေသမ၊ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးလည္း မ  ေဝထမးရ ိသည့္(တစျ္ပည္ေထမင္စနစာ္ႏ င့္
ဆန႕္က င္လ က)္ ျပည္ေထမင္စုုစနစ္အသ င္ေဆမငသ္ည္။
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ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ဆိုုသည္မ မ ဗဟိုအစိုးရာႏ င္ ့ဖယ္ဒရယ္နိုင္ငံမ မးၾကမး
အသံုးစရိတ္သြဲုးစ ြဲမ ၊ အခ န္အေကမက္ ဆိုငု္ရမအခ င့္အမဏမ၊
အခ န္၀င္ေင မၽ ေ၀မ ပံုစနစ၊္ ေထမက္ပံ့ေင ာႏ င့္ လႊြဲေျပမင္းမ မ မးအမး သတ္မ တ္ေပးသည့္
စနစ္ျဖစ္သည္။

ေထမက္ပံေ့င 
ေထမက္ပံ့ေင ဆုိသည္မ မ အစိုုးရ ဌမနမ မး အခ င္းခ င္းအၾကမး 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္မလိုုေသမ သမမန္ေထမက္ပံ့ေင ၊ ေင လုုံးေင ရင္းေထမက္ပံ့ေင မ မး 
ျဖစ္သည္။ ေထမက္ပံ့ေင ကုိ အစိုးရဌမနျပင္ပ႐ွိ  ိပုဂ လိကအဖ ြဲ ့အစည္းမ မး (သို ့) 
တစ္ဦးခ င္းအမး ေထမက္ပံ့ရမတ င္လည္း ေခၚေဝၚသံုးစ ြဲသည္။ 
ေထမက္ပံ့ေင ေပးအပ္ေသမ အဖ ြဲ ့အစည္းတ င္ အသံုးစရိတ္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရ႐ွိ ိေသမ 
အဖ ြဲ ့တ င္ ဝင္ေင ျဖစ္သည္။

လူမ ေရး အစုအ႐ွိုးံ
လူမ ၀န္ေဆမင္မ  လုပ္ငန္းအစီအမံမ မး - ာႏုိင္ငံသမးမ မးအမးလံုးရရ ိာိုႏင္သည့္ 
က န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ လူမ အေထမက္အပံ့ာႏ င့္ လူမ အမမခံခ က္
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး



အသုံးစရတ္ိသုံးစ ြဲျခငး္ဆုိငရ္မ အခ င့္အမဏမ 
ာႏုိင္ငံ၏ ရည္မ န္းခ က္မ မးကို ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏  သမလ န္သည့္ 
ဝင္ေင ႐ွိ မာုိႏင္မ အမးကို အသံုးခ ျခင္း

အခ န္ေျခေကမက္ခံမ မ မး
ဖက္ဒရယ္ာႏ င့္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ မးမ  ဝင္ေင ခ န၊္ 
အေရမင္းအဝယ္ခ န္မ မးကြဲ့သို႕ တူညီသည့္အေျခရ ိသည့္ 
အခ န္ေင မ မးေကမက္ခံာႏုိငမ္ ရ ိျခငး္ကို ဆိုလုိသည္

အခ န္ေင  ဟန္ခ က္ညီမ ရ ေိစျခင္း။
အခ န္ေင နည္းေသမ ေနရမမ မးကို မ မးေသမ ေနရမမ မးာႏ င့္ ညီေစရန္ တုိးျမင့္ျခင္းျဖင့္ 
ေဒသတစ္ခုအတ င္းတ င္ အခ န္ေင မ မး ဆင္တူညီေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခငး္
ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခ န္ဝင္ေင တစ္စတိ္တစ္ပိုငး္ကို ျပည္နယ္၊တိုင္းအစိုးရမ မးာႏ င့္ 
ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ ခ ြဲေဝေပးျခငး္

ဝင္ေင လႊြဲေျပမငး္ေပးျခငး္
အစိုးရအဆင့္မ မးၾကမးတ င္ ဝင္ေင ပမမဏ (အခ န္ေင  သို႕ 
အခ န္ေင မဟုတ္သည့္ဝင္ေင ) လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး



ဖက္ဒရယ္စနစ္
တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးျဖင့္ ဖ ြဲ႕စည္းထမးၿပီး အစိုုးရအဆင့္ဆင့္တုုိင္းတ င္ သီးျခမးလုုပ္ပုုိင္ခ င့္အမဏမရ ိသည့္အျပင္ 
ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခ င့္အမဏမရ ိေသမ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးလည္း မ  ေဝထမးရ ိသည့္ (တစ္ျပည္ေထမင္စနစ္ာႏ င့္ ဆန္႕က င္လ က္)
ျပည္ေထမင္စုုစနစ္အသ င္ေဆမင္ေသမ အစုုိးရတစ္ရပ္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုုိသည္မ မ အဘယ္နည္း
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ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏
လုပ္ပိုင္ခ င့္ အမဏမ

တုိင္း/ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရမ မး၏

လုပ္ပိုင္ခ င့္အမဏမမ  ေဝ
ထမးသည့္
လုပ္ပိုင္ခ င့္
အမဏမ



ဖက္ဒရယ္ စနစ္၏
လကၡဏမမ မး

● တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးအတ က္ အစိုးရတစ္ရပ္ရ ိျခငး္ ာႏ င့္ ေဒသမ မးအတ က္ 
ေဒသအဆင့္အစိုးရရ ိျခင္း။

● ေရးသမးထမးေသမ ဖ ြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရ ျိခင္း။

● ဖ ြဲ႕စည္းထမးေသမ အစိုးရမ မးအၾကမး ဥပေဒျပဳေရးာႏ င့္ ဘ႑မေရး
အခ င့္အမဏမမ မးအမး  နည္းလမ္းတက တရမးဝင္ ျဖန္႕ေဝထမးရ ိျခင္း။

● လႊတ္ေတမ္ာႏ စ္ရပ္ထမးရ ိျခင္းလႊတ္ေတမ္တစ္ခုမ မ ျပည္နယ္မ မး 
(သို႕)တိုင္းေဒသၾကီးမ မးမ  အသံမ မးကို ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္မူဝါဒမ မး ခ မ တ္ရမတ င္ 
ပါဝင္ာႏိုင္ေစရနရ္ည္ရ ယ္ပါသည္။ အျခမးလႊတ္ေတမ္တစ္ခုမ မေတမ့ ာႏိုင္ငံေတမ္အဆင့္ 
(သို႕) ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ကိစၥရပ္မ မး အတ က္ ရည္ရ ယ္ပါသည္။

● ဖ ြဲ႕စည္းထမးရ ိေသမ အစိုးရတစ္ခုာႏ င့္တစ္ခေုသမ္လည္းေကမင္း (သို႕)အစိုးရမ မး 
အၾကမး ျဖစ္ေပၚလမေသမ အျငင္းပ ါးမ မ မးကို ေျဖရ င္းာႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ။္

အစိးုရ အဆင့္မ မး:

● ျပည္ေထမင္စုာႏိုင္ငံေတမ္တစ္ခုတ င္ 
အနည္းဆုံး ဗဟိုအစိုးရ (သို႕)
ျပည္ေထမင္စု အစိုးရတစ္ရပ္ာႏ င့္ တုိင္း 
ေဒသအဆင့္ (သုိ႕) ျပည္နယ္အဆင့္ 
အစိုးရမ မး ပါရ ိပါသည္။

● အခ ိဳ႕ျပည္ေထမင္စုာႏိုငင္ံေတမ္မ မးတ င္ 
ေဒသာၲႏရအဆင့္အစိုးရ ဆိုျပီး တတိယ 
အဆင့္တစ္ရပ္ပါရ ိပါသည္။ အနီးဆုံး 
ဥပမမေပးရလ  င္ နီေပၚာႏိုင္ငံ၏ ဖ ြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒအရ ထိုအဆင့္ဆင့္ အစိုးရ
မ မးအလိုက္ အမဏမမ မး ခ ြဲေဝအပ္ာႏ ငး္
ထမးပါသည္။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဘ႑မေရး 
ဆုိသည္မ မ 
အခ န္ေကမက္ခံျခင္းဆိုုင္ရမ 
လုုပ္ပုုိင္ခ င့္အမဏမမ မးကုုိ 
ဗဟုုိခ ဳပ္ကုုိင္မ ေလ  မ့ခ ျခင္းထက္ပိုုပါ 
သည္။ မတူညီေသမ အစုုိးရအဆင့္

မ မးအၾကမးဘ႑မေရးအရ 
စီစဥေ္ဆမငရ္ က္မ မ မး
လုုပ္ေဆမင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘ႑မေရး  
အစီအမံမ မး 

ဘ႑မေရး  
အစီအမံမ မး 

ဘ႑မေရး  
အစီအမံမ မး 

လူမ ေရးဆိုင္ရမ 
အစုအ႐ွိုံး

စီးပ ါးေရးဆိုင္ရမ 
အစုအ႐ွိုံး
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ဝင္ေင ႐ွိ မေဖ ျခင္းာႏ င့္ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရမ 
တမဝန္ဝတၲရမးမ မးကုိ ဗဟုိခ ဳပ္ကုိင္မ  ေလၽ မ့ခ ျခင္း

ဖက္ဒရယ ္
ဘ႑မေရးစနစ္

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ ဆိုသည္မ မ အဘယ္နည္း။



“

1

…ဖက္ဒေရးရ င္းအမ မးစုုတ င္ အစုုိးရအဆင့္ တစ္ဆင့္ခ င္းစီ၏ ေင ေၾကးသုုံးစ ြဲမ ဆုုိငရ္မ 
လုုပ္ပုုိငခ္ င့္အမဏမသည္ ဥပေဒျပဳေရးာႏ င့္ စီမံအုပ္ခ ဳပ္ေရးဆိုုင္ရမ 
တရမးစီရင္ပုုိင္ခ င့္ရ ိနယေ္ျမမ မးတ င္ပင္ တင္းတင္းက ပ္က ပ္ကန႕္သတထ္မးခံရျခင္းမရ ပိါ။ 
မ မးေသမအမးျဖင့္ အစုုိးရမ မးမ  အေထ ေထ ေင ေၾကးသုုံးစ ြဲမ ဆုုိငရ္မ လုုပ္ပုုိငခ္ င့္အမဏမ မ မး
ရရ ိပိုုင္ဆိုုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုု႕ေၾကမင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထမင္စုုမ မးသည္ 
၎တိုု႕၏အေထ ေထ ေင ေၾကးသံုုးစ ြဲမ ဆိုငု္ရမ လုုပ္ပိုုင္ခ င့္အမဏမမ မးကိုု အသံုုးခ ၍ 
ေဒသအစိုုးရမ မးသုုိ႕
ေထမက္ပံ့ေင မ မးေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ထိုတုရမးစရီင္ပိုုင္ခ င့္ရ ိနယေ္ျမမ မးတ င္ေဒသအစုုိးရမ မးမ  
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မစ မ္းသမသည့္ အခ ိဳ႕ေသမ ရည္ရ ယ္ခ က္မ မးကိုု အေကမင္အထည္ေဖမ္ေစရန္ 
ေဆမင္ရ က္ေပးသည္။

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.

“
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ပေရမ္ဖက္ဆမ ရိုုနယ္ ဝက္ထ္စ္၏ အဆိုု



ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုုတ္ျမစ္မ မး

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ဆိုသည္မ မ အဘယ္နည္း။

1

အခ နေ္ျခ ေကမကခ္မံ မ မး

သီးသန္႔ 
အခ န္ေျခမ မးာႏ င့္ 
မ  ေ၀ထမးသည့္ 
အခ န္ေျခမ မး

ဝင္ေင ခြဲ ေဝျခငး္ဆိငုရ္မ
အစအီမမံ မး

အခ န္ဝင္ေင မ မးာႏ င့္
သဘမဝရင္းျမစ္မ  
ရရ ိသည့္ ၀င္ေင မ မး

အခ နအ္ေကမကမ္ မးကိုသု
ဟဇမတ ျဖစ္ေစျခငး္

အခ န္အေကမက္
မ မးာႏ င့္
အသံုုးစရိတ္မ မး

ေင လႊြဲေျပမငး္ေပးျခငး္ာႏ င့္
ေထမကပ္ံေ့င မ မး ေပးအပ္ ျခငး္

တန္းတူညီမ  ျဖစ္
ေစျခင္း ဖက္ဒရယ္
အစိုုးရ၏ ဘက္ဂ က္သံုုး
စ ြဲခ င္ ့အမဏမ
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ျမန္မမာႏုုိင္ငံရ ိ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ 
ေလ  မ့ခ ျခင္း

အဓိကအခ က္မ မးမ မ
ဥပေဒျပဳေရး
● ျပည္နယ္ လႊတ္ေတမ္မ မး
● ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ၂၀၁၅ တ င္ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထမးသည့္ ဇယမး (၂)တ င္ 
ျပဌမန္းထမးသည့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုုင္ရမ တမဝန္မ မး

အုုပ္ခ ဳပ္ေရး
● ဝန္ၾကီးခ ဳပ္ာႏ င့္အစိးုရအဖ ြဲ႕
● ဇယမး (၂) တ င္ပင္ ျပဌမန္းထမးသည့္ 

အုုပ္ခ ဳပ္ေရးဆုုိင္ရမ တမဝန္မ မး (အသံုုးစရိတ္မ မးဆုုိင္ရမ 
တမဝန္မ မး…)

● ဇယမး (၅) တ င္ တိုုင္းေဒသၾကီးာႏ င့္
ျပည္နယ္အစုုိးရတုုိ႕၏ အခ န္ေကမက္ခံျခင္းဆုုိင္ရမ 
အခ င့္အေရးမ မးာႏ င့္ ဝင္ေင အရင္းအျမစမ္ မးကိုု 
ေဖမ္ျပထမးသည္။

တရမးစီရင္ေရး
● ျပည္ေထမင္စုုလက္ေအမက္ရ ိ တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္တိုု႕မ  

တရမးစီရင္ေရး
ေဒသာႏၱရအစုုိးရအတ က္မူ တစံုုတရမ ေဖမ္ျပထမးျခင္းမရ ိေပ။
ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ ေဒသာႏၵရအုပ္ခ ဳပေ္ရးစနစ္ရ ေိသမ္လည္း၊  
ေဒသာႏၵရ အစိုးရ မရ ိေပ။
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ျမန္မမာိုုႏင္ငံသည္ အစုိးရယာႏၲရမးမ မးအမး
ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ  ေလ  မ့ခ ျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းခ င္း  
ေဆမင္႐ွိ က္ေနသည့္ ာႏိုင္ငံတစ္ာုိႏင္ငံျဖစ္သည္။



ဇယမးအမ တ္

၁ က႑အလိုုက္ ျပည္ေထမင္စုု အစိုုးရ၏ အမဏမာႏ င့္ တမ၀န္ရ ိမ 

● စီးပ မးေရးက႑
● လူမ ေရးက႑
● စ မ္းအင္၊ လ  ပ္စစ္ာႏ င့္ သတၱဳတူးေဖမ္မ က႑
● စီမံခန္ ့ခ ြဲမ က႑ (အေထ ေထ  အုုပ္ခ ဳပ္ေရး)

၂ က႑အလိုုက္ ျပည္ေထမင္စုုအစိုုးရ၏ အမဏမာႏ င့္ တမ၀န္ရ ိမ  
(အထက္ပါ ဇယမးအတိုုင္း)

၅ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုုင္းေဒသႀကီးမ မး၏ အခ န္ေကမက္ာႏ င့္ အဖိုးအခမ မး
စမရင္း

Source: Intergovernmental Fiscal Relations In Myanmar. 2016. CESD & JICA. 

ျမန္မမာႏိုုင္ငံ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ

1

၂၀၀၈
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ျမန္မမာႏိုုင္ငံ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ
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၂၀၀၈

ဇယမး (၂) ာႏ င့္ ဇယမး (၅) ျပင္ဆင္ခ က္ (၂၀၁၅)

အဓိကအေၾကမငး္အရမမ မး
● အခ န္ေင ေကမက္ခံျခင္းအပါအဝင္ အုုပ္ခ ဳပ္ေရးဆုုိင္ရမ လုုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကိုု 

လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း
● အခ န္ေျခမ မးကိုု မ  ေ၀ျခင္း (ကုုန္သ ယ္ခ န္ ာႏ င့္ ၀င္ေင ခ န္)
● ျပည္ေထမင္စုု အစိုုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေင ေ၀မ  ာႏိုုင္မည့္ ျဖစ္ာႏိုုင္မည့္ နည္းလမ္းမ မး

ဖန္တီးျခင္း
● အဓိပၸါယ္ မရ င္းလင္းျခင္းာႏ င့္ နမးလည္ရန္ မလ ယ္ကူေသမ အသံုုးအာႏ န္းမ မးေၾကမင့္ 

အနမဂါတ္တ င္ ဥပေဒအသစ္မ မး ေပၚထ က္လမာႏိုုင္ပါသည္။



အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း

ေဝင ထမးေသမ စမရ က္မ ၂၀၁၅ ျပင္ဆင္ခ က္ အပါအ၀င္ 
ဖ ြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ ဇယမး (၁)၊ (၂) ာႏ င့္ (၅) တုုိ႔ကုုိ 
ေလ့လမသံုုးသပ္ေပးပါရန္

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔ ေဆ းောႏ းျခငး္ - (၁၀ မိနစ္)
၂၀၁၅ ျပင္ဆင္ခ က္သည္ ထိေရမက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀မ 
႐ွိ ပိါသလမး။ ဟုုတ္ပါသည္/မဟုုတ္ပါ ….အဘယ့္ေၾကမင့္နည္း။

အုုပ္စုုအလုိက္ တင္ျပေဆ းောႏ းျခငး္ - (၁၀ မိနစ)္
ျပန္တင္ျပမည့္ သူတစ္ဦးကိုု အဖ ြဲ႔ထြဲမ  ေရ းခ ယ္ေပးပါရန္။ 

၁

၂

1

၃

အဆင့္

အဆင့္
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ျမန္မမာႏိုင္ငံ အစိုးရ ဖ ြဲ ့စည္းပုံ

1

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒသည္ တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္တိ႕ုကို ုတရမးဝင္ဖ ြဲ႕စည္းေပးခြဲ့သည္။ 
ဥပေဒျပဳေရးဆိုုင္ရမ တမဝန္မ မးကို တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္အစုုိးရမ မးကိုု သတ္မ တ္ေပးခြဲ့ၿပီး အခ နေ္င မ မး 
ေကမက္ခံခ င့္ာႏ င့္ ျပန္လည္အသံုုးခ ခ င့္ကိုု လည္း ေပးထမးသည္။
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ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရ

တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္ (၁၄) ေနျပည္ေတမ္ (ျပည္ေထမင္စုုနယ္ေျမ) (၁)

ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ ဳပ္ 
ခ င့္ရတုုိင္း (၁)

ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ ဳပ္ 
ခ င့္ရေဒသ (၅)

ခရိုုင္မ မး (၇၁)

ၿမိဳ႕နယ္မ မး (၃၃၀)

ခရိုုင္မ မး (၂)

ၿမိဳ႕နယ္မ မး (၈)

ရပ္က က္ာႏ င့္ 
ေက းရ မမ မး 

(၂၄၃)

ရပ္က က္ာႏ င့္ေက း
ရ မမ မး (၁၆၅၁၆)



ျမန္မမာႏိုင္ငံ အုပ္ခ ဳပ္မ ဆိုငရ္မဖ ြဲ ့စည္းပုံ
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ျပည္ေထမင္စုုအဆင့္ ဝန္ႀကီး
ဌမနမ မး

ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑မ
ကိုယ္ပုိင္ အရင္းအျမစ္မ  ရရ ိ 
ေသမအခ န္ေင ဇယမး (၅)

ျပည္ေထမင္စု ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းျခင္း၊ 
ေထမက္ပံ႔ေင မ မးာႏ င့္ ာႏိုင္ငံျခမးမ  အကူအညီမ မး

ျပည္နယာ္ႏ င့္ တုိင္းေဒသ
ႀကီး၏ ထည့္ဝင္မ 

ျပည္ေထမင္စုုဘက္ဂ က္

ျပည္ေထမင္စု ဘက္ဂ က္သုံး
တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္ရ ိ ဌမနမ မးာႏ င့္

ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီး
ဌမနမ မးလက္ေအမက္ရ ိ အစိုးရပိုင္

စီးပ မးေရးလုပ္ငနး္မ မး

တိုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္႐ွိ ိ
ဌမနမ မးာႏ င့္ ာႏ စ္ခစုလုံး႐ွိ ိ

ဘက္ဂ က္မ မး

တိုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္
ျပည္နယ္ဘက္ဂ က္သုံး

တိငု္းာႏ င့္ျပည္နယ္ရ ိ ဌမနမ မး

က န္းမမေရးာႏ င့္ပညမေရး ဌမနမ မးအပါအဝင္
ဌမနေပါင္း ၃၀ေက မ္ ရ ိပါသည္။

စုိက္ပိ ဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတ င္း၊
လ  ပ္စစ္၊ လမ္းာႏ င့္ ေဆမက္လုပ္ေရးအပါအဝင္
ဌမနေပါင္း ၂၀နီးပါး ရ ိပါသည။္

စည္ပင္သမယမေရး (Development 
Affairs Office-DAO ႐ံုွိးမ မး၊
အစိုးရ႐ွိုံးမ မးာႏ င့္ တရမး႐ွိုံးမ မး



ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏
လက္႐ွိ ိဘ႑မေရးဆုိင္ရမ
အစီအမံမ မး

တိုုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တုို႕ရ  ိ
ကုုိယ္ပိုငုဝ္ငေ္င ရငး္ျမစမ္ မး
● မ မးေသမအမးျဖင့္ မေျပမပေလမက္ေအမင ္နည္းပါး
● အေျခခဥံပေဒ ၂၀၁၅ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ က္တ င္

ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ မးတိုးလမေစေသမ
အခ င့္အလမ္းမ မးကို ထည့္သ င္းထမးပါသည္။

အခ နဝ္ငေ္င မၽ ေ၀ျခငး္
● ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မ စ၍ အစီအမံသစ္မ မး
● ၂၀၁၅ ေျခဥျပင္ဆင္ခ က္အရ ကုန္သ ယ္ခ န္ာႏ င့္ 

ဝင္ေင ခ န ္ျပည္နယ/္တိုင္းအစိုးရတို ့မ  ေကမက္ခံခ င့္ 
႐ွိ ိသည္။

အေထ ေထ ေထမက္ပ့ံေင 
● ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ စ၍ ယခင္လုိေင ျပ 

ေထမက္ပံ့ေင ခ ြဲေ၀မ စနစမ္  ပံုေသနည္းအေျချပဳ 
တ က္ခ က္ခ ြဲေ၀ သည့္ပံုစံ ေျပမင္းလြဲက င့္သံုးသည္။

● လက္ေတ ႔ တ င္ ခ ြဲေ၀မ အေျခခမံ မ 
႐ွိ ပ္ေထ းေနဆြဲျဖစ္သည္။
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ျပည္နယာ္ႏ င့္
တိုငး္ေဒသႀကးီမ မး၏

အဓကိဝငေ္င ရင္းျမစမ္ မး
ဇယမး (၅)

ျပဌမနး္ခ က္အတုိငး္

လက္႐ွိ ိျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး

ဘ႑မေရးာႏ င့္ စီးပ ါးေရးလုပင္နး္ 

● ယစ္မ ဳိးခ န္ာႏ င့္ ျပည္တ င္းကနုစ္ညခ္ န္
● ျပည္နယ္/တိငု္းေဒသၾကးီ တို႕၏ရင္းာႏ ီးျမႇဳပ္ာႏ ံမ မ  အျမတ္ဝင္ေင  
● ဝင္ေင ခ န္* 
● ရင္းာႏ ီးျမႇဳပ္ာႏ ံမ ာႏ င့္ အမမခံလုပ္ငန္းတိ႕ုမ  အခ န္ေင *
● ကုန္သ ယလ္ပု္ငန္းခ န္ာႏ င့္ စက္မ လုပ္ငန္းတိ႕ုအေပၚ မ  အခ န္ရရ ိေင *
စည္ပငသ္မယမ
● ဖ ံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အဖ ြဲ႕အစည္းမ မးမ  ရရ ိေင 
ပို ့ေဆမငေ္ရး
● ျပည္နယ္/တိငု္းေဒသၾကးီမ မးမ စီမခံန္႕ခ ြဲေသမ 

လမ္းတံတမးေၾကးမ မး 
● ျပည္တ င္းေရေၾကမင္းသုးံ ေရယဥ္ မ မးာႏ င့္ 

ကုန္းလမ္းဆကသ္ ယေ္ရးသုးံ ေမမ္ေတမ္ယဥ္မ မးမ  ရရ ိသည့္ 
အခ န္မ မး 

● သေဘမာၤတညေ္ဆမက၊္ ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္းေရးလပု္ငန္းတိ႕ုမ  
ရရ ိေသမ အခ န္ေင *

● ေလေၾကမင္းသယယ္ပူိ႕ုေဆမငေ္ရးမ  ရရ ိေသမအခ န္ေင *
ငါးလုပင္နး္ာႏ င့္ သစ္ေတမမ မး
● က ၽန္းသစ္ာႏ င့္ အျခမးကန္႕သတ္ထမးေသမ သစ္မမမ မးမ လႊြဲ၍ 

က န္သစ္မ မးအမးလုးံအေပၚ အခ န္ေကမက္ခံမ 
● ေရခ ိဳငါးမ မးမ  အခ န္ရေင 
● ကမ္း႐ွိိုးတန္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ  အခ န္* 

ေရာႏ င့္ေျမ
● ေျမခ န္
● ေရခ န္ာႏ င့္ တမတမခံ န္
သတၱဳာႏ င့္ တူးေဖမ္ေရးလုပင္နး္မ မး
● သတၱဳတ င္းာႏ င့္ တူးေဖမ္ေရးလပု္ငနး္မ မးမ အခ န္ေင *
● ေရနံာႏ င့္ သဘမဝဓမတေ္င ႕မ မးမ အခ န္ေင * 
● ဆမးခ န္
ဟုိတယ္ာႏ င့္ ခရီးသ မးလုပင္နး္
● ဟိုတယာ္ႏ င့္ တည္းခုိေဆမင္မ မးကို စည္းၾကပ္ေသမ အခ န္*
● ခရီးသ မးလုပင္န္း အခ န္*
လူမ ေရး
● ပုဂ လိကေက မင္းမ မးာႏ င့္ သင္တန္းေက မင္းမ မးမ ရရ ိေသမ အခ န*္
● ပုဂ လိကေဆးရံုမ မးာႏ င့္ ေဆးခန္းမ မးမ ရရ ိေသမ အခ န္*
● အိမ္ရမာႏ င့္ အေဆမကအ္ဦးမ မးမ ရရ ိေသမအခ န္*
● အာႏုပညမ၊ ဂီတာႏ င့္ ရုပ္ရ င္မ မးမ ရရ ိေသမအခ န္*
တရမးရံုးမ မး
● တရမးရံုးမ မးမ ခ မ တ္ေသမ ဒဏ္ေၾကးမ မး
● ဝန္ေဆမင္မ မ မးမ ေကမက္ခံရရ ေိသမ အခ န္မ မး
ျပည္ေထမငစ္ု အစိုးရ
● ျပည္ေထမင္စုရန္ပံုေင စမရင္းမ ရရ ိေသမေင 
အျခမး
● ျပည္သူ႕ဘ႑မေင 
● အျခမးေသမေင ေၾကးာႏ င့္ ပိုင္ဆိုင္မ မ မး



လက္႐ွိ ိျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အစီအမံမ မး

အခ နဝ္ငေ္င ခ ြဲေဝျခငး္

● အခ န္ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခငး္သည္ ၂၀၁၅ ေျခဥျပင္ဆင္ ခ က္မ  
ဝင္ေင ာႏ င့္ ကုန္သ ယ္ခ န္တို ့ာႏ င့္ သက္ဆုိင္သည္။

