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ဂ ်ိိဳငး္လဒ္စ္က္ငင္ငဂ္ ်ိဳနး္ ာွႏင့္ စ္ကေနဒ တုိ႔သည္ ျမန္မမ့ဖ ံ႕ျဖိ်ိဳးေရး အရင္းအျမစ္္အဖ ြဲ႔႔အစ္ည္း  စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လူမႈေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးအဖ ြဲ႔႕ 
(MDRI-CESD) မွ သုေတသနအတုိင္ပင္္ံာွႏင့္ သုေတသနလက္ေထမက္တုိ႔ျဖစ္္သည။္ အငဒ္ရ ယမငမရူမမွမ အျပည္ျပည္ငုိင္ရမ 
ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္င္တမ (IGC) မွ ျမန္မမာိုႏင္ငံငုိင္ရမ စ္ းပ မးေရးအၾကံေပးပုဂ ိ်ိဳလ္ျဖစ္္သည္။ 

ျမနမ္မဖ့ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရးအရငး္အျမစ္အ္ဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္  စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လမူႈဖ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရးအဖ ြဲ႔႕ သည္ ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံ၏လူမႈစ္ းပ မးတုိးတက္ေျပမင္းလြဲ႔ 
ေရးအတ က္ရည္ရ ယ္ေသမ သ းျ္မးလ တ္လပ္သည့္ သုေတသနာွႏင့္အတုိင္ပင္္ံအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ု ျဖစ္္သည။္ စ္င္တမသည္ 
စ္ းပ မးေရးက႑ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈ  ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလ မ့္ ေရး  ေရရွည္တညတ့ံ္္ုိင္ျမြဲ႔ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးာွႏင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္ 
ေကမင္းမ မးအစ္ရိွေသမက႑မ မးရိွ သက္ငုိင္သူမ မးကုိယ္တုိင္ပါဝင္ေသမ မူဝါဒေရးရမသုေတသနလုပ္ငန္းမ မးကုိ ေငမင္ရ က္လ က္ 
ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရိွျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးတ င္ ပါဝင္ေငမင္ရ က္ေနၾကေသမ အဓိက အေရးပါသည့္ 
အင္စ္တ က  းရွင္းမ မးာွႏင့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအတ က္လည္း ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျ္င္းာွႏင့္ ပညမေရးငုိင္ရမ ဝန္ေငမင္မႈမ မးကုိ 
ေငမင္ရ က္ေပးလ က္ရိွသည္။ 

အမရေွဖမငေ္ဒရငွး္ သည ္ အက ်ိိဳးအျမတ္မယူသည့္ ာိုႏင္္ငံတကမဖံ ႔ၿဖိ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ ႔အစ္ည္းတစ္္္ုျဖစ္္ၿပ း အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံ ႔ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ 
ေနသည့္ အမရွေဒသရိွလူမ မး၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ မးကို ေငမင္ရ က္လ က္ရိွပါသည္။ ငယ္စု္ာွႏစ္္ 
ေျ္မက္ာွႏစ္္ၾကမ ကမလအတ င္း ရရိွထမးသည့္ လုပ္ငန္းာွႏင့္ ေဒသတ င္း အေတ ႔အၾကံ်ိဳမ မးတို႔အေပၚ အေျ္္ံ၍ ၂၁ ရမစု္တ င္ 
အမရွေဒသတ င္း ေတ ႔ၾကံ်ိဳေနရသည့္ စိ္န္ေ္ၚမႈမ မးျဖစ္္ေသမ စ္ မံအပ္ု္ ်ိဳပ္မႈာွႏင့္ ဥပေဒ  စ္ းပ မးေရးဖံ ႔ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္မႈ  အမ ်ိိဳးသမ း 
စ္ မ္းေငမင္ရည္ျမင့္မမးေရး  သဘမဝပတ္ဝန္းက င္နွင့္ ေဒသတ င္း ပူးေပါင္းေငမင္ရ က္ေရး လုပ္ငန္းမ မးကို လုပ္ေငမင္လ က္ 
ရိွပါသည။္ ထို႔ျပင္ Books for Asia အစ္ အစ္ဥ္ာွႏင့္ ပညမရပ္ငိုင္ရမ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ မးကိုပါ ေငမင္ရ က္ျ္င္းျဖင့္ အမရွေဒသ 
ၿငိမ္း္ မ္း  တရမးမွ တကမ ဖံ ႔ၿဖိ်ိဳးသမယမေရးအတ က္ ကူည ေငမင္ရ က္လ က္ရိွပါသည္။ ငန္ဖရန္စ္စ္ၥကိုတ င္ ႐ံုုံးး္ ်ိဳပ္တည္ရိွၿပ း 
အမရွာိုႏင္ငံေပါင္း (၁၈) ာိုႏင္ငံာွႏင့္ ဝါရွင္တန္ ဒ စ္  တို႔တ င္္ ႐ံုုံးးမ မးရိွပါသည။္ အမရွေဖမင္ေဒးသည ္ အစို္းရဌမနငိုင္ရမာွႏင့္ ပုဂ လိက 
မိတ္ဖက္မ မးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ မးတြဲ႔ ဖက္လုပ္ေငမင္ကမ  ရန္ပုံေင မ မးအမး ာွႏစ္္ာိုႏင္ငံာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေပါင္းစံု္ပါဝင္ေသမ ဖံ ႔ၿဖိ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ ႔အစ္ည္းမ မး  
ေဖမင္ေဒးရွင္းမ မး  ေကမ္ပုိေရးရွင္းမ မး ာွႏင့္ တစ္္သ းပုဂ လအလွ ရွင္မ မးမွ လက္္ံရရိွပါသည္။ 

အျပညျ္ပညင္ို္္ငရ္မဖ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရးစ္ငတ္မ သည ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးငြဲ႔ာိုႏင္ငံမ မးတ င္ ေရရွည္တညတ့ံ္္ုိင္ၿမြဲ႔ေသမဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးျဖစ္္ေပၚလမေစ္ေရး အတ က္ 
ေရွးဥ းသုေတသနမ မးကုိအေျ္္ံသည့္ ေတမင္းငုိမႈမ မးအရေငမင္ရ က္ေသမ မူဝါဒအၾကံဥမဏ္မ မးကုိ ေပးအပ္ေလ့ရိွပါသည။္ IGC 
သည ္ ကမ႓ာ့မ့ထိပ္တန္း သုေတသနပညမရွင္မ မးက န္ရက္ာွႏင့္ အမဖရိကာွႏင့္ ေတမင္အမရွတုိ႔မွ ာိုႏင္ငံအလုိက္႐ုံုံးး  ္ြဲ႔မ မးကုိ 
စ္ စ္ဥ္ၫႊန္ၾကမးၿပ း သက္ငုိင္ရမအစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕မ မးာွႏင့္ ပူးေပါင္းကမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈငုိင္ရမ အဓိကစ္ိ္န္ေ္ၚမႈႀက းမ မးာွႏင့္ ပတ္သက္ၿပ း 
အရညအ္ေသ းျမင့္ သုေတသနမ မးာွႏင့္ မူဝါဒငုိင္ရမ အၾကံဥမဏ္မ မးကုိ စ္ စ္ဥ္ေဖမ္ထုတ္ေငမင္ရ က္ေပးေနပါသည္။ LSE ၌အေျ္ 
စုိ္က္ၿပ း ေအမက္စ္ဖုိ႔ဒ္တကသသုိလ္ာွႏင့္ ပူးေပါင္းေငမင္ရ က္ေနေသမ IGC ကုိ ၿဗိတိန္ာိုႏင္ငံတကမဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန (DFID) ကရန္ပုံေင  
ေထမက္ပ့ံေပးသည္။ 
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အမမွ - ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ေရးလပုင္နး္စ္ဥာွ္ႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္ ေင းောႏ းမႈမ မးကိ ုပံုေဖမ္ျ္ငး္ 

ျမန္မမ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးအရင္းအျမစ္္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း  စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လူမႈဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးအဖ ြဲ႔႕သည ္ International Growth Center  အမရွ 
ေဖမင္ေဒးရွင္းတုိ႔ာွႏင့္ ပူးေပါင္းေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့ေသမ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ ျပညသူ္႔ဘ႑မက႑ (State and 
Region Public Finances in Myanmar) သုေတသနအစ္ ရင္္ံစ္မကုိ ဝမ္းေျမမက္စ္ မျဖင့္ ျဖန္႔္ ိအပ္ပါသည။္ 

ယ္ုသုေတသနသည္ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈက႑ာွႏင့္ငက္စ္ပ္ၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မး၏အ္န္း 
က႑ကုိ ပုိမုိနမးလညသ္ေဘမေပါက္ေစ္ရန္ရည္ရ ယ္၍ ဤသုေတသနကုိေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့ျ္င္းျဖစ္္သည္။ ယ္ုသုေတသနသည္ 
ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့ၿပ းေသမ သုေတသနေတ ႕ရိွ္ က္မ မးကုိ အသုံး္ ကမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ ဘ႑မေရးက႑ဖ ြဲ႔႕စ္ည္း 
ေငမင္ရ က္ပုံကုိ ပုိမုိနမးလညသ္ေဘမေပါက္ေစ္ရန္  လက္ရိွဘ႑မေရးက႑ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္တ င္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္၄င္းတုိ႔၏ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိ ေက ပ န္စ္ မထမ္းေငမင္ာိုႏင္ရန္ 
လုိအပ္ေသမ ရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္မ မးရိွ/မရိွ သိရိွနိုင္ေစ္ရန္ ရည္ရ ယ္ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့သည္။ ထုိေမး  ္န္းမ မးကုိ ေျဖငုိာုိႏင္ရန္အတ က္ 
႐ုံးႈပ္ေထ းနက္နြဲ႔ၿပ း အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးက ြဲ႔ျပမးေသမ အေၾကမင္းရင္း္ံမ မးကုိ ေလ့လမသိရိွရန္ အေရအတ က္အေျ္ျပ်ိဳာွႏင့္ အရညအ္ေသ း/တန္ဖုိး 
အေျ္ျပ်ိဳ သုေတသနနည္းလမ္းမ မးကုိ အသုံးျပ်ိဳ ြ္ဲ႔့သည။္ သက္ငုိင္ရမတမဝန္ရိွသူမ မးကုိ ေမး  ္န္းအ္ ်ိိဳ႕ႀကိ်ိဳတင္သတ္မွတ္ထမးေသမ 
(semi-structure) အင္တမဗ  းမ မးျပ်ိဳလုပ္ျ္င္း  သက္ငုိင္ရမက႑မွ ပညမရွင္မ မးာွႏင့္ တုိင္ပင္ာႏ ွးောွႏမျ္င္း  ပုံာိွႏပ္ထုတ္ေဝထမးေသမ 
ဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ လူမႈစ္ းပ မးအ္ က္အလက္မ မးကုိ ေလ့လမသုံးသပ္ျ္င္း စ္သညတုိ္႔ကုိလည္း ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔သ့ည္။  

ာ္ုိႏင္ငံတစ္္ာိုႏင္ငံအတ က္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ မ့္ ေရးလမ္းေၾကမင္းကုိေလွ မက္လွမ္းရမတ င္ အဓိကအေၾကမင္းျပ္ က္ 
မွမ ျပည္သူ႔အက ်ိိဳးျပ်ိဳလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ ဝန္ေငမင္မႈမ မးကုိေငမင္ရ က္ရမ၌ ေအမက္ေျ္အငင့္မွ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးကုိ အသုံးျပ်ိဳ 
ျ္င္းသည ္ ျပည္သူ႔အ  ္န္ဘ႑မမ မးကုိ အက ်ိိဳးအရိွငုံးာွႏင့္ အထိေရမက္ငုံးသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းပင္ျဖစ္္သညဟူ္ေသမ အငုိျဖစ္္သည။္ 
ထုိအ္ က္ကုိ ျပညေ္ထမင္စု္ျမန္မမာိုႏင္ငံအစုိ္းရက ၂ဝ၁၃ ္ုာွႏစ္္တ င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညမ ြ္ဲ႔့ေသမ လူမႈစ္ းပ မးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးငုိင္ရမ 
မူေဘမင္မ မးတ င္လည္း အသိအမွတ္ျပ်ိဳလက္္ံထမးသည။္ ထုိမူေဘမင္မ မးသည ္ေဒသာၲႏရလုိအပ္္ က္မ မးကုိ ပုိမုိထိေရမက္စ္ မျဖည့္ 
စ္ မ္းာိုႏင္ေစ္မည့္ ျပည္သူပါဝင္ေသမ ေဒသာၲႏရဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးင ြဲ႔ျ္င္းလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မး  ဗဟုိအငင့္ အင္စ္တ က  းရွင္းမ မးမွ လုပ္ 
ပုိင္  ္င့္အမဏမာွႏင့္ ရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ ထိေရမက္စ္ မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာိုႏင္ရန္အတ က္ လုိအပ္ေသမ ဥပေဒေရးရမာွႏင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းငုိင္ရမမူေဘမင္မ မး ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကုိ ရညရ္ ယ္ျပဌမန္းထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဘ႑မေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ေငမက္ပံုသည ္ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈကြဲ႔ေသမပုံစံ္၌ပင္ ရိွေနေသးေသမ္လည္း ဘ႑မေရးက႑ 
ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး ရည္မွန္း္ က္မ မးကုိ အေကမင္အထည္ေဖမ္ရတ င္ ရလမဒ္ေရမ လုပ္ငန္းစ္ဥ္ပါတန္းတူအေရးပါေၾကမင္း 
အသိအမွတ္ျပ်ိဳလက္္ံထမးပါသည္။ သင့္ေလ မ္စ္ မစ္ မံေငမင္ရ က္ာုိႏင္ျ္င္းမရိွေသမ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး 
လုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္ရပ္သည္ ေလလ င့္ျပ်ိဳန္းတ းမႈမ မး  မည မွ မႈမ မးာွႏင့္ မက္္႐ုိုံးစ္ းပ မးေရးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ မးကုိ ျဖစ္္ေစ္ာိုႏင္ 
သည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္ရပ္ကုိ မည္သုိ႔ေငမင္ရ က္သည္ငုိေသမ အ္ က္ 
ကလည္း မညသ္ည့္အငုံးသတ္ရလမဒ္မ မးထ က္သညငုိ္ေသမ အ္ က္ာွႏင့္ တန္းတူအေရးပါေနရျ္င္းျဖစ္္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ 
ာိႏႈင္းယွဥ္္ က္အမးျဖင့္ တုိေတမင္းေသမအ္ ိန္ကမလတစ္္္ုအတ င္း၌ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးထံသုိ႔ လုပ္ပုိင္  ္င့္တမဝန္ 
ာွႏင့္ အရင္းအျမစ္္မ မး မ မးစ္ မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာိုႏင္ ြ္ဲ႔့ျ္င္းာွႏင့္အတူ ယွဥ္တ ြဲ႔ပါလမသည့္ အာၲႏရမယ္မ မးကုိလည္းေအမင္ျမင္စ္ မ စ္ မံာိုႏင္ ြ္ဲ႔့ပါ 
သည။္  

ထုိသုိ႔ေအမင္ျမင္မႈမ မးရိွ ြ္ဲ႔ေ့သမ္လည္း ပုိမုိတိုးတက္ေအမင္ ေငမင္ရ က္ရန္လုိေသးသည့္ နယ္ပယ္အမ မးအျပမးရိွေနသည။္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး စ္တင္တည္ေထမင္္ ္ိန္မွစ္၍ ျပည္ေထမင္စု္မွ၎တုိ႔ထံသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမဘ႑မေင  
အရင္းအျမစ္္မ မးမွမ သိသိသမသမတုိးတက္မ မးျပမးလမ ြ္ဲ႔့သည။္ ယ္ုသုေတသနတ င္ ထုိသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း၏ အဓိက ေနမက္္ံ 
အေၾကမင္းတရမးမ မးကုိ ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ ြ္ဲ႔့ၿပ း  ေနမက္တစ္္ငင့္အေနာွႏင့္ ပ င့္လင္းျမင္သမမႈအျပည့္ရိွေသမ ပုံေသနည္းအေျ္္ံ 
လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပုံစံ္ကုိ တုိးတက္က င့္သုံးာိုႏင္ရန္အၾကံျပ်ိဳထမးသည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္း 
ေပးမည့္ အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ တရမးမွ တမႈရိွၿပ း ႀကိ်ိဳတင္္န္႔မွန္းရန္လ ယ္ကူေသမ ပုံစံ္မ မးျဖင့္ စ္ မံေငမင္ရ က္ေပးာိုႏင္မည္ျဖစ္္သည။္ 
ထုိမွတစ္္ငင့္ငက္လက္ၿပ း ဘ႑မေရးက႑ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးာွႏင့္ပတ္သက္၍ ေင းောႏ းဖလွယ္ၾကရမတ င္ မည္သည့္ 
ပမမဏ လႊြဲ႔ေျပမင္းသင့္သညကုိ္ အဓိကဥ းတည္ေနရမမွ မညသ္ည့္အေၾကမင္းအရမမ မးအတ က္ အဓိကရည္ရ ယ္လ ႊြဲ႔ေျပမင္းသင့္ 
သညကုိ္ ေနမက္တစ္္ငင့္တက္ေင းောႏ းအေျဖရွမသ မးာိုႏင္ရန္ရည္ရ ယ္ပါသည။္ 

