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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။
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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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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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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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