● ၂၀၁၆-၂၀၁၇တ င္ တုုိင္းေဒသႀကီးန င့္ ျပည္နယ္တိုု႕ရ ိ 
စုုစုုေပါင္းဝင္ေင ၏ (၉) ရမခိုုင္ာႏ န္း
● (တင္သ င္းကုန္မဟုုတ္ေသမ) ကုုန္သ ယ္ေရးာႏ င့္ 

အထူးကုုန္စည္မ မးမ  ရရ ိသည့္ 
အခ န္ဘ႑မမ မး၏ (၁၅) ရမခိုင္ာႏ န္း

● ၿမိဳ႕နယ္အလိုုက္ 
တစ္ဦးခ င္းစီမ ေကမက္ခံထမးသည့္ ဝင္ေင ခ န္မ မး 
(ယခင္က စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔မ မးာႏ င့္ ခ ြဲေ၀)၏ 
(၅) ရမခုုိင္နူန္း 

● ၿမိဳ႕နယ္အလိုုက္ ေကမက္ခံထမးေသမ 
တံဆိပ္ေခါင္းခ န္၏ (ယခင္က စည္ပင္သမယမ
အဖ ြဲ႔မ မးာႏ င့္ ခ ြဲေ၀) (၂) ရမခိုုင္ာႏ န္း

● တိုုင္းေဒသာႏ င့္ ျပည္နယ္အလိုုက္ 
ေကမက္ခံရမ အတိုုင္း ခ ြဲေ၀ရမတ င္ ‘ရင္းျမစ္အေျခ’
ာႏ င့္ ‘ဆင့္ပ မးအေျခ’ တို႔ျဖင့္ ခ ြဲေဝသည။္
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မြဲဆာႏၵနယ္အလိုုက္ ဖ ံ႕ၿဖိဳ းေရး ရံပုုံေင  

● ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တ င္စတင္တည္ေထမင္

● ဘ႑မေင လ ြဲေျပမင္းမ အမးလံုုး၏ (၁) ရမခုုိင္ာႏူန္း

● ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္အတ က္ သန္း (၁၀၀) က ပ္
● လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္ ပ မ္းမၽ  မညီမ  မ 

● မြဲဆာႏၵနယ္အဆင့္ရ ိ 
အေသးစမးအေျခခံအေဆမက္အအံုုာႏ င့္ 
အျခမးေသမရင္းာႏ ီးျမဳပ္ာႏ ံမ လုုပ္ငန္းမ မး အတ က္ 
ာႏ စ္စဥ္ေထမက္ပံ့ေင မ မး

● လႊတ္ေတမ္သည္ မြဲဆာႏၵနယ္အလုုိက္ ဖ ံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရံပံုုေင  ကို စီမံခန္႕ခ ြဲသည္။ 

● ၿမိဳ႕နယ္ေကမ္မတီအသီးသီးမ  စီမံခန္႕ခ ြဲေသမ 
လုုပ္ငန္းစဥ္မ မး မ တစ္ဆင့္ ေရ းခ ယ္
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ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု

ခ င္းစီအတ က္
က ပ္သန္းတစ္ရမ

လက္႐ွိ ိျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အစီအမံမ မး



တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးရ ိ လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္ ပ မ္းမ  
ဝင္ေင ရင္းျမစ္မ မး

Source: MOPF; Renaissance Institute staff estimates

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏ စ္ 
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ျပည္ေထမင္စုမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးီအစိုးရမ မးထသံို႔
ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းမ သည္ ပံုစံသံုးမ ိဳးရ ိသည္: 
အေထ ေထ ေထမကပ္ံ့ေင လႊြဲေျပမင္းမ ၊
အခ န္ဝင္ေင မ  ေဝမ ာႏ င့္ ဖ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ရံပုံေင တုိ႔ျဖစ္ၾကသည။္ ဗဟုိမ ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းမ သည္
ျမန္မမတစ္ာုိႏင္ငံတည္းတ င္ရ ိသည္မဟတုေ္ပ။

အေထ ေထ ေထမကပ္ံ့ေင လႊြဲေျပမင္းမ သည္ ျပည္ေထမင္စုမ 
တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မးထံသို႔ အႀကီးမမးဆံုး
လႊြဲေျပမင္းမ ျဖစ္သည။္

ဒုတိယအႀကးီဆံုးေသမ ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းမ သည္
အခ န္ဝင္ေင လႊြဲေျပမင္းမ ျဖစ္ၿပီး အခ န္တို႔၏ ေဝစုတစ္ပံုအမး
၎အခ န္တို႔ကို ေကမက္ယရူရ ိခြဲ့ေသမ မြဲဆာႏၵနယ္သို႔
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရ ိ အေထ ေထ ေထမက္ပံ့ေင လႊြဲေျပမင္းမ မ မး

Source: Data from the Budget Department, MOPF
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၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏ စ ္

1

တစ္ာႏိုုင္ငံလံုုး
ပ မ္းမ  

တစ္ဦးခ င္းရေင အရ သိသမစ မ က ြဲျပမးမ ႐ွိ ိသည့္ 
ေထမက္ပံ့ေင 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရ ိ
ပ မ္းမ  လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္ အခ န္ဝင္ေင မ  ေဝမ 

Source: Data from the Budget Department, MOPF
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ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇

1

အခ နမ္  ေဝျခငး္မ တစ္ဦးခ ငး္အလုိက္ဝငေ္င 
သိသိသမသမ က မျခမးခ က္မ မး

တစာုိ္ႏငင္လံံုး
ပ မး္မ  
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Source: Data from the Budget Department, MOPF
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ကိုုယ္ပိုုင္ရင္းျမစ္မ ရရ သိည့္ လူတစ္ဦးခ ငး္စအီလိုက္ ဝင္ေင ပ မး္မ   
သိသမစ မ က ြဲျပမးမ ႐ွိ ိသည့္တိုုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မး

တစာုိ္ႏငင္လံံုး
ပ မး္မ  
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တိုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးရ ိ ကိုုယ္ပိုုင္ရင္းျမစ္မ ရရ ိသည့္ 
ဝင္ေင ပ မ္းမ  (လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုက္)

ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇



အဓိက
အေၾကမင္းအရမ
အာႏ စ္ခ ဳပ္

● ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစသ္ည္ မတူညီေသမအဆင့္မ မးရ ိ အစုုိးရမ မးအၾကမး 
ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ အစီအမံမ မးပင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီးပ မးေရးအစုုအဖ ြဲ႕ာႏ င့္ 
လူမ ေရးအစုုအဖ ြဲ႕ မ မးအၾကမး စုုစည္းတ ြဲကပ္ထမးသည့္ “အခ ိတ္အဆက”္ 
ပင္ျဖစ္သည္။

● ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္သည္ ေျပမင္းလြဲလမေနေသမ 
စနစ္တစ္ခုုလည္းျဖစ္သည္။

● ၂၀၀၈ ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒာႏ င့္ ၎၏ ၂၀၁၅ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ က္မ မးသည္ 
တိုုင္းေဒသၾကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မး၏ ဘ႑မေရးဆုုိင္ရမ တမဝန္မ မးကိုု 
ပိုုမုုိတိုုးပ မးလမေစရန္ အခ ိဳ႕ေသမ အခ င့္အလမ္းမ မး ေပးထမးသည္။

● တိုုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တုုိ႕၏ ကိုုယ္ပိုုင္ရင္းျမစ္မ ရရ သိည့္ဝင္ေင သည္ 
မ မးေသမအမးျဖင့္ မေျပမပေလမက္ေအမင ္နည္းပါးသည္။

● တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရ၏ ဝင္ေင  လႊြဲေျပမင္းမ ကိုု 
အဓိကအမးျဖင့္ မ ီခိုုေနရဆြဲျဖစသ္ည္။

● တိုုင္းေဒသႀကီး ာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မး အတ င္း လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္ ပ မ္းမ   ဝင္ေင  
ရရ ိမ ပမမဏသည္ သိသမထင္ရ မးစ မ က ြဲျပမးမ  ရ ိေနသည္။ 

● ျခံဳငံုုၾကည့္လ  င္ ျပည္နယ္မ မး၏ လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္ ပ မ္းမ   
အေထ ေထ ေထမက္ပံ့ေင ရရ ိမ ပမမဏသည္ တိုုင္းေဒသႀကီးမ မးထက္ပိုု၍ 
မ မးေလသည္။ ျပည္နယ္မ မးသည္ အခ န္ဝင္ေင စစုေုပါငး္လညး္ ျမင့္မမးသည္။
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အဆင့္ 

ေလ့က င့္ခန္း 

လူတစ္ဦးခ င္း ပ မ္းမ   ၀င္ေင ရရ ိမ ကုုိ ရ င္းျပထမးေသမ 
ဆလုုိက္မ မးကုုိ ေလ့လမေပးပါရန္။ 

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔ ေဆ းောႏ းျခင္း (၁၀ မိနစ္) 
ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ မညီမ  ျခင္း သည္ ျပႆနမတစ္ခုု 
ဟုုတ္ပါသလမး။ အဘယ္ေၾကမင့္ ဟုုတ္/မဟုုတ္ 
ျဖစ္သည္ကိုု႐ွိ င္းျပေပးပါရန္။

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔တင္ျပျခင္း (၁၀ မိနစ္)
ျပန္တင္ျပမည့္ သူတစ္ဦးကိုု အဖ ြဲ႔ထြဲမ  ေရ းခ ယ္ေပးပါရန္။ 
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၁

၂

1

၃

အဆင့္ 

အဆင့္ 



အပုိင္း ၂

ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္မ ေလၽ မ့ခ ျခင္း၊ ဝင္ေင  လႊြဲေျပမငး္
ေပးအပ္ျခငး္ာႏ င့္ လူမ ဖ ႔ံၿဖိဳးေရး



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။
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ေင လုံးေင ရငး္ အသုံးစမးရတ္ိ
စစ္အသံုးစမးရိတ္မ အပ ယမဥ၊္ အေဆမက္အဦးာႏ င့္ လမ္းမ မးအတ က္ ျပဳျပင္စမးရိတ္ာႏ င့္
ထိန္းသိမ္းစမးရိ္တ္တုိ႔ကြဲ့သို႔ေသမ တစာ္ႏ စ္ထက္ပိုခံေသမ ပိုင္ဆိုင္မ ပစၥည္းမ မးတ င္
ရ င္းာႏ ီးျမ ဳပ္ာႏ ံမ 

ေင လုံးေင ရင္းဝင္ေင 
ပိုင္ဆိုင္မ မ မးေရမငး္ခ ျခင္း၊ ပုဂ လိကရံပံုေင မ မးမ ရရ ေိသမအရမမ မးာႏ င့္
ာႏိုင္ငံျခမးအေထမက္အပံ့မ မးမ ရရ ိေသမ ဝင္ေင မ မး

ဗဟုိခ ဳပကုိ္ငမ္ ေလ မခ့ ျခငး္
ဗဟုုိအစိုးရမ  ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုုးရမ မး (သိုု႕) တစိတ္တပိုင္း လ တ္လပ္ေေသမ
အစိုးရအဖ ြဲ ့အစည္းမ မးသို ့ ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခ ြဲေဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မ ပိုငု္း၊ 
စီမံခန္႕ခ ြဲမ ပိုငုး္ဆိုုင္ရမ တမဝန္မ မးကိုု ပိုုမိုခ ြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည။္

စုစည္းမ ေလ မခ့ ျခငး္
ဗဟိုဝန္ႀကီးဌမနမ မးမ လက္ေတ ႕ေျမျပင္တ င္လုပ္ေဆမင္ေနေသမ ဝန္ႀကီးဌမနမ မးထံသုိ႔
တမဝန္မ မး လႊြဲေျပမင္းေပးၿပီး ၎တို႔ကုိ စီမံဆံုးျဖတ္ခ င့္ာႏ င့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ ဳပ္ခ င့္ရမဌမနမ မးအျဖစ္ လုပ္ပိုငခ္ င့္ ပိုမိုေပးကမ ဗဟိုအစိုးရ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနာႏ င့္ ဆက္လက္တည္ရ ိၿပီး ျပည္သူမ မးာႏ င့္ ပိုမိုနီးကပ္စ မ
တည္ရ ိေစျခင္းျဖစ္သည္။

2

ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး
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ဘ႑မေင ေထမကပ္ံမ့ ကို တနး္တညူမီ  ျဖစေ္စရန္ ညိ ယျူခငး္
ဖက္ဒရယ္ အစိုးရမ တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မးကို ရရ ိေသမ ဝင္ေင သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆမင္မ ေပးေသမ ကုန္က စမးရိတ္ က မျခမးမ မ မးကို ထိန္းညိ ရန္ ရည္ရ ယ္ခ က္ျဖင့္
ေထမက္ပံ့ေပးေသမ ဘ႑မေင 

ဘ႑မေရးဆိငုရ္မ ဗဟိခု ဳပက္ိငုမ္ ေလ မခ့ ျခငး္
အသုံးစရိတ္မ မးကို တမဝန္ယူ သုံးစ ြဲမည့္ နည္းလမ္း၊ သက္ဆိုင္ရမဘ႑မေရး
အရင္းအျမစ္မ မးကို မည္သို ့ခ ြဲေဝမည္ စသည့္ နည္းလမး္မ မးကို ေဖမ္ျပထမးရမည္။
ဤ ဘ႑မေရး အရငး္အျမစ္မ မးကို ဗဟိအုစိုးရ ရပံုံေင မ ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသို ့
က႑အလိက္ု ခ ြဲေဝတမဝန္ယူေစျခငး္ သို ့မဟုတ္ စီမံကိန္းေရးဆ ြဲျခင္းာႏ င့္
ဘက္ဂ က္ေရးဆ ြဲျခင္း၊ ေဒသာၲႏရအခ န္အေကမက္ရေင ၊ ဗဟုိမ ေဒသာႏၲရ
လ ြဲေျပမင္းေပးအပ္ေင ၊ ေခ းေင စသည့္ စနစတ္စ္ခု၌ ေဒသာၲႏရအစိုးရအမး
ပိုမိုျပည့္ဝသည့္ ထိန္းခ ဳပ္လုပ္ပိငု္ခ င့္ ခ ြဲေဝအပ္ာႏ ငး္ျခင္းမ ဳိး ျဖစ္ာႏိုင္ပါသည္။

လူတစဥ္းီခ ငး္စီ ပ မး္မ  ဝငေ္င 
လူတစ္ဦးခ င္းစီအမး မ  ေဝေပးထမးေသမ ဝင္ေင 

ဝငေ္င မ  ေဝျခငး္
ဖက္ဒရယ္အခ န္ဝင္ေင ေဝစုတစ္စအုမး ျပည္နယ္ာႏ င့္ ေဒသာၱႏရအစိုးရမ မးထံသုိ႔
ခ ြဲေဝေပးျခင္း

2

ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး



ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ  
ေလ မ့ခ ျခင္းအတ က္ လက္ရ ိ မူေဘမင္သည္ 
မည္သို ့အေျခအေနရ ိသနည္း။

ဘ႑မေရးအရ ဗဟုုိခ ဳပ္ကိုုင္ေလ မ့ခ ျခင္းမ မ 
မည္သိုု႕ေသမ ေျပမင္းလြဲလမမ မ မး ႐ွိ ိသနည္း။

လူအရင္းအျမစ္ဖ ံ႕ၿဖိဳးတိုုးတကေ္ရးာႏ င့္ 
တစ္ဦးခ င္းပ မ္းမၽ ဝင္ေင  တိုု႕သည္ 
ဘယ္သို ့ေသမ ေျပမင္းလြဲလမမ မ မး ရ ိသနည္း။

၁

၂

၃

ပါဝင္သည့္
အေၾကမင္းအရမမ မး
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တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္ ဘ႑မေင အသံုးစမးရိတ္မ မး ျမင့္တက္လမျခင္း
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၂၀၁၂-၁၃ သည္
ျပည္နယာ္ႏ င့္တိုင္းမ မး
ျပည္ေထမင္စုမ ဘတ္ဂ တ္ေင 
သီးသန္႔ရေသမ ပထမာႏ စ္ျဖစ္သည္။
အသံုးစမးရိတ္မ မးသည္
စတင္ခ မ တ္ခြဲ့ေသမ ၂၀၁၂-၁၃တ င္
၈၆၄,၁၂၂ သန္းမ ၂၀၁၇-၁၈ တ င္
၂,၄၇၄,၉၄၂ သန္းသုိ႔
ျမင့္တက္သ မးသည္။ ၆.၄
ရမခိုင္ာႏ န္းမ စုစုေပါငး္အသံုးစမးရိတ္
၁၂ရမခိုင္ာႏ န္းနးီပါး ခန္႔မ န္းေခ 
တိုးတက္သ မးသည္။

တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မး၏
အသံုးစမးရိတ္သည္ ျပည္နယ/္တိုင္း
၁၄ခုတ င္ ပ မ္းမ  လူတစ္ဦးလ  င္
၅၀,၀၀၀ က ပာ္ႏ င့္ ညီမ  သည။္



တိုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္အသံုးစမးရိတ:္ အျခမးေသမ
ာႏိုင္ငံမ မးာႏ င့္ ာႏ ိငး္ယ ဥ္လ  င္ နည္းပါးေနေသးသည္
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တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အဆင့္တ င္ အသံုးစမးရိတျ္မင့္တက္လမျခင္းသည္
သတ္မ တ္ထမးေသမ အတိုင္းအတမပမမဏမ မး အတ င္းာႏ င့္ စုစုေပါငး္
အစိုးရအသုံးစမးရိတ္ ေဝစုအတ င္းတ င္ပါ ျမင့္တက္လမၿပီး တုိင္းာႏ င့္
ျပည္နယ္မ မးအမး ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ျပည့္စံုာႏိုင္ေစရန္
အခ င့္အလမ္းမ မး ပိုမိုေပးေလသည္။

ထိုကြဲ့သုိ႔ တိုးျမင့္လမေသမ္လည္း တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အဆင့္ရ ိ
အသံုးစမးရိတ္မ မးသည္ စုစုေပါင္းအစိုးရအသံုးစမးရိတ္ထြဲတ င္
ေဝစုပံုၾကည့္လ  င္ နည္းေနေသးသည္။

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔၏ အစိုးရအသံုးစမးရိတ္ ေဝစုမ မးသည္
အျခမးေသမ အမရ ာႏိုင္ငံမ မး၏ အသံုးစမးရိတာ္ႏ င့္ ယ ဥ္ၾကည့္လ  င္
နည္းေနေသးသည္။

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.



အမရ အျခမးေနရမမ မးရ ိ ေဒသာၱႏရအစိုးရမ မးအမး
အသုံးစမးရိတ္ သံုးစ ြဲရန္ ခ မ တ္ေပးထမးေသမ တမဝန္အခ ိဳ႕
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နီေပါ ေဒသာၱႏရကုိယ္ပိငု္
အုပခ္ ဳပခ္ င့္ အကဥ္ပေဒ
(၁၉၉၉)

ဘဂာၤလမးေဒရ့ ္ ျပညေ္ထမငစ္ု
ပါရရီ ဒ္ အကဥ္ပေဒ (၂၀၀၉)

ကီရမးလမးျပည္ - အိာိႏၵယျပညန္ယ္
ေဒသာၱႏရအစိးုရ အကဥ္ပေဒ
(၁၉၉၄)

က န္ျမဴနယ္ာႏ င့္ ဆနခ္တ္
စီမအံပုခ္ ဳပေ္ရး ကေမမၻဒးီယမး
ဥပေဒ (၂၀၀၁)

ေက းရ မဖ ံ႔ၿဖိဳးေရး ေကမ္မတီမ မး
(ပ မ္းမ  လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀)

ျပည္ေထမင္စု ပါရီရ ဒ္မ မး
(ပ မ္းမ  လူဦးေရ ၂၇,၀၀၀)

ဂရမ္ ပန္ခ မယက္မ မး
(ပ မ္းမ  လူဦးေရ ၂၅,၀၀၀)

က နျ္မဴနယ္မ မး (ပ မ္းမ  
လူဦးေရ ၈,၀၀၀)

• ေသမက္ေရ
• မူလတန္းပညမေရး

သင္ၾကမးမ အေထမကအ္ကမူ မး
• အေျခခံက န္းမမေရး

အေထမက္အကပူစၥည္းမ မး
• ေက းရ မလမ္းမ မး
• ေက းရ မ ဆည္ေျမမင္းစနစ္

• ေက းရ မလမ္းမ မး၊
ေျမေအမက္ေျမမင္းမ မး

• ေရတ င္းမ မး၊ ေရစုပ္စကမ္ မး၊
တိုင္ကီမ မး၊ ေရအိုင္မ မး

• ဆည္ေျမမင္းစနစ္ာႏ င့္
ေရေျမမင္းစနစ္မ မး

• လမ္းမီး

• မူလတန္းႀကိဳ၊မူလတန္းာႏ င့္
မူလတန္းလ န္ေက မင္းမ မး

• ေဆးေပးခန္းမ မးာႏ င့္ ေဆး႐ွိံုမ မး
• ေက းလက္ေရေပးေဝေရး စနစ္
• အမိ က္စ န္႔ပစ္ေရးစနစ္
• အမ မးျပည္သူသံုးအိမ္သမာႏ င့္

ေရခ ိဳးခန္းမ မး
• ေန႔ကေလးထိန္း

ေက မင္းမ မး

• ေက းရ မလမ္းာႏ င့္ တံတမးမ မး
• ေက းရ မေရေပးေဝမ စနစ္မ မး
• ေက းရ မ ဆည္ေျမမင္းစနစ္
• မူလတန္းေက မင္းပညမ

သင္ၾကမးမ အေထမက္အကမူ မး
• အေျခခံက န္းမမေရး

ေစမင့္ေရ မက္မ အေထမက္အကူ
မ မး



Source: MOPF; Renaissance Institute staff estimates

တိုင္းာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးမ 
စုစုေပါင္းအနက္ မ  ေဝသံုးစ ြဲေသမ
ေင လံုးေင ရင္း သံုးစ ြဲပမမဏ

တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးတ င္ သိသိသမသမ က မျခမးမ ရ (ိမ နျ္ပည္နယ္တ င္
၄၀ ရမခုိငာ္ႏ န္းာႏ င့္ ကယမးျပည္နယတ္ င္ ၇၀ ရမခုိငာ္ႏ န္း)

တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္ စုစုေပါင္း ေင လံုးေင ရင္း အသံုးစမးရိတပ္မမဏသည္
၂၀၁၃-၁၄တ င္ ၃၆% မ ၂၀၁၆-၁၇တ င္ ၅၅% ထိ တက္သ မးသည္။
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ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇



တိုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တို႔၏ အသံုးစရိတ္သည္
က ြဲျပမးလ က္ရ ိသည္

ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇

SHARE STATE/REGION EXPENDITURE BY MINISTRY AS OF TOTAL
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● ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကးီဌမန၏ အသံုးစမးရိတေ္ဝစ၊ု အထူးသျဖင့္
ထရပ္ကမးလမ္း(အေဝးေျပးလမ္း) ာႏ င့္ တံတမးအသံုးစမးရိတသ္ည္ ၂၀၁၃/၁၄
ဘ႑မေရးာႏ စ္တ င္ စုစုေပါင္း ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းအသံုးစမးရိတ္ ၅၄ ရမခုိငာ္ႏ န္းရ ိခြဲ့ရမမ 
၂၀၁၆/၁၇တ င္ ၃၈ရမခုိင္ာႏ န္းသို႔ က သ မးသည္။

● ရမခုိင္းာႏ န္းက သ မးေသမေၾကမင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို ့သည္ အသုံးစရိတ္
ဧရိယမမ မးကို ႐ွိ မေဖ သတ္မ တ္လမၾကသည္။ လၽ ပ္စစ္စ မ္းအမးဆိုင္ရမ အသုံးစရိတ္မ မးတ င္
၂၀၁၃-၂၀၁၄တ င္ သုံညအဆင့္မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တ င္ ျပည္နယာ္ႏ င့္ တိုင္း ၁၂ခုတ င္ ၅ % ျဖစ္ၿပီး
တနသမာၤရီတိုင္းတ င္ ၁၆ % အထိ ႐ွိ သိည္။

● အသံုးစမးရိတအ္မ မးစုသည္ တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစိုးရတို ့မ ဘက္ဂ က္ေရးဆ ြဲၿပီး
ျပည္သူ ့အရင္းအျမစ္မ မး တိုးပ မးလမေအမင္လည္း အႀကံဥမဏ္ျပဳာုိႏင္သည္။

တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏
အသုံးစမးရိတ္မ မးသည္ ပိုမိုကြဲ ျပမးလမသည္
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ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းမ ာႏ င့္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ 
ဝင္ေင ာႏိ င္းယ ဥ္ခ က္ (က ပ္သန္းေပါင္း)
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● ျပည္ေထမင္စုအစုိးရမ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းအစုိးရသို႔ ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းေပးရမတ င္ ပံုစံသံုးမ ိဳးရ ိသည္ : 
အေထ ေထ ေထမက္ပံလ့ႊြဲေင ၊ အခ နဝ္ငေ္င မ  ေဝမ ာႏ င့္ ဖ ံ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္မ ရံပုံေင တုိ႔ျဖစၾ္ကသည္

● အေထ ေထ ေထမက္ပံလ့ႊြဲေင သည္ ျပည္ေထမင္စုမ တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစိုးရမ မးသို႔ လႊြဲေျပမင္းေပးရမတ င္
အမ မးဆံုးေသမ လႊြဲေျပမင္းမ ျဖစ္သည္။

● တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္အစုိးရဝင္ေင မ မး၏ စုစုေပါင္း ပမမဏသည္ ၂၇၃%(သံုးဆနီးပါး) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မ ၂၀၁၇-
၂၀၁၈ တ င္ ျမင့္တက္သ မးသည္

● ဥပမမအမးျဖင့္ ကရငျ္ပည္နယ္တ င္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မ ရေသမ ဝင္ေင သည္ ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၃/၁၄ တ င္
စုစုေပါင္းဝင္ေင ၏ ၆၀ရမခုိင္ာႏ န္းနီးပါးရ ိၿပီး ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၇/၁၈ တ င္ ၄.၈ ရမခုိငာ္ႏ န္းရ ိသည္။

● ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၂/၁၃ တ င္ ျမန္မမက ပ္ေင ၄၃၇ ဘီလ ံမ ၁,၇၀၇ ဘီလ ံသို႔ ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၇/၁၈
တ င္ ျမင့္တက္သ မးသည္။ ဘ႑မေရးာႏ စ္ ၂၀၁၇/၁၈ တ င္ အေထ ေထ ေထမက္ပံလ့ႊြဲေျပမင္းေင သည္
တစာုိ္ႏင္ငံလံုး တိုင္းာႏ င့္ျပည္နယ္ ဝင္ေင စုစုေပါင္း၏ ၆၉ ရမခုိငာ္ႏ န္းရ ိသည္။
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စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ အခ န္ေင ေကမက္ခမံ - လူတစ္ဥးီခ င္းစအီတ က္ အခ န္ေင ေကမက္ချံခငး္

Kachin
Kayah
Kayin
Chin
Sagaing
Tanintharyi
Bago
Magway
Mon
Rakhine
Shan
Ayeyarwady
Mandalay
Yangon

ျမ
န္မ
မက

 ပ
္ေင
   

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

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ 
အခ န္ေင ေကမက္ခံျခင္း 



Source: Ministry of Planning and Finance and RI staff estimates 
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တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးအမးလံုး

Wheel Tax

Property Tax

Excise Tax

Tax on Production of Forest

Tax on Fisheries

Tax on Production of 
Minerals

Water and Embankment Tax

Land Tax

SUBNATIONAL TAX COLLECTION (PER CAPITA, 2016-17 BE)



ၿမိဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မ  
အညႊန္းကိန္း 

● ၿမိဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မ  အညႊန္းကိန္းသည္ 
ျမန္မမ့သန္းေခါင္စမရင္း (၂၀၁၄) မ  ရ႐ွိ ိေသမ 
ေဒတမမ မးအေပၚတ င္ အေျချပဳထမးသည္။

● ၎သည္ လူေနမ အဆင့္အတန္း၊ က န္းမမေရးာႏ င့္ 
ပညမေရး ၫႊန္ကိန္းကို စုေပါင္းထမးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ညမဖက္႐ွိ ိ ပုံသည္ ၿမဳိ ့နယ္မ မးအမး ၿမဳိနယ္အဆင့္ 
လူသမးဖ ံ ့ၿဖဳိးမ  ညႊန္ကိန္းအဆင့္မ မးကို အေျခခံ၍ 
တ က္ခ က္ေဖမ္ျပထမးသည္။

(တုုိင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးရ ိ ဖ ံၿဖိဳးမ  
တိုုင္းတမျခင္း)

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး႐ွိ ိ လူသမးဖ ံ ့ၿဖဳိးမ 
မတူညမီ ျပေျမပုံ
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လူတစ္ဥးီခ ငး္စအီတ ကပ္ မး္မ   
ဝင္ေင ာႏ င့္ 
ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ  က မဟခ က္မ မး

လူတစဥ္းီခ ငး္စအီတ က္ ဝင္ေင ညႊနကိ္နး္*

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

လူေနမ အဆင့္အတနး္ ညႊန္းကိနး္
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ိန္း တာႏိုင္ငံလုံး

ပၽ မ္းမၽ 

တာႏိုင္ငံလုံး
ပၽ မ္းမၽ 
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* ပ မ္းမၽ လူေနမ  အဆင့္တန္း 
ညႊန္ကိန္းသည္ 
အိမ္ေထမင္စုအေျခအေနာႏ င့္ ပိုင္ဆိုင္မ  
အေျခအေနညႊန္းကိန္း ျဖစ္ေသမ 
သန္႕ရ င္းေသမေရရရ ိမ ာႏ င့္ 
လ  ပ္စစ္မီးရရ ိမ  ာႏ င့္ 
အိမ္ေထမင္စုပိုင္ဆိုင္မ ျဖစ္ေသမ ေရဒီယို 
(သို႕) စက္ဘီးပုိင္ဆိင္ုမ  တို႕ကို 
ေပါင္းစည္းထမးပါသည္။ 
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ျပည္နယ္ာႏ င့္တုုိင္းေဒသႀကီးမ မး၏ လူတစ္ဦးခ င္းစီမ  
ပ မ္းမ  ရရ ိသည့္ဝင္ေင မ မးသည္ သိသိသမသမ က မဟမ မ မး ရ ိေနသည္။

လူတစ္ဦးခ င္းစမီ  ဝင္ေင မ မးအရ မည္သည့္ျပည္နယ္ကိုုမ   
ခ ြဲျခမးဆက္ဆံျခင္းမ မး ရ ိပုုံမေပၚပါ။

ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုုိ္င္းေဒသႀကီးမ မးအတ င္း ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးလုပ္ေဆမင္မ 
အတိုင္းအတမသည္ က ြဲျပမးျခမးနမးမ မ မး ႐ွိ ေိနသည္။

လူတစ္ဦးခ င္းစမီ  ပ မ္းမ  ရရ ိသည့္ဝင္ေင မ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
တုုိ္င္းေဒသႀကီးမ မး၏ ဖ ႕ံၿဖိဳးမ ဆိုုင္ရမ လုုိအပ္ခ က္မ မးကိုု အျပည့္အဝ
ထင္ဟပ္ေစျခင္း (သိုု႕) တံုု႕ျပန္ျခင္းမရ ိပါ။

လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္ပ မ္းမ   ဝင္ေင ာႏ င့္ 
ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ  က မဟခ က္မ မး



ဘ႑မေရးအရ ဗဟုိခ ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္းကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း
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● ျမန္မမာိုုႏင္ငံ၏အုုပ္ခ ဳပ္ပုုံစနစ္အမး ျပန္လည္ဖ ြဲ႕စည္းျခင္းသည္ 
ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္းထက္ ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသုုိ႕ 
အခ င့္အမဏမာႏ င့္တမဝန္မ မး လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းကြဲ့သို႕ု 
အဓိပၸါယ္သက္ေရမကမ္  ပိုုရ ိသည္။

● ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသိုု႕ အခ င့္အမဏမာႏ င့္ 
တမဝန္မ မးလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းသည္ လမ္းမ န္သုုိ႕ 
ဦးတည္မည့္ ကနဦးေျခလ မ္းကြဲသ့ို႕ု ျမင္ာႏုုိင္သည္။ 

● သိုု႕ေသမ္ ထိုုလုပု္ငန္းစဥ္သည္ ပိုု၍ခိုုင္မမေသမ 
ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ာႏုုိင္ခ င့္အမဏမမ မးကိုု 
ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္းျဖစ္စဥ္မ  ေဖမ္ေဆမင္ေပးာႏုုိင္မည့္ 
တမဝန္ခံမ ဆိုုင္ရမ ယာႏၱရမးမ မးကိုု အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ 
တတ္ာႏုုိင္စ မ္းမရ ိနိုုင္ေလမကပ္ါ။

ဗဟုိခ ဳပ္ကုိင္မ  ေလ မခ့ ျခင္း

ဗဟိုအုစိုးရမ  ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုုးရမ မး (သုုိ႕) 
တစိတ္တပိုင္း လ တ္လပ္ေေသမ အစိုးရအဖ ြဲ ့အစည္းမ မးသုိ ့
ျပည္သ ူ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခ ြဲေဝေပးျခငး္၊ အုုပ္ခ ဳပ္မ ပိုုငး္၊ 
စီမံခန္႕ခ ြဲမ ပိုငုး္ဆိုုင္ရမ တမဝန္မ မးကိုု ပိုုမိုခ ြဲေဝေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေအမက္ေျခအဆင့္မ မးသုိ ့ အခ င့္အမဏမာႏ င့္ 
တမဝန္မ မး လႊြဲေျပမငး္ေပးျခငး္

ဗဟုုိဝန္ႀကီးဌမနမ မးမ  ေအမက္ေျခအဆင့္ရံုုးမ မးသိုု႕ 
ပိုုမိုုလုုပ္ပိုုင္ခ င့္ရ ိသည့္ေအဂ ငစ္ီမ မးအေနျဖင့္ 
စီမံခန္႕ခ ြဲမ တမဝန္မ မးလႊြဲေျပမင္းေပးျခငး္ျဖင့္ ျပည္သူမ မးာႏ င့္ 
ပိုုမိုုနီးကပ္ေစသည္။ ဗဟုုိအစုုိးရ၏ 
အစိတ္အပုုိင္းအေနျဖင့္သမ ဆက္လက္တည္ရ ိေစသည္။
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● ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ မးရ ိ ဝန္ႀကီးဌမနမ မးန င့္ အစုုိးရပုုိင္ စီးပ မးေရး 
လုုပ္ငန္းမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌမနမ မး၏ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးမ မးရ ိ 
ေအဂ င္စီမ မးကိုု ကိုုယ္စမးျပဳေနေသမ္လည္း ျပည္နယ္န င့္တုုိင္းေဒသႀကီးမ မးသည္ 
ျပည္ေထမင္စုုမ  လ ႊြဲေျပမင္းေပးအပ္လမေသမ အရင္းအျမစ္မ မးအေပၚ မ မးစ မ 
မ ီခုုိေနၾကရဆြဲျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ ့ (DAOs/Department of 
Development Affairs) တိုု႕သည္ ခ  င္းခ က္ျဖစ)္။

● DAOs သည္ ျမန္မမာိုုႏင္ငံရ ိ ဗဟိုုအုုပ္ခ ဳပ္မ ေလ  မ့ခ ထမးသည့္ အစုုိးရအဖ ြဲ႕တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
DAOs မ မးမ  ကိုုယ္ပိုုင္ဝင္ေင မ မးကို ုစုုေဆမင္းၿပီး ကိုုယ္ပိုုင္ဘကဂ္ ကမ္ မးကို ု
ေဒသာႏၱရလုုိအပ္ခ က္မ မးအရ သံုုးစ ြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
(က န္းမမေရးာႏ င့္ပညမေရးဝန္ေဆမင္မ မ မးအတ ကမ္ဟုတုဘ္ြဲ 
ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆမင္မ မ မးအတ က္ျဖစ္သည္။) ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုုိင္းအစိုုးရမ မးမ  ၎တိုု႕ကိုု 
တမဝန္ခံေစသည္။

● ၿခံဳငံုုၾကည့္လ  င္ လူမ အစုုအဖ ြဲ႕သည္ ျပည္ေထမင္စုုအစိုုးရ၏ စီမံခန္႕ခ ြဲခံေနရ ဆြဲျဖစ္သည္။

စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔ သည္
ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀကီး
အစိုုးရကုိ တမ၀န္ခရံသည္။



● ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုုင္းေဒသႀကီးတုုိ႕၏ အသံုုးစရိတ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရ၏ 
ဘ႑မေင လ ြဲေျပမင္းေပးမ မ မးေၾကမင့္ အမ မးအျပမးတိုုးျမင့္လမခြဲ့သည္။

● ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုုင္းေဒသႀကီးတုုိ႕၏ ေင လုုံးေင ရင္းအသံုုးစရတိ္မ မးသည္ မ မးျပမးလမခြဲ့ၿပီး 
သံုုးစ ြဲရန္လ မထမးသည့္က႑မ မးသည္လည္း ပိုု၍ က ြဲျပမးျခမးနမးလမသည္။ 
(ျပည္နယ္၊တုုိင္းအစုုိးရအဖ ြဲ႕မ မး၊ ေဆမက္လုုပ္ေရး၊လ  ပ္စစ္၊ ဘဘမဝအရင္းအျမစ္၊ 
စည္ပင္သမယမေရး)

● ၂၀၁၁ခုုန စ္မ စ၍ ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၏ အုုပ္ခ ုဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပမငး္လြဲမ မ မးသည္ 
ဗဟုုိခ ဳပ္ကိုုင္မ ေလ  မခ့ ျခငး္ာႏ င့္ယ ဥ္လ  င ္ေအမက္ေျခ အဆင့္မ မးသိုု႕ အခ င့္အမဏမာႏ င့္ 
တမဝန္မ မးလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းဟုု ပိုု၍ အနက္အဓိပၺါယ္ရ ိာႏုုိင္သည္။ 
တုုိင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စုုမ လႊြဲေျပမင္းေပးလမေသမ အရင္းအျမစ္မ မးကိုု 
မ မးစ မ မ ီခိုုေနရေသမေၾကမင့္ ျဖစ္သည္။

● ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရအေနျဖင့္ လူမ ေရးအစုုအဖ ြဲ႕ေဖမ္ေဆမင္ရန္ ဘ႑မေရးတမဝန္မ မးာႏ င့္
အစီအမံမ မးကိုု ထိန္းခ ဳပ္ထမးဆြဲ ျဖစ္သည္။

● တမဝန္ခံမ ဆိုုင္ရမ ယာႏၱရမးမ မးေဖမ္ေဆမငရ္န၊္ ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခ င့္ အမဏမခ ြဲေဝေပးရန္န င့္ 
ျပည္သူမ မး၏ လိုုအပ္ခ က္မ မးကုုိ အေကမင္အထည္ေဖမ္နုုိင္ရန ္ဆုုံးျဖတ္ပိုုင္ခ င့္အမဏမကိုု 
ဗဟိုု ခ ဳပ္ကုုိင္မ ေလ  မခ့ ျခင္း လုုပ္ေဆမင္ခ က္မ မး ခုုိင္ခိုုင္မမမမ လိုုအပ္ပါသည္။
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အဓိက
အေၾကမင္းအရမ
အာႏ စ္ခ ဳပ္



အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း 

ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးာႏ င့္ ၀င္ေင က မဟမ ကို ုရ င္းျပထမးေသမ 
ဆလုုိက္မ မးကုုိ ေလ့လမေပးပါရန။္

အုုပ္စုုဖ ြဲ႕ေဆ းောႏ းရန ္ေမးခ နး္ (၁၀ မိနစ္) 
ဗဟိုခ ဳပက္ိငုမ္ ေလၽ မ့ခ ျခငး္သည္ ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ  
က မဟခ က္မ မးကိ ုေျဖ႐ွိ င္းာုိႏငမ္ည္ေလမ။

၁

၂အဆင့္
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အပုိင္း ၃

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္ာႏ င့္ 
တန္းတူညီမၽ ေစျခင္း



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။



ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု၌ု တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္း၏ 
က႑သည္ အဘယ္နည္း။

ျမန္မမျပည္၌ က င့္သုုံးေနေသမ 
ဘ႑မေရးလႊြဲေျပမင္းေပးမ မ မးသည္ အဘယ္နည္း။

ျမန္မမာႏုုိင္ငံ၌ရ ိေသမ ဘ႑မေရးစနစ္တ ငး္ရ  ိတန္းတူညီမ  မ 
ျဖစ္ေစသည့္ အခ င္းအရမမ မးသည္ မည္သိုု႕
လည္ပတ္ၾကသနည္း။ အျခမး အေျခအေနမ မးတ င္ 
မည္သိုု႕ေသမ နည္းလမ္းမ မးျဖင့္ တန္းတူညီမ  မ 
ျဖစ္ေစသနည္း။

တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းဟုု ဆိုုရမတ င္ ညီမၽ ေရးကိုု
ျမ င့္တင္ေပးရန္ မတူညီေသမ လုုိအပ္ခ က္မ မးကုုိ 
ထင္ဟပ္ေစသင့္ပါသလမး။

၁

၂

၃

ပါဝင္သည့္
အေၾကမင္းအရမမ မး
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၄



တန္းတူညီမ   : တူညီေသမ အေျခအေနမ မး အထူးသျဖင့္ ရမထူး၊ အခ င့္အေရး၊ 

အခ င့္အလမ္း 

သမတူညီမ  မ  : ဘက္လိုက္ျခင္း ာႏ င့္ မ က္ာႏ မမလိုက္ျခင္း တို႔တ င္ တန္းတူထမးျခင္း၊ 

ေလမက သေဘမတရမးကို အေလးထမး၍ တရမးမ  တစ မ ဆံုးျဖတ္ျခင္း

တန္းတူညီမၽ ေစရနေ္ထမက္ပံေံပးအပျ္ခငး္ : မတူညီေသမ ၀င္ေင ရရ ိမ ာႏ င့္ 

၀န္ေဆမင္မ ကုန္က  စရိတ္မ မးကို ညီမၽ ေစရန္ရည္ရ ယ္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ  
ျပည္နယ္၊ တိုင္း  အစုိးရမ မးသို႕ ေပးအပ္သည့္ ေထမက္ပံ့ေပးအပ္ခ က္မ မး။

ဘ႑မေရးတ င ္တန္းတူညီမ  မ  မရ ိျခငး္ : ဘ႑မေရး အသမးတင္ အက ိဳးအျမတ္ 

က မျခမး ခ က္ေပၚမူတည္၍  ျပည္ေထမင္စုမ  ျပည္နယ္၊တိုင္းမ မးသို႕ 
တန္းတူညီမ  မဟုတ္ေသမ အခ င့္အေရးမ မးကို ေပးအပ္ျခင္း။

ဘ႑မေရး အသမးတင္ အက ိဳ းအျမတ္ : တစ္ဦးျခင္း ရရ ိေသမ အက ိဳးခံစမးခ င့္ာႏ င့္ 

တစ္ဦးစီ ေပးေဆမင္ရေသမ အခ န္ပမမဏအၾကမး က မျခမးခ က္။

ဝင္ေင  ခ ြဲေဝျခငး္ : ဖကဒ္ရယ္ ျပည္ေထမင္စုမ  ေကမက္ယူရရ ိေသမ အခ ာႏ္ဘ႑မမ မးကို 

တိုင္းာႏ င့္ ျပည္နယ္ ၊ ေဒသာႏၱရ အစိုးရမ မးသို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခ ြဲေဝေပးျခင္း
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး



တန္းတူညမီၽ ျခငး္ာႏ င့္ သမတူညမီၽ ျခင္း
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တန္းတူညီမၽ ျခင္း သမတူညီမၽ ျခင္း

တန္းတူညီမ  ျခင္း: တူညီေသမ အေျခအေနမ မး 
အထူးသျဖင့္ ရမထူး၊ အခ င့္အေရး၊ အခ င့္အလမ္း 

သမတူညီမၽ ျခင္း : ဘက္လိုကျ္ခင္း ာႏ င့္ 
မ က္ာႏ မမလိုက္ျခင္း တို႔တ င္ တန္းတူထမးျခင္း၊ 
ေလမက သေဘမတရမးကိ ုအေလးထမး၍ 
တရမးမ  တစ မ ဆံုးျဖတ္ျခင္း



အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ အက ဳးိအျမတ္ (Net Fiscal Benefits - NFB) = 
ရရ ိသည့္အက ိုဳ းအျမတ္ - ေပးေဆမင္ရသည့္အခ န္ေင 
အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ အက ိဳးအျမတ္ (NFB) ဆုိသည္မ မ ျပည္သူတစ္ဦးခ င္းစီ 
ရရ ိသည့္အက ိဳးအျမတ္မ မးမ    ျပည္သူတစ္ဦးခ င္းစီ မ  ေပးေဆမင္ရသည့္အခ န္ေင ကို ာႏုတ္ယူ 
ထမးသည့္ ျခမးနမးခ က္ျဖစ္သည္။

အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ အက ိဳးအျမတ္
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ျပည္သူ 
အစုုိးရမ ေပးေသမ   
ဝန္ေဆမင္မ မ မး

ေပးေဆမင္ရသည့္ 
အခ န္ေင 

ရရ ိသည့္
အက ိိဳးအျမတ္မ မး



အသမးတင္ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ
အက ိဳးအျမတ္ရရ ိမ  
ျခမးနမးျခင္းမ မး 

● တစ္ဦးခ င္း ပ မ္းမ  ၀င္ေင  
ပံုုမ န္ေအမက္ေရမက္ေသမ 
ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသႀကီးတိုု႔သည္ 
ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ 
အက ိဳးအျမတ္ရရ ိမ တ င္လည္း ပံုုမ န္ထက္
ေလ မ့နည္းသည။္

● ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ 
အက ိဳးအျမတ္ရရ ိမ တ င္ 
ပ မ္းမ  ၀င္ေင မ မးေသမ ျပည္နယ္/တိုုင္းမ  
လူထုုသည္ ပ မ္းမ  ၀င္ေင  နည္းေသမ 
ျပည္နယ္/တိုုင္းမ  လူထုုထက္ 
ပိုုမိုုႀကီးမမးသည္။

● အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကုုိ ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ 
တန္းတူညီမ  မ  မရ ိျခင္းဟုု  ေခၚသည္။
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တန္းတူညီမၽ ျဖစ္ေစျခင္း

● NFBs မ မးကိုု တန္းတူျဖစ္ေစရန္အတ က္မူ တန္းတူညီမ  ေစသည့္ေင ေပးေခ မ မ မး ေဆမင္ရ က္ျခင္းျဖင့္ 
ဖက္ဒေရးရင္းတစ္ခုအုတ င္းရ  ိဘ႑မေရးအရ က မဟခ က္မ မးကို ေခ ဖ က္ေပးာႏုုိငမ္ည္ျဖစသ္ည္။ အသမးတင္ 
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အက ဳိးအျမတ္ကို ညီမၽ ေစမည္ ျဖစ္သည္။

● ေအမက္ေဖမ္ျပပါအျခင္းအရမမ မး၏ က ြဲျပမးျခမးနမးခ က္မ မးသည္ ျပည္နယ္မ မးရ ိ NFBs မ မး 
က ြဲျပမးျခမးနမးမ ကိုုျဖစ္ေစသည္။
● ျပည္နယ္မ မး၏အခ န္ေင ေကမက္ခံရရ ိထမးသည့္ပမမဏမ မး
● ျပည္နယ္အတ င္းျပည္သူမ မးအတ က္ဝန္ေဆမင္မ ေထမက္ပံျခငး္ဆိုုင္ရမ ကုုန္က စရိတ္မ မး
● ထိုုျပည္နယ္အတ င္း လုုိအပ္ေနေသမ ဝန္ေဆမင္မ မ မး

● တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစသည့္ေထမက္ပံ့ေင မ မးသည္ ျပည္နယ္မ မး၏ NFBs မ မး၏က ြဲျပမးျခမးနမးခ က္မ မးကုုိ 
ပေပ မက္ေစသည္။
● သက္ဆုုိင္ရမ အခ န္ေင ေကမက္ခံရရ ထိမးမ ပမမဏ ာႏ င့္ ျပည္နယ္အတ င္း ျပည္သူမ မးအတ က္ 

ဝန္ေဆမင္မ မ မးေထမက္ပံ့ရမတ င္ ကုုန္က သည့္စရိတ္မ မးအေပၚမူတည္၍
● တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစသည့္ ေထမက္ပံ့ေင မ မးေပးအပျ္ခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ မးမ  သင့္တင့္ေလ မ္ညီေသမ 

အခ န္ေင ာႏ န္းမ မးေကမက္ခံျခငး္ျဖင့္ သင့္တင့္ေလ မ္ညီေသမ ဝန္ေဆမင္မ မ မးကိုု ေထမက္ပံ့ေပးာႏုုိင္လမေစရန ္ရည္ရ ယ္သည္။



လိုုအပခ္ က္အမ မးအရ 
က ြဲျပမးျခမးနမးမ မ မးအတ က္ 
တန္းတူညီမ  ေစျခငး္
ေအမက္ပါလုုိအပ္ခ က္ည န္းကိန္းမ မးေပၚမူတည္
သည့္ ပံုုေသနည္း
● လူဦးေရ
● လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ဂ ီဒီပီ
● ဆင္းရြဲမ ာႏ န္း၊
● လူမ ပထဝီအေနအထမး
● လူဦးေရသိပ္သည္းမ 

အခ နေ္င ေကမက္ခရံရ မိ ပမမဏမ မးအရ 
က ြဲျပမးျခမးနမးမ မ မးအတ က္ 
တန္းတူညီမ  ေစျခငး္
တစ္ဦးခ င္းစီမ  ေကမက္ခံရရ ိသည့္ 
အခ န္ဝင္ေင မ မးကိုု
တန္းတူညီမ  ေစသည့္ ပံုုေသနည္း
● သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မး အပါအဝင္

အမးလံုုးေသမ ရင္းျမစ္မ မး
စံသတ္မ တ္ခ က္အမ ိဳးမ ိဳး
● ာႏုုိင္ငံ၏ပ မ္းမ  
● ထိပ္ဆုုံးအဆင့္ရ  ိအစုုိးရ
● ျပည္နယ္မ မးကိုု ကိုုယ္စမးျပဳသည့္အဖ ြဲ႕
အသမးတင္ာႏ င့္ စုစုေပါင္း အၾကမး ဆက္စပ္မ 
အစီအစဥ္
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တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္း
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တန္းတူညီမ  ျခငး္ ဥပမမမ မး

ၾသစေတးလ ာုိႏငင္ံ

ၾသစေတးလ ာႏုုိင္ငံ၏ 
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းကိုု 
လုုိအပ္ခ က္မ မး ေပၚတ င္အေျခခံထမးၿပီး 
ဓနသဟယေထမကပ္ံ့ေင ေကမ္မရ င္မ  
စီမံအုုပ္ခ ဳပ္သည္။ ၾသစေတးလ ာႏုုိင္ငံတ င္ 
အခ န္ဝင္ေင ေကမက္ခံမ မ မးကိုု 
ဗဟုုိမ ခ ဳပ္ကုုိင္ထမးေသမ္လည္း 
အသံုုးစရိတ္မ မးာႏ င့္ ပက္သက၍္ 
ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္မ မ မး အမ မးအျပမး 
ေလ မ့ခ ထမးသည္။

ကေနဒါာုိႏငင္ံ

ကေနဒါနိုုင္ငံ၏ တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းမ မူ 
ဘ႑မေရးအရ ဝင္ေင ရရ ိာႏုုိင္စ မ္းအမး 
ပုုံမ န္ထကနိ္မ့္က ေသမ ခရုုိင္မ မးကို ု
ာိုုႏင္ငံ၏ဝင္ေင ရရ ာိုုိႏင္စ မ္းအမး ပ မ္းမ  ပမမဏအထ ိ
ေရမက္ရ ိေအမင္ ျမင့္တင္ေပးာႏုုိင္ရန္ 
ေဖမ္ေဆမင္ထမးသည့္ ကိုုယ္စမးျပဳအခ န္စနစ္ေပၚ 
အေျခခံထမးသည္။ ထိုုအရမကိုု ‘gross’ scheme 
လိုု႕လည္း ေခၚသည္။ ကေနဒါသည္ 
သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးအပါအဝင္ 
အသံုုးစရိတ္မ မးဆိုုင္ရမ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏ င့္ 
အခ န္ေကမက္ခံျခင္းဆုုိင္ရမ အမဏမမ မးကိုု 
စီမံျခင္းတ င္ ဗဟုုခိ ုဳပ္ကိုင္ုမ မ မး မ မးစ မ 
ေလ မ့ခ ထမးသည္။

ဂ မမနာုိီႏငင္ံ

ဂ မမနီာႏုုိင္ငံ၏ တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းသည္ 
အဓိက အခ န္ေင မ မးကိုု ဗဟိုုျပဳထမးၿပီး net 
scheme အေနနြဲ႕ လည္ပတ္ပါသည္။ အဓိက 
အခ န္ေင မ မးကိုုေကမက္ခံျခင္းကို ု
အလံုုးစံုုတန္းည ိထမးသည့္ 
ရင္းျမစ္အေျခခံေပၚမူတည္သည့္ ျမင္သမေသမ 
ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းအစီအမံမ မးျဖင့္ 
ဗဟုုိမ ခ ဳပ္ကိုုင္ထမးသည္။ ဝင္ေင မ မးျပမးေသမ 
ျပည္နယ္မ မးကိုု ာႏုုိင္ငံတဝ မ္းလံုုး၏
ပ မ္းမ  ာႏ င့္ညီမ  ေစရန္ ေလ  မ့ခ ၿပီး 
ဝင္ေင နည္းပါးေသမ ျပည္နယ္မ မးကိုု 
၎ပ မ္းမ  ာႏ င့္ညီမ  ေစရန္ တုုိးျမ င့္ေပးသည္။ 
ထိုုအစီအမံမ မးကိုု ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတ င္ 
ျပဌမန္းထမးၿပီးျဖစ္သည္။



အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း

သမတူညီမ  ျခင္း၊ တန္းတူညီမ  မ ာႏ င့္ တန္းတူညီမ  မ ျဖစ္ေစျခင္း စသည့္ 
ေ၀ါဟမရမ မးာႏ င့္ ၎အေၾကမင္းမ မး ပါသည့္ ဆလိုုကတ္ိုု႔ကို ု
ေလ့လမေပးပါရန္။

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔ ေဆ းောႏ းျခင္း - (၁၀မိနစ)္
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းအမး  အဘယ္ေၾကမင့္ ျမန္မမတ င္ 
လိုုအပ္ရသနည္း။၎၏ အက ိဳးေက းဇူးမ မးမ မ အဘယ္နည္း။

အုပ္စုအလိုက္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း - (၁၀ မိနစ)္
အုပ္စုကိုယ္စမး တင္ျပမည့္သူတစ္ဦးကို ေ႐ွိ းခ ယ္ေပးပါရန္

၁

၂

၃

အဆင့္

အဆင့္
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ေထမက္ပံ့ေင ာႏ င့္
ေင လႊြဲေျပမင္းေပးမ 
အမ ိဳးအစမးမ မး

ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းအရ ဘ႑မေင လ ြဲေျပမင္းေပးမ 

တိက ေသမရည္႐ွိ ယ္ခ က္အတ က ္ေထမက္ပံေင 
● Lump sum - လုံးေပါင္းလ မထမးေင 

ကုန္က ေင မ မးက ခံျခင္းဆုိင္ရမ အစီအမံမ မး
● ျပည္နယ္မ မးမ  ေထမက္ပံ့ေသမ က န္းမမေရး၊ 

ပညမေရးာႏ င့္ လူမ အေထမက္အပံ့ဆုိ္င္ရမ 
အစီအစဥ္မ မးာႏ င့္ဆိုင္သည့္ ေထမက္ပံ့ေင မ မးအမး 
ကုိက္ညီေစျခင္း

● အေျခခံအေဆမက္အအံု ဖ ံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
● စိမ္းလန္း နည္းပညမဖ ႕ံၿဖိဳးေရး

ဗဟုိအစိုးရမ ေပးအပ္လမေသမ ေထမက္ပံ့ေင မ မး
● ျပည္နယ္မ မးသို႕ အဓိက 

ဝန္ေဆမင္မ လုပ္ငန္းမ မးအတ က္ ဗဟုိအစုိးရမ   
အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရမ ေထမက္ပံ့ျခင္း
● လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္ မၽ တသည့္ာႏ န္း
● လုိအပ္ခ က္မ မးေပၚမူတည္၍ 

သတ္မ တ္သည့္ာႏ န္း
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အခ န္ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခငး္ ာႏ င့္ တန္းတူညီမ  ေစျခင္း

အခ နေ္င ေကမကခ္ျံခငး္ဆိုငုရ္မ လုုပပ္ုုိငခ္ င့္အမဏမမ မးကို ုျပညန္ယအ္စုုိးရမ မး သိုု႕ လႊြဲေျပမငး္ေပးျခငး္၊ ဥပမမ -
ကိုုယ္ပိုငုဝ္ငေ္င ခ န၊္ စီးပ မးေရးလုပုင္နး္ဝငေ္င ခ န၊္ အေရမငး္အဝယခ္ န္

● ာႏိုင္ငံေတမ္မ  အခ န္ေျခေကမက္ခံမ မ မးန င့္ာႏ နး္ထမး

● ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ မညီမ  မ မ မးအတ က္ အလမးလမေကမင္းမ မး

ဗဟုုိမ ခ ဳပက္ုုိငထ္မးေသမ အခ နေ္င ေကမကခ္ျံခငး္၊ ျပညန္ယမ္ မးသို႕ု ျပနလ္ည ္ေဝင သည့္ ေဝစု ု( ရငး္ျမစေ္ပၚမတူညသ္ည့္ 
ဝငေ္င ခ ြဲေဝျခငး္)

● အခ န္အမ ဳိးမ ဳးိအတ က္ ဘုံအဓိပၸါယ္ဖ င့္ဆိုခ က္

● လိုအပ္ေသမ အပိုတန္းတူညီမၽ ေစရနေ္ပးေခ သည့္ေင ။ 

ဗဟုုိမ ခ ဳပက္ိုငုထ္မးေသမ အခ နေ္င ေကမကခ္ျံခငး္၊ ျပညန္ယမ္ မးသို႕ုလတူစဥ္းီခ ငး္စအီလုုိက ္ညီတမူ  တ ူသတ္မ တထ္မးသည့္ ေဝစုု

● လူတစ္ဦးခ င္းစီအလိုုက္ ပ မ္းမ  ဝင္ေင မ မးကိုု ာႏုုိင္ငံတစ္ဝ မ္း၏ ပ မ္းမ   စံသတ္မ တ္ခ က္ာႏ င့္ ညီမ  ေစသည္။

● အခ န္အမ ဳိးမ ဳးိအတ က္ ဘုံသုံးအဓပိၸါယ္ သတ္မ တ္ခ က္
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ေျမဧရိယမ
လူဦးေရ

ဆင္းရြဲမ ြဲေတမ ာႏ န္း

တစ္ဦးခ င္းစ၏ီ
ပ မ္းမ  အခ န္ေင 
ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ
တစ္ဦးခ င္းစီ၏ GDP

၅၀%၅၀%

အေထ ေထ ေထမက္ပံေ့င ။ ။ 

လိုအပ္ခ က္ာႏ င့္
ဘ႑မေရးဆုုိင္ရမစ မ္းရည္ 
ေပၚမူတည္၍ 
ဝင္ေင လႊြဲေျပမင္းေပးအပ္ျခင္း။ 
၂၀၁၅-၂၀၁၆ မ စတင္သံုုးစ ြဲသည့္ 
ပံုုေသနည္း

အေထ ေထ ေထမက္ပ့ံေင 
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ဘ႑မေရးအရ 
ကန္႕သတ္ခ က္မ မး

လိုုအပခ္ က္အရ 
စံသတ္မ တ္ခ က္

ျဖန္႕ေဝျခင္းပံုုေသနည္း (ခ ိန္ည ိျခင္း):



၅၀%၅၀%

ဘ႑မေရးအရ 
ကန္႕သတ္ခ က္မ မး

လိုုအပ္ခ က္အရ 
စံသတ္မ တ္ခ က္

ျဖန္႕ေဝျခငး္ပံုုေသနည္း (ခ နိည္ႇိျခငး္):

အေထ ေထ ေထမကပ္ံ့ေင 
● ယခင္က “လိုုေင ျပဘတဂ္ က’္
● ၂၀၁၅-၂၀၁၆မ စ၍ ပုုံေသနည္းအေျခခံ၊ 

တိုုးပ မးလမသည့္ပမမဏေပၚတ င္သမ ပံုုေသနည္းအသံုုးခ 
● ျပည္ေထမင္စုုဘက္ဂ ကတ္ င္ 

တိုုင္းေဒသၾကးီာႏ င့္ျပည္နယတ္ို႕ုခ ြဲေဝေပးရမည့္ 
ေထမက္ပံေင အစုုကိုု ေဖမ္ျပထမးသည္။

● လုုိအပ္ခ က္ေပၚမူတညသ္ည့္ စံသတမ္ တခ္ က္
● ဘ႑မေရးကန္႕သတခ္ ကမ္ မးမူတည္သည့္ 

စံသတ္မ တ္ခ က္
● ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းဆိုုင္ရမ ေဖမ္ျပခ က္မ မး

● အသံုုးခ ခြဲသ့ည့္ စံသတမ္ တခ္ ကမ္ မး
● လုုိအပ္ခ က္ေပၚမူတညသ္ည့္ စံသတမ္ တခ္ က္

● ျပည္နယ္/တုုိင္း႐ွိ ိ လူဦးေရ
● ျပည္နယ္/တိုုင္း႐ွိ ိ

ဆင္းရြဲမ ြဲေတမ ည န္းကိန္း
● ျပည္နယ္/တိုုင္း၏ နယ္ေျမအက ယအ္ဝန္း

● ဘ႑မေရးကန႕္သတခ္ ကမ္ မးေပၚမတူညသ္ည့္ 
စံသတမ္ တခ္ က္
● ျပည္နယ္/တိုု္င္း႐ွိ ိ လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ဂ ီဒီပီ
● ျပည္နယ္/တုုိင္းမ မး႐ွိ ိ ၿမိဳ႕ျပေနသူလူဦးေရ
● ျပည္နယ္/တိုု္င္းမ မး႐ွိ ိ

အခ န္ေင ေကမက္ခံရရ ိမ  
ညီတူညီမ  ခ ိန္ခ င္ည ိျခင္း
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လက္႐ွိ ိျမန္မမာႏုုိင္င၏ံ
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ
အစီအမံမ မး
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အေထ ေထ ေထမက္ပံေ့င  ျဖန္႕ေဝျခင္း

● ယခင္က အေထ ေထ ေထမကပ္ံ့ေင မ မးလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းကို ု“ လုုိေင ေထမက္ပံ့ျခင္း” 
ဟုုမ တ္ယူခြဲ့ၾကပါသည္။
● တိုုင္းေဒသၾကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တုုိ႕၏ ာႏ စ္အလုိက္ဘက္ဂ က္တင္သ င္းျခင္းကိုု ျပည္ေထမင္စုုအစိုုးရမ သံုုးသပ္စီစစၿ္ပီး 

တုုိင္းေဒသၾကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တစ္ခုုခ ငး္စီအတ က္ ခန္႕မ န္းလုုိေင  ပမမဏကုုိ offset လုုပ္မည္ဆုုိတမကုုိ 
ဆံုုးျဖတ္ပါသည္။

● ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုုနစ္မ စ၍ ပံုုေသနည္းအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကို ုထည့္သ င္းခြဲ့သည္။
● ၂၀၁၅/၂၀၁၆ တ င္ အသုံးျပဳေသမ စံသတ္မ တ္ခ က္
● တိုင္းေဒသၾကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တိုု႕၏လူဦးေရ၊ ဆင္းရြဲမ ညႊန္းကိန္းာႏ င့္ လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ပ မး္မ   ဂ ီဒပီီ

● ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တ င္ထပ္မံျဖည့္စ က္လုုိကေ္သမ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မး
● တိုုင္းေဒသၾကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မး၏ ေျမဧရိယမ၊ စုုစုုေပါင္း လူဦးေရထြဲမ  ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ ရမခိုုင္ာႏ န္း၊ 

လူဦးခ င္းစီမ  ပ မ္းမ  အခ န္ေင ေကမက္ခံရရ ိမ 

● ထိုုပံုုေသနည္းကို ုအစုုေင ေထမက္ပံ့ရန္ န စ္တိုုးပမမဏတ ကခ္ ကရ္မတ င္သမ အသံုုးခ သည္။
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● လူတစ္ဦးခ င္းစမီ ေကမကခ္ံရရ ိသည့္ပ မ္းမ  ဝင္ေင သည္ 
တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးအၾကမး က ယ္ျပန္႕ေသမ က မဟမ မ မးရ ိေန
● ထုုိတိုုင္းေဒသၾကီးာႏ င့္ျပည္နယ္တိုု႕၏ လုုိအပ္ခ က္ သိုု႕ ဘ႑မေရးအရ ဝင္ေင ရရ ိရန္ 

လုပ္ာႏုုိင္စ မ္းရည္ေၾကမင့္ မဟုုတ္ေခ ။

● လူဦးေရာႏ င့္ဆင္းရြဲမ ည န္းကနိ္းဆငတ္ေူသမ တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးတ င္ပင္ 
ဝင္ေင ရရ ိမ ာႏ င့္ အသံုုးစရိတတ္ို႕ုတ င္ ျခမးနမးမ မ မးရ ိာိုုႏင္သည္။

● လူဦးေရျမင့္မမးၿပီး ဆင္းရြဲမ ည န္ကနိ္းလည္း မ မးေသမ တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးတ င္ 
ဝင္ေင ရရ ိမ ာႏ င့္ အသံုုးစရိတမ္ မး နည္းပါးေနာိုုႏင္သည္။

● လုုိအပ္ခ က္ည န္ကိန္း ၂ ခုုန င့္ ဝင္ေင ၊ အသံုုးစရိတတ္ုုိ႕မ မ 
ပက္သက္ဆကာ္ႏ ယေ္နျခင္းမ မးမရ ိပါ။

● တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးအလိုကု ္လူတစ္ဦးခ င္းမ ေကမက္ခရံရ ိသည့္ 
စုုစုုေပါင္းဝင္ေင သည္ ႀကီးမမးေသမ က မဟခ က္မ မးရ ိေနသည္။

အေထ ေထ ေထမက္ပံေ့င  ျဖန္႕ေဝျခင္း
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ျပည္နယ္ာႏ င့္တုိင္းေဒသႀကီး Per capita ဝင္ေင အညႊန္းကိန္း
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တစ္ာႏုုိင္ငံလံုုး
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5 ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး႐ွိ ိ တစ္ဦးခ င္း ဝင္ေင သည္ ေအမက္ပါ 
ပ မ္းမၽ တစ္ဦးခ င္း ဝင္ေင ာႏ င့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

လက္႐ွိ ိအေထ ေထ ေထမက္ပံေ့င  လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းသည္ အခ န္စ မ္းရည္ာႏ င့္ 
လိုအပ္ခ က္မ မးကိို မျဖည့္စ မ္းေပးာႏိုင္ပါ။
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၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑မေရးာႏ စ္

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



● ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုုတ င္ တန္းတူညီမ  ေစျခင္း equalization ၏ 
အခန္းက႑မ မ တိုုင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္မ မးရ ိ အစိုုးရမ မးမ  
ာႏ ိင္းယ ဥ္ာႏုုိင္ေသမ သင့္တင့္သည့္ အခ န္ာႏ န္းထမးမ မး ေကမက္ခံျခင္းျဖင့္ 
သင့္တင့္သည္ လူထုုဝန္ေဆမင္မ မ မး ေပးစ မ္းာႏုုိင္ေစရန ္ျဖစ္သည္။

● ျမန္မမာႏုုိင္ငံရ ိ မတူညီေသမဘ႑မေင ေၾကးလႊြဲပိုု႕ျခင္းမ မးမ မ 
ရပ္ရ မဖ ႕ံၿဖိဳးတုုိးတက္မ ရန္ပံုုေင ၊ အခ န္ေင  (စီးပ မးေရးာႏ င့္ 
အထူးကုုန္စည္မ မးဆိုုင္ရမ အခ န္ေင မ မး၊ ဝင္ေင ခ န္ာႏ င့္
စည္းၾကပ္ခ န္) ာႏ င့္ အေထ ေထ  ေထမက္ပံ့ေင မ မး ျဖစ္သည္။

● ျမန္မမာႏုုိင္ငံရ ိ ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းသည္ ရင္းျမစ္အေျခခံေသမေၾကမင့္ 
တုုိင္းာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးတ င္ ဘ႑မေရးအရ က မဟခ က္ ပိုုမ မးေစသည္။

● မူအမးျဖင့္ အေထ ေထ ေထမက္ပံ့ေင ကိုု ဘ႑မေရးအရ က မဟခ က္မ မးကိုု 
ထိန္းညႇိမ  တေစဖိုု႕အတ က္ အသုုံးျပဳာႏုုိင္သည္။ သိုု႕ေသမ္ လက္ေတ ႕တ င္ 
ထိုုကြဲ့သိုု႕ လုုပ္ေဆမင္၍ မရပါ။ ထိုု႕ေၾကမင့္လည္း ျမန္မမာႏုုိင္ငံတ င္ 
ဘ႑မေရးအရ က မဟခ က္မ မး အမ မးအျပမးက န္ရ ိေနေသးျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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အဓိက
အေၾကမင္းအရမ
အာႏ စ္ခ ဳပ္



အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း 

ေထမက္ပံ့ေင ာႏ င့္ လႊြဲေျပမင္းေင  အေၾကမင္းအရမကိုု ျပန္လည္ 
သံုုးသပ္ေပးပါရန္။ 

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔ ေဆ းောႏ းျခင္း (၁၅ မိနစ္)
တန္းတူညီမ   ျဖစ္ေစေသမစနစ္အမး အေကမင္ အထည္ေဖမ္ရမတ င္
၀င္ေင မ မးေသမ ျပည္နယ္မ မးမ  ယူ၍ ၀င္ေင နည္းေသမ 
ျပည္နယ္မ မးသိုု႔ ေထမက္ပံ့သင့္ပါသလမး။

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

၁

၂

၃

အဆင့္

အဆင့္
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အပုိင္း ၄

ဖယ္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္န င့္
သဘမ၀သယံဇမတ အရင္းအျမစ္မ မး



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။



အသမးတငဘ္႑မေရးအက ိဳးအျမတ္ 
လူတစ္ဦးခ င္းစမီ  ေပးေဆမင္ရသည့္အခ န္ေင ာႏ င့္ လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က ္
ရရ ိသည့္ အက ိဳးအျမတ္မ မးအၾကမး ျခမးနမးခ က္။ 

တန္းတူညီမၽ ေစရနေ္ပးေခ သည့္ေင 
လက္ရ ိဝင္ေင ာႏ င့္ ဝန္ေဆမင္မ မ မးေထမက္ပံ့ျခင္းဆိငု္ရမ ကုန္က စရိတ္မ မး၏ 
ျခမးနမးခ က္မ မးကို တန္းည ိေစရန္ ရည္ရ ယ္၍ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ  ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ မးသို႕ 
ေပးအပ္သည့္ေင ။ 

သဘမဝအရငး္အျမစ္မ မးကုိ တူးေဖမ္လုပပ္ိငုခ္ င့္ င မးရမး္ခ 
သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မး တူးေဖမ္မ  ကုန္က စရိတ္၊ သဘမဝ ပတ္ဝန္းက င္ 
ထိန္းသိမ္းစရိတ၊္ လုပ္ငန္းေနရမမ မးကို ေဖမ္ဆမင္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကမင့္ 
ေပးရေသမ ေလ မ္ေၾကးေင  စသည္တို႔ကို တ က္ခ က္ၿပီးေနမက္ 
အသမးတင္ရေင ။

သဘမဝအရငး္အျမစ္မ မးကုိ တမဝနခ္ံျခငး္
သဘမဝ သယံဇမတမ မးာႏ င့္ ပတ္သက္၍ ပိုင္ဆိုင္မ ာႏ င့္ စီမံခန္႔ခ ြဲမ မ မး
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး



သဘမဝသယဇံမတ ထုတ္ယူမ မ မး မည္သည့္ေနရမတ င္ 
႐ွိ ိေနသနည္း။

သဘမဝသယဇံမတ တမ၀န္ခံမ အတ က္  
မည္သည့္ေ႐ွိ းခ ယ္မ မ မး ရ ိသနည္း။

သဘမဝသယဇံမတမ ရရ ိေသမ ၀င္ေင မ  ေ၀ျခင္းအတ က္ 
မည္သည့္ေရ းခ ယ္မ မ မး ရ ိသနည္း။ 

သဘမဝသယဇံမတမ ရရ ိေသမ၀င္ေင သည္  
ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ ္(NBFs) အေပၚ 
မည္သို ့သက္ေရမက္မ မ မး ရ ိေနသနည္း။

သဘမဝသယဇံမတမ ရရ ိေသမ၀င္ေင မ မးအေပၚ 
က မဟခ ကအ္တ က ္မည္သို ့ေသမ ညီမၽ မ ဆိုင္ရမ 
သက္ေရမက္မ မ မး ႐ွိ ိေနသနည္း။

၁

၂

၃

၄
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၅

ပါဝင္သည့္ 
အေၾကမင္းအရမမ မး



ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ သဘမ၀ အရင္းအျမစ္မ မး
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● သဘမ၀အရင္းအျမစ္ ထုတ္လုပ္တူးေဖမ္ျခင္းသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ စီးပ မးေရး၏ အဓိက
ေမမင္းာႏ င္အမးျဖစ္သည္။

● ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ျမန္မမာႏိုင္င၏ံ တင္ပို႔မ (၇၀%) နီးပါးမ မ သဘမ၀ ဓါတ္ေင ႔၊ သတၱဳတူးေဖမ္ျခင္းာႏ င့္
သစ္ထတ္ုလုုပ္ျခင္းတို႔မ လမျခင္းျဖစ္သည္။

● သဘမ၀ဓါတ္ေင ႔သည္ ျမန္မမ့ထိပ္တန္း တင္ပုိ႔မ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ တ င္ တင္ပို႔မ စုစုေပါင္း၏
(၅၀%)႐ွိ ၿိပီး တန္ဖိုးမ မ အေမရိကန္ေဒၚလမ ၃၁၀၀ မီလီလံ ရ သိည္။

● သဘမ၀ အရင္းအျမစ္ မ မးသည္ ၿငိမး္ခ မ္းေရး ညႇာိိႏ င္းမ မ မးတ င္ အဓိက ေဆ းောႏ းစရမ
အေၾကမင္းျဖစ္ေနသည္။ ဖယ္ဒရယ၊္ စီးပ မးေရးာႏ င့္ လူမ ေရးရမ အေၾကမင္းအရမတို႔ာႏ င့္လည္း
ဆက္စပ္ယ က္ာႏ ယ္ေနသည္။

● သဘမ၀ရင္းျမစ္ ဆုိင္ရမ အုပ္ခ ဳပ္စီမံမ ာႏ င့္ အက ိဳးအျမတ္ ေ၀ခ ြဲမ မ မ ပိမုိေုကမင္းမ န္ေရးမ မ
မူ၀ါဒခ မ တ္ျခင္း ာႏ င့္ ျပဳျပဳေျပမင္းလြဲမ ေဖမ္ေဆမင္ေရး တို႔၏ အစိတ္အပိုုင္းျဖစ္သည္။
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ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ သဘမ၀ အရင္းအျမစ္မ မး

● ၂၀၁၅ ျမန္မမ့ သတၱဳတ င္း ဥပေဒသည္ ၁၉၉၄ သတၱဳတ င္း ဥပေဒကုိ
ျပင္ဆင္ထမးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကနဦး ျပင္ဆင္မ ာႏ င့္ နည္းဥပေဒ
အခက္အခြဲမ မးေၾကမင့္ ၎ဥပေဒျပဳေရး ောႏ မင့္ောႏ းခြဲ့ရသည။္

● ာႏိုင္ငေံတမ္ပိငု္ လုပ္ငန္းမ မးသည္ အစိုးရအတ က္ အဓိက၀င္ေင ကုိ ရ မေဖ ေပးေနျခင္း
ျဖစ္သည္ (၅၀ ရမခိင္ုာႏ န္း)။ ျမန္မမေရနံာႏ င့္ ဘဘမ၀ဓမတ္ေင ႔ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မမ
ေက မက္မ က္ရတနမ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မမ့သစ္လုပ္ငန္း တုိ႔သည္ အႀကီးမမးဆံုးာႏ င့္
အင္အမးအေတမင့္တင္းဆံးု လုပ္ငန္းမ မး ျဖစ္ၾကသည္။

● ျမန္မမာုိႏင္ငသံည္ ကမမၻလံးုဆိငု္ရမ Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) အဖ ြဲ႔၀င္ ာႏိုင္ငျံဖစ္ၿပီး သဘမ၀ အရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူျခင္းတ င္
ပ င့္လင္းျမင္သမမ ာႏ င့္ တမ၀န္ခံယူမ တုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆမင္လ က္ရ ိသည္။



အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အပိုဒ္ခ ြဲ (၃၇)

၃၇။ ာႏုိင္ငံေတမ္သည္

(က) ာႏုိင္ငံေတမ္သည္ နုိင္ငံတ င္းရ ိေျမေပၚေျမေအမက၊္ ေရေပၚေရေအမက္န င့္

ေလထုတ င္းရ ိသယဇံမတပစၥည္းအမးလံုး၏ ပင္ရင္း ပုိင္ရ င္ျဖစ္သည္။

(ခ) ာႏုိင္ငံပုိင္သယံဇမတပစၥည္းမ မးအမးစီးပ မးေရးအင္အမးစမု မးက ထုတ္ယူသံုးစ ြဲျခင္းကိ ုက ပ္ကြဲၾကီးၾကပ္ာႏုိင္ရန္ 

လုိအပ္သည့္ ဥပေဒျပဌမန္းရမည္။

(ဂ) ာ္ိုႏင္ငံသမးမ မးအမး ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခ င့္၊ အေမ ဆက္ခံခ င့္၊ ကိုယ္ပိုင္လပ္ုကိင္ုခ င့္၊ တီထ င္ခ င့္ာႏ င္ ့မူပုိင္ခ င့္တို႕ကို 

ဥပေဒ ျပဌမန္းခ က္ာႏ င့္အညီခ င့္ျပဳရမည္။
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၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔စည္းပံအုေျခခံဥပေဒတ င္ သဘမ၀သယဇံမတ အမးလံုး၏ ပိငု္ရ င္မ မ ာုိႏင္ငံေတမ္ျဖစ္သည္ ဟု
ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စု အစိုုးရ ာႏ င့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးီ အစိုးရမ မး အမ မးအၾကမး သဘမ၀ရင္းျမစ္
၀င္ေင ေ၀မ  မ တိုးျမင့္ျခင္းကို တမးဆီးထမးျခင္း မရ ိေခ ။



၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဇယမး ၅

ဇယမး ၅ -

၂၉ . ျပည္ေထမင္စုကျပဌမန္းသည္ ဥပေဒာႏ င့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုုတ္
ျပည္နယ္အတ င္း ေဆမင္ရ က္ခ င့္ ရ ိသည့္ ေရနံ၊ သဘမ၀ဓါတ္ေင ႔ဆုိငရ္မ အခ န္အခမ မး

၃၀. ျပည္ေထမင္စကု ျပဌမန္းသည္ ဥပေဒာႏ င့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္
ျပည္နယ္အတ င္း ေဆမင္ရ က္ခ င့္ရ ိသည့္ သတၱဳာႏ င့္ သတၱဳတ ငး္ဆုိင္ရမ အခ န္အခမ မး
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ဇယမး ၅ တ င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တို႔သည္ ျပည္ေထမင္စဥုပေဒာႏ င့္ အညီ ေရနံ၊သဘမ၀ဓါတ္ေင ႔ဆိငု္ရမ
အခ န္အခမ မး ေကမက္ခံာုိႏင္ခ င့္ သတ္မ တ္ေပးထမးသည္။ ဤကြဲ့သို႔ သတ္မ တ္ခ က္မ မးေၾကမင့္
ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀကီး တို႔အမး ကုိယ္ပိုုင္၀င္ေင ရင္းျမစ္ တိုုးခ ြဲ႕ာုိႏင္လမသည္။ အဆိုပါ 
ဘ႑မေရးအစီအမံသည္ ဖ ြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္စရမမလိုအပ္ပြဲ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသၾကီးတိ႕ု၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေင  အရင္းအျမစ္မ မးကို တိုးခ ြဲ႕ာႏိုင္သည့္ အစီအမံျဖစ္သည္။



သဘမ၀သယံဇမတ 
ထုတ္ယူမ အေျခအေန

● ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး
အၾကမး သဘမ၀သယံဇမတ၀င္ေင ခ ြဲေ၀ခ ထမးမ မ မ
က မျခမးမ မ မးစ မရ ိေနသည္။

● ၿဂိဳလ္တုပုံရိပ္မ မးျဖင့္ (၂၀၁၆) သတၱဳတ င္းမ မးကို
ခန္႔မ န္းခ က္မ မးအရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကးီ တ င္
ထတုေ္ဖမ္တူးယမူ အျမင့္ဆံုုးာႏ င့္ ခ င္းျပည္နယ္တ င္
အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

● သဘမ၀ရင္းျမစ္ ၾက ယ္၀မ ကို
ာုိႏင္ငံသမးတိုင္းခံစမးရရန္ာႏ င့္ ာုိႏင္ငံအာႏ ံ
က မဟမ မ မးေၾကမင့္ တန္းတူညီမ  ေစျခင္း
အစီအစဥ္မ မး ပိမုိလုိုအပ္လမသည္။
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Centre for Environmental Management) (2016)



ျပည္ေထမင္စုအစုိးရ ပိုင္ဆိုင္မ န င့္ စီမံခန္ ့ခ ြဲမ 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ပုိင္ဆုိင္မ န င့္ စီမံခန္ ့ခ ြဲမ 

ခ ြဲေ၀ေသမ (ျပည္ေထမင္စုန င့္အတူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး) 
ပိုင္ဆိုင္မ  န င့္ စီမံခန္ ့ခ ြဲမ  

ခြဲ ေဝေသမ (ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးန င့္အတူ ျပည္ေထမင္စု) 
ပိုင္ဆိုင္မ  န င့္ စီမံခန္ ့ခ ြဲမ  

၁

၂

၃

သဘမ၀သယံဇမတဆိုင္ရမ တမ၀န္ခံမ အတ က္ 
ေရ းခ ယ္မ မ မး

၄
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သဘမ၀သယံဇမတ အရင္းအျမစ္ခ ြဲေ၀မ အတ က္ 
ေရ းခ ယ္စရမမ မး