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးတ င္ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ ကနဥ းေျ္လွမ္းမ မးလွမ္းသည့္ အငင့္၌သမရိွေနေသးရမ ဘ႑မေရးက႑ 
ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးကုိ တမူထူးျ္မးေသမအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေငမင္ရ က္ာိုႏင္ ြ္ဲ႔့ျ္င္းသည ္ စိ္တ္အမးတက္ေက နပ္ဖ ယ္ 
ျဖစ္္ေသမ္လည္း အ  ္င့္အလမ္းမ မးာွႏင့္ အာၲႏရမယ္မ မးအၾကမးတ င္ ဟန္္ က္ည ည ေလွ မက္လွမ္းာိုႏင္ရန္လည္း အလ န္အေရးႀက း 



iii 

ပါသည။္ ယ္ုသုေတသနတ င္ ေင းောႏ းေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔သုိ့႔ပင္ ဟန္္ က္ည ေရးအတ က္ မျဖစ္္မေနေငမင္ရ က္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းတစ္္ရပ္မွမ ဘ႑မေရးက႑ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးကုိ က ယ္ျပန္႔ေသမ ာိုႏင္ငံေရး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရး 
ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးာွႏင့္ ္ ိတ္ငက္စ္ဥ္းစ္မးေငမင္ရ က္ေရးပင္ ျဖစ္္သည္။ ငုိလုိသညမွ္မ လုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ ေငမင္ရ က္ပုံနည္းလမ္းာွႏင့္ 
ရလမဒ္ာွႏစ္္မ ်ိိဳးစ္လုံးကုိ တမူထူးျ္မးေသမ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ စ္ းပ မးေရး  ာ္ုိႏင္ငံေရးာွႏင့္ သမုိင္းေနမက္္ံမ မးာွႏင့္ ငက္စ္ပ္စ္ဥ္းစ္မးၿပ းမွ 
ငုံးျဖတ္ေငမင္ရ က္ရန္ျဖစ္္ပါသည္။ 

ေဒါက္တမေဇမ္ဥ း 
အမႈေငမင္ဒါ႐ုိုံးက္တမ 
MDRI-CESD 
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စ္ကမးဥ း 

ျမန္မမ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္္အဖြဲ႔ ႔အစ္ည္း - စ္ းပ မးေရးာွႏင့္လူမႈဖ ံ႕ျဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးအဖ ြဲ႔႕ (MDRI-CESD)  International 
Growth Center ာွႏင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္း တို႔သည ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရိွေဒသာၱႏရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ေင းောႏ း္ က္စ္မတမ္း ယ္ုရွစ္္ၾကိမ္ေျမမက္ 
ေင းောႏ း္ က္စ္မတမ္းကုိ ဝမ္းေျမမက္စ္ မ တင္ျပအပ္ပါသည။္  

ျမန္မမာုိႏင္ငံရိွ ေျပမင္းလြဲ႔မႈအရိွန္အဟုန္သည ္ လ်င္ျမန္စ္ မ စ္ဥ္ငက္မျပတ္ ျဖစ္္ထ န္းေနျပ း ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလ မ့္ ေရးာွႏင့္ 
ေဒသာၱႏရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး အေၾကမင္းအရမကိစ္ၥရပ္မ မးသည ္ အစုိ္းရ၏ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ငုိင္ရမလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးမွ ဥ းစ္မးေပးလုပ္ငန္းမ မး 
ျဖစ္္ျပ း ာုိႏင္ငံ၏ေရရွည္ဖ ံ႕ျဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအတ က္ အေရးၾက းေသမ ကိစ္ၥရပ္မ မးျဖစ္္သည္။ ထုိေၾကမင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလ မ့္ ေရးာွႏင့္ 
ေဒသာၲႏရငုိင္ရမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးကိစ္ၥရပ္မ မးာွႏင့္ သက္ငုိင္ေသမ အဓိကျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး လုပ္ငန္းမ မးအေပၚ သုေတသနာွႏင့္ 
ေလ့လမသုံးသပ္္ က္မ မး အမွန္တကယ္လိုအပ္လ က္ ရိွသည္။  

ျမန္မမ့ဖ ံ႔ၿဖိ်ိဳးေရးအရင္းအျမစ္္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း  စ္ းပ မးေရးာွႏင့္လူမႈဖ ံ႔ၿဖိ်ိဳးေရးအဖ ြဲ႔႕ာွႏင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတုိ႔ ငက္လက္ပူးေပါင္း 
ေငမင္ရ က္ျ္င္းျဖင့္ ဤေင းောႏ း္ က္စ္မတမ္းစ္ဥ္မ မးသည ္ ျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ရိွ အမ ိ်ိဳးသမးအငင့္ာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအငင့္ 
မူဝါဒ္ မွတ္သူမ မး  လူမႈအဖ ြဲ႔႔အစ္ည္းမ မး  စ္ းပ မးေရးအဖ ြဲ႔႔အစ္ည္းမ မး  ဖ ံ႔ျဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ မးာွႏင့္ အျ္မးစိ္တ္ပါဝင္စ္မးသူ 
မ မးကုိ မူဝါဒာွႏင့္ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအေပၚ တုိက္ရုိက္အစ္ ရင္္ံေသမ ေဒသာၱႏရငုိင္ရမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး 
သုေတသနငုိင္ရမေတ ႔ရိွ္ က္မ မးျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးရန္ရည္ရ ယ္သည္။  

သမုိင္းအစ္ဥ္အလမအရ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ာုိႏင္ငံေရးာွႏင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ဖ ြဲ႔႔စ္ည္းတည္ေငမက္ပုံသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈၾက းမမးျပ း 
မ မးေသမအမးျဖင့္ ျဗိတိသွ ကုိလုိန လက္ေအမက္မွ လ တ္ေျမမက္ျပ းေနမက္ပုိင္း အေျ္္ံငင္းသက္လမျ္င္းျဖစ္္သည္။ ၂၀၀၈ 
ဖ ြဲ႔႔စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသၾက းလႊတ္ေတမ္မ မး  ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသၾက းအစုိ္းရမ မးကုိ ဖ ြဲ႔႔စ္ည္း 
တညေ္ထမင္ျပ း ဥပေဒျပ်ိဳေရးတမဝန္မ မး  ရေင မ မးေကမက္္ံစု္ေငမင္းျ္င္းာွႏင့္ သုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းအ  ္င့္အမဏမမ မးကုိေပးအပ္ ြ္ဲ႔သ့ည။္ 

ထုိအ္ ိန္မွစ္၍ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသၾက းမ မး၏ အရင္းအျမစ္္မ မးာွႏင့္ ဘ႑မေရးတမဝန္မ မးကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ 
အေလးထမးေငမင္ရ က္လမၾကၿပ း ဗဟုိအစုိ္းရမွလည္း ဘ႑မေရးငုိင္ရမေျဖေလ မ့မႈမ မး ပုိမုိေငမင္ရ က္ရန္ စိ္တ္အမးထက္သန္မႈကုိ 
ေဖမ္ျပ ြ္ဲ႔့သည္။ သ အိုရ အရဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလ မ့ေပးျ္င္းသည ္ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ ပုိမုိေကမင္းမ န္စ္ မ  ္ြဲ႔ေဝေပးျပ း 
ထိေရမက္ေသမအသုံးျပ်ိဳမႈကုိ ျဖစ္္ေစ္ေသမ္လည္း ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ က္မႈ ဤအရမမ မးသည္ ေဒသာၱႏရအစုိ္းရမ မးာွႏင့္ ၎တုိ႔၏ 
လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ မး၏ ရေင မ မး မတည္ေကမက္္ံသုံးစ္ ြဲ႔ာုိႏင္စ္ မ္းာွႏင့္ မက္လုံးမ မးအေပၚ မူတညသ္ည္။  

ထုိ႔ထက္ပုိ၍ငိုရေသမ္ သိသမထင္ရွမးေသမ လူမႈေရးာွႏင့္စ္ းပ မးေရးငုိင္ရမ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မး ျဖစ္္ေပၚေနသည့္ ာိုႏင္ငံတစ္္ာိုႏင္ငံ 
အေနျဖင့္ အစုိ္းရ၏ တမဝန္ဝတၱရမးသေဘမသဘမဝာွႏင့္ အတုိင္းအတမာွႏစ္္ရပ္စ္လုံးသည ္လိုအပ္္ က္မ မးစ္ မ ျဖစ္္ေပၚေနေသးသည။္ 
ဤေင းောႏ းျငင္း္ုံမႈအေပၚ အေထမက္အပ့ံျဖစ္္ေစ္ရန္အတ က္ ယ္ုသုေတသနစ္မတမ္းသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရိွ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒၾက း 
မ မး ဘ႑ာေရးေရးင ြဲ႔မႈအေပၚ အေျ္ျပ်ိဳ၍ ျပညသူ္႔ဘ႑မေရးစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈက႑တ င္ ေဒသာၲႏရအစုိ္းရမ မး၏ လက္ရိွတမဝန္မ မးာွႏင့္ 
အလမးအလမရိွာုိႏင္ေသမ တမဝန္မ မးအေပၚ ပုိမုိနမးလညသ္ေဘမေပါက္ေစ္ရန္ ပ့ံပုိးေပးရန္ရည္ရ ယ္သည။္ 

ဤစ္မတမ္းအတ က္ ၿဗိတိသွ အစုိ္းရ၏ ာုိႏင္ငံတကမဖ ႕ံၿဖိ်ိဳးေရးဌမနမွ လိႈက္လွြဲ႔စ္ မျဖင့္ရံပုံေင ပ့ံပိုးကူည ပါသည္။ ဤစ္မတမ္းတ င္ 
ေဖမ္ျပထမးေသမ ထင္ျမင္ယူင္ က္မ မးသည ္ စ္မတမ္းျပ်ိဳစု္သူသုေတသ မ မး၏ ထင္ျမင္ယူင္ က္မ မးသမျဖစ္္ျပ း ၿဗိတိသွ အစုိ္းရ၏ 
ာုိႏင္ငံတကမဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန  ျမန္မမ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္္အဖြဲ႔ ႔အစ္ည္း - စ္ းပ မးေရးာွႏင့္လူမႈဖ ံ႕ျဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးအဖ ြဲ႔႕  
International Growth Center ာွႏင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတုိ႔၏ ထင္ျမင္ယူင္ က္မ မးမဟုတ္ပါ။  

 
ေဒါက္တမေဇမ္ဥ း     အ ရန္ေပၚတမ   ေဒါက္တမကင္(မ္)နင္ 
အမႈေငမင္ဒါရုိက္တမ    ဌမေနဒါရုိက္တမ   ဌမေနကုိယ္စ္မးလွယ္ 
MDRI-CESD    International Growth Center အမရွေဖမင္ေဒးရွင္း
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ေက းဇးူတငလ္ႊမ 

သုေတသနအဖ ြဲ႔႔ျဖင့္ အ္ ိန္ေပးေတ ႔ငုံ၍ အေတ ႔အႀကံ်ိဳမ မးကုိ မွ ေဝေပးသူအမးလုံးကုိ သုေတသနအဖ ြဲ႔႔မွ အထူးေက းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 
၎တုိ႔၏ ပ င့္လင္းမႈ ာွႏင့္ စိ္တ္ပါဝင္စ္မးမႈမ မးသည ္ဤသုေတသနစ္မတမ္းျဖစ္္ေျမမက္ရန္အလ န္အေရးပါလွပါသည။္  

သုေတသနစ္မတမ္းျပ်ိဳစု္သူ သုေတသ မ မး  ျမန္မမ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း - စ္ းပ မးေရးာွႏင့္လူမႈဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရး 
အဖ ြဲ႔႕  International Growth Center ာွႏင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတုိ႔သည ္ေပၚလ္မစ္္ာုိႏလက္တ   စ္င္ဒ ဂ ိ်ိဳလင္း ာွႏင့္ ေဟးမစ္္ရ္ွနစ္္ငင္ တုိ႔ကုိ 
၎တုိ႔၏ ဤသုေတသနစ္မတမ္းတ င္ ထည့္ဝင္မႈမ မးအတ က္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။  

ဤသုေတသနသည ္ ရိွာွႏင့္ျပ းသမး ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသၾက းမ မး၏ ျပည္သူ႔ဘ႑မေရးငုိင္ရမ အသိပညမမ မးအေပၚ 
ထပ္မံျဖည့္စ္ က္ရန္ရည္ရ ယ္ေသမ္လည္း အဓိကရည္ရ ယ္္ က္တစ္္္ုမွမယ္ုေ္ါင္းစ္ဥ္ (ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသၾက းမ မးရိွ 
ျပည္သူ႔ဘ႑မေရး) ေပၚရိွ လက္ရိွသတင္းအ္ က္အလက္မ မးျဖင္ ေပါင္းစ္ည္းျပ း အနမဂတ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ မးအတ က္ 
ပံ႔ပုိးမႈေပးာိုႏင္ရန္ျဖစ္္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္လည္း က  ာု္ႏပ္တုိ႔သည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရိွ ေဒသာၲႏရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးေင းောႏ း္ က္စ္မတမ္းမ မး အေပၚ 
ထည့္ဝင္ပ့ံပုိးကူည ြ္ဲ႔ေ့သမ သုေတသ မ မးကုိ ေက းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည။္ ၎တုိ႔ျပ်ိဳစု္ ြ္ဲ႔့ေသမ ေင းောႏ း္ က္စ္မတမ္းမ မးသည္ 
ဤသုေတသနစ္မတမ္းျဖစ္္ေျမမက္ရန္အတ က္ အလ န္ပင္ အဖုိးတန္လွပါသည။္ အထူးသျဖင့္ 

 မက္သယူးအမာုိႏးလ္ာွႏင့္ ၾကည္ျပမ္ စ္္ေစ္မတို႔၏ - ျမန္မမာုိႏင္ငံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑၏ ေက မ႐ိုုံးးျဖစ္္သည့္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး 
ဥ းစ္ းဌမနာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လမတင္ျပ္ က္ 

 ေဟးမစ္္နစ္္ငင္ာွႏင့္ စ္င္ဒ ဂ ိ်ိဳလင္းတုိ႔၏ ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ ဘ႑မေရးငိုင္ရမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလ မ့္ ျ္င္း - ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး 
အတ က္ မူဝါဒလမ္းစ္ဥ္တစ္္္ုင သို႔)  

 ေဟးမစ္္ရ္ွနစ္္ငင္  စ္င္ဒ ဂ ိ်ိဳလင္း  ၾကည္ျပမ္ စ္္ေစ္မ  သက္ေအမင္လင္းာွႏင့္ မက္သယူးအမာုိႏးလ္ တုိ႔၏ ျမန္မမာုိႏင္ငံ 
တိုင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ျပည္နယ္မ မးရိွ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္  

ေနမက္ငုံးအေနျဖင့္ သုေတသနမွ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းာွႏင့္ “အစ္ အစ္ဥ္မ မး ပူးေပါင္းေငမင္ရ က္မႈ သေဘမတူည ္ က္” ေအမက္မွ 
ဤသုေတသနစ္မတမ္းျဖစ္္ေျမမက္ရန္ ဘ႑မေရးငုိင္ရမပ့ံပုိးကူည မႈေပး ြ္ဲ႔့ေသမ ၿဗိတိန္ာုိႏင္ငံ  ာုိႏင္ငံတကမဖ ံ႔ၿဖိ်ိဳးေရးဌမနကုိလည္း 
အထူးေက းဇူးတင္ရိွပါသည။္ ဤသုေတသနစ္မတမ္းတ င္ အမွမးအယ င္းမ မးပါရိွ ြ္ဲ႔့ပါကလည္း ယင္းမွမဤသုေတသနစ္မတမ္းကုိျပ်ိဳစု္သူ 
သုေတသ မ မး၏ အမွမးမ မးသမျဖစ္္ပါသည။္  

 

 

  

အမညအ္ေ္ၚအေဝၚမ မးာွႏင့္ပတသ္က၍္  

၁၉၈၉္ုာွႏစ္္တ င္ ာိုႏင္ငံေတမ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပမးမႈတည္ေငမက္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစုိ္းရသည ္ ာ္ုိႏင္ငံ၏အမည္အပါအဝင္ ေနရမေဒသအမ မးအျပမး၏ 
အဂၤလိပ္ဘမသမျဖင့္ အေ္ၚအေဝၚစ္မလုံးေပါင္းမ မးကုိ ျပင္ငင္ေျပမင္းလြဲ႔ ြ္ဲ႔့သည္။ ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မတ င္ ေနရမေဒသမ မးကုိ လက္ရိွ 
ျမန္မမနိုင္ငံတ င္ တရမးဝင္ေ္ၚေဝၚသုံးစ္ ြဲ႔ေနေသမ အေ္ၚမ မးအတုိင္း သုံးစ္ ြဲ႔ထမးပါသည္။ လုိအပ္ေသမေနရမမ မးတ င္ အျ္မးအမည္က ြဲ႔ 
မ မးကုိလည္း ပူးတ ြဲ႔ထည့္သ င္းေဖမ္ျပထမးပါသည။္ သမုိင္းေၾကမင္းငုိင္ရမ အ္ က္အလက္မ မးကုိ ေဖမ္ျပရေသမအ္ါတ င္ 
သမုိင္းငုိင္ရမ ေဝါဟမရအေ္ၚမ မးအတုိင္း ေ္ၚေဝၚသုံးစ္ ြဲ႔ပါသည္။ သုိ႔ရမတ င္ျမန္မမအမည္မ မးကုိ အဂၤလိပ္ဘမသမျဖင့္ စ္မလုံးေပါင္း 
ရမတ င္ ေပၚေပါက္ေသမ မည္သည့္အျငင္းအ္ုံတ င္မွ ရပ္တည္ပါဝင္ျ္င္းမရိွပါ။ မူရင္းအဂၤလိပ္အစ္ ရင္္ံစ္မတ င္ သ းျ္မးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း  
လူပုဂ ိ်ိဳလ္ာွႏင့္ တရမးဝင္ရမထူးအမည္မ မးကုိ ေဖမ္ျပေသမအ္ါမ မးတ င္ ႐ွုံး်ိဳပ္ေထ းမႈမျဖစ္္ေစ္ရန္အတ က္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအမညမ္ မး 
အမးလုံးကုိ စ္မလုံးႀက းျဖင့္ေဖမ္ျပထမးပါသည။္



viii 

သေုတသန ဥ းတည္္  ကာွ္ႏင့္ ္ ဥး္ကပပ္ံုနညး္လမ္္း 

ျမန္မမ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္္အဖြဲ႔ ႔အစ္ည္း - စ္ းပ မးေရးာွႏင့္လူမႈဖ ံ႔ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးအဖ ြဲ႔႕ (MDRI-CESD) သည ္အျပည္ျပည္ 
ငိုင္ရမဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္င္တမ (IGC)  အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတုိ႔ာွႏင့္ ပူးေပါင္းကမျမန္မမာုိႏင္ငံရိွ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ေဒသာၲႏရ 
အငင့္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ သုေတသနစ္မစ္ဥ္မ မး (Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper Series) ထြဲ႔မွ 
စ္မစ္ဥ္တစ္္္ုအျဖစ္္ ဤ သုေတသနစ္မတမ္းကုိ ေလ့လမေရးသမးျပ်ိဳစု္ ြ္ဲ႔့ပါသည။္  

