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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။



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
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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

FISCAL FEDERALISM AND MYANMAR’S PEACE PROCESS | PAGE 1256



ေ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