FISCAL FEDERALISM AND NATURAL RESOURCES | PAGE 764

သ ယ္၀ိက္ု အရင္းအျမစ္ ခ ြဲေ၀ျခငး္

ဥပမမတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေျခခံအေဆမက္အအုံမ မး 
ေဆမက္လုပ္ျခင္းအတ က္ ေင ေၾကးေထမက္ပံ့ျခင္း

တုိက္ရိက္ု အရင္းအျမစ္ ခ ြဲေ၀ျခငး္

● ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို ့
● ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို ့
● ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ  ျပည္ေထမင္စု အစိုးရသို ့



သဘမ၀သယံဇမတမ ရရ ိေသမ ၀င္ေင 

● ဖယ္ဒရယ္န င့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ မးၾကမးရ ိ သဘမ၀သယဇံမတမ  ရရ ိေသမ ၀င္ေင  ခ ြဲေ၀သံုးစ ြဲမ သည္ 
ေနရမတိုင္းလိုလိပုင္ အျငင္းပ မးဖ ယ္ျဖစ္ေနသည္။

● သဘမ၀သယဇံမတ ပိုင္ဆိုင္မ သည္ ဗဟိုအစိုးရတ င္ရ ိေသမ္ နိုင္ငံသမးအမးလံုးအေပၚတ င္ အက ိဳးအျမတ္ခံစမးပိုင္ခ င့္ 
အပ္န င္းနိုင္သည။္
စည္းမ ဥး္ - နုိင္ငတံစန္ိငုင္၏ံ သဘမ၀သယံဇမတသည္ ျပည္သူမ မးန င့္ သက္ဆုိငသ္ည္။

● သဘမဝသယဇံမတအရင္းအျမစ္မ မးသည္ ျပည္နယ္မ မး၏ ပိုင္ဆိုင္မ အျဖစ္ရ ိေနလ  င္ ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ္ 
NFBs မ မးအၾကမး က မဟခ က္မ မး တိုးျမင့္လမေစာိုႏင္သည္။
စညး္မ ဥး္ - ျပညန္ယတ္ ငး္ေနထုိငမ္ အတ က ္တစဥ္းီခ ငး္အေပၚ ပိုငဆ္ိငုမ္ ဳ  အပန္ ငး္နုိငသ္ည္

● ဘ႑မေရးအရ တန္းတူညီမ  ေစမ ၊ အက ိဳးသက္ေရမက္ာႏုိင္စ မ္း ရ ိေစရန္ ာႏုိင္ငေံတမ္မ ပိုင္ဆုိင္မ ေၾကမင့္ 
ျဖစ္ေပၚလမေသမ ဘ႑မေရးအက ိဳးအျမတ္ NFBs မ မးအၾကမး က မဟခ က္မ မးကို တန္းတူညီမ  ေစရမည္ ျဖစ္သည္။

● ေကမက္ခံဝင္ေင မ မးကို ျပန္လည္လႊြဲေျပမင္းေပးရမတ င္ သယံဇမတထတုလ္ပုမ္ ေၾကမင့္ လူမ ေရးာႏ င့္ သဘမဝန္းက င္
ထခိိကု္မ မ မးကိုလည္း ထည့္သ င္းစဥ္းစမးသင့္သည္။
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၀င္ေင ခ ြဲေ၀မ ာႏ င့္ သဘမ၀သယံဇမတ

● အေရးပါေသမ ကန္႕သတ္ခ က္တစ္ခုုမ မ သဘမဝသယံဇမတာႏ င့္ ပက္သက္သည့္ ဝင္ေင ခ ြဲေဝရမတ င္ 
သဘမဝသယံဇမတအရင္းအျမစ္မ မး၏ င မးရမ္းခ (သယံဇမတတူးေဖမ္ျခင္းကုုန္က စရိတ္မ မး၊ 
သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆုုိင္ရမ ကုုန္က စရိတ္မ မးာႏ င့္ လုုပ္အမးခဆုုိင္ရမကုုန္က စရိတ္မ မးစသည္တိုု႕ ေပါင္းစုုထမးသည့္ 
ကုုန္က စရိတ္အစုုအဖ ြဲ႕ကိုု ာႏူတ္ၿပီး က န္ေင ) ျပန္လည္ခ ြဲေဝျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုုသယံဇမတမ မးကိုု ေရမင္းဝယ္ရမမ  
ရရ ိလမသည့္ ဝင္ေင ကိုု ခ ြဲေဝျခင္းမဟုုတ္ပါ။
ထိုုကန္႕သတ္ခ က္ေၾကမင့္ဝင္ေင ခ ြဲေဝခံရသည့္ရင္းျမစ္မ မးမ ရရ ိသည့္ဝင္ေင သည္ ၁၀၀ 
ရမခိုင္ာႏ န္းေအမက္တ င္သမရ ိသည္။

● သဘမဝသံယံဇမတမ မးပိုုင္ဆုုိင္မ ကိုု ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္ထမးခ ိန္တ င္ ဘ႑မေရး အစီအမံမ မးျဖင့္ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္တုုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရမ မးာႏ င့္ င မးရမ္းခမ မး မ  ေဝျခင္းကိုု ဟန္႕တမးာႏုုိင္မည္မဟုုတ္ပါ။

● ရင္းျမစ္အေျခခံ၍ ထိုုသိုု႕လုုပ္ေဆမင္ာႏုုိင္မည္ျဖစ္ေသမ္လည္း ဘ႑မေရးအရ က မဟခ က္မ မး ပိုုမိုုမ မးျပမးလမာႏုုိင္သည္။ 
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အျခမးနည္းလမး္အေနျဖင့္ လုုိအပ္ခ က္ အေျခခသံည့္နည္းျဖင့္လည္း လုုပ္ေဆမငာိုု္ႏငသ္ည္။ ဥပမမ-
အေျခခအံေဆမက္ အအုုံမ မးဖ ႕ံၿဖိဳ းမ ာႏ င့္ သက္ဆုုိငသ္ည့္ ကုုန္က စရတ္ိမ  ချံခငး္ အစီအမမံ မး။ လိုုအပ္ခ က္သည္ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုုိင္းေဒသႀကီးတုုိ႕၏ စီးပ မးေရးက မဟမ မ မးကို ုထင္ဟင္ေစေသမအခါတ င္ ထိုုသိုု႕ေသမ 
အစီအမံမ မးသည္ တန္းတူညီမ  ေစျခင္းကို ုျဖစ္ေစာႏုုိင္သည္။

၀င္ေင ခ ြဲေ၀မ န င့္ သဘမ၀သယံဇမတ

င မးရမ္းခ ခ ြဲေဝျခင္းအတ က္ ေရ းခ ယ္မ မ မး

ဖယ္ဒရယ္အစိုးရသို ့ လႊြဲေျပမင္းေပးအပ္ေသမ သယံဇမတ 
င မးရမ္းခ အခ ိဳ ့အမး သယံဇမတ မရ ိသည့္ ျပည္နယ္မ မးအတ က္ 
ျဖည့္ဆည့္ေပးနုိင္ရန္န င့္/သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရမ 
စီမံကိန္းမ မးအတ က္သုံးစ ြဲနိုင္သည္။

ျပည္နယ္မ  ဖယ္ဒရယ္သုိ ့ 
(ေဒါင္လိုက္ ပံုေဆမင္ ခ ြဲေဝျခင္း)

ျပည္နယ္မ  ျပည္နယ္သုိ ့ 
(အလ မးပံုေဆမင္ ခ ြဲေဝျခင္း)



အသမးတင္ ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ အက ိဳးအျမတ္

ေပးထမးေသမ
အခ န္ေင 

NFB = လက္ခံရရ ိေသမအက ိုဳးအျမတ္မ မး - ေပးထမးေသမအခ န္ေင 

တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 
နိုင္ငံသမး (က)

အစိုးရမ  ေပးအပ္ေသမ 
၀န္ေဆမင္မ မ မး
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သဘမ၀သယံဇမတမ  ရရ ိေသမ ၀င္ေင သဘမ၀ သယံဇမတမ  ရရ ိေသမ ၀င္ေင  မရ ိ

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 
နိုင္ငံသမး (ခ)

ေပးထမးေသမ 
အခ န္ေင 

လက္ခံရရ ိေသမ 
၀န္ေဆမင္မ ဳမ မး

လက္ခံရရ ိေသမ 
၀န္ေဆမင္မ ဳမ မး
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သဘမဝသယဇံမတ ပိုင္ဆိုင္မ မ မ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀကးီတိ႕ု၏ စီမံခန္ ့ခ ြဲမ ေအမက္၌ ႐ွိ ေိသမအခါတ င္ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ မးအၾကမး ႀကီးမမးေသမ ဘ႑မေရး က မဟခ က္မ မး ျဖစ္ေပၚလမေစနုိင္သည္။

င မးရမ္းခ ခ ြဲေဝျခင္းအတ က္ ေရ းခ ယ္မ မ မး

ဖယ္ဒရယ္အစိုးရသို ့ လႊြဲေျပမင္းေပးအပ္ေသမ သယံဇမတ 
င မးရမ္းခ အခ ိဳ ့အမး သယံဇမတ မရ ိသည့္ ျပည္နယ္မ မးအတ က္ 
ျဖည့္ဆည့္ေပးနုိင္ရန္န င္/့သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရမ 
စီမံကိန္းမ မးအတ က္သုံးစ ြဲနုိင္သည္။

ျပည္နယ္မ  ဖယ္ဒရယ္သုိ ့ 
(ေဒါင္လိုက္ ပံုေဆမင္ 
ခ ြဲေဝျခင္း)

ျပည္နယ္မ  ျပည္နယ္သုိ ့ 
(အလ မးပံုေဆမင္ ခ ြဲေဝျခင္း)

၀င္ေင ခ ြဲေ၀မ န င့္ သဘမ၀သယံဇမတ
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လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္ အရင္းအျမစ္မ မးမ ရရ သိည့္ 
ပ မ္းမ  ၀င္ေင  
ပ မ္းမ  ာႏ င့္အထက္ရရ ိေသမျပည္နယ္၊တိုုင္းေဒသႀကီး
မ မးမ  ပ မ္းမ  ေအမက္သမရ  ိေသမ ျပည္နယ္၊ 
တိုုင္းေဒသႀကီးမ မးသိုု႕  
ဝင္ေင မ မးကိုျပန္လည္ျဖန္႕ေဝေပးျခင္း 
တနည္းအမးျဖင့္ တစ္ာႏုုိင္ငံလံုုး၏ ပ မ္းမ  ာႏ င့္ 
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္း

တ္ိုုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးသိုု႕ 
ညီတူညီမ  ျဖန္႕ေဝေပးသည့္ ဗဟုုိအစိုုးရပုုိင္ဆုုင္ိမ ာႏ င္ ့
တူညီသည္။

သဘမ၀သယံဇမတမ  ရရ ိေသမ 
၀င္ေင မ မးအမး ညီမ  ေစျခင္း
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● ဗဟုုိအစုုိးရသည္ သဘမ၀သယဇံမတမ မးမ  ပ မ္းမ  ရရ ိေင  
ပံုုမ န္ထက္ေအမက္ ေရမက္ေသမ ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသႀကီးမ မးအမး
ျပည္ေထမင္စုုအဆင့္ထိ ညီမ  ေအမင္ညႇိေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 
ခ မ္းသမၾက ယ္၀ေသမ ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသ ႀကီးမ မးကြဲ့သိုု႔ တန္းတူ 
ည ိေပးပါက - ျဖစ္လမာႏိုုင္ဖ ယ္ရ ိေသမ အဓိက အခက္အခြဲမ မ 
အရင္းအျမစ္ရ ိသည့္ ေနရမကိုု လက္လ မ္းမ ရီန္ ခက္ခြဲသည့္ 
ဗဟိုုအစုုိးရတ င္ ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ ၀န္ထုုတ္၀န္ပိုုး ျဖစ္လမာႏုုိင္ေျခ 
ျဖစ္သည္။ 

● သဘမ၀အရင္းအျမစ္ က႑မ မးာႏ င့္ စပ္ဆိုုင္ေနေသမ ေကမ္ပိုုေရးရ င္းမ မး၏ 
၀င္ေင ခ န္ာႏ င့္ ကုုန္ထုတုလ္ုပု္ခ န္တိုု႔သည္ ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ မညီမ  ျခင္းာႏ င့္ 
စ မ္းေဆမင္မ အမးနည္းျခင္းတိုု႔ ျဖစ္ပ မးရမ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သဘမ၀သယံဇမတမ  ရရ ိေသမ 
၀င္ေင မ မးအမး ညီမ  ေစျခင္း



အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း

သဘမ၀အရင္းအျမစ္ ေ၀မ  ျခင္း နည္းလမ္းမ မးကိုု 
သံုုးသပ္ေပးပါရန္။

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔ေဆ းောႏ းျခင္း (၂၀ မိနစ)္
ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ စီမံခန္႔ခ ြဲမ သစ္မ မးျဖင့္ သဘမ၀အရင္းအျမစ္ 
ေ၀မ  ျခင္းကိုု မည္သို ့ လုုပ္ေဆမင္ာုုိႏင္မည္နည္း။ ေရရ ည္ာႏ င့္ 
ေရတိုုတ င္ မည္ကြဲ့သိုု႔ လုုပ္ေဆမင္ာႏိုုင္မည္နည္း။ 

အုုပ္စုုအလိုက္တင္ျပျခင္း (၁၅ မိနစ္)
အမ မးအမး ျပန္တင္ျပမည့္သူတစ္ဦးကိုု အဖ ြဲ႔ထြဲမ  
ေရ းခ ယ္ေပးပါရန္။

၁

၂

၃

အဆင့္

အဆင့္
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● ျမန္မမနိုင္ငံရ ိ ျပည္နယ္န င့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မး၌ သဘမ၀သယဇံမတ 
ရရ ိမ မ မးတ င္ ႀကီးမမးေသမ က မဟမ မ မးရ ိေနသည္။

● ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒတ င္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရသည္ ဘ႑မေရး
စီမံေဆမင္ရ က္မ မ မးမ  တစ္ဆင့္ ျပည္နယ္န င့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ မးန င့္အတ ူသဘမ၀သယဇံမတမ ရရ ိေသမ၀င္ေင မ မး 
ခ ြဲေ၀ျခင္း သေဘမတူညီမ တစခ္ု ျပဳလုပ္ရန္ တမးျမစ္ထမးျခင္းမရ ိေပ။

● ျပည္နယ္ သို ့မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ သဘမ၀သယဇံမတ မ မး 
ပိုင္ဆိုင္မ မ မ ျပည္နယ္န င့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ မး အၾကမး ႀကီးမမးေသမ 
ဘ႑မေရး က မဟမ ဳ ျဖစ္ေပၚလမေစနုိင္သည္။ ယင္းကို ညီမ  ေစရန္ 
ညႇိာႏ ငိ္းျခင္းျဖင့္ ေဆမင္ရ ကသ္ မးရန္ လိုအပ္သည္။

● ညီမ  ေစရန္ ည ိာႏ ိင္းျခင္းသည္ ျပည္နယ္န င့္ တုိင္းေဒသႀကးီ မ မး
အၾကမး သယံဇမတ၀င္ေင မ မးခ ြဲေ၀ျခင္းမ  ထ က္ေပၚ လမနုိင္သည္။

● ယင္းအျပင္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ န င့္ ျပည္နယ္ခ ြဲအစုိးရမ မး ၾကမး 
သဘမ၀သယဇံမတမ  ရရ ိေသမ ၀င္ေင မ မး ခ ြဲယူျခင္း သေဘမတူညီမ 
တစ္ခု ျပဳလုပ္နုိင္သည္။
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အဓိက
အေၾကမင္းအရမ
အာႏ စ္ခ ဳပ္



အပုိင္း ၅

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္
ျပည္သူ႔ အေျခခအံေဆမက္အအံု၊ ျပည္သူ႔
၀န္ေဆမင္မ ာႏ င့္ လူ႔စ မ္းအမးအရငး္အျမစ္



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။



ကုုန္က စရတ္ိေ၀မ  ရန ္စီစဥျ္ခငး္ 
ေထမက္ပံ့ေင မ မး အသံုုးျပဳ၍ ဖက္ဒရယ္ ာႏ င့္ ျပည္နယ္ အစုုိးရမ မး အၾကမး 
အစီအစဥ္ ကုုန္က စရိတ္မ မးကိုု ေ၀မ  က ခံျခင္း 

တန္းတူညီမ  မ ာႏ င့္ ထိေရမက္မ ရ ရိန္ ရည္ရ ယ္ခ က္မ မး 
လူထုုကိုု တူညီေသမ ျပည္သူ႔၀န္ေဆမင္မ  (လူမ အစုအ႐ံုွိး) ေပးရန္ာႏ င့္ 
ခ မ္းသမၾက ယ္၀ေသမ စီးပ မးေရးအျဖစ္ (စီးပ မးေရးအစုအ႐ွိုံး) ျမ င့္တင္ရန္ 
ရည္ရ ယ္ခ က္ာႏ စ္မ ိဳး ထမးရ ိျခင္း 

အစိုုးရ ဌမနဆုုိငမ္ မးအၾကမး ဘ႑မေရးဆုုိငရ္မ ဆက္သ ယ္မ  
အစုုိးရ ဌမနဆိုုင္ရမမ မးအၾကမး ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ စီမံမ  - ၀င္ေင ေ၀မ  ျခင္း၊ 
ေထမက္ပံ့ေင မ မး၊ လႊြဲေျပမင္းေပးမ မ မး

၀င္ေင ေ၀မ  ျခင္း 
ျပညေ္ထမင္စု၏ အခ န္၀င္ေင  အစိတ္အပိုုင္းအခ ိဳ႕ကိုု ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီးမ မးကို ုမ  ေ၀ျခင္း

လူမ ေရးရမအစအု႐ွိုးံ 
လူမ ေရး အစီအစဥ္မ မး - က န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ လူမ အေထမကအ္ပ့ံ၊ 
လူမ အမမခံ စသည့္ လူထုရုရ ိာႏိုုင္ေသမ အရမမ မး
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ေ၀ါဟမရ
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိခု က္မ မး



ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ စီးပ မးေရး 
အစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရန္ာႏ င့္ အထူးသျဖင့္ လူမ ေရး 
အစုအအ႐ွိုံး ေဖမ္ေဆမင္ရန္အတ က္ မည္ကြဲ႔သုိ႔ 
ကူညီာႏုိင္သနည္း။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ာႏ င့္ ေဒသာႏၲမရအစိးုရတို႔မ  
လူမ ေရးအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရမတ င္ 
မည္သည့္က႑တ င္ ပါ၀င္ာႏိုင္သနည္း။

အေျခခံ အေဆမက္အံု၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏ င့္ 
လူမ အေထမက္အကူ တိုးတက္မ အတ က္ လိအုပ္မ ကို 
အေျခခံေသမ ဘ႑ေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မးအမး
မည္ကြဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆမင္ာႏိုင္မည္နည္း။ 
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ပါဝင္သည့္
အေၾကမင္းအရမမ မး

၁

၂

၃



“
ပေရမ္ဖက္ဆမ ရိုနယ္ ဝက္ထ္စ္၏ အဆို 

… ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရ ဥပေဒျပဳေရး စီမံမ မ မးအမး 
၎လက္ေအမက္ရ ိအစုုိးရအသီးသီးကိုု ဖ ြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒအရ
အထိုုက္အေလ မက္ ျပန္လည္ခ ြဲေဝေပးျခင္းရ ိေသမာႏုုိင္ငံမ မးတ င္တုုိင္း၊ 
ျပည္နယ္အစိုုးရမ မးဖ ြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒမ  ျပဌမန္းထမးသည့္ 
အသံုုးစရိတ္သံုုးစ ြဲျခင္းဆုုိင္ရမ တမဝန္မ မးသည္ 
ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရတစ္ရပ္တည္းကသမ ဥပေဒျပဳေရး တမဝန္မ မး ယူသည္ထက္ပုုိၿပီး 
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 အေျခခံအေဆမက္အအံုာႏ င့္
ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆမင္မ မ မး

● ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ ျပည္သူအေျခခံ အေဆမက္အအုံာႏ င့္ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆမင္မ မ မးအတ က ္အသုံးစရိတ္အမ မးစကုိ ု
ဗဟုိမ  ခ ဳပ္ကိုင္မ  မ မးျပမးဆြဲ ျဖစ္သည္။ 

● ာႏုိင္ငံအမ မးစုတ င္ ေင လုံးေင ရင္း အသံုးစရိတ္ တမ၀န္မ မးကို အဆင့္ဆင့္ေသမ အစုိးရဌမနမ မးာႏ င့္ ေ၀မ  သည္။

● ဖက္ဒရယ္စနစ္တ င္ လမ္းမ မးာႏ င့္ တံတမးမ မးေဆမကလ္ပု္ျခင္းသည္ စီးပ မးေရး အစုအ႐ွိုံးအမး ခိုင္ခံ့လမေစရန္ 
အကူအညီျဖစ္ေစသည္ာႏ င့္အမ   တစ္ဖက္တ င္လည္း ေက မင္းမ မးာႏ င့္ ေဆးရုံမ မးတည္ေဆမက္ျခင္းသည္ 
လူမ ေရးအစုအ႐ွိုံး ပိုမုိခိုင္ခံ့လမေစရန္ အေထမက္အကူျဖစ္ေစသည္။

● ထို႔အျပင္ လူသမးအရင္းအျမစ္မ မး ျမ င့္တင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထမင္စုာႏ င့္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရ ာႏ စ္ရပ္လုံးတ င္ အုပ္ခ ဳပ္စီမံမ ဆိုင္ရမ စ မ္းအမးျမ င့္တင္ေပးျခင္းသည္ စီးပ မးေရး အစုအ႐ံုွိး ာႏ င့္ လူမ ေရး 
အစုအ႐ွိုံး ာႏ စ္ခုစလံုးအတ က ္ခိုင္ခံ့လမေစရန္ အေထမက္အကူျဖစ္ေစသည္။
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ျပည္သူ႕ အေျခခံအေဆမက္အအံု 

● လမ္းမ မးေဆမကလ္ပု္ျခင္းသည္ အစုိးရ၏ အျမင့္ဆံုးဖ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတကမ္  
ဦးစမးေပးတ င္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အစုိးရဌမန အမ မးစု သည္ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိ အေ၀းေျပးလမ္းမ မးမ  ေဒသတ င္း လမ္းမ မး 
တည္ေဆမက္ရမတ င္ ပါ၀င္ၾကသည္။

● ျပည္သူ႔ အေျခခံ အေဆမက္အံု တည္ေဆမက္ရနအ္တ က ္
ခ ြဲေ၀ခ ထမးေပးသည့္ ဘ႑မေင မ မးသည္ ျပည္နယ္မ မးာႏ င့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ မး၏ လိုအပ္ခ က္ာႏ င့္ အျမြဲတမ္းအမးျဖင့္ 
ကိုက္ညီမ မရ ိေပ။

● လမ္းမ မးတည္ေဆမကျ္ခင္းသည္ ျပည္ေထမင္စု အဆင့္ာႏ င့္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ မးအၾကမး ကုန္က စရိတ္မ  ေ၀မ ဆိုငရ္မ 
အစီအမံမ မးအတ က္ သင့္ေလ မ္ေသမ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။
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ၿမဳိ ့နယ္တစ္ခုစီ႐ွိ ိ
လမ္းမ မး
သိပ္သည္းမ 



လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုးံ တည္ေဆမက္ျခင္း

ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မး၏ တမ၀န္မ မးသည္ လမး္မ မးာႏ င့္ တံတမးမ မး 
တညေ္ဆမကျ္ခငး္ထက ္ညီတူမ  တေသမ လူမ ေရး အစုအဖ ြဲ႔တစ္ခုတည္ေဆမက္ရန္ာႏ င့္ 
ဖ ံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မ အမး ျမ င့္တင္ရန္အတ က္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ တမ၀န္ခ ြဲေ၀မ မ မး 
တိုးျမ င့္လမေစရန္ တမ၀န္ယူလုပ္ေဆမင္သင့္သည္။ 

● ေဆးရုံမ မး၊ ေက မင္းမ မးာႏ င့္ တျခမးေသမ လူမ အေျခခံအေဆမက္အံုမ မး တည္ေဆမက္ရန္ 
(အပန္းေျဖေနရမမ မးာႏ င့္ ယဥ္ေက းမ စင္တမမ မး၊ ပန္းၿခံမ မးာႏ င့္ 
အမ မးျပည္သူာႏ င့္သက္ဆိုင္ေသမ ေနရမမ မး)

● လူမ ၀န္ေဆမင္မ မ မးကို ထိေရမက္စ မ လုပ္ေဆမင္ျခင္းာႏ င့္ လူမ အေျခခံ
အေဆမက္အံုမ မးကုိ ထိေရမက္စ မ ထိန္းသိမ္းျခင္း

ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေဒသခံာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္အစိုးရမ မးအၾကမး 
ည ိာႏ ိုင္းေဆမင္ရ က္ရမည့္ အေၾကမင္းအရမမ မးတ င္ က နး္မမေရးာႏ င့္ ပညမေရး အဆင့္အတနး္မ မး 
ျမ င့္တငျ္ခငး္၊ အမးလံုးာႏ င့္ဆိငုေ္သမ ပိုမိကု ယျ္ပန္႔ လ ယက္ေူသမ ျပညသ္ူ႔အပုခ္ ဳပစ္မီခံန္႔ခ ြဲမ မ မး 
ပါ၀င္သင့္သည္။
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လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုးံ တည္ေဆမက္ျခင္း

က န္းမမေရးာႏ င့္ ပညမေရးအေထမက္အပံ့စသည္႔ 
ျပည္သူ႔၀န္ေဆမင္မ မ မးတ င္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မး၏ 
အခန္းက႑အမး ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ဤကြဲ့သို႔ေသမ 
အျခမးတမ၀န္မ မးာႏ င့္ ကိုက္ညီေသမ ၀ငေ္င  အလႊြဲအေျပမငး္မ မး 
လိုအပာ္ႏိုင္ပါသည္။

အစိးုရ ဌမနဆုိငရ္မမ မးအၾကမး ဘ႑မေရးဆုိငရ္မ ဆက္သ ယ္မ မ မး 
သည္ ဖက္ဒရယ္စံပုံစံရ  ိညမီၽ ေစျခငး္ာႏ င့္ အက ိဳ းျဖစေ္ျမမကာို္ႏငစ္ မး္ရ ေိသမ 
ရညမ္ နး္ခ ကမ္ မး အမး ထင္ဟပ္ေစသင့္သည္။

၎သည္လည္း ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ာႏ င့္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ မးအၾကမး ကုနက္ စရတိမ္  ချံခငး္ဆိငုရ္မအစအီမမံ မး အတ က္ 
သင့္ေလ မ္ေသမ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။
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လူမ ဝန္
ေဆမင္မ မ မး

အတ က္ အသုံး
ျပဳျခင္း

လူမ ဝန္
ေဆမင္မ 
မ မးအတ က္
အသုံးျပဳျခင္း



၂၀၀၈ ဖ ြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ: 

အခန္း ၃၆၇ - ာႏိုင္ငံသမးတိုင္းသည္ ာႏိုင္ငံေတမ္က ခ မ တ္ထမးေသမ က န္း မမေရးဆိုင္ရမ 
မူဝါဒမ မးာႏ င့္အညီ က န္းမမေရး ေစမင့္ေ႐ွိ မက္မ ကုိ ခံယူခ င့္ ႐ွိ ိသည္။

က န္းမမေရး - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း

ယခုလက္ရ ိအခ ိန္တ င္  ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ဘ႑မေင ၏ (၅.၂၃) ရမခုိင္ာႏ န္းသမ က န္းမမေရးအတ က ္
ခ ြဲေ၀ေပးထမးသည္။ ထိုရမခိုင္ာႏ န္းအေရအတ ကသ္ည္ လ န္ခြဲ့ေသမ ာႏ စ္မ မးထက္ တိုးတကလ္မေသမ္လည္း 
ကမမၻလံုးဆိငု္ရမာႏ င့္ ေဒသာႏိုင္ငံမ မး၏ စံခ ိန္စံာႏ န္းမ မးထက္ အလ န္အမင္း နည္းပါးေနေသးသည္။
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ျမန္မမာုိႏငင္၏ံ အမ ိဳ းသမး က နး္မမေရး စီမံကိနး္ (၂၀၁၇-၂၀၂၁)