ယ္ုသုေတသနသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈက႑တ င္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏အ္န္းက႑ကုိ ပုိမုိနမးလညေ္စ္ 
ရန္ာွႏင့္ ေငမင္ရ က္ၿပ းသမးသုေတသနေတ ႕ရိွ္ က္မ မးကုိ အသုံးျပ်ိဳကမေအမက္ပါေမး  ္န္းမ မးကုိ ေျဖငုိရန္ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့ျ္င္း 
ျဖစ္္သည။္ 

၁) ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ မည္သည့္အ  ္န္ဘ႑မေင မ မးကုိ မညသ္ည့္အရင္းအျမစ္္မ မးမွ 
ေကမက္္ံစု္ေငမင္းၿပ း မညသုိ္႔ျပန္လညအ္သုံး္ သည။္ 

 ၂) ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒက ၎တုိ႔ကုိအပ္ာွႏင္းထမးေသမ 
တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိ ေက ပ န္စ္ မထမ္းေငမင္ာိုႏင္ေစ္ရန္အတ က္ လုံေလမက္ေသမ ရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ 
ေကမက္္ံစု္ေငမင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္္ံရရိွ ျ္င္းရိွ/မရိွ။ 

အေျ္္ံသုေတသနေမး  ္န္းမ မးကုိ ေျဖငုိာိုႏင္ရန္ာွႏင့္ ျပညသူ္႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈတ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ 
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ အ္န္းက႑ကုိ ပုိ၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ာိုႏင္ေစ္ရန္အတ က္ ယ္ုသုေတသနတ င္ အျပန္အလွန္ 
အေထမက္အပ့ံျဖစ္္မည့္ အေရအတ က္အေျ္ျပ်ိဳာွႏင့္ အရညအ္ေသ း/တန္ဖုိး အေျ္ျပ်ိဳ ေအမက္ပါသုေတသနနည္းလမ္းမ မးအမးလုံးကုိ 
အသုံးျပ်ိဳထမးပါသည။္ 

 ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑မ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈာွႏင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈက႑မ မးာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ စ္မအုပ္စ္မတမ္း  အစ္ ရင္္ံစ္မမ မးကုိ 
ေလ့လမသုံးသပ္ျ္င္း 

 တုိင္းေဒသႀက းသုံး္ုာွႏင့္ ျပည္နယ္တစ္္္ုတုိ႔မွ ေက းရ မအပ္ုစု္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမွသည ္လႊတ္ေတမ္အမတ္အထိ တမဝန္ရိွသူ 
မ မးာွႏင့္ ေက းရ မေ္ါင္းေငမင္စု္စု္ေပါင္း ၂၁ ဥ းကုိ ေမး  ္န္းအ္ ်ိိဳ႕ႀကိ်ိဳတင္သတ္မွတ္ထမးေသမ (semi-structure) 
အင္တမဗ  းပုံစံ္ျဖင့္ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းျ္င္း1 

 ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္ာွႏစ္္ (အ္ က္အလက္မ မးရာုိႏင္သည့္ အန းငုံးာွႏစ္္) ကုိအဓိကထမးၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ 
ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္ငုိင္ရမ ကိန္းဂဏန္း အ္ က္အလက္မ မးကုိ ေလ့လမသုံးသပ္ျ္င္း 

 ဌမနငုိင္ရမမ မး  စ္ညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  ာုိႏင္ငံပုိင္စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအၾကမး 
ဘ႑မေရးအရ ငက္သ ယ္မႈမ မးကုိ ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ာိုႏင္ရန္ရညရ္ ယ္ၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္ငုိင္ရမ 
အ္ က္အလက္မ မးကုိ စ္မရင္းအင္းသေဘမအရ ေလ့လမငန္းစ္စ္္ျ္င္း 

 ဘ႑မေရးငုိင္ရမက ၽမ္းက င္သူမ မးာွႏင့္ ေင းောႏ းျ္င္း  အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းတ င္းာွႏင့္ ျပင္ပ ပညမရွင္မ မး၏ သေဘမထမးသုံးသပ္ 
္ က္မ မးကုိ ရယူျ္င္း 

ယ္ုသုေတသနမွ ကိန္းဂဏန္းအေျ္္ံငန္းစ္စ္္မႈမ မးကုိ အမ မးျပည္သူေလ့လမာိုႏင္ရန္ထုတ္ျပန္ထမးသည့္ ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္္န္႔မွန္းတ က္္ က္မႈမ မးကုိ အဓိကအေျ္္ံထမးၿပ း ေငမင္ရ က္ျ္င္းျဖစ္္သည။္ ဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ 
ငုိင္ေသမ အ္ က္အလက္မ မးမွမ အေသးစိ္တ္ေလ့လမာ္ိုႏင္ေအမင္ စုံ္လင္ျပည့္စုံ္မႈမရိွျ္င္း  လုံေလမက္ေသမကမလအပုိင္းအျ္မး 
တစ္္္ုစ္မ အ္ က္အလက္မ မးရိွမေနျ္င္းစ္သည့္ အကန္႔အသတ္မ မးၾကံ်ိဳေတ ႕ရေသမ္လည္း ယ္ုစ္မတမ္းသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းအငင့္မ မးရိွ ေယဘုယ ဘတ္ဂ က္ေရးင ြဲ႔မႈပုံစံ္ာွႏင့္ ရရိွာိုႏင္ေသမဘ႑မေင အရင္းအျမစ္္မ မးအေၾကမင္းကုိ နမးလည္ 
သေဘမေပါက္ေအမင္ႀကိ်ိဳးစ္မးရမတ င္ အေရးႀက းေသမ ေျ္လွမ္းတစ္္ရပ္ျဖစ္္သည။္

                                                             
1 ပ င့္လင္းျမင္သမေသမ ေင းောႏ းေျပမငုိမႈမ မးျဖစ္္ေစ္ရန ္အမည္မေဖမ္လုိပါက မေဖမ္ေစ္ေသမပံုစ္ံျဖင့္ အင္တမဗ  းမ မးကုိ လုပ္ေငမင္သည္။ ဤစ္မတမ္းတ င္ ပါဝင္ေသမ 
ရည္ညႊန္းအင္တမဗ  းမ မးတ င ္လူပုဂ ိ်ိဳလ္တစ္္ဥ း္ င္းစ္ ကုိ သိသမေပၚလ င္ေစ္ေသမ အ္ က္လက္မ မးကုိ ဖယ္္ န္ထမးသည္။ 



ix 
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x 

ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ ာိုႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မး၏အသံုးစ္ရတိအ္မ မးစ္ကုိ ု အဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္ငါး္ကုသမ အဓကိသံုးစ္ ြဲ႔ေနျ္ငး္ျဖစ္ၿ္ပ း ၎တို႔ 
အနကထ္ကဝ္ကေ္က မ္မမွ ျပညသ္ူ႔ေငမကလ္ပုေ္ရးလပုင္နး္၏ အသံုးစ္ရတိမ္ မးျဖစ္သ္ည။္ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး 
၏အသုံးစ္ရိတ္ ၅၄% ္န္႔ကုိ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းျဖစ္္ၿပ း ၂၃% ကုိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  
ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးမွတစ္္ငင့္ က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငုိင္ရမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ ေငမက္လုပ္ျ္င္းမ မးတ င္ ေအမက္ေျ္အငင့္ငင့္ကုိ 
လုပ္ပုိင္  ္င့္ပုိေပးျ္င္းသည ္ မွန္ကန္ေသမလမ္းေၾကမင္းအတုိင္း ေရွ႕ငက္လွမ္းျ္င္းျဖစ္္ၿပ း ေဒသာၲႏရလုိအပ္္ က္မ မးကုိ 
ပုိမုိထင္ဟပ္ေစ္ာုိႏင္ပါက အက ်ိိဳးေက းဇူးမ မးာိုႏင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္အငုိပါလုပ္ငန္းမ မးအမး လုပ္ပုိင္  ္င့္ကုိ ေအမက္ေျ္သုိ႔ လႊြဲ႔ေပးျ္င္း 
ေၾကမင့္ ေဒသ္ံလူထုာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေငမင္ရ က္မႈလည္း ပုိမုိအမးေကမင္း 
လမာိုႏင္ပါသည။္ 

လကရ္ွအိေျ္အေနတ င ္ ျမနမ္မာိုႏငင္သံည ္ အေရ႕ွေတမငာွ္ႏင့္ေတမငအ္မရတွိကုေ္ဒသမ မးတ င ္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  သည့္ပမမဏ 
အနညး္ငံုးတိငုး္ျပညမ္ မးစ္မရငး္တ င ္ ထိငုး္  အငဒ္ိနု းရမွး  ဖလိစ္ပ္ိငု ္ ဘဂၤလမးေဒရ့ွ္ာွႏင့္ ပါကစ္ၥတနတ္ို႔ာွႏင့္အတ ူ ပါဝငလ္ ကရ္ွသိည။္ 
သုိ႔ရမတ င္ အိမ္န း္ င္းာိုႏင္ငံမ မးာွႏင့္ယွဥ္လွ င္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရိွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္အ  ္န္ဘ႑မေကမက္္ံမႈကုိ 
တက္တက္ႂက ႂက ေငမင္ရ က္ေနၾကၿပ း ျပညေ္ထမင္စု္မွ စု္စု္ေပါင္းေကမက္္ံရရိွသည့္အ  ္န္ဘ႑မ၏ ၈% ္န္႔ကုိ 
ေကမက္္ံရွမေဖ ေပးေနၾကသည္။  

လကရ္ွျိပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရမ မး၏ အသံုးစ္ရတိာွ္ႏင့္ အ္ နေ္ကမက္္ ရံရွမိႈပမမဏသည ္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ျ္ ငး္ ကိ ု
တိငုး္တမာုိႏငသ္ည့္ တကိ ေသမအတိငုး္အတမတစ္္္  ုမဟတုေ္သမ္လညး္ အဓကိအမ႐ုံးံုစ္ို္ကေ္လလ့မရမည့္ နယပ္ယတ္စ္္္  ုျဖစ္ေ္နသည။္ 
ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈပမမဏျမင့္မမးေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအနည္းစု္ ကသမ 
္ ်ိဳပ္ကုိင္သုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကသည္ကုိ ေတ ႕ရမည။္ ရန္ပုံေင အမ မးစု္ကုိျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင မွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း အျ္မးရ ေင မ မးမွမ 
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရ က္ျ္င္းာွႏင့္ အေထ ေထ အပ္ု္  ပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနကြဲ႔သုိ့႔ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးက အ  ္န္အ္မ မး 
ေကမက္္ံစု္ေငမင္းေပးျ္င္းစ္သည့္ နည္းလမ္းမ မးျဖင့္ ရရိွျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မွ 
ရရိွာုိႏင္မည့္အက ်ိိဳးေက းဇူးမ မးကုိ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ  ပ င့္လင္းျမင္သမမႈာွႏင့္ တမဝန္္ံယူမႈပုိမုိေကမင္းမ န္ေစ္ေရးေငမင္ရ က္ျ္င္းျဖင့္ 
ရရိွာိုႏင္ေၾကမင္းကုိ အထက္ပါအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးမွ အဓိကသက္ေသျပေပးာုိႏင္သည္။  

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရမ မးသို႔ ျပညေ္ထမငစ္္ရုနပ္ံုေင လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးအပရ္မတ င ္ ရနပ္ံုေင ပမမဏက ြဲ႔ျ္မး္ ကမ္ မးမမွ 
သကင္ိငုရ္မ ျပညန္ယ ္သို႔မဟတု ္တိငုး္ေဒသႀက း၏ ဝေိသသလကၡဏမမ မးျဖစ္ေ္သမ ၿမ်ိိဳ႕နယအ္ေရအတ က ္ အေျ္္အံေငမကအ္ဥ  
လိအုပ္္  က ္ ာွႏင့္ ငငး္ရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈပမမဏ စ္သညတ္ို႔အေပၚ မတူညေ္နသည။္ ထုိသုိ႔ေငမင္ရ က္ျ္င္းမွမ ေကမင္းေသမလကၡဏမ 
ျဖစ္္ေသမ္လည္း အထက္ပါဝိေသသလကၡဏမမ မးကုိ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးျ္င္းျဖင့္ စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လူမႈေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးကုိ 
မညသ္ည့္အတုိင္းအတမအထိ ေပါက္ေျမမက္ေအမင္ေငမင္ရ က္ေပးာိုႏင္မညကုိ္ မွန္းငရန္္က္ ြ္ဲ႔သည။္ ထိုိသုိ႔မွန္းငာိုႏင္ရန္အတ က္ 
ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ဥ းတည္္  က္ာွႏင့္ လုိအပ္္ က္မ မးကုိ သိနမးလည္ထမးရန္လုိအပ္သည။္ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ လိအုပ္္  ကမ္ မးာွႏင့္၎တို႔ကိယုတ္ိငု ္ ရနပ္ံုေင ေကမက္္ စံ္ေုငမငး္ာိုႏငသ္ည့္ အရညအ္္ ငး္ေပၚ 
မတူည၍္ ျပညေ္ထမငစ္္ရုနပ္ံုေင ကိ ု ရငွး္လငး္ျမငသ္မစ္ မ္ ြဲ႔ေဝေပးသည့္ ပံုေသနညး္အေျ္ ္ံ္  ြဲ႔ေဝမႈစ္နစ္မ္မွ ပိမုိထုေိရမက္ 
ေကမငး္မ နာ္ုိ္ႏငသ္ည။္ အထးူသျဖင့္ ျပညေ္ထမငစ္္မု ွ လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးမႈပမမဏ ပိမုိမု မးျပမးတိးုတကလ္မေသမ အေျ္အေနတ င ္
ပိ၍ုလိအုပာို္ႏငသ္ည။္ ထုိနည္းလမ္းသည ္ အစုိ္းရရန္ပုံေင မ မးကုိ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ရမတ င္ မညသ္ည့္အ္ က္မ မးကုိ အဓိကထမး 
စ္ဥ္းစ္မးသုံးသပ္သည္ကုိ ရွင္းလင္းစ္ မႀကိ်ိဳတင္ေဖမ္ျပထမးၿပ း အျ္မးတစ္္ဖက္တ င္လည္း ဘတ္ဂ က္ညိႇာိႏႈင္းမႈျပ်ိဳလုပ္ရမတ င္ 
ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလွ မ့္ ေရး  အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး  က န္းမမေရးျမႇင့္တင္မႈာွႏင့္ ပညမေရး္ ြဲ႔႕ထ င္မႈတုိ႔ကြဲ႔့သုိ႔ 
မူဝါဒေရးရမကိစ္ၥမ မးကုိ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးၿပ းမွ ညိႇာိွႏႈင္းမႈလုပ္ာုိႏင္ေစ္ရန္ အ  ္င့္အလမ္းေပးသည္။ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရမ မးအမး ျပညသ္ူ႔ဘ႑မစ္ မံ္ န္႔္ ြဲ႔မႈာွႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္ ဥ းတည္္  ကမ္ မးသတမ္တွေ္ရးာွႏင့္ ေရရညွ ္
အစ္ အစ္ဥမ္ မးေရးင ြဲ႔ေရးတို႔ကိေုငမငရ္ ကေ္စ္လိပုါက ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ မ့္  ေရးျဖစ္စ္္ဥ၏္ ဥ းတည္္  ကာွ္ႏင့္ လမ္္းေၾကမငး္မ မး ကိလုညး္ 
သတမ္တွထ္မးၿပ းျဖစ္ေ္နရမည။္ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ လက္ရိွ အ္န္းက႑ကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္္ေအမင္ ေငမင္ရ က္ေပးရမည့္အျပင္ အစုိ္းရသည ္ အလယ္အလတ္ကမလတစ္္္ုအတ က္ ဘ႑မေရးက႑ 
ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ ဥ းတည္္ က္ာွႏင့္ လမးရမမ မးကုိႀကိ်ိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထမးရန္လုိသည္။ သုိ႔မွမသမ 
ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအေနာွႏင့္ ေရရွည္စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ေရးကုိ တိက ရွင္းလင္းစ္ မ ေမွ မ္ျမင္ 
ေငမင္ရ က္ာိုႏင္ မည္ျဖစ္္သည္။ 



xi 

ဝနႀ္က းဌမနမ မး  ဥ းစ္ းဌမနမ မးာွႏင့္ ာိုႏငင္ပံိငုစ္္ းပ မးေရးလပုင္နး္မ မးမ ွ ေငမငရ္ ကေ္သမလပုင္နး္မ မးာွွႏင့္ အသံုးစ္ရတိမ္ မးကိ ု အမ မး 
ျပညသ္သူရိွေိအမင ္ ထတုျ္ပနေ္ၾကညမသင့္သည။္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ 
လက္တစ္္ငုပ္စ္မေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးကသမ သုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကျ္င္းျဖစ္္ရမ ထုိကုန္က စ္ရိတ္မ မးကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး 
အၾကမး မညသုိ္႔  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔ေနသညာွ္ႏင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ က္အလက္မ မး ျပည့္ျပည့္စုံ္စုံ္ရိွမေနပါ။  

