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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။



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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ျ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
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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