တုိင္းရင္းသမးက န္းမမေရးအဖ ြဲ႔အစည္းမ မး (EHOs)၊ အစိုးအရ မဟုတ္ေသမ 
အဖ ြဲ႔အစည္းမ မး (NGOs)၊ အက ိဳးအျမတ္ အတ က္ ရည္ရ ယ္ေသမ ပုဂ လိက 
က န္းမမေရးအဖ ြဲ႔အစည္းမ မး စသည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းမ မးမ  တဆင့္ မတူညီေသမ က န္းမမေရး 
ေထမက္ပ့ံမ အဖ ြဲ႕အစည္းမ မးအမး အသိအမ တ္ျပဳျခင္း



သမမန္အမးျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အဖ ြဲ႔အစည္းမ မးတ င္ က န္းမမေရး 
ျပဳစုေစမင့္ေရ မက္မ သည္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ တမ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ဥပမမ- ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးရ ိ က န္းမမေရးဦးစီးဌမနမ မးာႏ င့္ 
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး ပ့ံပိုးေပးျခင္း

ကုန္က စရတ္ိ မ  ေ၀မ ဆုိငရ္မ အစီအမံမ မး

● ကုန္က စရိတ္မ  ေ၀မ ၏ ပမမဏသည္ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရမေင ေၾကးပမမဏေပၚ 
အေျခခံၿပီး ပိုမို ႀကီးမမးာႏိုင္သည္။

● လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က္အညီအမၽ  ေထမက္ပ့ံျခင္းာႏ င္ ့မတူဘြဲ Matching 
grants မ မးသည္ တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မး၏ မတူညီေသမ 
လုိအပ္ခ က္မ မးကို တံု႕ျပန္ာႏုိင္သည့္ ယာႏၲရမးတစ္ခုကို ဖ ြဲ႕စည္းေပးသည္။
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က န္းမမေရး - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း



ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရ ိ ဦးစီးဌမနမ မးသည္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ တမဝန္မ မး 
နည္းပါးေနၿပီး ပညမေရးက႑ာႏ င့္ ဆိုင္သည့္ ဘက္ဂ က္၊ မူဝါဒမ မးာႏ င့္ အသံုးစရိတ္မ မးကိုလည္း 
ဗဟုိခ ဳပ္ကိုင္မ မ မးေနဆြဲျဖစ္သည္။

ပညမေရး - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး 
တည္ေဆမက္ျခင္း
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ဖက္ဒေရးရ င္းအမ မးစုတ င္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးန င့္ ေဒသဆုိင္ရမ 
ပညမေရးစီမံအုပ္ခ ဳပ္မ မ မးရ ိသည္။ ပညမေရးသင္ယူာႏိုင္မ ၊ ပညမေရးတ င္ ပါဝင္လမာႏုိ္င္မ ာႏ င့္ ဆရမ၊ 
ဆရမမာႏ င့္ ေက မင္းသမးေက မင္းသူအခ ိဳးတုိ႕ာႏ င့္ ပက္သက္၍ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္န င့္ တုိင္း၊ 
ျပည္နယ္အဆင့္မ မးတ င္ လမ္းညႊန္ခ က္မ မး ထုတ္ျပန္ထမးသည္။



၂၀၀၈ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒ

အပဒု ္၃၆၆
နုုိင္ငံသမးတိုုင္းသည္ ာႏုုိင္ငံေတမ္မ ခ မ တ္ထမးေသမ ပညမေရးဆိုုင္ရမ မူဝါဒမ မးာႏ င့္အညီ
(က) ပညမသင္ၾကမးပုုိင္ခ င့္ရ ိသည္။
(ခ) ဥပေဒျဖင့္ျပဌမန္းထမးသည့္ မသင္မေနရအေျခခံပညမမ မးကိုု သင္ၾကမးရမည္။

အပဒု ္၉။ ။ လူမ ေရးက႑
(က) ပညမေရးသင္ရိုး၊ သင္ရိုးမမတိကမ၊ သင္ၾကမးမ ၊ သင္ၾကမးမ နည္းလမး္၊ သုေတသန၊ 
အစီအစဥ္မ မး၊ စီမံကိန္းမ မးန င့္ အဆင့္သတ္မ တ္ခ က္မ မး
(ခ)  တကၠသိုလ္မ မး၊ ဒီဂရီေကမလိပ္မ မးာႏ င့္ အျခမးေသမ အဆင့္ျမင့္ပညမေရး ေက မင္းမ မး
(ဂ) ျပည္ေထမင္စုအစုိးရမ  ျပဌမန္းေသမ စမေမးပ ြဲမ မး

ပညမေရး - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း
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၂၀၁၅ အေျခခဥံပေဒျပနလ္ည္ျပငဆ္ငခ္ က္မ မး

အေျခခံေက မင္းမ မးအမး တိုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးအတ င္း ျပည္ေထမင္စုမ  
ခ မ တ္ထမးေသမ ဥပေဒမ မးာႏ င့္အညီ စီမံအုပ္ခ ဳပ္ာႏုိင္သည္။

အမ ိဳ းသမးပညမေရးဥပေဒ (၂၀၁၄၊ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒ အမ တ္ ၄၁)
အခနး္ (၃) ပညမေရး အေျခခမံမူ မး

ပညမေရးဝန္ထမ္းမ မး၏ အရည္အခ င္းာႏ င့္ ၎တိုု႕၏ ဘဝေနထိုုင္မ အဆင့္အတန္း 
ျမ င့္တင္ျခင္းကိုု အထူးအေလးထမးျခင္းျဖင့္ ထိုုပညမေရးဝန္ထမ္းမ မး ေကမင္းမ န္ေသမ 
စ႐ွိိကု္လကၡဏမမ မး ရရ ိလမခ ိန္တ င္ ၎တုုိ႕၏ ဆံုုးျဖတ္ခ က္ခ ာႏုုိင္စ မ္းာႏ င့္ 
တမဝန္ယူာႏုုိင္စ မ္းမ မး တုုိးတက္လမျခင္းအေပၚမူတည္၍ ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္မ ေလ  မ့ခ ထမးသည့္ 
စနစ္တစ္ခုုေဖမ္ေဆမင္ေပလိမ့္မည္။
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ပညမေရး - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ျခင္း

က ြဲျပမးျခမးနမးမ မ မးကို ခ ိန္ည ိရန္ ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏ င့္ ကိုက္ညီၿပီး မိခင္ဘမသမ စကမးကို အေျခခံေသမ၊ ဘမသမရပ္အမ ဳိးမ ဳးိျဖင့္ 
သင္ၾကမးာႏိုင္ေသမ အမးလုံးပါဝင္ာႏိုင္ခ င့္ ႐ွိ ိေသမ ပညမေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆမက္ရန္။
ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကးီာႏ င့္ ေဒသဆိုုင္ရမ အစိုုးရအဆင့္မ မးရ ိ တမဝန္မ မးကိုု ပိုုမိုုျဖည့္စ က္လမာႏုုိင္ေစရန္ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုုင္းေဒသႀကးီမ မး၏  ဘ႑မေရးဆိုုင္ရမ အစီအမံမ မးကိုု လုုိက္ေလ မညီေထ ျဖစ္ေအမင္ လုုပ္ေဆမင္သင့္သည္။
● အခ န္ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းမ မး တိုုးျမင့္လမျခင္း

● တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းဆိုုင္ရမ ျပႆနမမ မး 
● ကုုန္က စရိတ္မ  ေဝက ခံျခင္း အစီအမံမ မး၊ ဗဟုုိအစုုိးရမ  ေဒသအစုုိးရမ မးသိုု႕ ပညမေရးက႑တ င္ အသံုုးျပဳရန္ 

ေထမက္ပံ့ေင 
● ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုုင္းေဒသႀကးီမ မးတ င္ ေက မင္းသမးတစ္ဦးခ င္းစီအတ က ္တစ္သမတ္တညး္ သတ္မ တ္ထမးသည့္ 

ေထမက္ပံ့ေင ပမမဏ
● ျပည္ေထမင္စုုအစိုုးရာႏ င့္ ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသႀကးီတုုိ႕မ  ကုုန္က စရိတ္ (၅၀) ရမခိုုင္ာႏ န္းစီမ  ေဝက ခံ

ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ အမးလုံးပါ၀င္ေသမပညမေရးစနစ္တ င္ မတူက ြဲျပမးမ မ မးကို အမ ိဳးသမးေရးစံာႏ န္းဆိုင္ရမအေျခအေနမ မးတ င္ မိခင္ဘမသမစကမးာႏ င့္ ဘမသမစကမးမ ိဳးစံုပါ၀င္ေသမ
ပညမေရးတို႔မ တစ္ဆင့္ လက္သင့္ခံရန္လိုအပ္ေနေသးသည္။ ေရမောႏ မေနသည့္အုပ္ခ ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ ာႏ င့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏အတုိက္အခံျဖစ္ပ မးေနေသမ ေဒသမ မးရ ိ ၀န္ေဆမင္မ လုပ္ငန္းမ မး
၏ သေဘမသဘမ၀မ မးအရ က ြဲျပမးသည့္၀န္ေဆမင္မ ပံ့ပိုးသူမ မးာႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆမင္သည့္ နည္းလမ္းကိုထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးာႏ င့္အနမဂါတ္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီသုိ႔ေလ မက္လ မ္းျခင္းအတ က္ အလ န္အေရးႀကီးပါသည္။ မတူညီေသမ၀န္ေဆမင္မ ပ့ံပိုးသူဆုိင္ရမဥပမမမ မးကို မ န္ျပည္နယ္ပါတီ (NMSP) မ တည္ေထမင္သည့္
မ န္အမ ိဳးသမးပညမေရးေကမ္မတီ (MNEC) တ င္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။

• MNEC သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးေဒသမ မး ာႏ င့္ ေရမောႏ မေနသည့္အုပ္ခ ဳပ္ေရးေဒသမ မးရ ိ အေျခခံမူလတန္း၊ အလယ္တန္းာႏ င့္ အထက္တန္းပညမေရးမ မးကို ၁၉၉၅ခုာႏ စ္
ထိုေဒသတ င္ ယခင္စစ္အစိုးရာႏ င့္ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘမတူညီမ ရယူၿပီးခ ိန္ မ စတင္၍ ဘမသမစကမး ၂မ ိဳးျဖင့္ သင္ၾကမးျခင္းျဖင့္ ေထမက္ပံ့ေပးခြဲပ့ါသည္။

• MNEC သည္ ေဒသရ ိလူ႔အဖ ြဲ႔အစည္းာႏ င့္ ျပင္ပအလ ဴရ င္မ မးထံမ ရန္ပံုေင ရယူပါသည္။

• ေက မင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ မးသည္ အစိုးရ၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းာႏ င့္ MNEC သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ မးအမး ေပါင္းစပ္ထမးပါသည္။



5

ပညမေရး အညႊန္းကိန္း
● ပံုတ င္ ပညမေရးအဆင့္မ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ 

တုုိင္းေဒသႀကးီမ မးအတ င္း၌ပင္ က ြဲျပမး ျခမးနမးမ မ မး ရ ိသည္။

● ရခုိင္ာႏ င့္ ကရင္ျပည္နယေ္နမက္တ င္ ႐ွိ မ္းျပည္နယ္ တခ ဳိ ့ၿမိဳ႕နယ္မ မး၏
ပညမေရးအဆင့္သည္ အနိမ့္ဆုံးတ င္ ႐ွိ ိေနသည္။

● ပညမေရးအဆင့္သည္ ရန္ကုန္၊ ကခ င္ာႏ င့္ ေနျပည္ေတမ္ေကမင္စီတို ့႐ွိ ိ
ၿမဳိ ့နယ္တခ ဳိ ့၌ အျမင့္ဆုံးတ င္ ႐ွိ ိေနသည္။

● ပညမေရးအဆင့္သည္ ၿမဳိ ့နယ္အတ င္း ၿမဳိ ့ျပာႏ င့္ ေက းလက္အၾကမး
က မျခမးမ ႐ွိ သိကြဲ့သို ့ ေယမက ္မးာႏ င့္ မိန္းကေလးအၾကမး၌လည္း
က ြဲျပမးျခမးနမးမ ႐ွိ ိသည္။

ၿမဳိ ့နယ္ခ ြဲအဆင့္ ၿမဳိ ့ျပာႏ င့္ ေက းလက္ ာႏ ိင္းယ ဥမ္ 

-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

Urban (wards) Rural (village tracts)

တာႏိုင္ငံလုံး 
ပ မ္းမၽ 

ျမန္မမာႏ္ိုင္ငံ႐ွိ ိ
ပညမေရး

* Made up of: School enrolment, Primary school 
attainment, middle school attainment, literacy rate.FISCAL FEDERALISM: PUBLIC INFRASTRUCTURE, PUBLIC... | PAGE 100



လူမ အေထမက္အပ့ံ - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး 
တည္ေဆမက္ျခင္း

FISCAL FEDERALISM: PUBLIC INFRASTRUCTURE, PUBLIC SERVICES, AND HUMAN CAPITAL | PAGE 1015

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒ
အပိဒု ္၉ လူမ ေရးက႑

(က) အမ ိဳးသမးအမးကစမး
(ခ) ကေလး၊ လူငယ္၊ အမ ိဳးသမီး၊
မသန္စ မ္းသူ၊ သက္ႀကီးရ ယအ္ုိမ မး ာႏ င့္ 
အိမ္ေျခမြဲ့မ မးအတ က္ လူမ ဖူလံုေရး
(ဂ) ကယ္ဆယေ္ရးန င့္ျပန္လည္ထ ူေထမင္ေရး

၈။ စီမံခန႕္ခ ြဲေရးက႑
(က) ဖ ံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရမကိစၥရပ္မ မး
(ခ) ၿမိဳ႕ျပာႏ င့္ အိမ္ေျခ ဖ ံ႕ၿဖိဳးေရး

၂၀၁၅ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒျပငဆ္ငမ္ မ မး 

အခန္း (၂) အေျခခဥံပေဒ ဇယမး (၂) တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒျပဳေရး ဆုိင္ရမ
(က) ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ  ခ မ တ္ထမးသည့္ ဥပေဒမ မးာႏ င့္အညီ 
ကေလးသငူယ၊္ မသန္စ မ္းသူ၊ သက္ၾကီးရ ယ္အိမု မးကိ ု
တုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ျပည္နယ္မ မးမ  ေစမင့္ေရ မက္မ မ မးေပးရန္
(ခ) ျပည္ေထမင္စုမ  ခ မ တ္ထမးသည့္ ဥပေဒမ မးာႏ င့္အညီ 
ကယ္ဆယေ္ရးန င့္ ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး လုပ္ငန္းမ မးကို 
တုိ္င္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ မးမ လုပ္ေဆမင္ရန္
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က န္းမမေရးာႏ င့္ ပညမေရးဝန္ေဆမင္မ မ မးနည္းတူ ဖ ံ႕ၿဖိဳးေရးာႏ င့္ ဆင္းရြဲမ ေလ  မ့ခ ေရး လုုပ္ငန္းမ မးသည္ 
ဖ ံ႕ၿဖိဳးဆြဲာႏုုိင္ငံမ မးအတ က္ အလ န္အေရးပါသည္။

ကုုန္က စရိတ္မ မးမ  ခံသည့္အစီအမံမ မးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏ င့္တုုိင္းေဒသႀကီးမ မး၏ ဖ ံ႕ၿဖိဳးမ ာႏ င့္ ဆင္းရြဲမ ေလ  မ့ခ ေရး လုုပ္ငန္းမ မး 
ေဆမင္ရ က္ာိုုႏင္မ စ မ္းရည္ကိုု တန္းတူညီမ  ေစရန္ ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ ဗဟုုိအစုုိးရ၏ အခန္းက႑သည္ အဓိကက သည္။

ေအမက္ေဖမ္ျပပါပံုုသ႑မန္မ ိဳးစံုုျဖင့္ ေပၚေပါက္လမာႏုုိင္ေသမ လူမ အေထမကအ္ပ့ံ လုုိအပ္ခ က္မ မးကိုု တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ 
ျပည္နယ္အစုုိးရမ မးမ  ပိုု၍ သတိျပဳမိနိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

● လစမဝင္ေင နည္းသူမ မးအတ က ္ေထမက္ပံ့ေပးျခင္း
● ပဋိပကၡာႏ င့္ ေဘးအာႏၱရမယမ္ မး ၾကံဳေတ ႕ရသည့္ ျပည္သူမ မးအတ က ္ျပန္လည္ထူေထမင္ေရး ကူညီေထမက္ပံ့မ မ မး
● ဆင္းရြဲသည့္ျပည္သူမ မးကိုုဖ ၿံဖိဳးမ ကိုု ဦးစမးေပးသည့္ မူဝါဒမ မး
● ျပည္သူ ့အိုးအိမ္စီမံကိန္းမ မး
● ပင္စင္မ မး

လူမ အေထမက္အပ့ံ - လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံး 
တည္ေဆမက္ျခင္း



5

လူေနမ အဆင့္အတန္း ညႊန္းကိန္း
● လူေနမ အဆင့္အတန္းမ မး (အိမ္ေထမင္စုုမ မး၏ ပိုုင္ဆိုုင္မ မ မးာႏ င့္ 

၎တိုု႕၏ အေျခအေနမ မး)သည္ၿမိဳ႕နယ္မ မးအၾကမး တ င္ က ြဲျပမး ျခမးနမးမ  
ႀကီးႀကီးမမးမမး ရ ိေနသည္။

● ၿမိဳ႕ျပာႏ င့္ ေက းလကေ္နျပည္သူမ မး၏ လူေနမ အဆင့္အတန္းမ မး၏ 
ျခမးနမးခ က္သည္ သိသိသမသမ ျမင့္မမးလၽ က္ ႐ွိ ိေနၿပီး အမ္ိေထမင္စု
အေျခအေနမ မးကို ျမႇင့္တင္ရန္လၽ ပ္စစ္မီး (သို ့) 
သန္ ့႐ွိ င္းေသမေသမက္သုံးေရအမး ထိုေဒသသို ့
ေထမက္ပံ့ေပးာႏိုင္ေရးမ မးကို ထည့္သ င္းစဥ္းစမးရမည္ ျဖစ္သည္။

● လူေနမ အဆင့္အတန္းာႏ င့္ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမ အဆင့္မ မးအမး
နမးလညျ္ခင္းသည္ သီးသန္ ့ရည္႐ွိ ယ္ထမးေသမ ဘ႑မေင မ မးအမး
အေရးႀကီးသည္။

ၿမဳိ ့ျပ/ေက းလက္႐ွိ ိ ၿမဳိ ့နယ္ခ ြဲအရ အဆင့္အတန္း

တာႏိုင္ငလံုံး
ပ မ္းမၽ 
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လူေနမ အဆင့္အတန္း
ညႊန္းကိန္း
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ၿမိဳ ့နယ္၊ ေက း႐ွိ မ
အုပ္စုာႏ င့္ ရပ္က က္
မ မး၏
ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရး ညႊန္ကိန္း
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ၿမဳိ ့နယ္ာႏ င့္ ၿမဳိ ့နယ္ခ ြဲ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရမ ညႊန္းကိန္းမ မးသည္ 
မတူက ြဲျပမးေသမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ အဆင့္မ မးာႏ င့္ 
လိုအပ္ခ က္ႀကီးႀကီးမမးမမး ႐ွိ ိေနမ မ မးကို ေဖမ္ျပေပးသည္။ 

လ ဳိင္ေကမ္ၿမဳိ ့နယ္သည္ တစ္ာုိႏင္ငံပ မ္းမ  အရ ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ မ မ 
ျမင့္မမးေနၿပီး ႐ွိ မးေတမၿမဳိ ့နယ္မ မမူ ာႏိုင္ငံအတ င္း႐ွိ ိ 
ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ အနည္းဆုံးထြဲတ င္ ပါဝင္ေနသည္။
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တစ္ာႏိုင္ငံ
လံုုးပ မ္းမ  

ကယမးျပည္နယ္၏ ၿမိဳ ့နယ္ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရး
ညႊန္ကိန္းအဆင့္ျပည္နယာ္ႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္သုိ ့

လူမ ဝန္ေဆမင္မ လုပ္ပိငု္ခ င့္ ခ ြဲေဝမ အမး
တုိးေပးျခင္းသည္ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမ 
အဆင့္ာႏ င့္ လိုအပ္မ ာႏ င့္ စပ္လ ဥ္း၍
လူထုအတ က္
ပိမုိလုုပ္ေဆမင္ာႏိုင္ေစသည္။
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ၿမိဳ ့နယာ္ႏ င့္ ၿမဳိ ့နယ္ခ ြဲမ မး၏ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရး ညႊန္ကိန္း
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ကယမးျပည္နယ္၏ ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ၿမဳိ ့နယ္ျဖစ္ေသမ လ ဳ ိင္ေကမ္ၿမဳိ ့နယ္ကို ၾကည့္ေသမ္
ရက္က က္ာႏ င့္ ေက း႐ွိ မအုပ္စုမ မး၏ အမ ဳိးမ ဳိးေသမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ အဆင့္သည္ အျမင့္ဆုံးတ င္ 
ရပ္တည္ေနသည္။ ၿမဳိ ့ျပေဒသသည္ ေက းလက္ေဒသထက္ ပိုမိုိဖ ံ ့ၿဖဳိးသည္ကိုေတ  ့ရသည္။

တစ္ာႏိုင္ငံလံုုး
ပ မ္းမ  

လ ဳ ိင္ေကမ္ၿမဳိ ့နယ္၏ ၿမိဳ ့နယ္ခ ြဲ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးညႊန္ကိန္းအဆင့္ ရပ္က က္မ မး

ေက း႐ွိ မအုပ္စုမ မး



အထူးသျဖင့္ က မးမဆိုရမ ညီမ  မ မရ ိေသမ ေနရမမ မးတ င္ သီးသန္ ့ရည္႐ွိ ယ္ ေထမက္ပံ့ေင မ မး ေပးျခင္းျဖင့္္လည္း 
က မးမ မညီမ  မ ဆိုုင္ရမ ျပႆနမမ မးာႏ င့္ အမ ိဳးသမီးစ မ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥမ မး ကိုုင္တ ယ္္ရမတ င္ 
ေရ းခ ယ္အသံုုးျပဳာႏုုိင္သည္။

● တခ ဳိ ့ေဒသ႐ွိ ိ အထက္တန္းအဆင့္ ပညမေရးနိမ့္က မ 

● အမ ိဳးသမးာႏ င့္အမ ိဳးသမီးလုပု္သမးပါဝင္မ  က မဟခ က္ျမင့္မမးျခင္းမ မး၊ မ  တမ မရ ိသည့္ ဝင္ေင ျဖန္႕ေဝမ 

လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံးတ င္ က မးမဆိုင္ရမအေၾကမင္းပါဝင္ေစျခင္း
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က မး

ပညမေရး ညႊန္ကိန္ (က မး/မ)



လူမ ေရးရမအစုအ႐ွိုံးတ င္ က မးမဆိုင္ရမအေၾကမင္းပါဝင္ေစျခင္း

FISCAL FEDERALISM: PUBLIC INFRASTRUCTURE, PUBLIC SERVICES, AND HUMAN CAPITAL | PAGE 1075

က မးမဆုိင္ရမာႏ င့္ မညီမ  ျခင္းမ မး ေလ မ့နည္းေစရန္ ရည္ရ ယ္သည့္ ျမန္မမဝင္ေင ခ နက္ို ျပဳစုထမးရန္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထမင္စုု၊ျပည္နယ္ာႏ င့္တုုိင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ေဒသာႏၱရအစိုုးရအဆင့္မ မးတ င္ရ ေိသမလူမ ေရးအစုုအဖ ြဲ႕ေဖမ္ေဆမ
င္သည့္ လုုပ္ငန္းမ မးတ င္ က မးမဆုိင္ရမ ညီမ  မ ရည္မ န္းခ က္မ မးာႏ င့္ က မးမဆုိင္ရမ ဘက္ဂ က္မ မးကိုု ထည့္သ င္း 
စဥ္းစမး ေဆမင္ရ က္ာႏုုိင္သည္။

● ဥပမမ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏ င့္ လူမ အေထမက္အပံ့ ပရိုုဂရမ္မ မးမ  တဆင့္

အထူးရည္႐ွိ ယ္ ေထမက္ပံ့ေင မ မးမ  ေအမက္ပါ အေၾကမင္းအရမမ မးကိုု အဓိကထမး လုုပ္ေဆမင္ေနသည္။

● အမ ိဳးသမီး လယ္သမမးာႏ င့္ ငါးဖမ္းလုုပ္သမးမ မးအတ က္ အလုုပ္သင္တန္းမ မး

● အမ ိဳးသမီးစ န္ ့ဦးတီထ င္လုုပ္ငန္းရ င္မ မးအတ က္ အသက္ေမ းဝမ္းေၾကမင္း ဆိုုင္ရမ သင္္တန္းမ မး
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အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း

လူမ ေရးအစုအ႐ံုွိး (က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏ င့္ လူမ အေထမက္အပံ)့ 
တည္ေဆမက္ျခင္းာႏ င့္ ပတ္သက္ေသမ ဆလိုုက္မ မးကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ေပးပါရန္။ 

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔ေဆ းောႏ းမ  (၁၅မိနစ)္ 
လူမ ေရးအစုအ႐ွိုံးမ မး တည္ေဆမက္ရမတ င္ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုုင္းေဒသႀကီး တုုိ႔၏ 
တမ၀န္မ မးမ မ အဘယ္နည္း။ 
မည္သည့္ ဘ႑မေရးအစီအစဥ္ ျဖင့္ ၎တမ၀န္မ မးကိုု ေထမက္ပံ့ေပးာႏိုုင္မည္နည္း။

အုုပ္စုုဖ ြဲ႔တင္ျပျခင္း (၁၀ မိနစ)္
တင္ျပေပးမည့္ သူတစ္ဦးအမး အဖ ြဲ႔ထြဲမ  ေရ းခ ယ္ေပးပါရန္။ 

၁

၂

၃

အဆင့္

အဆင့္
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ေဒသာႏၱရအစိးုရ ဖြဲ ႕စည္းျခင္း

တမဝန္ခမံ ၊ ပူးေပါငး္ပါဝငမ္ ာႏ င့္ တမဝန္ယူမ ာႏ င့္ ပတ္သက္၍ ျမနမ္မာုိႏငင္ေံဒသာၲႏရ
အစိုးရတစရ္ပ္၌ အေျခချံပႆမနမတစရ္ပ္ ႐ွိ ေိနသည္။ ျမနမ္မာုိႏငင္တံ င္
ေဒသာၲႏရအုပခ္ ဳပ္ေရး ႐ွိ ေိသမ္လည္း ေဒသာၲႏရ အစိုးရမ႐ွိ ပိါ

● တတိယအစိုုးရတစ္ရပ္ကိုု ေဒသာႏၱရအဆင့္တ င္ ဖ ြဲ႕စည္းထမးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ဖက္ဒရယ္ာႏိုင္ငံအမ မးစုတ င္ ေဒသာၲႏရအစိုးရ ဖ ြဲ ့စည္းထမး႐ွိ ိပါသည္။

● ေဒသာႏၱရအဆင့္တ င္ ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခ င့္အမဏမအမး ဗဟုုိခ ဳပ္ကိုုင္မ  ေလ မ့ခ ျခင္းသည္ 
မူအမးျဖင့္ က ြဲျပမးျခမးနမးမ မ မးာႏ င့္ ေဒသဆုုိင္ရမ လုုိအပ္ခ က္မ မးကုုိ တံုု႕ျပန္ာႏုုိင္စ မ္း
ေကမင္းမ န္ လမေစသည္။ ေဒသာၲႏရ အစုိးရသည္ လူမ အစုအဖ ြဲ ့တည္ေဆမက္ရန္ာႏ င့္
ျပည္သူာႏ င့္ တိုက္႐ွိိုက္ဆက္သ ယ္ရန္ အဓိက ေသမ အဖ ြဲ ့အစည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