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈပုိမုိေလ မ့္ မည့္ဘ႑မေရးစ္နစ္္တစ္္္ုင သုိ႔ ဥ းတည္သ မးလုိပါက ျပညသူ္လူထု  အစုိ္းရအရမရိွမ မးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရး 
လုပ္ငန္းမ မးအမးလုံးတုိ႔သည ္ အ  ္န္ဘ႑မရေင မ မးကုိ မည္သည့္ေနရမမ မးတ င္ မည္ကြဲ႔သုိ့႔က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ေပးေနသညကုိ္ ေကမင္းစ္ မ 
နမးလညသ္ေဘမေပါက္ေနဖုိ႔ လုိအပ္သည။္ သုိ႔မွသမ ျပညသူ္႔အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ မည္သည့္ေနရမတ င္မညက္ြဲ႔့သုိ႔သုံးစ္ ြဲ႔သင့္သည္ာွႏင့္ 
ပတ္သက္ၿပ း သတင္းအ္ က္အလက္ အျပည့္အစုံ္ေပၚအေျ္္ံေသမ ေင းောႏ းမႈမ မးေပၚထ က္လမာိုႏင္မည္ျဖစ္္သည္။  

အမ မးျပညသ္သူရိွေိအမင ္ ထတုျ္ပနေ္ၾကညမမည့္ ဘတဂ္ ကင္ိငုရ္မအ္ ကအ္လကမ္ မးကိ ု ာုိႏငင္တံကမစ္ံ္  နိစ္္ၫံႊနမ္ မးာွႏင့္အည ျဖစ္ ္
ေအမငျ္ပငင္ငေ္ငမငရ္ ကသ္င့္သည။္ လက္ရိွတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မးသည္ ျပည္သူ႔ဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ေငမင္ 
ရ က္ေသမလုပ္ငန္းမ မး၏ တစ္္စိ္တ္တပ္ုိင္းကုိသမ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳေနသည။္ အေၾကမင္းမွမ ‘အျ္မးေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး’ ျဖင့္ က ္ံသံုးစ္ ြဲ႔ 
ေနမႈမ မးရိွသလုိ အမွန္တကယ္အသုံးစ္ရိတ္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညမျ္င္းမရိွေသမေၾကမင့္ျဖစ္္သည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ အထက္ပါ 
သတင္းအ္ က္အလက္မ မးကုိ ၾကည့္႐ုံးႈ  ္င့္မရိွသူမ မးအဖုိ႔ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ လုပ္ေငမင္္ က္မ မးကုိ 
လုံေလမက္စ္ မ သိရိွနမးလည္ၿပ း အရညအ္ေသ းအကြဲ႔ျဖတ္မႈျပ်ိဳလုပ္ာိုႏင္မည္မဟုတ္ေပ။  

ထုိအေျ္အေနကုိ တုိးတက္ေျပမင္းလြဲ႔ေအမင္ စ္တင္ေငမင္ရ က္ေနၿပ ျဖစ္္ေသမ္လည္း ၾကမးကမလတ င္ အစုိ္းရဘတ္ဂ က္မ မးာွႏင့္ 
ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္မ မးကုိ အ္ ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔လုိအပ္သလုိ ျပညသူ္႔ဘ႑မက႑ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ သုံးသပ္ေင းောႏ း 
မႈမ မးကုိလည္း လက္ရိွေနမက္ငုံးရသတင္းအ္ က္အလက္မ မးအေပၚအေျ္္ံ၍ ေငမင္ရ က္ာိုႏင္ေစ္သင့္သည္။ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရဘတဂ္ ကမ္ မးျပငင္ငေ္ရးင ြဲ႔ရမတ င ္ အေျ္္ထံမးရေသမ လကရ္ွအိပု္္  ်ိဳပေ္ရးငိငုရ္မသတငး္ 
အ္ ကအ္လကမ္ မးကိလုညး္ က ယက္ ယျ္ပန္႔ျပန္႔ေလလ့မသရိွာိုိႏငေ္အမင ္ ေငမငရ္ ကေ္ပးသင့္သည။္ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မးမွ 
သိရိွရသည္မွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္မ မးတ င္ ရေင ာွႏင့္သုံးစ္ ြဲ႔ေင မ မးာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိ္တ္သတင္းအ္ က္ 
အလက္မ မးကုိ ဘတ္ဂ က္ေရးင ြဲ႔သည့္ျဖစ္္စ္ဥ္၏ အစိ္တ္အပုိင္းအျဖစ္္ စ္တင္ေကမက္္ံစု္ေငမင္းေနၿပ ျဖစ္္သညဟု္ သိရသည္။ 

ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည့္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈာွႏင့္ ပတ္သက္ေသမ အေသးစိ္တ္ေလ့လမသုံးသပ္မႈမ မးကုိ ျပ်ိဳလုပ္ာိုႏင္ရန္ အငုိပါသတင္းအ္ က္ 
အလက္မ မးကုိ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္။ သုိ႔မွသမ‘ရန္ပုံေင မည္မွ သုံးစ္ ြ္ဲ႔ ြဲ႔့သနည္း’ ဟူေသမ ေမး  ္န္းအစ္မး ‘ရန္ပုံေင  
အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ မညသုိ္႔ထိေရမက္စ္ မသုံးစ္ ြ္ဲ႔ ြဲ႔့သနည္း’ စ္ေသမ ပုိမုိအဓိပၸါယ္ေလးနက္သည့္ ေမး  ္န္းမ မးကုိ ေမးလမာိုႏင္ေစ္မည္ 
ျဖစ္္သည။္ ဤနည္းအမးျဖင့္ ေရွ႕ငက္ေငမင္ရ က္မည့္ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးအတ က္ အဖုိးတန္ေသမအၾကံဥမဏ္မ မးကုိ 
ေပးာုိႏင္ေပလိမ့္မည္။ 



1 

အပိငုး္တစ္ ္- နဒိါနး္ 

ေယဘုယ အမးျဖင့္ငုိေသမ္ ဒ မုိကေရစ္ နည္းက ေရ း္ ယ္တင္ေျမႇမက္ျ္င္း္ံရေသမအစုိ္းရမ မးသည ္ ာုိႏင္ငံသမးမ မး၏ ဘဝ သမယမဝ 
ေျပမေရးကုိ အမမ္ံ္ က္ေပးၿပ း တုိးတက္ေကမင္းမ န္ေစ္မည့္ မူဝါဒမ မးကုိအေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ရ က္ၾကလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ မ္လင့္ာုိႏင္သည။္ လူမႈစ္ းပ မးအသ င္ကူးေျပမင္းေရးမ မးကုိ ထြဲ႔ထြဲ႔ဝင္ဝင္ေငမင္ရ က္လ က္ရိွေသမျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ အစုိ္းရအေနာွႏင့္ 
အေျ္္ံအေငမက္အဥ   ကမက ယ္ေရး  ပညမေရး  က န္းမမေရးတုိ႔ကြဲ႔့သုိ႔ေသမ အမ မးျပည္သူဘုံအက ်ိိဳးစ္ းပ မးမ မးာွႏင့္ဝန္ေငမင္မႈမ မး 
ကုိ ေပးရန္လုိအပ္သညမွ္မ ထင္ရွမးသည။္ သုိ႔ေသမ္ထုိဝန္ေငမင္မႈမ မး၏ အတိအက သေဘမသဘမဝာွႏင့္ ဥ းစ္မးေပးအစ္ အစ္ဥ္ 
အငင့္မ မးကုိမူ သတ္မွတ္ငုံးျဖတ္ရျ္င္းမရိွေသးပါ။ 

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔ဘုံအက ်ိိဳးစ္ းပ မးာွႏင့္ ဝန္ေငမင္မႈမ မးကုိ ေငမင္ရ က္ေပးျ္င္းသည ္လူမႈစ္ းပ မးက႑အေပၚအက ်ိိဳးသက္ေရမက္မႈမ မး 
စ္ မျဖစ္္ေပၚေစ္ပါသည္။ အလမးတူပင္ ဘ႑မေရးစ္ မံမႈပုံစံ္ကလည္း အေကမင္းအငုိးမ မးစ္ မကုိျဖစ္္ေစ္မည ္ ျဖစ္္သည။္ ဥပမမ 
လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္းေၾကမင့္ အိမ္ေထမင္စု္မ မးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးစ္ မအက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းမညမွ္န္ေသမ္လည္း ထုိအက ်ိိဳးေက းဇူး 
မ မးကုိ တည တညမတည္းရၾကသညမ္ဟုတ္သလုိ လမ္းေဖမက္လုပ္သည့္ကုန္က စ္ရိတ္ကုိလည္း အည အမွ   ္ြဲ႔ေဝက ္ံာိုႏင္စ္ မ္းရိွၾက 
သညမ္ဟုတ္ပါ။ အလမးတူပင္ အစုိ္းရမ မးတ င္လည္း အရင္းအျမစ္္အကန္႔အသတ္ာွႏင့္သမရိွရမ ေဒသတစ္္္ုတ င္ သုံးစ္ြဲ႔ သျဖင့္ရရိွလမ 
မည့္အက ်ိိဳးကုိ က န္ေဒသမ မးတ င္သံုးပါက ရာ္ုိႏင္မည့္အက ်္ိိဳးမ မးာွႏင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္္ ိန္ထုိးၿပ းမွ ငုံးျဖတ္သင့္သည္။ သုိ႔မွသမ အကန႔္အ 
သတ္ျဖင့္ရိွေနသည့္အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ အက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းမႈအမ မးငုံးျဖစ္္ေအမင္ သုံးစ္ ြဲ႔ာိုႏင္ေပလိမ့္မည။္ 

ထုိ႔ေၾကမင့္ ျမန္မမအစုိ္းရ၏အေရးႀက းေသမအ္န္းက႑တစ္္္ုမွမ ာ္ုိႏင္ငံ၏လုိအပ္္ က္မ မးာွႏင့္ ထုိလုိအပ္္ က္မ မးကုိျဖည့္ငည္းရန္ 
အကန႔္အသတ္ာွႏင့္ရိွေနေသမ ဘ႑မေင အရင္းအျမစ္္မ မးအၾကမး ဟန္္ က္ကုိထိန္းသိမ္းေရးပင္ျဖစ္္သည္။ ထိေရမက္ေသမ ျပညသူ္႔ 
ဘ႑မစ္ မံ္န္  ္ြဲ႔ေရးငုိသညမွ္မ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ မညသူ္ကမည္ကြဲ႔့သုိ႔ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ရမည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ 
ထုိသုိ႔စ္ မံ္န႔္  ္ြဲ႔ရမတ င္ အ္ င္း္ င္းငက္စ္ပ္ေနေသမ္လည္း သ းျ္မးစ္ အေရးပါသည့္ နယ္ပယ္သုံး္ုျဖစ္္ေသမ အသုံးစ္ရိတ္  ္ြဲ႔ေဝသတ္ 
မွတ္ျ္င္း  အ  ္န္ဘ႑မမ မးေကမက္္ံစု္ေငမင္းျ္င္းာွႏင့္ ဘ႑မေရးငုိင္ရမငုံးျဖတ္  ္င့္အမဏမာွႏင့္တမဝန္တုိ႔ကုိ  ္ြဲ႔ေဝေပးျ္င္းတုိ႔ာွႏင့္ 
သက္ငု္ိင္ေသမ မူဝါဒေရးရမေမး  ္န္းမ မးကုိ ေျဖရွင္းေငမင္ရ က္ေပးာိုႏင္ရန္လုိအပ္သည ္[၁]။ 

အသံုးစ္ရတိ္္  ြဲ႔ေဝသတမ္တွျ္္ငး္သည ္ ျပည္သူ႔ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ မညသ္ည့္ပမမဏ  မညသ္ည့္နည္းလမ္းမ မးျဖင့္  ္ြဲ႔ေဝေပး 
သညငုိ္ေသမ ကိစ္ၥျဖစ္္သည။္ ယင္းသုိ႔  ္ြဲ႔ေဝရမတ င္ တရမးဥပေဒစုိ္းမုိးေရးာွႏင့္တည္ၿငိမ္ေအး္ မ္းေရး  အမ ်ိိဳးသမးလုံၿ္ံ်ိဳေရး  ပညမေရး  
က န္းမမေရးာွႏင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ ဝန္ေငမင္မႈစ္သည္တုိ႔ာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း  ဌမနအသ းသ းကုိ ရန္ပုံေင ေထမက္ 
ပ့ံေပးျ္င္းပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးမွမ အကန္႔အသတ္ာွႏင့္သမရိွရမအစုိ္းရမ မးအေနာွႏင့္ ျပည္သူ႔အသုံးစ္ရိတ္  ္ြဲ႔ေဝ 
သုံးစ္ ြဲ႔ရမတ င္ အေကမင္းငုံးအက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းေစ္ရန္ ဥ းစ္မးေပးၿပ း  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔ၾကရသည္။ ထုိသုိ႔ငုံးျဖတ္ရန္အတ က္ စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳး 
တုိးတက္ေရးငုိင္ရမ ရည္မွန္း္ က္ပန္းတုိင္မ မးကုိ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးရသလုိ မြဲ႔ငာႏၵနယ္မ မး၏လုိအပ္္ က္မ မးကုိလည္း 
တၿပိ်ိဳင္နက္တည္း ျဖည့္ငည္းေပးာုိႏင္ရန္ စ္ စ္ဥ္ရသည္။ 

အ္ နဘ္႑မေကမက္္ စံ္ေုငမငး္ျ္ငး္ငုိသညမွ္မ အစုိ္းရရေင မ မးမည္သည့္ေနရမမွ မည္ကြဲ႔သုိ့္႔စု္ေငမင္းရရိွသညဟူ္ေသမ 
အ္ က္ျဖစ္္သည္။ အ  ္န္ေကမက္္ံစု္ေငမင္းျ္င္းသည ္ အစုိ္းရအသံုးစ္ရိတ္မ မးအတ က္ အဓိကအေထမက္အပံ့ျဖစ္္ေစ္သလုိ 
အ  ္န္ဘ႑မေကမက္္ံပုံကုိယ္၌ကလည္း လူမႈေရးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးအရ သက္ေရမက္မႈအမ မးအျပမးရိွေသမေၾကမင့္ျဖစ္္သည။္ 
ဥပမမအမးျဖင့္ ျပည္သူလူထုာွႏင့္စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးသည ္ ၄င္းတုိ႔တုိက္႐ုိုံးက္အက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းာိုႏင္မည့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ  
ေငမက္လုပ္ေရးအတ က္ အ  ္န္ဘ႑မမ မးေပးလုိၾကေသမ္လည္း ၎တုိ႔၏အ  ္န္ဘ႑မေပးာိုႏင္စ္ မ္းမွမမူ တူည ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ 
ထုိ႔ေၾကမင့္ ထိေရမက္ေသမ ဘ႑မေင ေကမက္္ံစု္ေငမင္းသည့္ စ္နစ္္တစ္္္ုမွမ စု္စု္ေပါင္း မည္မွ ေကမက္္ံမညက္ 
ငုံးျဖတ္ျ္င္းသက္သက္မဟုတ္ပြဲ႔ ထိေရမက္ၿပ းတရမးမွ တေသမ နည္းလမ္းမ မးျဖင့္ ေကမက္္ံ စု္ေငမင္းျ္င္းလည္း ျဖစ္္ရမည္။  

အသုံးစ္ရိတ္္မ မးကုိ မညသုိ္႔  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔ၿပ း အ  ္န္ဘ႑မမ မးကုိ မည္သို႔ေကမက္္ံစု္ေငမင္းမည္နည္းငုိေသမအ္ က္က အေရးႀက း 
သလုိ တတိယေျမမက္မူဝါဒငုိင္ရမေမး  ္န္းမွမ ထုိကိစ္ၥရပ္မ မးကုိ မညသူ္ကငုံးျဖတ္မည္  အမဏမပုိင္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအမ ်ိိဳးမ ်ိိဳး  
ဌမနငုိင္ရမအသ းသ းာွႏင့္ အစုိ္းရအလႊမအသ းသ းၾကမးတ င္ အငုိပါတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိမညသုိ္႔  ္ြဲ႔ေဝေငမင္ရ က္ၾကမည္ငုိသည္ကုိ 
ေမးျမန္းျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဥပမမ အ္ ်ိိဳ႕ေသမအေျ္အေနမ မးတ င္ ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ရိွအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသည ္ ျပည္သူ 
လူထုာွႏင့္ပုိမုိန းကပ္ေသမေၾကမင့္ ျပည္သူလူထုလုိအပ္္ က္မ မးကုိျဖည့္ငည္းရမတ င္ ပုိမုိထိေရမက္ာိုႏင္သည္မ မးလည္းရိွသည္။ 
အလမးတူပင္ အ  ္န္ထမ္းျပည္သူမ မးကလည္း ၎တုိ႔ာွႏင့္ ပုိမုိန းစ္ပ္မႈရိွၿပ း တမဝန္္ံယူမႈပုိျမင့္သည္ဟုယူငေသမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးကုိ 
အ  ္န္ေပးေငမင္လုိစိ္တ္ပုိမ မးာ္ိုႏင္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ဘ႑မေရးငိငုရ္မငံုးျဖတ္္  င့္အမဏမာွႏင့္တမဝနတ္ို႔ကိ ု အငင့္ငင့္ 
လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးျ္ ငး္သည ္ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ၏ အေရးႀက းေသမ တတိယမ က္ာွႏမစ္မတစ္္္ုကပင္ ျဖစ္္သည။္ 
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အမရွပစိ္ဖိတ္ေဒသရိွ အစုိ္းရအမ မးအျပမးသည္ ျပညသူ္႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး၏ အေရးပါမႈကုိ ပုိမုိသေဘမေပါက္နမး 
လညလ္မၾကရမ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံသည္လည္းအပါအဝင္ျဖစ္္သည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈက႑ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မး 
သည ္ ကနဥ းအေနာွႏင့္ စိ္တ္အမးတက္စ္ရမရလမဒ္မ မး ထ က္ေပၚလမေစ္သည္။ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈေၾကမင့္ အစုိ္းရ၏အ  ္န္ဘ႑မ 
ေကမက္္ံစု္ေငမင္းမႈ ပုိမုိတုိးတက္လမၿပ း တုိးပ မးလမေသမအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ ျမန္မမျပညသူ္မ မးအတ က္ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈာွႏင့္ 
လူမႈဖူလုံေရးမ မး ပုိမုိတုိးတက္ေစ္ေရးကုိရည္ရ ယ္ေသမ မူဝါဒမ မးအေကမင္အထညေ္ဖမ္ရန္အသုံးျပ်ိဳာုိႏင္မည္ျဖစ္္သည္။ 