● သံုုးဆင့္ရ ိ အစုုိးရတစ္ရပ္သည္ ဝန္ေဆမင္မ ာႏ င့္ အေျခခံအေဆမက္အအံုု၊ 
အရင္းအျမစ္မ မးကိုု ခ ြဲေဝလ မထမးျခင္းာႏ င့္ စပ္လ ဥ္း၍ ကိုုက္ညီမ ရ ိေသမ ဆံုုးျဖတ္ခ က္မ မး 
ခ မ တ္ာႏုုိင္ေစမည္ျဖစသ္ည္။
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ထုုိသိုု ့ေသမ သုုံးဆင့္ရ  ိအစုုိးရတစရ္ပတ္ င ္သီးျခမးရပတ္ည္ာိုုႏငေ္သမ 
ဝင္ေင ရငး္ျမစမ္ မးရ ရိမည္။

● အျခမးေသမာႏုုိင္ငံမ မးတ င္ ေဒသာႏၱရအစုုိးရမ မးကုုိ ေျမခ န္မ မးျဖင့္ 
ေင ေၾကးေထမက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ ျပည္နယ္မ ေဒသသိုု႕ ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းေပးမ မ မးာႏ င့္ 
ာႏုုိင္ငံေတမ္မ  ေဒသမ မးသိုု႕ လႊြဲေျပမင္းေပးမ မ မးျဖင့္ ေထမက္ပ့ံေပးၾကသည္။

● အခ ိဳ႕ေသမ ေနရမမ မးတ င္ ေဒသာၲႏရအစုုိးရမ မးမ  တစ္ဦးခ င္းစီဝငေ္င ခ နာ္ႏ င့္အေရမငး္အဝယ္ခ န္ 
အေျခခံ/ဝင္ေင  မ မးရရ ိၾကသည္။

● ဗဟုုိအုုပ္ခ ဳပ္မ ေလ မ့နည္းလမေလေလ ေဒသအဆင့္တ င္ တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစရနအ္တ က္ 
လိုုအပ္ခ က္မ မးေလေလျဖစ္သည္။

ေက းဇးူျပဳ၍ ပိုမိုသိရ လုိိလ  င္ ေဒသာၱႏရအစိးုရတစရ္ပတ္ည္ေဆမက္ျခငး္
သင္ခနး္စမတ င္ ၾကည့္ပါ။

ေဒသာႏၲရအစိးုရ ဖြဲ ႕စည္းျခင္း



● ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုု္င္းေဒသႀကီးအစုုိးရမ မးအမး ဖ ြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 
ျပဌမန္းထမးသည့္ အသံုုးစရိတ္မ မး သံုုးစ ြဲျခင္းဆိုုင္ရမတမဝန္မ မးသည္ 
ျပည္ေထမင္စုုအစုုိးရကသမ ဥပေဒျပဳေရးဆုုိငရ္မစမီံအုုပခ္ ဳပမ္ မ မးကိုု လုုပ္ေဆမင္သည့္ 
အမဏမခ ြဲေဝျခင္း စနစ္မ ျပဌမနး္ထမးသည့္ တမဝန္မ မးထက္ သိသိသမသမ 
က ယ္ျပန္႕သည္။

● ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုုင္းေဒသႀကီးလမ္း၊ တံတမးတည္ေဆမက္ျခင္းမ မး သမမက ညီမ  သည့္ 
ဖ ႕ံၿဖိဳးတိုုးတက္မ မ မးရ ိသည့္ လူမ ေရးအစုုအဖ ြဲ႕မ မးေဖမ္ေဆမင္ျခငး္လည္း 
ပါဝင္သင့္သည္။

● က န္းမမေရးာႏ င့္ ပညမေရးေထမက္ပံ့မ မ မးာႏ င့္ ဆုုိင္ေသမ ဝန္ေဆမင္မ မ မးာႏ င့္
စပ္လ ဥ္း၍ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရမ မး၏ အခန္းက႑ကုုိ ျမ င့္တင္ရမတ င္ 
ထိုုသိုု႕ျမႇင့္တင္ျခင္းမ  ပိုုမိုုျဖစ္ေပၚလမမည့္ တမဝန္မ မးာႏ င့္ ကိုုက္ညီသည့္ 
ဝင္ေင လႊြဲေျပမင္းေပးမ မ မးလည္း လုုိအပ္လိမ့္မည္။

● ဖက္ဒရယ္စံပံုုစံတစ္ရပ္တ င္ပါရ ိေသမအစိုုးရမ မးၾကမးရ ိ ဘ႑မေရး အရ
ဆက္ဆံမ မ မးသည္ ာႏုုိင္ငံ၏ တန္းတူညီမ ာႏ င့္ အက ိဳးျဖစ္ေျမမက္ာႏုုိင္စ မ္းဆုုိငရ္မ 
ရည္မ န္းခ က္မ မးကိုု ထင္ဟပ္ေစရမည္။ 

● ာႏိုင္ငံသမးလိုအပ္ခ က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေဒသာႏၲရဘ႑မေင 
လႊြဲေျပမင္းေပးမ နြဲ ့အစီအမံမ မးအမး ပုံေဖမ္ရန္ ေဒသဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရမ 
သက္ေသသမဓကမ မးလည္း ႐ွိ ိေနသည္။
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အဓိက
အေၾကမင္းအရမ
အာႏ စ္ခ ဳပ္



အပုိင္း ၆

ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစာ္ႏ င့္
ျမန္မမ့ ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္



ဤသငရ္ိးုအမး

အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္းာႏ င့္အတ ူပါေမမကၡ 
Paul A. R. Hobson ာႏ င့္
ေအမက္ပါပုဂ ဳိလ္မ မးမ  ေရးဆ ြဲျပဳစုုထမးပါသည္။

Matthew Arnold 
Nicola Williams 
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

ဤသင္ရိုုးအမး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီမ  
တဆင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ  ပံ့ပိုးေပးထမးပါသည္။ သင္႐ွိိုးတ င္ 
ပါဝင္ေသမ အေၾကမင္းအရမမ မးသည္ အမ႐ွိ ေဖမင္ေဒး႐ွိ င္း၏ 
အမေဘမ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ာႏိုင္ငံ၏ ာႏိုင္ငံတကမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးေရးေအဂ င္စီ 
(သို ့မဟုတ္) အေမရိကန္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
သေဘမထမးအျမင္မ မးကုိ ကုိယ္စမးျပဳျခင္း မ႐ွိ ိပါ။



မည္သည့္စီးပ မးေရးရမ/ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစမ္ မး
ကိုု ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တ င္ 
ေဆ းောႏ းေနၾကပါသနည္း။

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငနး္စဥအ္တ င္းာႏ င့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အျပင္၌ 
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစရနန္ င့္ 
ဘ႑မေရးအစီအမံအသစ္မ မး ေဖမ္ေဆမင္ရန္ 
မည္သုုိ႕ေသမ ေရတိုာႏ င့္
ေရရ ည္နည္းလမ္းမ မးရ ိသနည္း။ မည္သုုိ႕ေသမ 
မူဝါဒမ မး အသံုုးျပဳာႏုုိင္သလြဲ။

မည္သို ့ေသမ စီးပ မးေရးဆိငု္ရမ ကိစၥရပ္မ မးအမး
ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တ င္ ထည့္သ င္း
ေဆ းောႏ းသင့္သနည္း။
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၁

၂

၃

ပါဝင္သည့္
အေၾကမင္းအရမမ မး



ဖယ္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစာ္ႏ င့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
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● ာႏုုိင္ငံေရးေဆ းောႏ းပ ြဲတ င္ ပါရ ိသည့္ စီးပ မးေရးရမာႏ င့္ 
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္သည္ အခန္းက႑အလိုုက္ 
လုပ္ငန္းေကမ္မတမီ မးမ  ေဆ းောႏ းေနေသမ 
ပုုိ၍က ယ္ျပန္႕သည္ အေၾကမင္းအရမမ မးာႏ င့္ 
ပတ္သက္ဆက္ာႏ ယ္ေနသည္။

● သဘမဝအရင္းအျမစ္မ မးမ ရရ ိသည့္ဝင္ေင မ မးအျပင္ 
အျခမးေသမ ဝင္ေင မ မးခ ြဲယူျခင္း စံပံုုစံမ မး ေဖမ္ေဆမင္ျခင္း၊ 
လူမ ေရးအစုုအ႐ွိုံး ဖ ြဲ႕စည္းျခင္းာႏ င့္ ညီမ  သည့္ ဖက္ဒရယစ္နစ္
အေကမင္အထည္ ေဖမ္ျခင္းတုုိ႕ာႏ င့္ပက္သက္သည့္ 
ေဆ းောႏ းမ မ မးတ င္ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစသ္ည္ 
အဓိကက သည္။

● ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတ င္း စီးပ မးေရး
က႑လုပ္ငန္းေကမ္မတီ အစုအဖ ြဲ ့သည္
ျပည္သူ ့ဘ႑မေရး စီမခံန္႔ခ ြဲမ ာႏ င့္ စီးပ မးေရး မူဝါဒဆိုင္ရမ
ကိစၥရပ္မ မးအမး ဦးတည္ထမးသည္။

ာႏိုင္ငံေရးရမ -
ဖက္ဒရယ္စနစ္

လူမ ေရးရမ

စီးပ မးေရးရမ
ဖက္ဒရယ္

ဘ႑မေရးစနစ္ 

သဘမဝ
အရင္းအျမစ္ာႏ င့္ 

ေျမယမ



ၿငမိး္ခ မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆုိင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
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ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး

ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းအစီအမမံ မး

သဘမဝ အရငး္အျမစမ္ မး
ျပည္ေထမင္စုာႏင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းမ မးအၾကမး တိက ေသမ
ရင္းျမစ္ဆိငု္ရမ ဝငေ္င ခ ြဲေဝျခငး္ စနစ္တ င္ ေရ႐ွိ ည္စီးပ မးေရးာႏ င့္
လူမ ဖ ံ ့ၿဖဳိးမ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ခိုင္မမေသမ က နး္မမေရးာႏ င့္
ပညမေရးစနစ္ တည္ေဆမက္ျခင္းာႏ င့္ လူမ ေရးရမ
အေျခခံအေဆမက္အအုံအတ က္
ရင္းာႏ ီးျမႇဳ ပ္ာႏ ံမ ျမ င္တင္ျခင္းတုိ ့ကုိ
သတ္မ တ္သည္။ ေကမက္ခံဝင္ေင မ မးကို
ျပန္လည္လႊြဲေျပမင္း ေပးရမတ င္
သယံဇမတထုတ္လုပ္မ ေၾကမင့္ လူမ ေရးာႏ င့္ သဘမဝန္းက င္
ထိခိုက္မ မ မးကိလုည္း ထည့္သ င္းစဥ္းစမးသင့္သည္။

ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းာႏ င့္ ပက္သက္သည့္ 
ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၏ ေဆ းောႏ းမ မ မးသည္ 
မၾကမခဏဆိုုသလိုု သဘမဝရင္းျမစ္မ မးတ င္ 
အမရံုုစိုုက္လ န္းေနသည္။ အခ န္ေင ရရ ိသည့္ 
ရင္းျမစ္မ မး(ပိုင္ဆိုင္မ ၊ အေရမင္းအဝယ္ာႏ င့္ 
ကုုိယ္ပုုိင္ဝင္ေင ခ န္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခ န္ စသည္တိုု႕)
ျပည့္ျပည့္စံုုစံုုပါဝင္ၿပီး ဝင္ေင ခ ြဲဝင္ျခင္း 
အစီအမံမ မး ပါဝင္ေသမ ပိုု၍ ဟန္ခ က္ညီမ  သည့္ 
နည္းလမ္းရ ိရန္လိုုအပ္ပါသည္။
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ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းအစီအမမံ မး

တန္းတူညီမၽ ျဖစေ္စျခငး္

ျပည္ေထမင္စုုလႊတ္ေတမ္ာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စုုအစိုုးရသည္ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္တုုိင္းေဒသႀကီးမ မး တ င္ သင့္တင့္ေသမ 
လူထုုဝန္ေဆမင္မ မ မးကိုု သင့္တင့္သည္ အခ န္ာႏူန္းထမးမ မးျဖင့္ 
ေပးစ မ္းာိုုႏင္ေစရန္အတ က ္လံုုေလမက္ေသမ ဝင္ေင မ မး ရရ ိေစျခင္းင မ 
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစသည့္ ေင ေပးေခ မ မ မး လုုပ္ေဆမင္လ က္ရ ိေနသည္။

ၿငမိး္ခ မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆုိင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး
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အခ န္ေင ကုိ ဟန္ခ က္ညီေစျခငး္

ျပည္ေထမင္စုအစုိးရသည္ ညီမ  မ ာႏ င့္ 
အက ိဳးသက္ေရမကာို္ႏင္မ  စ မ္းအမးတို႕ တိုးတက္ေစရန္ 
ျပည္နယ္ာႏ င့္တုိင္း ေဒသႀကီးမ မးရ ိ 
အခ န္ေင ေကမက္ခံမ မ မးကိ ုဟန္ခ က္ညီေအမင္ 
ထိန္းည ိထမးေပးသည္။

မၽ ေဝအခ န္

ျပည္ေထမင္စု အစုိးရမ  ျပည္နယ္မ မးာႏ င့္ 
တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေဒသအစုိးရ ာႏ င့္အတူ မၽ ေဝအခ န္ 
(ဥပမမ- ၀င္ေင ခ န္၊ ကုန္သ ယ္လပု္ငန္းခ န္၊ 
ေရမင္း၀ယ္ခ န္၊ ပိုင္ဆိုင္မ အခ န)္ ကို ေထမက္ပံ့ျခင္းမ မး 
ေဆမင္ရ က္သည္။ ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရာႏ င့္ ေဒသာၲႏရ အစုိးရအတ က္ 
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ က မဟျခမးနမးမ မးကို 
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္း တိုင္းတမခ က္မ မးျဖင့္ 
ထိန္းည ိသည္။

ၿငမိး္ခ မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆုိင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး
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ေထမက္ပံေ့င 

ေထမက္ပံ့ေင မ မးသည္ လူဦးေရ၏ 
လူမ ေရးာႏ င့္ ဖ ံ႕ၿဖိဳးမ ဆိုုင္ရမ 
လုုိအပ္ခ က္မ မးကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး 
က မးမဆိုင္ရမမညီမ  မ ကိုု 
တံုု႕ျပန္ေပးသည့္အျပင္ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမ ၊ 
မသန္စ မ္းျဖစ္မ ၊ ေဘးအာၱႏရမယ္မ မးာႏ င့္ 
ပဋိပကၡမ မးအမး ခံစမးေနၾကေသမ 
အမးနည္းသည့္ ျပည္သူမ မးကိုု 
အဓိကထမး ေထမက္ပံ့ေပးသည္။

● ၿငမိး္ခ မး္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတ င္း ပါဝင္လုပေ္ဆမငေ္နသမူ မး
အေနျဖင့္ အထူးရည႐္ွိ ယ္ေထမက္ပံ့ေင အမး အသုံးျပဳျခငး္ မ မးကို
ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသမ လူထုအမး ဦးတညျ္ခင္း အပါအဝင္
ကိစၥရပ္အမ မးအျပမးအတ က္ စဥ္းစမးာႏိုင္ပါသည္။

● လက္နက္ကိငု္ပဋိပကၡဒဏ္ခရံေသမ လူထမု မးဟု ဆိရုမတ င္
ေ႐ွိ ့ေျပမင္းခံရမ ၊ အၾကမ္းဖက္ဒဏ္ရမ ရ႐ွိ ိမ (သို ့) 
မသန္စ မ္းျဖစ္သ မးရမ ၊ အသက္ေမ းဝမ္းေၾကမင္း ဆုံး႐ွိ ံးခံရျခင္း၊
ဒဏ္ခံရေေသမ မိသမးစ႐ုွိ ိျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရမ ခံစမးရမ ာႏ င့္
အျခမးစတိ္ပိုင္းဆိုင္ရမ ထိခိုက္ခံရမ တို ့ပါဝင္ပါသည္။

● ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးာႏ င့္ ပဋိပကၡအလ န္ ျပန္လည္ထူေထမငေ္ရး
လုပ္ငန္းအတ က္ အျခမးအကူအညီမ မးာႏ င့္အတူ ေထမက္ပံေင 
ဒီဇိုငး္တ င္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသမ အမ ဳိးသမး၊ အမ ဳိးသမီးာႏ င့္
လူငယ္မ မးအမးလည္း ထည့္သ င္းစဥ္းစမးသင့္ပါသည။္

ၿငမိး္ခ မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆုိင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး

ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ မး



ျပည္တ င္းေနရပ္စ န္႔ခ မ တိမ္းေရ မင္ရသူမ မး
၏တည္ရ ိမ 
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၂၀၀၆၊ ၂၀၁၆

ဤေျမပံုာႏ စ္ခုသည္ လူသမးျခင္းစမနမမ 
ဆိုင္ရမ အဖ ြဲ႔အစည္းမ မးမ စမရင္းေကမက္
ထမးသည့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ပဋိပကၡမ ိဳးစံုု
အတ င္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ မးေၾကမင့္
ေရ ႕ေျပမင္းရသူမ မးကုိေဖမ္ျပထမးျခငး္ျဖစ္
သည။္

ဤအခ က္အလက္မ မးသည္
ပဋိပကၡခံစမးရ ေသမလူဦးေရမ မးအတ က္
ပစ္မ တ္ထမး ေထမက္ပ့ံသည့္
အကူအညီမ မးကုိ IDP မ မးမ 
ရရ ိာႏိုင္သည့္အလမးအလမရ ိမ မ မးကို
ကိုယ္စမးျပဳပါသည္။
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ဘ႑မေရး ပ င့္လင္းျမင္သမမ ာႏ င့္ အဂတိလိုက္စမးမ 
● အကန္ ့အသတ႐္ွိ ိေသမ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ေဒတမမ မးအမး လထူသုို ့ ခ ျပေပးာႏိုင္ၿပီး လ ယ္ကူစ မ ရ႐ွိ ာိႏိုင္ပါသည။္

၄င္းသည္ ပ င့္လင္းျမင္သမမ ာႏ င့္ အစုိးရ၏ အသုံးစရိတ္မ မးကို သိျမင္ာုိႏင္မ နည္းေစသည။္

● ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးီမ မးသို ့ ဝင္ေင မ မးကို မည္သည့္ ပမမဏျဖင့္ ခ ြဲေဝေပးသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ရံဖန္ရံခါ
သိနမးလည္မ နည္းပါးပါသည။္ အစိုးရမ ထုတ္ျပန္ထမးသည့္ တိုးပ မးလမေသမ ျပည္သူ ့ဘ႑မေင ပမမဏာႏ င့္အတူ
ဤအရမသည္ ေကမင္းမ န္လမေနသည္။

● ဘ႑မေရးဆိုင္ရမစည္းကမ္းမ မးရ ိ ပ င့္လင္းျမင္သမမ သည္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုာႏ စ္ ျပည္ေထမင္စုပင္လံုညီလမခံ (UPC) 
၏အေျခခံစည္းမ ဥ္းမ မးတ င္ သေဘမတူညီမ ရယူခြဲ့ သည့္ “စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ မး” 
တ င္သမမကပြဲရ ိသင့္ပါသည။္

● ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင္ပါ၀င္သူမ မးသည္ ေအမက္ပါလုပ္ငန္း ၂ခုစလံုးတ င္ ဘ႑မေရးအခ က္အလကမ္ မးာႏ င့္
စီမံကိန္းေရးဆ ြဲျခင္းမ မးာႏ င့္ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ မး ျဖင့္အျပန္အလ န္အက ိဳးျပဳသင့္ပါသည။္

● ၁) ပ င့္လင္းျမင္သမမ ာႏ င့္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမဗဟိခု ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္း အမးျမႇင့္တင္ျခင္း ာႏ င့္ ၂) 
အလ န္အေရးပါသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခ ြဲမ အပါအ၀င္ အနမဂါတ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး
ေခါင္းေဆမင္မ က႑မ မးအတ က္ အသိပညမာႏ င္အ့ရည္အေသ းမ မး တည္ေဆမက္ျခင္း။

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
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ညိႇာိႏ င္းေဆ းောႏ းမ အတ င္းာႏ င့္ ျပင္ပရ ိ
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ေလ မ့ခ ျခင္း
ဒီမိုကေရစီနည္းက ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကုိေထမက္ပံ့ရန္ ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခ ြဲမ 
အုတ္ျမစ္ခ ျခင္းကုိ လကရ္ ိအစိုးရအတ င္း ဘ႑မေရးစီမံခန္႔ခ ြဲမ မ တစ္ဆင့္ အေျခခံ
ဥပေဒျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမ ကုိလိုအပ္လမာိုႏင္ေျခရ ိေသမ ေရရ ည္အတ က္ အေျဖရ မမ 
ျဖင့္လုပ္ေဆမင္သင့္သည္။ ၿငိမ္းခ မ္းေရးအတ က္ ညိႇာိႏ င္းေဆ းောႏ းမ အမး
လုပ္ေဆမင္ေနခ ိန္တ င္ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀကီးမ မးအတ ကအ္က ိဳးရ ိာုိႏင္ေသမ
လက္ရ ိစီမံခန္႔ခ ြဲမ မ မးအတ င္း ဘ႑မေရးဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ ကုိေလ မ့ခ ရန္ ႀကီးမမးေသမ
အခ င့္အလမ္းမ မးရ ိေနပါသည။္ (ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္ : လက္တေလမာႏ င့္
ေရရ ည္ေရ းခ ယ္မ မ မး ဆလိုက္မ မးတ င္ ၾကည့္ရ ာုိႏင္ပါသည္)

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
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အစိုးရပုိင္စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးအမး (State Economic Enterprise-
SEE) ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲျခင္း
SEEs သည္ာႏိုင္ငံေတမ္၀င္ေင ၏ (၅၀) ရမခုိငာ္ႏ န္းခန္႔ကို ရ မေဖ ေပးာႏုိင္ၿပီး အမ မးစုကုိ
သဘမ၀သယဇံမတထုတ္ယူျခင္းမ ရရ ိသည္။ တမ၀န္ခံမ ာႏ င့္ ႀကီးၾကပ္မ တို႔ကို ပိုမုိရရ ိေစရန္
SEE ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမ ျမႇင့္တငျ္ခင္းသည္ ဤစီးပ မးေရးက႑အမး တိုးတကေ္စရန္ကညူီေပးၿပီး
ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏စီးပ မးေရးာႏ င့္ ျပည္သူအက ိဳးစီးပ မးကုိ ျဖစ္ထ န္းေစေသမ
ျပည္သူအသံုးစရိတမ္ မးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးာႏုိင္ပါသည္။
ပိုမုိသိရ ိလိုလ  င္ SEE ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲျခင္း တ င္ၾကည့္ရ ပါ။
Bauer. A., et al. 2018. SEE Reform in Myanmar:  
သဘမ၀သယဇံမတလပု္ငန္းမ မးဆိငု္ရမ ကိစၥရပ္မ မး။ Natural Resource Governance 
Institute & Renaissance Institute.

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး
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မူဝါဒဆိုင္ရမ နည္းပညမ စ မ္းရည္ တိုးတက္လမေစျခင္း
ဖက္ဒရယ္ ဘ႑မေရးစနစာ္ႏ င့္ မူဝါဒအခင္းအက င္းမ မး မည္သို ့႐ွိ ေိနသည္ နမးလည္ရန္
ၿငိမ္းခ မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တ င္ ပါဝင္ေဆ းောႏ းေနသမူ မး၏ မူဝါဒဆိုင္ရမ နည္းပညမ
စ မ္းရညျ္မႇင့္တင္သ မးာုိႏင္ေရးသည္ လိုအပ္ခ က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အလမးတစူ မ ျပည္သူအမး တိုက္႐ွိိကု္အက ဳိးျဖစ္ထ န္းမ ာႏ င့္ ပ င့္လင္း ျမင္သမမ ႐ွိ ေိစေသမ
အစိုးရဌမနတ င္း ဘ႑မေရးအစီအမံမ မးကို တည္ေဆမက္ာုိ္ႏငရ္န္ အစုိးရတမဝန္႐ွိ သိမူ မးာႏ င့္
အစုိးရမဟုတ္ေသမ ပါဝင္လုပ္ေဆမင္သူမ မး ပူးေပါင္းေစ့စပ္ေဆမင္႐ွိ ကာုိ္ႏင္သည္။

ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတ က္
အေရးႀကီးသည့္ စီးပ မးေရးဆိုင္ရမ ကိစၥရပ္မ မး



ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္: 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒမ မးာႏ င့္ မူဝါဒမ မး

FISCAL FEDERALISM AND MYANMAR’S PEACE PROCESS | PAGE 1246

ဖက္ဒရယ္စနစ္က င့္သံုုးေသမ ာႏုုိင္ငံမ မးတ င္ 
စီးပ မးေရးရမာႏ င့္ တန္းတူညီမ  ေစျခင္းမ မးကိုု ၎တုုိ႕၏ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမ မးတ င္ ထည့္သ င္းေရးသမးေလ့ 
မရ ိပါ။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ထိုုအေၾကမင္းအရမမ မးကုုိ 
မူဝါဒ၊ ဥပေဒမ မးေရးဆ ြဲျခင္းျဖင့္သမ 
ကိုုင္တ ယ္ေဆမင္ရ က္ၾကပါသည္။

သိုု႕ေသမ္ ကေနဒါာႏုုိင္ငံ၏ ၁၉၈၂ ခုုာႏ စ္တ င္ 
ျပဌမန္းခြဲ့သည္ ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတ င္မ  
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းာႏ င့္ နယ္ေျမမ မးအလုုိက္ 
က မဟခ က္မ မး (ေအမက္ေဖမ္ျပပါ)ကိုု 
အနည္းငယ္ထည့္သ င္းေရးသမးထမး ျခင္း ရ ိသည္။

ကေနဒါာႏုုိင္ငံ၏ ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ
တန္းတူညီမ  ေစျခင္းာႏ င့္ ေဒသမ မးအလုုိက္ က မဟခ က္မ မး

၃၆။ (၁)ဥပေဒျပဳေရးဆိုုငရ္မအမဏမမ မးကုုိက င့္သုုံးျခငး္ာႏ င ့္စပ္လ ဥး္၍ ပါလီမနလ္ႊတ္ေတမ္၏ 
ဥပေဒျပဳေရး အမဏမ (သိုု႕)  ခရိုုငဥ္ပေဒျပဳေရးရမ မ႑ိုဳငမ္ မး၏ အမဏမ (သိုု႕) ၎တိုု႕၏ 
အခ င့္အေရးမ မးကိ ုတစံုုတရမေျပမငး္လြဲျခငး္ မျပဳလုပုဘ္ြဲ ပါလမီနလ္ႊတေ္တမ္ာႏ င့္ အျခမးေသမ 
လႊတ္ေတမ္မ မးသည ္ကေနဒါာိုုႏငင္အံစိုးုရာႏ င့္ ခရိုုင္အဆင့္ အစိုုးရမ မးာႏ င့္ အတူ
(က) ကေနဒါာႏုုိင္ငံေနျပည္သူမ မး၏ ေကမင္းမ န္စ မေနထိုုင္ာႏုုိင္ေရးအတ က္ တန္းတူအခ င့္အလမ္းမ မး 
ျမင့္တင္ေပးျခင္း
(ခ) အခ င့္အလမ္းမ မးက မဟမ မ မးကုုိ ေလ  မ့ခ ရန္ စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိဳးမ မ မး ပိုုမိုုျဖစ္ထ န္းေစျခင္း၊
(ဂ) ကေနဒါာႏုုိင္ငံသမးမ မးအမးလုုံးအတ က္ သင့္တင့္ေသမ အရည္အေသ းရ ိ လူထုုဝန္ေဆမင္မ မ မး 
ေထမက္ပံ့ေပးျခင္း စသည္တုုိ႕ကုုိ လုုပ္ေဆမင္ၾကရသည္။