သုိ႔ရမတ င္ ျပညသူ္႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးၿပ းေျမမက္ေအမင္ျမင္ရန္အတ က္မူ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအတ င္း လုပ္ပုိင္  ္င့္ 
ာွႏင့္တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိ ျပန္လည္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ေငမက္ဖုိ႔လုိအပ္သည။္ သုိ႔မွသမ ျပညသူ္႔ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ အထိေရမက္ 
ငုံးျပန္လည္  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔ာုိႏင္ေပလိမ့္မည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မးဖ ြဲ႔႕စ္ည္းျ္င္း  ၎တုိ႔ကုိ ာိုႏင္ငံေရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးအရ 
ငုံးျဖတ္လုပ္ပ္ုိင္  ္င့္မ မး ပုိေပးျ္င္းစ္ေသမနည္းလမ္္းမ မးျဖင့္ ကနဥ းျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးေျ္လွမ္းမ မးကုိ စ္တင္ာုိႏင္ ြ္ဲ႔့သည။္ ထုိအေျ္္ံ 
မ မးအေပၚမူတည္ၿပ း ေငမင္ရ က္လက္စ္ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးကုိ အရိွန္အဟုန္ျမင့္၍ေငမင္ရ က္ျ္င္းျဖင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ အကန္႔ 
အသတ္ာွႏင့္ရိွေသမ ျပည္သူ႔ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ ျပည္သူတုိ႔၏လုိအပ္္ က္ေပါင္းမ မးစ္ မတုိ႔ကုိျဖည့္ငည္းာုိႏင္ေရးတ င္ အထိ 
ေရမက္ငုံးစ္ မံေငမင္ရ က္ာိုႏင္ေစ္ရန္ ္ုိင္မမေသမေျ္လွမ္းမ မး္ မွတ္ာိုႏင္မည္ျဖစ္္သည ္[၁]။  

၁.၁ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ေရးလပုင္နး္အစ္ အစ္ဥ ္

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးငုိသည္မွမ ျပညသူ္႔ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေရးငုံးျဖတ္  ္င့္ 
အမဏမတုိ႔ကုိ ဗဟုိအငင့္ သုိ႔မဟုတ္ အမ ်ိိဳးသမးအငင့္အစုိ္းရမ မးမွေန၍ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ 
ေအမက္ေျ္ေဒသာၲႏရ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအငင့္ငင့္သုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမျဖစ္္စ္ဥ္ကုိငုိလုိသည(္ေဘမင္က က္-၁)။ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ မ့္ ျ္င္းကုိ ေငမင္ရ က္ၾကသည ္အေၾကမင္းတရမးအမ မးအျပမးရိွေသမ္လည္း အမ မးငုံးေတ ႕ရေသမ စ္ းပ မးေရးယုတၱိတစ္္္ုမွမ 
‘ေအမက္ေျ္ာွႏင့္န းေလ ထိေရမက္ေလ’ ဟူေသမ နိယမမျဖစ္္သည္။ အမ မးျပည္သူဘုံအက ်ိိဳးစ္ းပ မး ျဖစ္္ထ န္းေစ္ေသမကိစ္ၥမ မးာွႏင့္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေငမင္မႈမ မးကုိ ေအမက္ေျ္အငင့္အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးမွ ေငမင္ရ က္ပါက ျပည္သူ႔ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ 
အထိေရမက္ငုံး ာွႏင့္ အက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းမႈအမ မးငုံးျဖစ္္ေအမင္ သုံးစ္ ြဲ႔ာုိႏင္မည္ဟူေသမ အယူအငျဖစ္္သည ္[၂]။  

ေဘမငက္ က-္၁။ ဗဟို္  ်ိဳပက္ုိငမ္ႈေလ ွမ့္  ျ္ငး္၏ မ ကာွ္ႏမစ္မမ မး 

 
ရည္ၫႊန္း [၃] ာႏွင့္ [၄] 

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ရျ္င္း၏ ေနမက္္ံအေၾကမင္းရင္းအမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးရိွေသမ္လည္း ာုိႏင္ငံေရးအမဏမကုိ ္  ြဲ႔ေဝျဖန္႔္ ျ္င္း  ျပည္သူလူထု ာွႏင့္ 
ာိုႏင္ငံေရးအင္စ္တ က  းရွင္းမ မးအၾကမးမွမ အက မအေဝးကုိ ္ ်ံိဳ႕ပစ္္ျ္င္းစ္သည့္နည္းမ မးျဖင့္ အစုိ္းရမ မးကုိ ပုိမိုတမဝန္္ံယူမႈရိွၿပ း 
ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္္ က္မ မးကုိ ပုိမုိထိေရမက္စ္ မ တုန္႔ျပန္ေငမင္ရ က္ာိုႏင္သည္ဟု ေယဘုယ အမးျဖင့္ 
လက္္ံယုံၾကည္ထမးၾကသည။္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းအမးျဖင့္ အစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္မ မး  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔မႈာွႏင့္ အ  ္န္ဘ႑မ 
ေကမက္္ံစု္ေငမင္းမႈတုိ႔တ င္ ပုိမုိထိေရမက္လမာုိႏင္သည။္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းသည ္ အယူအငတစ္္္ုအေနာွႏင့္ 
ာွႏစ္္လုိဖ ယ္ျဖစ္္ေသမ္လည္း လက္ေတ ႕ေအမင္ျမင္မႈကုိ အငုံးအျဖတ္ေပးေသမ အျ္မးအေၾကမင္းအရမမ မးလည္းရိွသည။္ 
အဓိကအမးျဖင့္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ အရင္းအျမစ္္  စ္ မ္းေငမင္ရည္ာွႏင့္ ငုံးျဖတ္  ္င့္အမဏမ  ျပည္သူလူထု၏ 
ျပည္သူ႔မူဝါဒမ မးအေပၚ ၾသဇမလႊမ္းမုိးာိုႏင္ေသမ အရညအ္္ င္းစ္သည္တုိ႔ျဖစ္္ၾကသည[္၅]။ထုိအေၾကမင္းေၾကမင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ ေရမက္ရိွေနသည့္အငင့္ာွႏင့္ ေျပမင္းလြဲ႔တုိးတက္မႈာႏႈန္းကုိ တေပါင္းတစ္ည္းတည္း ႐ုံးႈျမင္သုံးသပ္ရျ္င္း 
ျဖစ္္သည။္  

အလမးတူပင္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မး၏ ေအမင္ျမင္မႈမွမ ရလမဒ္တစ္္္ုတည္းေပၚတ င္ မူတည္ျ္င္းမရိွပြဲ႔ 
ထုိရလမဒ္ျဖစ္္လမေအမင္ေငမင္ရ က္သည့္ ျဖစ္္စ္ဥ္ေပၚတ င္လညး္ မူတညသ္ည္။ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးကုိ 
မွန္ကန္စ္ မအေကမင္အထည္ ေဖမ္ေငမင္ရ က္ျ္င္းမျပ်ိဳာိုႏင္ပါက နဂုိရိွၿပ းသမးမည မွ မႈမ မး  ပဋိပကၡမ မးကုိ ပုိမုိငုိးရ မးေစ္မည့္အျပင္ 
မက္က႐ုိုံးစ္ းပ မးေရးအေငမက္အအုံ၏ တည္ၿငိမ္မႈကုိပါ ထိ္ုိက္ေစ္ာုိႏင္သည[္၂][၆]။ ထုိအ္ က္မ မးကုိ 

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းသည္ စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္မႈငိုင္ရမတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို အစ္ိုးရ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း 
အငင့္ငင့္အၾကမး  ္ြဲ႔ေဝေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ 

ာႏို္င္ငံေရးအရ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းသည္ ငံုးျဖတ္္ င့္အမဏမာႏွင့္ တမဝန္္ံယူမႈကို (ဗဟိုမ)ွ ေအမက္ေျ္အငင့္မ မးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း 
ျဖစ္္သည္။ 

ဘ႑မေရးအရ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းငိုသည္မွမ အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္မ မးာႏွင့္ အ္ န္ဘ႑မေကမက္္ံစု္ေငမင္း္ င့္တို႔ကို (ဗဟိုမ)ွ 
ေအမက္အငင့္ အစ္ိုးရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအသ းသ းသို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ 
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ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးေသမအေနျဖင့္ အစုိ္းရမ မးသည ္ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးာွႏင့္အတူ သယံဇမတာွႏင့္ 
အရင္းအျမစ္္မ မး  ာုိႏင္ငံေရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးငုိင္ရမ အ  ္င့္အမဏမ မ မးတ င္ပါ လုပ္ပုိင္  ္င္အမဏမလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း (delegation)  
ေဒသာၲႏရငုံးျဖတ္  ္င့္ပုိေပးျ္င္း (devolution)ာွႏင့္ ေဒါင္လုိက္လုပ္ပုိင္  ္င့္အငင့္ငင့္္ ေပးျ္င္း(deconcentralisation) စ္သည္တုိ႔ 
ကုိပါ ပူးတ ြဲ႔ေငမင္ရ က္ၾကေလ့ရိွသည္။ (ေဘမင္က က္- ၂) 

ေဘမငက္ က ္၂ - လပုပ္ိငု္္  င့္အမဏမလႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးျ္ငး္  ေဒသာၲႏရငံုးျဖတ္္  င့္ပိေုပးျ္ ငး္ာွႏင့္ ေဒါငလ္ိကုလ္ပုပ္ိငု္္  င့္ 
အငင့္ငင့္္ ေပးျ္ငး္ 

 
ရည္ၫႊန္း [၄] 

ထုိသုိ႔က ြဲ႔ျပမးေသမဝိေသသမ မးရိွေစ္ကမမူ အရင္းအျမစ္္မ မးာွႏင့္ အ  ္န္ဘ႑မေကမက္္ံမႈတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိ လူထုာွႏင့္ပုိမုိန းစ္ပ္ 
ေသမ ေအမက္ေျ္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအငင့္ငင့္သုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ အေရးအႀက းငုံး 
ဝိေသသလကၡဏမတစ္္္္ု ျဖစ္္သည။္ အကယ္၍ေကမင္းမ န္မွန္ကန္စ္ မစ္ မံေငမင္ရ က္ာိုႏင္ပါက ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးသည္ 
အစို္းရာွႏင့္ လူထုာွႏစ္္ရပ္စ္လုံးအတ က္ အက ်ိိဳးစ္ းပ မးမ မးကုိ ေငမင္ၾကဥ္းလမာိုႏင္သည။္ တမဝန္္ံမႈဘက္ေပါင္းစုံ္မွ တုိးတက္ 
ေကမင္းမ န္လမျ္င္း  ပူးေပါင္းေငမင္ရ က္မႈ တုိးတက္လမျ္င္း  အေလအလ င့္မ မး ေလ မ့့ပါးသ မးျ္င္းာွႏင့္ ရပ္ရ မလူထု 
ေကမင္းက ်ိိဳး္ မ္းသမကုိ ပုိမုိေငမင္ၾကဥ္းာုိႏင္ေစ္မည့္ အရင္းအျမစ္္  ္ြဲ႔ေဝအသုံး္ မႈပုံစံ္ ပုိမုိထိေရမက္ေကမင္းမ န္လမျ္င္းစ္ေသမ 
အက ်ိိဳးစ္ းပ မးမ မးကုိရရိွာိုႏင္သည။္

လပုပ္ိငု္္  င့္အမဏမလႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးျ္ငး္ငိုသည္မွမ လုပ္ငန္းရပ္မ မးကို အစ္ိုးရယာႏၲရမးဗဟို္ က္၏ အျပင္ဘက္တ င္ရွိေသမ တစ္္စိ္တ္တပိုင္း 
သို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝသ းျ္မးလ တ္လပ္သည့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသို႔ အစ္ိုးရ၏လုပ္ငန္းရပ္မ မးကို လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဥပမမ-
သ းျ္မးအမဏမပိုင္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ုသို႔လႊြဲ႔ေပးျ္င္း  အျပည့္အဝပုဂ လိကပိုင္အျဖစ္္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း စ္သည္တို႔ကို ငိုလိုသည္။ 

ေဒသာၲႏရငံုးျဖတ္္  င့္ပိေုပးျ္ငး္ငိုသည္မွမ ေဒသာႏၲရအစ္ိုးရမ မးသည္ ငံုးျဖတ္္ က္မ မးာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ မးအတ က္ ဗဟိုစ္ က္ဖက္မႈ ကင္းေသမ 
လုပ္ပုိင္  ္င့္အျပည့္အဝရွိၿပ း ၎တို႔၏ငံုးျဖတ္္ က္မ မးအတ က္ ေဒသ္ံလူထုကို ေရ းေကမက္ပ ြဲ႔မ မးမွတစ္္ငင့္ တိုက္႐ုံးိုက္ တမဝန္္ံရေသမ 
စ္နစ္္ျဖစ္္သည္။ 

ေဒါငလ္ိကုလ္ပုပ္ိငု္္  င့္ အငင့္ငင့္္ ေပးျ္ငး္မွမမ ူဗဟိုအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ု္ု (အဓိကအမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုဝန္ႀက းဌမနမ မး) ၏ လုပ္ငန္းရပ္မ မး 
ာႏွငွ့္ အရင္းအျမစ္္မ မးကို အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း၏ ေအမက္ေျ္ဌမန  ္ြဲ႔အငင့္ငင့္သို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းကိုငိုလိုသည္။ သို႔ေသမ္ တမဝန္္ံမႈမွမမူ 
ဗဟိုအငင့္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းကို တမဝန္္ံရသည္။ 
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အပိငုး္ာွႏစ္ ္- ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ေရးလပုင္နး္စ္ဥာွ္ႏင့္ာိုႏငင္ေံတမ္ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္တညေ္ငမကပ္ံု 

သမိုင္းအစ္ဥ္အလမအရ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံ၏ ာိုႏင္ငံေရး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံသည ္ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈအလ န္ႀက းမမးေသမ 
ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံမ ်ိိဳးျဖစ္္သည ္ [၁]။ သုိ႔ရမတ င္ မၾကမေသးမ ကစ္တင္ ြ္ဲ႔့ေသမ ာုိႏင္ငံေရးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးက ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ႀက းမမးေနေသမ ျပႆနမကုိပါကုိင္တ ယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိ်ိဳးစ္မးလမသည။္ အဓိကအမးျဖင့္ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒသည္ 
ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္တ င္ဥပေဒျပ်ိဳေရး တရမးစ္ ရင္ေရးာွႏင့္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမသုံးမ ်ိိဳးစ္လုံးပါဝင္ေသမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးကုိ စ္တင္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ေထမင္သည ္[၃]။  

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါျပဌမန္း္ က္မ မးအရ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕မ မးဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံတ င္ တုိင္းေဒသႀက း 
္ုနစ္္္ု  ျပညန္ယ္္ုနစ္္္ုာွႏင့္ ေနျပည္ေတမ္ျပည္ေထမင္စု္နယ္ေျမတုိ႔ျဖင့္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းထမးသည္။ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ မး 
ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္ အငင့္အတန္းျ္င္းတူည သည။္ျပည္နယ္မ မးတ င္ တုိင္းရင္းသမးလူမ ်ိိဳးစု္မ မးအဓိကေနထုိင္ၾကကမ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏နယ္စ္ပ္တေလွ မက္တ င္တည္ရိွၿပ း တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွမ လူမ မးစု္ ဗမမလူမ ်ိိဳးမ မးေနထုိင္ေသမ ေဒသမ မးျဖစ္္သည ္
[၃]။  

ပု-ံ ၁။ ျမနမ္မာ္ိုႏငင္၏ံ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး 

၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးကုိ တရမးဝင္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ေထမင္သည။္  