(၂) ပါလမီနလ္ႊတေ္တမ္ာႏ င့္ ကေနဒါအစိုးုရသည ္ခရိုုငအ္စုုိးရမ မးမ  သင့္တင့္ေသမ 
လူထုုဝနေ္ဆမငမ္ မ မးကို ုသင့္တင့္သည ္အခ နာူ္ႏနး္ထမးမ မးျဖင့္ ေပးစ မး္ာိုုႏငေ္စရနအ္တ က ္
လံုုေလမကေ္သမ ဝင္ေင မ မး ရရ ိေစျခငး္င မ တနး္တညူမီ  ျဖစေ္စသည့္ 
ေင ေပးေခ မ မ မးလုုပေ္ဆမငလ္ က္ရ ေိနသည္။ (၁၉)



လက္တေလမ ေရ းခ ယ္ခ င့္မ မး
ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ဳပ္ကိုင္မ  ေလ မ့ခ ျခင္း ာႏ င့္ 
တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္း လုပ္ေဆမင္လ ကရ္ ိျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုာႏ စ္ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အတ င္း ာႏ င့္ အျပင္ သတ္မ တ္ခ ကေ္ဘမင္မ မး (၂၀၁၅ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စ က္ခ က္မ မး) တ င္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ အစီအမံသစ္မ မး 
ရယူေဖမ္ေဆမင္ရန္ အခ င့္အလမ္းမ မးပါရ ိသည္။ 

ဥပမမ-
● တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္း စီမံကိန္းမ မး ဖ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတကေ္အမင္ တည္ေဆမက္ျခင္း 

(ဥပမမ-အေထ ေထ ေထမက္ပံ့ေင အမး တန္းတူညီမ  ျဖစ္ေစျခင္းအသ င္သို႔ 
ထပ္မံ၍ ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲေစျခင္း

● အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚတ င္ မူတည္သည့္ ေထမကပ္ံ့ေင မ မးကို အသုံးျပဳ၍
ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးတို ့အမး လူမ ေရး စီမံကိန္းမ မး လုပ္ေဆမင္မ အမး
ျမ င့္တင္ေပးျခင္း။  

● ျပည္နယ္မ မး၊ တိုင္းေဒသႀကးီာႏ င့္ သဘမ၀သယဇံမတမ မးမ  ရရ ိေသမ 
၀င္ေင မ မးအမး မ  ေ၀ျခင္း

● ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကးီမ မး ာႏ င့္ ေဒသခံပံ့ပိုးသူမ မးအမး အုပ္ခ ဳပ္စီမံမ  
လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း ာႏ င့္ ကုန္က စရိတ္ မ  ေ၀ျခင္းဆိုင္ရမ အစီအမံမ မး မ တဆင့္ 
ပညမေရး လုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကိ ုစ မ္းအမးျမ င့္တင္ေပးျခင္း

● သဘမ၀ေဘးအာႏၱရမယက္ယဆ္ယေ္ရးာႏ င့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ချံပည္သူ 
လူထုမ မးအတ က္ အထူးရည္႐ွိ ယ္ေထမကပ္ံ့ေင မ မး အသုံးျပဳမ ကို တိုးေပးျခင္း

ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရးစနစ္၏
ေရတုိာႏ င့္ေရရ ည္
အခ င့္အလမ္းမ မး
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ေရရ ည္အခ င့္အလမ္းမ မး
● သဘမ၀သယဇံမတမ မးာႏ င့္ ေျမယမမ မးအတ က္ တမ၀န္ာႏ င့္ 

စီမံခန္႔ခ ြဲမ  မ  ေ၀ျခင္းအမး အေထမက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ ၂၀၀၈ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃၇) အမး ျပင္ဆင္ျခင္း

● ၀င္ေင ခ န္ာႏ င့္ ကုန္သ ယခ္ န္ အေျခခံာႏ န္းမ မးကို
ျပည္နယ္မ မးာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ မးမ  
တိုက္ရိုက္သံုးစ ြဲခ င့္ရ ိရန္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ  
ခ မ တ္ထမးသည္။

● က န္းမမေရးာႏ င့္ ပညမေရး ဦးစီးဌမနမ မးမ တဆင့္ 
လူမ ေရးအစုအ႐ွိုံး တည္ေဆမက္ရန္ ျပည္နယ္မ မးာႏ င့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ မးအမး စ မ္းအမးျမႇင့္တင္ျခင္း။

● တတိယအဆင့္ ေရ းေကမက္ခံ အစုိးရအဖ ြဲ႔ တည္ေထမင္ျခင္း-
● ေဒသခံအဆင့္ ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ အစီအမံမ မးကို ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရပ္က က္၊ ရ မအဆင့္အထိ ေဆမက္ရ က္ျခင္း
● ေဒသခံအစိုးရ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးာႏိုင္ရန္ 

ပိုင္ဆိုင္မ  ဆိုင္ရမအခ န္ က႑ကုိ တိုးခ ြဲ႕ျခင္း။

ဖက္ဒရယ္
ဘ႑မေရးစနစ္ 
ေရတုိာႏ င့္ေရရ ည္
အခ င့္အလမ္းမ မး
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● ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစသ္ည္ 
ညီမ  မ ရ ိသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ထူေထမငျ္ခင္း၊လူမ ေရးအစုုအဖ ြဲ႕ဖ ြဲ႕စည္းျခင္း၊ 
အခ န္ေင ဟန္ခ က္ညီေအမင္ထိန္းည ိျခငး္ာႏ င့္ ဝငေ္င ခ ြဲေဝျခငး္ 
စံပံုုစံမ မးေဖမ္ေဆမင္ျခငး္တိုု႕န င့္ ပက္သက္သည့္ ေဆ းောႏ းပ ြဲမ မးတ င္ 
အဓိကက သည္။

● ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငနး္စဥအ္တ င္း ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္းဆိုုင္ရမ ေဆ းောႏ းမ မ မးသည္ 
သဘမဝသယံဇမတရင္းျမစ္မ မးတ င္ အလ န္အမင္း အမရံုုစိုုက္မ မ မးေနသည္။ 
အခ န္ေင ရရ ိသည္ ့ရင္းျမစ္မ မး (အိမ္ၿခံေျမ၊ အေရမင္းအဝယ္ာႏ င့္ 
ကိုုယ္ပိုုင္ဝင္ေင ခ န၊္ စည္းက ပ္ခ န္စသည္တုုိ႕) ျပည့္ျပည့္စံုုစံုုပါဝင္ၿပီး 
ဝင္ေင ခ ြဲဝင္ျခငး္ အစီအမံမ မး ပါဝင္ေသမ ပိုု၍ ဟန္ခ က္ညီမ  သည့္ နည္းလမ္းရ ိရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။

● ၂၀၀၈ဖ ြဲ႕စည္းပံုုအေျခခဥံပေဒ(ာႏ င့္၂၀၁၅ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ခ က္မ မး)
ျပဌမန္းခ က္မ မးအရ အခ ိန္တုုိ အတ င္းတ င္ ဘ႑မေရးအစီအမံအသစ္မ မး 
ေဖမ္ေဆမင္ာႏုုိင္ရန ္အခ င့္အလမ္းမ မးရ ိပါသည္။ ေရရ ည္အတ က္မူ 
ေဆ းောႏ းည ိာႏ ိင္းျခင္းျဖင့္ လုုပ္ေဆမင္ာႏုုိင္ပါသည္။

● ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ၏္ အေျခခံသေဘမတရမးမ မး သည္ 
ၿငိမ္းခ မ္းေရးလုုပ္ငနး္စဥမ္ တစ္ဆင့္ စီးပ မးေရး အစုုအ႐ွိုံးာႏ င့္ လူမ ေရးအစုုအ႐ွိုးံမ မး 
စုုဖ ြဲ႕ေစာႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ မးကုုိ ဖန္တီးေပးာႏုုိင္ပါသည္။
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အဓိက
အေၾကမင္းအရမ
အာႏ စ္ခ ဳပ္
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အဆင့္

ေလ့က င့္ခန္း

ၿငိမ္းခ မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တ င္ ပါဝင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္
စီးပ မးေရးဆိုင္ရမ ဆလုိက္မ မးကုိ ျပန္လည္ေလ့လမေပးပါရန္

ေဆ းောႏ းရန္
ျပည္ေထမင္စု ၿငိမ္းခ မ္းေရး သေဘမတူညီခ က္တ င္ မည္သည့္
ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရး ဆုိင္ရမ အေၾကမင္းအရမမ မးာႏ င့္
စည္းမ ဥ္းမ မး ပါဝင္သင့္သနည္း?

၁

၂အဆင့္



ေနမက္ဆက္တ ြဲ



ယခုုသင္ရိုုးညႊန္းတမ္းသည္ ျမန္မမာႏိုုင္ငံရ ိ စီမံအုုပ္ခ ဳပ္မ ာႏ င့္ ဘ႑မေရး စီမံမ ဆိုုင္ရမ 
လုုပ္ေဆမင္ေနသည့္ အမရ ေဖမင္ေဒးရ င္းာႏ င့္ မိတ္ဖက္အဖ ြဲ႔အစည္းမ မး၏ စမတမ္းမ မးာႏ င့္ 
အခ က္အလက္မ မးမ  ရယူေရးဆ ြဲထမးပါသည္။ 



အျခမးေသမ ရည္ညႊန္းကိုုးကမးမ မ မး 
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ေဝါဟမရ 
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိုခ က္မ မး

ေင လုုံးေင ရင္း အသံုုးစရိတ္ - တစ္ာႏ စ္ထက္သက္တမ္းပိုုသည္ ပစၥည္း၊ ယာႏၱရမးမ မး (ဥပမမ 
စက္ရံုု၊ အလုုပ္ရံုုမ မးအတ က္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္၊ ေလယမဥ္၀ယ္ယူျခင္း)၊ အေဆမက္အအံုု၊ 
လမ္းတံတမး စသည့္ ျပင္ဆင္ျခင္း ာႏ င့္ အသစ္ေဆမက္လုုပ္ျခင္း စသည့္ ရရန္ပိုုင္ခ င့္မ မးတ င္ 
ရင္းာႏ ီးျမဳပ္ာႏ ံမ  အသံုုးစရိတ္မ မး ျဖစ္သည္။

ကုုန္သ ယ္ခ န္ - မ ိဳးစံုုေသမ ကုုန္သ ယ္ေင ေပးေခ ျခငး္မ မးအတ က္ အေရမင္းခ န္ (ဥပမမ -
စမးေသမက္စရမာႏ င့္ ၀န္ေဆမင္မ မ မး)

ကုုန္က စရိတ္ေ၀မ  ရန ္စီစဥ္ျခငး္ - ေထမက္ပံ့ေင မ မး အသံုုးျပဳ၍ ဖက္ဒရယ္ာႏ င့္ 
ျပည္နယ္အစိုုးရမ မးအၾကမး အစီအစဥ္ ကုုန္က စရိတ္မ မးကိုု ေ၀မ  က ခံျခငး္

သမမမန္အသံုုးစရိတ္ - သမမမန္အသံုုးစရိတ္မ မးမ မ အစိုုးရ၏ အေသးစမးအသံုုးစရိတ္ ဥပမမ 
၀န္ထမ္းလစမ ေပးေခ မ မ မး၊ ပင္စင္လစမေင မ မး၊ ၀န္ထမ္းအက ိဳးခံစမးခ င့္ တ က္ခ က္မ မ မး၊ 
ေင တုုိက္စမခ ဳပ္ာႏ င့္ ေင တုုိက္လက္မ တ္မ မးအေပၚ ေပးေခ ရေသမ ျပည္တ င္း 
အတုုိးေပးေခ းေင မ မးာႏ င့္ ျပည္ပေၾက းၿမီ အေပၚတ င္ ေပးေခ ရေသမ အတုုိးေင မ မး၊ 
အျခမး၀န္ေဆမင္မ မ မး အတ က္အသုုံးစရိတ္မ မး စသည့္ ခ က္ျခင္း အသံုုးစရိတ္မ မး ျဖစ္သည္။

ဗဟိုုခ ဳပ္ကိုုင္မ ေလ  မ့ခ ျခငး္: ဗဟိုုအစိုးရမ  ေအမက္ေျခအဆင့္ အစိုုးရမ မး (သုုိ႕) တစိတ္တပိုင္း

လ တ္လပ္ေေသမ အစိုးရအဖ ြဲ ့အစည္းမ မးသို ့ ျပည္သူ ့လုပ္ငန္းတမဝန္မ မး ခ ြဲေဝေပးျခင္း၊ အုုပ္ခ ဳပ္မ ပိုုင္း၊ 
စီမံခန္႕ခ ြဲမ ပုုိင္းဆိုုင္ရမ တမဝန္မ မးကိုု ပိုုမုိခ ြဲေဝေပးျခင္း ျဖစ္သည္။



ေအမကေ္ျခအဆင့္မ မးသို႕ု အခ င့္အမဏမာႏ င့္ တမဝနလ္ ြဲေျပမငး္ေပးျခငး္ ။ ။
ဗဟိုုဝန္ႀကီးဌမနမ မးမ  ေအမက္ေျခရ ိ ရံုုးခ ြဲမ မးကိုု လုုပ္ပိုုင္ခ င့္လႊြဲေျပမင္းေပးျခငး္ျဖင့္ 
ဗဟိုုအစိုုးရ၏ အစိတ္အပိုုင္းအျဖစ္ တည္ရ ိေစၿပီး ျပည္သူလူထုုာႏ င့္ ပိုုမိုုနီးကပ္ေစသည္။ 

လိုေင ေထမကပ္ံျ့ခငး္။ ။ အခ န္ေင မ မးျဖင့္စးီပ မးေရးက႑တ င္ အစိုးရမ  
ထုတ္ယူသုံးစ ြဲသည့္ေင ပမမဏထက္ ပိုမ မးေစရန္ စီစဥ္ထမးရ ိသည့္ 
အသံုးစရိတ္ပမမဏ

ရငး္ျမစအ္ေျခ ။ ။ ၀င္ေင မ မးကိုု တိုုင္းေဒသႀကီးာႏ င့္ ျပည္နယ္မ မးက 
ေကမက္ခံရမ အလိုုက္ ခ ြဲေ၀ရယူျခင္း

စီးပ မးေရးအစအုဖ ြဲ ့။ ။ ဟန္ခ က္ညီမ ရ ိျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဆင့္အမ ိဳးမ ိဳးျဖင့္ 
ာႏုိင္ငံေရးစီရငစ္ုမ မးအၾကမး ကုန္သ ယ္စီးပ မးေရး အရ ျပည္တ င္းေစ းက က္ေပါင္းစီးျခငး္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 

တနး္တညူမီၽ ေစရနေ္ပးေခ သည့္ေင ။ ။ လက္ရ ိဝင္ေင ာႏ င့္ 
ဝန္ေဆမင္မ မ မးေထမက္ပံ့ျခငး္ဆိုင္ရမ ကုန္က စရိတ္မ မး၏ ျခမးနမးခ က္မ မးကို 
တန္းည ိေစရန္ရည္ရ ယ္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမ  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး 
အစုိးရမ မးသို႕ ေပးအပ္သည့္ ေင ။

တနး္တညူမီၽ  ခ ိနည္ ျိခငး္။ ။ တ က္ခ က္ရမတ င္ ပါဝင္သည့္ အပိုင္းအမးလံုးကုိ 
တန္းတူညီမၽ  တ က္ခ ကျ္ခင္း။

ေဝါဟမရ 
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိုခ က္မ မး



အသံုးစရတိမ္ မး ။ ။ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ ္တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို ေဆမင္ရ က္ရမတ င္သံုးစ ြဲေသမ 
အသံုးစရိတ္မ မး

ဖကဒ္ရယအ္စိးုရ၏ အသံုးစရတိသ္ံုးစ ြဲျခငး္ဆိငုရ္မ အခ င့္အမဏမ ။ ။ ာိုႏင္ငံ၏ ရည္မ န္းခ ကမ္ မးကိ ု
ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏  သမလ န္သည့္ ဝင္ေင သံုးစ ြဲာႏုိင္မ စ မ္းအမးကို 
အသံုးခ ျခင္း

ဗဟိခု ဳပက္ိိငု္မ နညး္ေသမ ဘ႑မေရးစနစ္ ။ ။ ဖက္ဒရယ္ဘ႑မေရးစနစ္တ င္ 
အသံုးစရိတ္မ မးဆိုင္ရမ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးနည္းတူ ဘ႑မေရးအရင္းအျမစ္မ မးကို 
ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသၾကးီအဆင့္ရ ိ အစုိးရမ မးသို႕ ေပးအပ္သည့္နည္းလမ္းကို ဆိုလိုသည္။ 
အရင္းအျမစ္မ မးဆုိင္ရမ လုပ္ပိုင္ခ င့္အမဏမမ မးကို ဗဟိုဝန္ၾကီးဌမနမ မးေအမက္ရ ိအဆင့္မ မးသိ႕ု 
တမဝန္လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) စီမံကိန္းေရးဆ ြဲျခင္း၊ ဘက္ဂ က္လ မထမးျခင္း၊ ေဒသာႏၱရ 
အစိုးရမ မး၏ ဝင္ေင ၊ ဗဟိုအစိုးရမ  ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ လႊြဲေျပမင္းေပးေင ၊ ေင ေခ းျခင္းဆုိင္ရမ 
စနစ္မ မးာႏ င့္ စပ္လ ဥ္း၍ ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ ထိန္းေက မင္းခ င့္အမဏမ ခ ြဲေဝေပးျခင္း။

ဘ႑မေင  မညီမၽ ျခငး္။ ။ အသမးတင္ဘ႑မေရးအက ိဳ းအျမတမ္ မး မတူညီမ ေၾကမင့္ တူညီသည့္ 
အဆင့္ရ ိ စီရင္ပိုင္ခ င့္ရ ိနယ္ေျမမ မးတ င္ မညီမၽ ေသမ ဆက္ဆျံခင္းမ မး။

ဘ႑မေရးအရ အက ိးုျဖစေ္ျမမကာို္ႏငစ္ မး္ေလ မန့ညး္ ။ ။ စီရင္ပုိင္ခ င့္ရ နိယေ္ျမမ မးအလိကု ္
အသမးတင္ဘ႑မေရးအက ိဳ းအျမတမ္ မး က ြဲျပမးျခမးနမးျခင္းေၾကမင့္ အက ိဳးျဖစ္ေျမမကာ္ႏုိင္စ မ္း 
ေလ မ့နည္းေသမ ေရႊ႕ေျပမင္းသ မးလမမ မ မး။ 

ေဝါဟမရ 
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိုခ က္မ မး



ဘ႑မေရးဆိငုရ္မ လုပာ္ႏုိငစ္ မး္ရည။္ ။ စီရင္စုတစ္ခု၏ အမ ိဳးမိ းေသမ အခ န္ေျခမ မးာႏ င့္ 
တသမတ္တည္းသတမ္ တထ္မးသည့္ အခ န္ာႏ န္းထမးမ မးမ  ဝင္ေင  ရရ ိာႏုိင္မ စ မ္းရည္ကို ဆိုလိုသည္။

ဘ႑မေရးအကန႕္အသတ။္ ။ လူတစ္ဦးခ င္းစီ၏ ဂ ီဒီပီာႏ င့္ ဝင္ေင မ မးစသည့္ ည န္းကိန္းမ မးကို 
မူတည္၍ ဘ႑မေရးစ မ္းရည္ကို တုိင္းတမျခင္း။

ေထမကပ္ံေ့င ။  ။ ေထမက္ပံ့ေင ဆိုသည္မ မ အစိုုးရ ဌမနမ မး အခ င္းခ င္းအၾကမး 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္မလိုုေသမ သမမန္ေထမက္ပံ့ေင ၊ ေင လံုုးေင ရင္းေထမက္ပံ့ေင မ မး ျဖစ္သည္။ 
ေထမက္ပံ့ေင ကို အစိုးရဌမနျပင္ပ႐ွိ ိ ပုဂ လိကအဖ ြဲ ့အစည္းမ မး (သို ့) တစ္ဦးခ င္းအမး 
ေထမက္ပံ့ရမတ င္လည္း ေခၚေဝၚသုံးစ ြဲသည္။ ေထမက္ပံ့ေင ေပးအပ္ေသမ အဖ ြဲ ့အစည္းတ င္ 
အသုံးစရိတ္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရ႐ွိ ိေသမ အဖ ြဲ ့တ င္ ဝင္ေင ျဖစ္သည္။

အလ မးလိကုတ္နး္တညူမီၽ ျခငး္။ ။ ျပည္နယ္၊စီရင္စုမ မးအၾကမး တန္းတူညီမၽ ျခင္း နိယမမအရ 
အစိုးရတစ္ရပ္မရ ိသည့္အခါတ င္ တန္းတူညီမၽ စ မ ေင ေၾကးခ မ္းသမေသမ လူအမ မးသည္ 
အစုိးရရ ိေသမအခါတ င္လည္း ထိုသို႕ပင္ ျဖစ္ေနရမည္။ ညီမၽ ေသမ သူတို႕အမး ညီမၽ စ မ 
ဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဝင္ေင ခ န။္ ။ တစ္ဦးခ င္းစီ၏ တစ္ာႏ စ္ဝင္ေင ေပၚတ က္ ေကမက္ခံသည့္အခ န္ေင ။ ဝင္ေင ၏ 
အနည္းအမ မးပမမဏာႏ င့္အလုိက္ေကမကခ္ံၿပီး အခ န္ေင မ  အခ ိဳ႕ေသမ အေျခအေနမ မးေပၚမူတည္၍  
ာႏုတ္ယူေပးသည္မ မးလည္း ရ ိသည္။

ေဝါဟမရ 
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိုခ က္မ မး



အစိးုရမ မးအၾကမး ဘ႑မေင စမီမံ ဆိငုရ္မ ဆကာ္ႏ ယမ္ မ မး။ ။ ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခင္း၊ ေထမက္ပံ့ေင မ မးာႏ င့္ 
ဘ႑မေင လႊြဲေျပမင္းျခင္းမ မးတ င္ အဆင့္ဆင့္ရ ိအစိုးရမ မးအၾကမးရ ိ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ 
အစီအမံမ မးကိုဆိုလိသုည္။

ကိယုပ္ိငုဝ္င္ေင ရငး္ျမစ။္ ။ အစုိးရဌမနဆိုင္ရမၾကမး ေင ေၾကးလႊြဲပုိ႕ျခင္း မပါဝင္ဘြဲ အခ န္ေကမက္ခံျခင္း၊ 
ေျမာႏ င့္ စီးပ မးေရးလပ္ုငန္းမ မးမ  ရရ ေိသမ အခာႏ င့္ က သင့္ေင မ မး၊ ဝန္ေဆမင္မ မ မးမ  
တုိက္ရိုက္ရရ ိေသမ ေဒသာႏၱရ အစုိးရ၏ဝင္ေင ။

PARAMOUNTCY (UNION OR STATE/REGION): လုပ္ပိုင္ခ င့္အမဏမရရ ိမ  အျမင့္ဆံုးရ ိျခင္း

အသမးတငဘ္႑မေရးဆိုငု္ရမ အက ိဳ းအျမတ။္ ။ လူတစ္ဦးခ င္းစီမ  ေပးေဆမင္ရသည့္အခ န္ေင ာႏ င့္ 
လူတစ္ဦးခ င္းစီအတ က ္ရရ ိသည့္ အက ိဳးအျမတမ္ မးအၾကမး ျခမးနမးခ က္။ 

ဝင္ေင ။ ။ အစိုးရမ  ၎၏အခ ဳပ္အျခမအမဏမ (သို ့)အစိုးရအမဏမကို က င့္သံုး၍ ျပည္သူထံမ  
ေကမက္ယူေသမ ရံပံုေင  ဝင္ေင မ မးကို တစ္ဦးတစ္ေယမက၊္ ပုဂ ိဳလ္စု ဝင္ေင ခ န္၊ ယစ္မ ိဳးခ န္၊ 
ပိုင္ဆိုင္မ မ မးာႏ င့္ လက္ေဆမင္ဘ႑မမ မးအေပၚေကမကခ္ံသည့္အခ န္၊ အခမ မးာႏ င့္ ဒဏ္ေၾကးမ မး၊ 
လူမ အမမခံလုပ္ငန္းမ မးအတ က ္ေင ေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း၊ အေထ ေထ ရေင မ မး ( အစိုးရမ  
သီးသန္႕ရရ ိေသမ ဝင္ေင ၊ အလ ဴအတန္းမ မး၊ ေသတမ္းစမျဖင့္ ထမးခြဲ့ေသမ အေမ ပစၥည္းမ မး)

ဝင္ေင ခ ြဲေဝျခငး္။ ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခ န္ဝင္ေင တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျပည္နယ္၊
တိုင္းအစိုးရမ မးာႏ င့္ ေဒသအစိုးရမ မးသို႕ ခ ြဲေဝေပးျခင္း။

ေဝါဟမရ 
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိုခ က္မ မး



ဝငေ္င လႊြဲေျပမငး္ေပးျခင။္ ။ အစိုးရအဆင့္မ မးၾကမးတ င္ ဝင္ေင ပမမဏ ( အခ န္ေင  သို႕ 
အခ န္ေင မဟုတ္သည့္ဝင္ေင ) လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း။

မၽ ေဝထမးသည့္ အခ နေ္ျခေကမကခ္မံ မ မး။ ။ ဖက္ဒရယ္ာႏ င့္ ျပည္နယ္/ 
တိငု္းေဒသႀကီးအစုိးရမ မးမ  ဝင္ေင ခ န၊္ အေရမင္းအဝယ္ခ န္မ မးကြဲ့သို႕ 
တူညီသည့္အေျခရ ိသည့္ အခ န္ေင မ မးေကမက္ခံာႏုိငမ္ ရ ိျခငး္ကို ဆိုလုိသည္။

အထးူကနုစ္ညမ္ မးအခ န။္ ။ ယစမ္ ဳးိခ နက္ြဲသ့ို ့ သးီသန္ ့ကုနပ္စၥညး္ေပၚတ င္
ေကမကယ္သူည့္ အခ န။္ ဥပမမ။ ေဆးရ က္ၾကီး

လူမ ေရးအစအု႐ွိုးံ ။ ။ လူမ ေရး အစီအစဥ္မ မး - က န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ 
လူမ အေထမက္အပံ့၊ လူမ အမမခံ စသည့္ လူထုုရရ ိာႏိုုင္ေသမ အရမမ မး 

အခ နေ္င  ဟနခ္ ကည္မီ ရ ေိစျခငး္။ ။ အခ န္ေင နည္းေသမ ေနရမမ မးကို မ မးေသမ 
ေနရမမ မးာႏ င့္ ညီေစရန္ တိုးျမင့္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတစ္ခုအတ င္း တ င္ အခ န္ေင မ မး 
ဆင္တူညီေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

အစိးုရအဆင့္ဆင့္တ င ္တနး္တညူေီစျခငး္။ ။ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တ င္ တန္းတူညီေစျခင္း 
နိယမမသည္ လူအဖ ြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တ င္ ပို၍ စည္းစိမ္ခ မ္းသမေသမ သူမ မးမ  
၎တုိ႕ေလမက္ မခ မ္းသမေသမ သူမ မးကုိ ထုိက္သင့္သည့္ ပမမဏ 
ျပန္လည္ခ ြဲေဝေပးျခင္းာႏ င့္ ဆုိင္သည္။ 

ေဝါဟမရ 
အဓိပၸါယ္
ဖ င့္ဆိုခ က္မ မး