 
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀက းနယ္နိမိတ္မ မး  ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္စ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔မႈယူနစ္္  ဧၿပ  ၂၀၁၄ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ ဥပေဒျပ်ိဳေရးမ႑ိ်ိဳင္တ င္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ု၌ ေရ းေကမက္္ံကုိယ္စ္မးလွယ္ ာွႏစ္္ဥ းက စ္ ရိွျပ း 
တပ္မေတမ္သမးကုိယ္စ္မးလွယ္မ မးက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္ သုံးပုံတစ္္ပုံကုိ ေနရမယူထမးသည။္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ င္း စု္စု္ေပါင္းလူဥ းေရ၏ ၀.၁ ရမ္ုိင္ာႏႈန္းရိွေသမ ‘တုိင္းရင္းသမးလူမ ်ိိဳးမ မး’ အတ က္ သ းျ္မးကိုယ္စ္မးလွယ္ 
ေရ း္ ယ္္ံပုိင္  ္င့္လည္းရိွသည[္၃]။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္မ မးသည ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒဇယမး-၂ ပါ ဥပေဒျပ်ိဳ 
စ္မရင္းတ င္ ပါဝင္ေသမကိစ္ၥရပ္မ မးအတ က္ ဥပေဒမ မးကုိေရးင ြဲ႔ျပဌမန္း  ္င့္ရိွသည(္ေနမက္ငက္တ ြဲ႔-၁)။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း 
လႊတ္ေတမ္မ မး ၏ ပထမအႀကိမ္အစ္ည္းအေဝးမ မးကုိ ၂၀၁၁ ္ုာွႏစ္္ ဇန္နဝါရ လအတ င္းက စ္တင္က င္းပ ြ္ဲ႔့သည ္[၇]။ 
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၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္ကုိ ာိုႏင္ငံေတမ္သမၼတက အမည္စ္မရင္းတင္သ င္းၿပ း 
သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္က အတည္ျပ်ိဳ္န္႔အပ္သည။္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ဝန္ႀက းမ မးေရ း္ ယ္ 
အမည္စ္မရင္းတင္သ င္းျ္င္းသည ္ သက္ငုိင္ရမဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္၏ လုပ္ပုိင္  ္င့္အတ င္းတ င္ရိွၿပ း ာ္ုိႏင္ငံေတမ္သမၼတာွႏင့္ တုိင္ပင္ရန္ေတမ့ 
လုိအပ္သည္။2 ေန႔စ္ဥ္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ မးကုိ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒဇယမး-၂ ပါျပဌမန္း္ က္မ မးာွႏင့္အည ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းထမးေသမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဝန္ႀက းဌမနမ မးက တမဝန္ယူေငမင္ရ က္ၾကသည ္[၃] (ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၁)။3 

ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ႐ုံးႈေထမင့္မွၾကည့္ပါက ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ အသုံးစ္ရိတ္အ  ္င့္အမဏမသည ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံ 
အေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး-၂ ပါျပဌမန္း္ က္မ မးမွ တုိက္႐ုိုံးက္ငင္းသက္လမျ္ င္းျဖစ္္သည္။ ဇယမး-၅(ေနမက္ငက္တ ြဲ႔-၂) တ င္မူ ၎တုိ႔၏ 
အ  ္န္အ္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္မ မးကုိ သတ္မွတ္ျပဌမန္းေပးထမးသည္။ ထုိအ္ က္မ မးမွအပ ေယဘုယ အေျ္အေနမွမ ျမန္မမာုိႏင္ငံ သည္ 
ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး၏ ကနဥ းအငင့္မ မးမွမပင္ရိွေသးသညဟု္ ငုိရမည္။ သမၼတဥ းသိန္းစိ္န္အစုိ္းရသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္ 
မႈေလွ မ့္ ေရးကုိ အရိွန္အဟုန္တုိးျမင့္ေငမင္ရ က္သ မးရန္ စိ္တ္ငာႏၵရိွၿပ း ထုိအတ က္ လူထုဗဟုိျပ်ိဳာွႏင့္  ေဒသာၲႏရအေျ္ျပ်ိဳ ဘတ္ဂ က္ 
ေရးင ြဲ႔ျ္င္းမ မးအပါအဝင္ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးလုပ္ငန္းမ မးစ္ မကုိ စ္တင္မိတ္ငက္ေပး ြ္ဲ႔့သည ္[၁] (ေဘမင္က က္- ၃)။  

ေဘမငက္ က-္၃။ စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လမူႈေရးျပ်ိဳျပငေ္ျပမငး္လြဲ႔မႈ မေူဘမငမ္ မးတ င ္ ဘ႑မေရးာွႏင့္ ာိုႏငင္ေံရးငိငုရ္မ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈ 
ေလ ွမ့္  ေရးလပုင္နး္စ္ဥမ္ မးအတ က ္အစ္ိးုရ၏ ထတုျ္ပနေ္ၾကညမ္ က ္

 
ရည္ညႊန္း - စ္ းပ မးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတ က္ အေျ္္ံမူေဘမင္  ဇန္နဝါရ  ၁၄  ၂၀၁၅။ 

အထက္ပါအ္ က္မ မးကုိ ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက း/ျပည္နယ္အစုိ္းရမ မးအၾကမးေပါင္းစ္ပ္ညႇိာိႏႈင္းမႈ ပုိမုိအမးေကမင္းေစ္ရန္  
္႐ုိုံးင္  ၿမိ်ိဳ႕နယ္  ေက းရ မအပ္ုစု္ာွႏင့္ ရပ္က က္အငင့္မ မးတ င္ အေထမက္အကူျပ်ိဳေကမ္မတ အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးဖ ြဲ႔႕စ္ည္းရန္စ္သည္ျဖင့္ ရည္ရ ယ္ 
ထုတ္ျပန္ ြ္ဲ႔့ေသမ ာုိႏင္ငံေတမ္သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကညမစ္မမ မးတ င္လည္း ထင္ဟပ္ေနသည္ကုိေတ ႕ာုိႏင္သည။္ ထုိ႔အျပင္ တစ္္ာိုႏင္ငံလုံး 
                                                             
2 ၂၀၀၈ဖ ြဲ႔႔စ္ည္းပံု အေျ္္ံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၇ (၂) တ င္ ‘ျပည္ေထမင္စ္ု  တုိင္းေဒသႀက းာႏွင့္ျပည္နယ္  ျပည္ေထမင္စ္ုနယ္ေျမ  ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ ်ိဳပ္္ င့္ရစ္ ရငစ္္ုာွႏင္ ့ 
္႐ုံးုိင္အုပ္္  ်ိဳပ္ေရးတုိ႔တ င္ ကမက ယ္ေရး  လုံၿ္ံ်ိဳေရးာႏွင့္ နယ္စ္ပ္အုပ္္ ်ိဳပေ္ရးစ္သည့္တမဝန္မ မးထမ္းေငမင္ာုိႏင္ရန္ တပ္မေတမ္ကမက ယ္ေရးဥ းစ္ း္ ်ိဳပ္ကအမည္စ္မရငး္ 
တင္သ င္းသည့္ တပ္မေတမ္သမးမ မးပါဝင္သည္’ ဟု ျပဌမန္းထမးသည္။ 
3 ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း အစ္ိုးရဌမနမ မးသည္ ပံုမွန္အမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုဝန္ႀက းဌမနမ မးကုိ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳသည္။ ၄င္းဝန္ႀက းဌမနမ မးသည္ ျပည္နယ္ တုိင္း ္ရိုင္ာႏွင့္ 
ျမိ်ိဳ႕နယ္မ မးတ င္ ရံုး္န္းမ မး ထမးရွိၾကသည္။ 
 

ျပည္ေထမင္စု္ျမန္မမာႏုိင္ငံအစ္ိုးရသည္ ‘စ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔ေရးတမဝန္မ မးကို ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ရိွဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရဌမနမ မးအၾကမး 
တစ္္ေျပးည ျဖစ္္ေစ္ရန္ စ္ စ္ဥ္ေငမင္ရ က္ေနၿပ း အုပ္္ ်ိဳပ္မႈအငင့္အသ းသ းရွိ ဌမနမ မး၏တမဝန္ာႏွင့္ဝတၱရမးမ မးကို ရွင္းလင္းေစ္ရန္ 
ေငမင္ရ က္ေနသည့္အ္ ိန္၌ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္ထမးသည့္အဖ႔ ြဲ႔အစ္ည္းမွ အမဏမာႏွင့္လုပ္ငန္းတမဝန္မ မးကို ေအမက္ေျ္ဌမနမ မးသို ႔ 
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ၍ ေငမင္ရ က္ပိုင္  ္င့္ေပးရန္(devolution) ာႏွင့္လုပ္ပုိင္္ င့္အလိုက္ ေလွ မ့္ ၍္ ြဲ႔ေဝေပးရန္ (deconcentration) ကိစ္ၥမ မးကို 
ေငမင္ရ က္ေနပါသည္’။ 

စ္ းပ မးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတ က္ အေျ္္ံမူေဘမင္  အပိုဒ္ ၁၀၅ 

ျမန္မမာႏိုင္ငံအစ္ိုးရက ‘ေဒသာႏၲရမွရသံုး္န္႔မွန္းေျ္ ေင စ္မရင္း(ဘတ္ဂ က္) ေရးင ြဲ႔ျပ်ိဳစ္ုေရးကိစ္ၥမ မး (Local budgeting)တ င္ 
ျပည္သူမ မးပါဝင္ေငမင္ရ က္မႈရွိေစ္ေရးကို အထူးအေလးေပးလ က္ရွိပါသည္။ သို႔မွသမေဒသ၏ ဥ းစ္မးေပးအစ္ အစ္ဥ္မ မး  လိုအပ္္ က္မ မးကုိ 
ဘတ္ဂ က္တ င္ထင္ဟပ္ေစ္မည္ျဖစ္္ၿပ း  အမ ်ိဳိးသမးေရးမူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈမ မးာႏွင့္အည  ဘ႑မေင သံုးစ္ ြဲ႔မႈမ မး၌ ငံုးျဖတ္္ က္္ မွတ္ပိုင္္ င့္ကို 
ေဒသာႏၲရအငင့္သို႔ အမဏမ္ ြဲ႔ေဝလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာုိႏင္မည္ ျဖစ္္ပါသည္။ (ဤသုိ႔ဘ႑မသံုးစ္ ြဲ႔ေင မ မးဟုငိုရမ၌ ပံုမွန္အသံုးစ္ရိတ္ာႏွင့္ ေင လံုးေင ရင္း 
အသံုးစ္ရိတ္မ မးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္္ပါသည္။) ထို႔အျပင္ ေဒသငိုင္ရမလႊတ္ေတမ္၏ လမ္းၫႊန္မႈေအမက္တ င္ လုပ္ငန္းက႑မ မးအၾကမး 
္ ြဲ႔ေဝမႈကိုလည္း ေကမင္းမ န္စ္ မ ျဖစ္္ေပၚေစ္မည္ ျဖစ္္ပါသည္’။ 

စ္ းပ မးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတ က္ အေျ္္ံမူေဘမင္  အပိုဒ္ ၁၀၆ 

ျမန္မမာႏိုင္ငံအစ္ိုးရက ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ အစ္ိုးရအဖ ႔ြဲ႔အစ္ည္းမ မး  အထူးသျဖင့္တိုင္းေဒသႀက း  ျပည္နယ္ ေဒသာႏၲရအငင့္မ မးတ င္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေငမင္ရ က္ေနမႈအေျ္အေနကိုသိရွိရန္လိုအပ္သည့္ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈမ မး ေငမင္ရ က္သ မးရန္ လုိအပ္ေနသည့္အျပင္ 
ာႏိုင္ငံတကမမွအေတ ႔အႀကံ်ိဳမ မးကိုလည္း ရယူ၍ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ၍ လုပ္ပုိင္္ င့္အမဏမ္ ြဲ႔ေဝေပးေရး (decentralization) 
မူဝါဒကိုတိုးတက္ေကမင္းမ န္ေစ္ရန္ ျပ်ိဳျပင္ေငမင္ရ က္သ မးရန္ရွိပါသည္။ ဤေလ့လမမႈမ မးအေပၚအေျ္ျပ်ိဳ၍ ဘက္စ္ံုမူဝါဒတစ္္္ု ေပၚထ က္လမ 
မည္ျဖစ္္ၿပ း အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ဘ႑မေရးစ္နစ္္အရ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ၍ လုပ္ပုိင္  ္င့္အမဏမ္ ြဲ႔ေဝေပးေရးလုပ္ငန္းမ မးကို ပို၍ဘက္ည မွ စ္ မ 
ေငမင္ရ က္သ မးာႏိုင္မည္ ျဖစ္္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ေဒသ္ံျပည္သူမ မးအတ က္ ေအမက္ေျ္အငင့္ အစ္ိုးရအဖ ႔ြဲ႔အစ္ည္းမ မး၏ တမဝန္ယူ  
တမဝန္္ံမႈာႏွင့္ တုံ႔ျပန္ာႏိုင္စ္ မ္းကို ပိုမုိအမးေကမင္းေစ္ရန္ ေငမင္ရ က္သ မးမည္ ျဖစ္္ပါသည္။ 

စ္ းပ မးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတ က္ အေျ္္ံမူေဘမင္  အပိုဒ္ ၁၀၇ 
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စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္တ င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏အသုံးစ္ရိတ္အ္ ်ိိဳးအစ္မးမွမလည္း သိသိသမသမျမင့္တက္လမ ြ္ဲ႔့သည္။ 
သုိ႔ရမတ င္ ထုိသုိ႔တုိးတက္လမေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ‘စ္မရ က္ေပၚတ င္ ဟန္ျပ  ္ြဲ႔ေဝျ္င္း’ သက္သက္ဟုတ္/မဟုတ္ ယတိျပတ္ 
ေျပမငုိာ္ိုႏင္ျ္င္းမရိွေပ [၄]။  

ထုိသုိ႔ေသမ တုိးတက္မႈအရိပ္လကၡဏမအ္ ်ိိဳ႕မွအပ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္၏ ကနဥ းအငင့္တ င္သမရိွ 
ေနေသးေသမ တုိင္းျပည္ျဖစ္္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ အ  ္န္ေကမက္္ံရန္ာွႏင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမမ မးကုိ 
လက္ေတ ႕က င့္သုံးရန္အတ က္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနကြဲ႔သုိ့႔ေသမ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရလက္ေအမက္ရိွ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး 
ယာၲႏရမးမ မးကု္ိ အမးထမးမ ွ္ုိေနရငြဲ႔ျဖစ္္သည ္[၈]။  

၂.၁ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက းရနပ္ံုေင စ္နစ္အ္တ က ္အပု္္  ်ိဳပေ္ရး  ာုိႏငင္ေံရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးစ္နစ္ဖ္ ြဲ႔ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုမ မး 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရန္ပုံေင စ္နစ္္ကုိ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး  ာုိႏင္ငံေရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးငုိင္ရမဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံမ မးကုိ ေပါင္းစ္ပ္ၿပ းနမးလည္ 
သေဘမေပါက္ာုိႏင္သည။္ ထုိစ္နစ္္မ မးသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ျပည္သူ႔ဘ႑မရရမရေၾကမင္းအရင္းအျမစ္္မ မးာွႏင့္ 
ျပန္လညက္ ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ပုံတုိ႔ာွႏင့္ ္ ိတ္ငက္ေနသည။္ ပုံ- ၂ တ င္ အငုိပါငက္သ ယ္္ က္မ မးကုိ ႐ုိုံးးရွင္းေသမသ႐ုုံးပ္ေဖမ္ပုံျဖင့္ တင္ျပထမး 
သည။္ ပုံတ င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရန္ပံုေင စ္ းငင္းရမလမ္းာွႏစ္္သ ယ္ျဖစ္္ေသမ ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင မွ  ္ြဲ႔တမ္းရရိွျ္င္းာွႏင့္ 
ကုိယ္ပုိင္အ  ္န္ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကုိေဖမ္ျပထမးၿပ း ထုိရန္ပုံေင မ မးကုိ ျပန္လည္က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔သည့္ လမ္းေၾကမင္း/ဌမနမ မးကုိ 
လည္း ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

ပံု- ၂။ ျပညန္ယတ္ိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရမ မး၏ ရနပ္ံုေင စ္နစ္ ္

 
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္း  ဟမမစ္္နစ္္ငင္ာွႏင့္ ငင္ဒ ဂ ်ိဳိလင္းန္  ဇ န္ ၂၀၁၄ မွ ရယူသည္။ 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရန္ပုံေင သည ္ အဓိကအမးျဖင့္ ျပညေ္ထမင္စု္အစို္းရမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမရန္ပုံေင ာွႏင့္ ကုိယ္ပုိင္ 
အ  ္န္ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးျဖစ္္ေသမ အ  ္န္အ္မ မး  ဝန္ေငမင္္မ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရေင မ မးအေပၚတ င္ မ ွတည္ 
သည။္ လက္ရိွတ င္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမရန္ပုံေင သည ္ ၎တုိ႔အဖုိ႔အႀက းမမးငုံးရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္ပင္ျဖစ္္ 
သည။္ ထုိ  ္ြဲ႔တမ္းရရိွေသမ ရန္ပုံေင မ မးကုိ ျပည္ေထမင္စု္ေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ‘ေထမက္ပ့ံေင   လႊြဲ႔ေျပမင္းေင ’ မ မးအျဖစ္္ 
စ္မရင္းသ င္းထမးၿပ း ပုံမွန္ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတုိင္း ျပညေ္ထမင္စု္အငင့္မွအတည္ျပ်ိဳမႈအေပၚတ င္ မူတည္သည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ 
ထုိရန္ပုံေင ပမမဏကုိ ျပည္ေထမင္စု္လုိအပ္္ က္ာွႏင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မးလုိအပ္္ က္ကုိ ္ ိန္ထုိး၍ ျပညေ္ထမင္စု္အငင့္ 
အမဏမပုိင္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းက ငုံးျဖတ္ေပးျ္င္းျဖစ္္သည။္  

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရအသုံးစ္ရ္ိတ္မ မးကုိ ‘ျပညေ္ထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး’ ျဖစ္္ၾကေသမ 
အစုိ္းရဌမနမ မး  စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ အဓိကသုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကသည္။ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ ေအမက္တ င္ 
လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္ေနၾကသည့္ ဌမနအမ မးစု္မွမလည္း ျပညေ္ထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ လက္ေအမက္္ံဌမနမ မးျဖစ္္ၾကၿပ း 
ေနျပည္ေတမ္ရိွ သက္ငုိင္ရမဝန္ႀက းဌမနသုိ႔ တုိက္႐ုိုံးက္အစ္ ရင္္ံၾကသည္။ အ္ ်ိိဳ႕ဌမနမ မးမွမမူ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းဝန္ႀက းမ မး၏ 

ျပညေ္ထမငစ္္ဝုနႀ္က းဌမနမ မး 

ျပည္ေထမင္စု္၀န္ႀက းဌမနမ မး 
ေအမက္ရွိ ေဒသာႏၲရဌမန  ္ြဲ႔မ မးာႏွင့္ 

ာႏုိ္င္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မး 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက း ဇယမး-၂ လုပ္ငန္းမ မး 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက း၀န္ႀက းဌမနမ မး 

ျပညေ္ထမငစ္္ ုရနပ္ံုေင  

ဇယမး-၅ပါကို္ယ္ပိုင္ 
အရင္းအျမစ္္မ မး 

ျပညေ္ထမငစ္္အုစ္ိးုရမ ွ
လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးမႈမ မး  
ေင လံုးေင ရငး္ေ္ းေင   
ာႏုိငင္တံကမ အေထမကအ္ပံ ့

ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက းထည့္၀ငမ္ႈ 
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လက္ေအမက္တ င္ရိွေနသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္လက္ေတ ႕အေျ္အေနတ င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအငင့္၌ လုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရ က္ေန 
ၾကသည ္မွန္ေသမ္လည္း ထုိဌမနမ မး၏ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအေပၚ တမဝန္္ံမႈမ မး တသမတ္တည္း တူည ျ္င္းမရိွပါ။ 

အထက္ပါပုံစံ္ကုိ သုံးစ္ ြဲ႔ရမတ င္ ျပညေ္ထမင္စု္ဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္ဟူ၍္ ြဲ႔ျ္မးရမ၌ အျမြဲ႔တမ္း လ ယ္ကူ 
႐ုိုံးးရွင္းမႈမရိွာိုႏင္သည္ကုိ သတိမူရမည္။ ဥပမမ ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနေအမက္ရိွ ေဒသာၲႏရဌမန  ္ြဲ႔မ မးက ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံ ဇယမး- ၂ ပါ 
က႑မ မးာွႏင့္ ငင္တူေသမလုပ္ငန္းမ မးကုိ ေငမင္ရ က္ေနၾကသည္မ မးရိွသည။္ သုိ႔ရမတ င္ ထုိလုပ္ငန္းမ မးတ င္သုံးေသမ 
ဘတ္ဂ က္မ မးကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္အသုံးစ္ရိတ္အျဖစ္္ အလ ယ္တကူမမွတ္ယူာ္ိုႏင္ေပ။ ရန္ပုံေင မ မးကုိ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀက းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ သုံးစ္ ြဲ႔သည့္အ္ါမ မး၌ပင္ ယင္းသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ သ းျ္မးလ တ္လပ္စ္ မ 
လုပ္ကုိင္ေငမင္ရ က္မႈမ မးဟု မွတ္ယူ၍မရာုိႏင္သည္မ မး ရိွသည။္ အေၾကမင္းမွမ လုပ္ငန္းရပ္တစ္္္ု္ င္းစ္ အတ က္ လုပ္ပုိင္  ္င့္အမဏမ 
မ မးာွႏင့္ ေပါင္းစ္ပ္ညႇိာိႏႈင္းမႈအေနအထမးမ မး မတူည ၾကျ္င္းေၾကမင့္ျဖစ္္သည။္4 

၂.၂ ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံ ဘတဂ္ ကလ္ပုင္နး္စ္ဥ ္

ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္သည ္ ဘ႑မေရးဝန္ႀက းဌမနာွႏင့္ အမ ်ိိဳးသမးစ္ မံကိန္းာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀက းဌမန 
တုိ႔မွ ဘတ္ဂ က္အ္ ိန္ဇယမးကုိ ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွေသမ ၾသဂုတ္လဝန္းက င္တ င္ စ္တင္ေလ့ရိွသည္။ ဘတ္ဂ က္အ္ ိန္ဇယမးတ င္ 
ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး  ဥ းစ္ းဌမနမ မး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးအတ က္ ဘတ္ဂ က္အငုိျပ်ိဳ 
လႊမမ မးတင္သ င္းရမည့္ ရက္စ္ ြဲ႔မ မးကို သတ္မွတ္ေပးထမးသည္။5 

ာုိႏဝင္ဘမလ္န္႔တ င္ ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္အငုိျပ်ိဳမႈမ မးကုိ ဒုသမၼတ- ၁ ဥ းေငမင္ေသမ ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္ေကမ္မရွင္သုိ႔ 
တင္သ င္းရသည္။6 ေကမ္မရွင္က ကနဥ းသုံးသပ္မႈမ မးာွႏင့္ လုိအပ္သည့္ ျပင္ငင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးကုိ ေငမင္ရ က္သည ္(ေဘမင္က က္-
၄)။ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏ ေထမက္္ံမႈျဖင့္ ဘတ္ဂ က္ကုိ ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္သုိ႔တင္သ င္းသည။္ ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္က 
ယင္းကုိသုံးသပ္အတည္ျပ်ိဳၿပ း ေနမက္ငုံးအငင့္တ င္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးအတည္ျပ်ိဳေပးရသည ္[၉]။ 

ပံု- ၃။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ဘတဂ္ ကျ္ပငင္ငေ္ရးင ြဲ႔မႈလပုင္နး္စ္ဥ ္

 
မွ ျငမ္းရင္းျမစ္္ [၃] 

                                                             
4၂၀၀၈ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒာွႏင့္ ငက္ာႏ ယ္ေနေသမ သ းျ္မးအညႊန္းမ မးကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၁၀ တ င္ေဖမ္ျပထမးျပ း ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ တမဝနဝ္တၱရမးမ မးကုိ 
ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၁၁တ င္ ပံုျပဇယမးျဖင့္ ျပသထမးသည္။ 
5ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ ဘ႑မာႏွစ္္သည္ ဧၿပ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္၃၁ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္္သည္။ 
6၂ဝဝ၈အေျ္္ ံ ဥပေဒအရ ဒုသမၼတ သုံးဥ းအမည္စ္မရင္းတင္းသ င္းရသည္။ ေအမက္လႊတ္ေတမ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္)မ ွ တစ္္ဥ း  အထက္လႊတ္ေတမ္ 
(အမ ်ိိဳးသမးလႊတ္ေတမ္)မ ွ တစ္္ဥ း  တပ္မေတမ္ ကုိယ္စ္မးလွယ္ေလမင္းမ မးမွ တစ္္ဥ း အငုိတင္သ င္းရသည္။ ၄င္းတုိ႔ သုံးဥ းအနက္မွ မြဲ႔အမ မးငုံးရသူကုိ သမၼတအျဖစ္္ 
ေရ း္ ယ္တင္ေၿမွမက္ၿပ း က န္ာႏွစ္္ဥ းကုိ ၄င္းတုိ႔ မြဲ႔အေရအတ က္အရ ဒုတိယသမၼတ -၁ ာႏငွ့္ ၂ ဟူ၍ အသ းသ းေရ း္ ယ္သည္။ 

စက္တငဘ္ာ

ျပညန္ယ/္တ ိုငး္ေဒသႀက းဌာနမ်ား၊ ဝန္ႀက းဌာနမ်ား်ွားႏင့္ ်ားႏို ငင္ပံ ိုငလ္ိုပင္နး္မ်ားသည္ဘတ္ဂ်ကအ္ဆ ိုျပဳ လႊာမ်ားက ို
ျပငဆ္ငေ္ရးဆ ြဲၿပ း သက္ဆ ို္ငရ္ာ၀နႀ္က းဌာနမတွစဆ္င့္ ျပညန္ယ/္တ ိုငး္ေဒသႀက း အစ ိုးရသ ို႔ တင္ျပသည။္
ထ ိုအဆ ိုျပဳလႊာမ်ားအားလံိုးက ို ျပညန္ယ/္တ ိုငး္ေဒသႀက းဘတဂ္်ကဌ္ာနကစစ္ေဆးၿပ း တစေ္ပါငး္တညး္
ေပါငး္စညး္သည။္

ေအာကတ္ ိုဘာ

ျပညန္ယ/္တ ိုငး္ေဒသႀက းအစ ိုးရအဖ ြဲ႕်ားႏွင့္ ၀န္ႀက းခ်ဳပတ္ ို႔၏ သေဘာတမူႈျဖင့္ ဘတ္ဂ်ကအ္ဆ ိုျပဳ လႊာမ်ားက ို
ျပညန္ယ/္တ ိုငး္ေဒသႀက းလႊတေ္တာ္အတ ငး္ ေဆ းေ်ားႏ းျခငး္၊ လ ိုအပပ္ါက ျပငဆ္ငျ္ခငး္ မ်ားေဆာငရ္ ကသ္ည။္

သေဘာတညူ မႈရရွ ေသာဘတဂ္်ကက္ ို ျပညေ္ထာငစ္ိုဘတ္ဂ်ကေ္ကာ္မရငွသ္ ို႔ တင္သ ငး္သည။္ ေကာ္မရငွက္
လ ိုအပေ္သာ ေခါငး္စဥမ္်ားအားလံိုးက ို ျပညေ္ထာငစ္ိုရနပ္ံိုေင ေခါငး္စဥေ္အာကသ္ ို႔ ေျပာငး္ထည့္သည။္

ဒ ဇငဘ္ာမွ မတ္

ဘ႑ာေရးေကာ္မတ မွသေဘာတညူ ၿပ းသည့္ေနာကတ္ င္ ျပညေ္ထာငစ္ိုဘတဂ္်ကက္ ို
ျပညေ္ထာငစ္ိုလႊတေ္တာ္သ ို႔ သံိုးသပ်္ားႏို ငရ္နတ္ငျ္ပသည။္လႊတ္ေတာ္မအွတညျ္ပဳၿပ းေနာက္
ေနာကဆ္ံိုးအဆင့္တ င္သမၼတကလက္မတွေ္ရးထ ိုးအတညျ္ပဳေပးရသည။္
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ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းဌမနမ မး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ ာိ္ုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးသည ္၎တုိ႔၏ဘတ္ဂ က္ကုိ သက္င္ုိင္ရမ 
ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသုိ႔ စ္က္တင္ဘမလတ င္ တင္သ င္းေလ့ရိွသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းဘ႑မေရးဝန္ႀက း၏ ေအမက္တ င္ရိွ 
ေသမ ဘတ္ဂ က္ဌမနသည ္ဘတ္ဂ က္အငုိျပ်ိဳလႊမမ မးအမးလုံးကုိ တစ္္္ုတည္းအျဖစ္္ေပါင္းစ္ည္းၿပ း လုိအပ္ပါက ျပန္လည္ျပင္ငင္ 
ျဖည့္စ္ က္ကမ ဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္ထံသုိ႔ တင္သ င္းသည္။ 

ေဘမငက္ က-္၄။ ဘ႑မေရးေကမ္မရငွ၏္ တမဝနာွ္ႏင့္ လပုင္နး္ရပမ္ မး7 

 
ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ [၁၀] 

ဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္သည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕ာွႏင့္တ္ုိင္ပင္ၿပ းေနမက္ ထိုဘတ္ဂ က္အငုိျပ်ိဳလႊမကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း 
လႊတ္ေတမ္တ င္ေင းောႏ းာုိႏင္ရန္အတ က္ တင္သ င္းလုိက္သည ္(မ မးေသမအမးျဖင့္ ေအမက္တုိဘမလ)။ လႊတ္ေတမ္မွ သေဘမတူ  ္င့္ 
ျပ်ိဳပါက ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရ ဘတ္ဂ က္ဥပေဒၾကမ္းသည ္ ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မေရးဝန္ႀက းထံသုိ႔ ေရမက္ရိွျပ း 
ထုိမွတစ္္ငင့္ ဒုတိယသမၼတဥ းေငမင္ေသမ ဘတ္ဂ က္ေကမ္မရွင္သုိ႔ေရမက္သည္။ ဘတ္ဂ က္ေကမ္မရွင္က စ္စ္္ေငးသုံးသပ္ျ္င္းာွႏင့္ 
လုိအပ္သလုိ ျပင္ငင္ျဖည့္စ္ က္ျ္င္းကုိ ေငမင္ရ က္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ ဘတ္ဂ က္မ မးအမးလုံးကို 
ျပည္ေထမင္စု္ေင စ္မရင္း ေ္ါင္းစ္ဥ္တစ္္္ုျဖစ္္ေသမ ေင လုံးေင ရင္းေထမက္ပ့ံေင မ မးာွႏင့္ ပ့ံပုိးကူည မႈမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ 
အမးလုံးကုိ တစ္္လုံးတည္းေပါင္းစ္ည္းကမ ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္သုိ႔ တင္သ င္းလုိက္သည။္ ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္ 
အတည္ျပ်ိဳ္ က္ရၿပ းေနမက္ ေနမက္ငုံးအတည္ျပ်ိဳေပးသူမွမာိုႏင္ငံေတမ္သမၼတျဖစ္္သည။္ 

ဘ႑ေရးာွႏစ္္၏ တစ္္ဝက္ေက မ္ေက မ္အေရမက္တ င္ အစုိ္းရသည ္ ပုံမွန္ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္တင္သ င္းသည့္ပုံစံ္အတုိင္း ေနမက္ငက္ 
တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္ကုိ ျပင္ငင္သည။္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္သည ္အစုိ္းရဌမနမ မးာွႏင့္ ာ္ုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွလုိအပ္ေသမ ေနမက္ထပ္ 
                                                             
7ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္တ င္ သမၼတ  ဒုသမၼတာႏွစ္္ဥ း  စ္မရင္းစ္စ္္္  ်ိဳပ္  ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္  ဘ႑မေရးဝန္ႀက း  ေနျပည္ေတမ္ေကမင္စ္  ဥကသဌ  ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း 
ဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္၁၄ဥ းပါဝင္သည္။ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏ဘတ္ဂ တ္ျပင္ငင္္ က္မ မးကုိမက္္ရိုစ္ းပ မးေရးအရေသမ္လည္ေကမင္း  ာႏိုင္ငံေရးလုိအပ္္ က္အရေသမ္လည္ေကမင္း  
လုပ္ေငမင္ရသည္လည္းရွိသည္။ 

ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္ကို ၂၀၀၈္ုာႏွစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ျပဌမန္း္ က္မ မးာႏွင့္အည  ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ 
အစ္ိတ္အပိုင္းတစ္္္ုအျဖစ္္ ဖ ြဲ႔႕႕စ္ည္းတည္ေထမင္သည္။  ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏  အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးမွမ  ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္ာႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္မ မးအၾကမး ဟန္္ က္ည ေစ္ရန္ေငမင္ရ က္ျ္င္း  ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ရန္ပုံေင မ မး ေထမက္ပံ့ာိုႏင္ရန္ 
အၾကံျပ်ိဳေထမက္္ံျ္င္း စ္သည္တို႔ျဖစ္္သည္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၀ တ င္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏ အဓိက 
လုပ္ငန္းတမဝန္္မ မးကို ေအမက္ပါအတိုင္းျပဌမန္းထမးသည္။ 

(က) ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္ ေင စ္မရင္းမ မးနွင့္ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္ 
ေင စ္မရင္းမ မးကို နိုင္ငံေတမ္သမၼတက တမဝန္ေပးအပ္ေသမ ဒုတိယသမၼတတစ္္ဦးက ဦးေငမင္စိ္စ္စ္္၍ ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး အပါအဝင္ 
ျပည္ေထမင္စု္ အငင့္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ အရအသံုးေင စ္မရင္း လ မထမး္ က္ကိ ုဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္  

(္) တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အရအသံုးေင စ္မရင္းမ မးကို နိုင္ငံေတမ္သမၼတက တမဝန္ေပးအပ္ေသမ က န္ဒုတိယသမၼတ တစ္္ဦးက 
ဦးေငမင္စ္ စ္စ္္ျပ း တိုင္းေဒသႀက းသို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ အရအသံုးေင စ္မရင္း လ မထမး္ က္ကိုဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သို့  တင္ျပရမည္။ 

(ဂ) ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သည္ - 

 (၁) ျပည္ေထမင္စု္နယ္ေျမအသံုးစ္ရိတ္မ မးပါရိွေသမ ျပည္ေထမင္စ္ု၏အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္ေင စ္မရင္း  တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္မ မးအတ က္ ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မရန္ပံုေင မွ ဘ႑မေင မ မးကိုသင့္ေလ မ္သလို ျဖည့္ငည္းေပးျ္င္း  အထူးကိစ္ၥတစ္္ရပ္အေနျဖင့္ 
ေထမက္ပံ့ျ္င္း  ေ္ းေင မ မး္ င့္ျပ်ိဳျ္င္းအပါအဝင္ ျပည္ေထမင္စ္ု၏ဘ႑မေင  အရအသံုးငိုင္ရမဥပေဒၾကမ္း သို႔မဟုတ္ ေနမက္ထပ္ဘ႑မေင  
္ြဲ႔ ေဝသံုးစ္ြဲ႔ ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္သို႔ေထမက္္ံတင္ျပရမည္  

 (၂) ဘ႑မေရးငိုင္ရမ ေငမင္ရ က္သင့္သည့္ကိစ္ၥမ မးကို အၾကံျပ်ိဳနိုင္ေရးအတ က္ ေငမင္ရ က္ရမည္  

 (၃) ္ိုင္မမေသမဘ႑မေရးစ္နစ္္ ျဖစ္္ေပၚေစ္ေရးအတ က္ ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္က ဥပေဒျပဌမန္း၍ တမဝန္ေပး အပ္သည့္ 
ကိစ္ၥရပ္မ မးကိုေငမင္ရ က္ရမည္။ 

(ဃ) ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သည္ ျပည္ေထမင္စု္၏ အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္ေင စ္မရင္း  တိုင္းေဒသႀက းသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ မးအမး 
ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မရန္ပံုေင မွ ဘ႑မေင မ မးကို သင့္တင့္ေလ မက္ပတ္စ္ မျဖည့္ငည္းေပးျ္င္း  အထူးကိစ္ၥ တစ္္ရပ္အေနျဖင့္ ေထမက္ပံ့ျ္င္း  
လိုအပ္မည့္ေ္ းေင မ မး ထုတ္ေ္ းျ္င္းတို႔ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထမင္စု္၏ဘ႑မေင အရအသံုးငိုင္ရမဥပေဒၾကမ္းကိုျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္သို ႔ 
တင္ျပနုိင္ေရးအတ က္ နိုင္ငံေတမ္သမၼတထံသို႔ေထမက္္ံတင္ျပရမည္။ 
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ရန္ပုံေင မ မးအတ က္ ျပင္ငင္ျ္င္းျဖစ္္သည။္8 ပုံမွန္ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတုိင္းပင္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္ဥပေဒၾကမ္းကုိ 
ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္က သုံးသပ္စ္စ္္ေငးၿပ း လႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ သမၼတမွအတည္ျပ်ိဳၿပ းပါက ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရသည္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀက းအစို္းရမ မးအတ က္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္ကုိ သတ္မွတ္  ္ြဲ႔ေဝေပးသည။္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္တ င္ အသုံးစ္ရိတ္ 
္န္႔မွန္း္ က္မ မးကုိ ျပင္ငင္ေျပမင္းလြဲ႔ျ္င္းျဖစ္္ေသမ္လည္း ထိုိျပင္ငင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညမျ္င္းျပ်ိဳေလ့မရိွပါ။ 

လႊတ္ေတမ္မွ အတည္ျပ်ိဳၿပ းပါက ရန္ပုံေင မ မးကုိ သက္ငုိင္ရမ ျပညေ္ထမင္စု္အငင့္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး  ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး 
သုိ႔ ျမန္မမ့စ္ းပ မးေရးဘဏ္မွတစ္္ငင့္ ဘ႑မေရးဝန္ႀက းဌမနက လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည္။ အတည္ျပ်ိဳၿပ းေသမ ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀက း 
ဘတ္ဂ က္မ မးကုိ သက္ငုိင္ရမဘတ္ဂ က္ဌမနသုိ႔ ဥ းစ္ မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးၿပ း ဘတ္ဂ က္ဌမနမွတစ္္ငင့္ ျမန္မမ့စ္ းပ မးေရးဘဏကုိ္ သုံးကမ 
သက္ငုိင္ရမ ဌမနငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးပုိ႔သည။္9 

၂.၃ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ဥပေဒျပ်ိဳေရးလပုင္နး္တမဝနမ္ မး 

၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးကုိ ဥပေဒျပ်ိဳ  ္င့္  အ  ္န္ဘ႑မမ မးေကမက္္ံစု္ေငမင္း  ္င့္ 
ာွႏင့္ ၎တုိ႔လက္ေအမက္၌ရိွေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးကုိစ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည္ (ေဘမင္က က္- ၅)။ ျပည္ေထမင္စု္ဥပေဒမ မးာွႏင့္မငန္႔က င္ 
ပါက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မးသည ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၂ ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္း (ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၁) 
ပါကိစ္ၥရပ္မ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း တစ္္္ုလုံးကုိျဖစ္္ေစ္  တစိ္တ္တပုိင္းကုိျဖစ္္ေစ္ 
သက္ေရမက္ေသမ ဥပေဒမ မးျပဌမန္းာိုႏင္သည။္  

ေဘမငက္ က-္၅။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ုိးရမ မး၏ တမဝနာွ္ႏင့္ လပုင္နး္ရပမ္ မး 

 
ရင္းျမစ္္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ 

                                                             
8 ဖ ြဲ႔ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၀၃(င) တ င္ ‘ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္က သက္ငုိင္ရမဘ႑မေရးနွစ္္အတ က္ ျပဌမန္းထမးသည့္ ျပည္ေထမင္စ္ု၏ 
ဘ႑မေင အရအသုံးငုိင္ရမဥပေဒပါ လ မထမးေသမရေင မ မးာႏွင့္ ္ င့့္ျပ်ိဳထမးေသမသုံးေင မ မးအျပင္ ေနမက္ထပ္ရေင မ မးလ မထမးရန္ာွႏင့္ သုံးေင မ မး္ င့္ျပ်ိဳရန္ 
လုိအပ္သည့္အ္ါ ဘ႑မေင ္ြဲ႔ ေဝသုံးစ္ြဲ႔ ေရးဥပေဒကုိအထက္ပါနည္းလမ္းမ မးအတုိင္း ျပဌမန္းေငမင္ရ က္ရမည္’ ဟုျပဌမန္းထမးသည္။ 
9 ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း၏ ထုတ္ျပန္ထမးေသမ ဘတ္ဂ တ္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္ုမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးလုိက္သည့္ ေနမက္ငုံးအသုံးျပ်ိဳရမေနရမကုိ ေဖမ္ညႊန္းရန္ 
မလုိအပ္ေပ။ ျပညေ္ထမင္စ္ုမ ွ ရရွိေသမ ရေင ကုိ မည္သည့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမွ ေနမက္ငုံးရရွိ အသုံးျပ်ိဳသည္ငုိျ္င္းထက္ ဘ႑မေရးဥ းစ္ းဌမနေအမက္တ င္သမ 
စ္မရင္းသ င္းထမးသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၈၈။ 

တိုင္းေဒသႀက းသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္သည္ ဇယမး-၂ တ င္ ေဖမ္ျပထမးေသမ တိုင္းေဒသႀက းသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းပါ 
ကိစ္ၥရပ္မ မးနွင့္စ္ပ္လ ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္္ဝန္းလံုးအတ က္ေသမ္လည္းေကမင္း  တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
တစ္္စိ္တ္တစ္္ေဒသအတ က္ေသမ္လည္းေကမင္း အမဏမသက္ေရမက္ေစ္ရန္ ဥပေဒျပ်ိဳ္ င့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၄၉။ 

ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ျပဌမန္း္ က္မ မးနွင့္မငန္႔က င္လွ င္ တိုင္းေဒသႀက းသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစ္ိုးရ၏ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈအမဏမသည္ 
တိုင္းေဒသႀက းသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္က ဥပေဒျပ်ိဳနိုင္ေသမကိစ္ၥရပ္မ မးသို႔ သက္ေရမက္ပ ံ႕ာႏွံ႔သည္။ ထို႕ျပင္ ျပည္ေထမင္စု္ 
ဥပေဒတစ္္ရပ္ရပ္အရ တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစ္ိုးရအမး ေငမင္ရ က္္ င့္ျပ်ိဳသည့္ကိစ္ၥရပ္မ မးသို႔လည္း သက္ေရမက္ ပ ံ႕ာႏွံ႔သည္။ 

အပိုဒ္ ၂၅၄။ 

(က) တိုင္းေဒသႀက း  သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္မ မးက ဇယမး-၅ ပါ အ္ န္အ္မ မးကိုဥပေဒနွင့္အည ေကမက္္ံ၍ တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပုံေင သို႔ ေပးသ င္းရမည္  

(္) တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ မးသည္ တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပုံေင မ မးကို ဥပေဒနွင့္အည  သံုးစ္ြဲ႔  ္င့္ရိွသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၅၆။ တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစ္ိုးရသည္ - 

(က) တိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀက းဌမနမ မးနွင့္ ယင္းတို႔၏လက္ေအမက္ရွိ အစ္ိုးရဌမနမ မး  အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ 
လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈမ မးကို ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ျပဌမန္း္ က္မ မးနွင့္အည  ျဖစ္္ေစ္ရန္လည္းေကမင္း  တည္ငြဲ႔ဥပေဒပါျပဌမန္း္ က္မ မး 
နွင့္အည  ျဖစ္္ေစ္ရန္လည္းေကမင္း စ္ မံ္န္႔္ြဲ႔ ျ္င္း  လမ္းညႊန္ျ္င္း  ႀက းၾကပ္ျ္င္း  စ္စ္္ေငးျ္င္း ျပ်ိဳရမည္  

(္) မိမိတိုင္းေဒသႀက း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း တမဝန္ထမ္းေငမင္လ က္ရိွေသမ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ လုပ္ငန္း 
ေငမင္ရ က္မႈမ မးကိုလည္း ဥပေဒနွင့္အည  ႀက းၾကပ္ျ္င္း  စ္စ္္ေငးျ္င္း  ေပါင္းစ္ပ္ညႇိနိႈင္းေပးျ္င္းျပ်ိဳနိုင္သည္။ 



10 

ဇယမး-၂တ င္ ျပဌမန္းထမးေသမ လုပ္ပုိင္  ္င့္နယ္ပယ္မ မးမွမ ျပညေ္ထမင္စု္အစုိ္းရ၏ တမဝန္ဝတၱရမးအ္ ်ိိဳ႕ကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ 
ႀက း အစို္းရမ မးထံသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း က ယ္ျပန္႔ေသမ က႑ႀက းရွစ္္္ုပါဝင္သည။္ ၎တုိ႔မွမ- 
 ၁။ ဘ႑မေရးာွႏင့္စ္ မံကိန္းက႑ 
 ၂။ စ္ းပ မးေရးက႑ 
 ၃။ စုိ္က္ပ ိ်ိဳးေရးာွႏင့္ေမ းျမ ေရးက႑ 
 ၄။ စ္ မ္းအင္ လၽွပ္စ္စ္္ သတၱ်ိဳာွႏင့္သစ္္ေတမက႑ 
 ၅။ စ္က္မႈလက္မႈက႑ 
 ၆။ ပုိ႔ေငမင္ေရး ငက္သ ယ္ေရးာွႏင့္ ေငမက္လုပ္ေရးက႑ 
 ၇။ လူမႈေရးက႑ 
 ၈။ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေရးက႑တုိ႔ျဖစ္္ၾကသည။္ 

အငုိပါက႑ႀက းတစ္္္ု္ င္းစ္ ၏ ေအမက္တ င္ ဇယမး-၂ က သက္ငုိင္ရမက႑အလုိက္လုပ္ပ္ုိင္  ္င့္မ မးကုိ သတ္မွတ္ျပဌမန္းေပးထမး 
သည။္ ဥပမမ စ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ က႑ႀက းေအမက္၌ အမ္ိတ င္းစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မးအမး ထည့္သ င္းေပးထမးျ္င္းမ ်ိိဳးျဖစ္္ 
သည။္ က႑တစ္္္ု္ င္းစ္ ေအမက္ရိွ လုပ္ပုိင္  ္င့္နယ္ပယ္အေရအတ က္ျ္င္းမတူည ေပ။ ဥပမမ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေရးက႑ေအမက္၌ 
က႑  ္ြဲ႔သုံး္ုပါဝင္ေသမ္လည္း ဘ႑မေရးက႑ေအမက္၌ ၁၁ ္ုအထိပါဝင္ေနျ္င္းမ ်ိိဳးျဖစ္္သည[္၁၁]။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္လုပ္ပိုင္  ္င့္မ မး ထပ္ေနသည္ဟု ယူငာုိႏင္ေသမ ေနရမအမ မးအျပမးလည္း 
ရိွသည္။ ဥပမမ စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ ကူးသန္းေရမင္းဝယ္ေရးက႑ႀက းေအမက္၌ အလမးတူအေျ္အေနမ မးကုိ ေတ ႕ာိုႏင္သည္။ 

၂.၄ ျပညေ္ထမငစ္္အုငင့္ ေအမကအ္စ္ိးုရအဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္မ မး၏ အပု္္  ်ိဳပေ္ရးယာၲႏရမးဖ ြဲ႔႕စ္ညး္တညေ္ငမကပ္ံု 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ င္းတ င္ ာုိႏင္ငံေရး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးငုိင္ရမတမဝန္ဝတၱမ မးကုိ  ္ြဲ႔ေဝထမ္းေငမင္ 
ရန္အတ က္ ္႐ုိုံးင္အငင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အငင့္  ေက းရ မအုပ္စု္ာွႏင့္ရပ္က က္အငင့္  ေက းရ မအငင့္စ္သည္ျဖင့္ အငင့္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳး 
ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းထမးရိွသည ္ (ပုံ-၄)။ အ  ္န္ဘ႑မမ မးကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းလက္ေအမက္္ံဌမနအသ းသ းာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပ္ုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ 
ေကမက္္ံၾကေသမ္လည္း အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအငင့္ငင့္ 
ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံတ င္ ဗဟုိ္ က္က ေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းျဖစ္္သည္။ အ  ္န္ေကမက္္ံျ္င္းာွႏင့္ ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးင ြဲ႔ျ္င္းမ မးကုိ ္ ႐ုိုံးင္  ၿမိ်ိဳ႕နယ္  
ေက းရ မအုပ္စု္ ာွႏင့္ ရပ္က က္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းအငင့္ငင့္က အဓိကတမဝန္ယူေငမင္ရ က္သည။္  

ပံု- ၄။ ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံ ျပညေ္ထမငစ္္အုငင့္ေအမကအ္ပု္္  ်ိဳပေ္ရးအငင့္ငင့္ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံု10 

 ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္တ င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအငင့္ငင့္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ရိွသည္။ 

 
ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္စ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔မႈဌမန  စ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔မႈယူနစ္္မ မးငိုင္ရမ အေျ္္ံကိန္းဂဏန္းမ မးာႏွင့္ ၂၀၁၄ ္ုာွႏစ္ ္ လူဥ းေရ ာႏွင့္ 
အိမ္အေၾကမင္းအရမစ္စ္္တမ္း  ျပည္ေထမင္စု္အစ္ုိးရအစ္ ရင္္ံစ္မ [၈] 

                                                             
10 ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းတုိ႔၏ ေျမဧရိယမအေနအထမး(အက ယ္အဝန္း)ကုိ လုိက္၍ ္ရိုင္အေရအတ က္ က မျ္မးသ မးသည္။ ဥပမမ အရ ယ္အစ္မးပိုမိုႀက းမမးေသမ 
ရွမ္းျပည္နယ္သည္ မ န္ျပည္နယ္ထက္ ္ ရိုင္အေရအတ က္ ပိုမ မးသည္။ အျ္မးတစ္္ဖက္တ င္လည္း  ္ ရိုင္အငင့္ေအမက္ရွိ ျမိ်ိဳ႕နယ္္ ြဲ႔မ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း၏ 
လူဥ းေရထူထပ္မႈကုိ လုိက္၍ အေရအတ က္က မျ္မးာႏိုင္သည္။ ဥပမမ လူဥ းေရ မ မးျပမးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္ ျမိ်ိဳ႕နယ္  ေက းရ မအုပ္စ္ုမ မး  
ရပ္က က္အေရအတ က္ ပိုမိုမ မးျပမးာုိႏင္သည္။ 

ျပည္နယ္တ ိုင္းေဒသႀက း • ျပည္နယ္တ ိုင္းေဒသႀက း ၁၄ ခို်ွားႏင့္ ျပည္ေထာင္စိုနယ္ေျမတစ္ခို

ခ႐ို ိုင္ • ခ႐ို ိုင္ ၇၄ ခို

ၿမ ဳ႕နယ္်ားႏွင့္ စည္ပင္သာ
ယာေရးအဖ ြဲ႕မ်ား

• ၿမ ဳ႕နယ္ ၃၃၀
• စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕ေပါင္း ၂၈၄ မွ ၄၀၀ ခန္႔အထ 

ေက်းရ ာအိုပ္စို်ွားႏင့္ ရပ္က က္ • ေက်းရ ာအိုပ္စို ၁၃၆၁၈ ်ွားႏင့္ ရပ္က က္ ၃၀၆၃

ေက်းရ ာ • ေက်းရ ာေပါင္း ၇၀၀၀၀ ခန္႔

အ မ္ေထာင္စိုမ်ား • အ မ္ေထာင္စိုေပါင္း ၁၀.၉ သန္း
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၂.၅ ္႐ုံးိငုမ္ မး 

္႐ုိုံးင္တစ္္္ုတ င္ ပ မ္းမွ အမးျဖင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ေလး္ု္န္႔ပါဝင္ၿပ း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ေအမက္တ င္ အႀက းငုံးအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး 
ယူနစ္္ျဖစ္္သည။္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနမွ ္႐ုိုံးင္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးကိစ္ၥမ မးာွႏင့္ ္႐ုိုံးင္အတ င္းရိွ ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မး 
အ္ င္း္ င္းေပါင္းစ္ပ္ညိႇာိႏႈင္းေရးကုိ တမဝန္ယူေငမင္ရ က္သည။္ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးထြဲ႔တ င္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မး တင္ျပ 
လမေသမဘတ္ဂ က္မ မးကုိ ္႐ုိုံးင္ဘတ္ဂ က္အျဖစ္္ တစ္္လုံးတစ္ည္းတည္းေပါင္းစ္ည္းၿပ း ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္ 
ၫႊန္ၾကမးေရးမွ း ာွႏင့္ စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္တုိ႔ထံသုိ႔ တင္သ င္းသည္။ ၎တုိ႔က တဖန္မွန္ကန္ေၾကမင္း အတည္ျပ်ိဳျ္င္းာွႏင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ ဘတ္ဂ က္အတ င္းသုိ႔ ေပါင္းစ္ပ္ထည့္သ င္းျ္င္းတုိ႔ကုိ ေငမင္ရ က္ၾကသည[္၃][၁၂]။ အ  ္န္ 
ေကမက္္ံျ္င္းလုပ္ငန္းကုိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးက ေငမင္ရ က္ေသမ္လည္း ္႐ုိုံးင္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀက း 
ဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္ထံ အဓိကတမဝန္္ံရသည္။11 

ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တ င္ ္႐ုိုံးင္အငင့္အမဏမပိုင္မ မးသည ္ ရန္ပုံေင  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း သ းျ္မးလုပ္ပုိင္  ္င့္မရိွပြဲ႔ 
ေစ္မင့္ၾကည့္စ္စ္္ေငးျ္င္း  စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ျ္င္းာွႏင့္ အစ္ ရင္္ံျ္င္းလုပ္ငန္းမ မးအတ က္သမ တမဝန္ရိွသည္။ သုိ႔ရမတ င္ ျပည္ေထမင္စု္ 
ဝန္ႀက းဥ းစုိ္းသိန္း၏အငုိအရျပည္ေထမင္စု္အစို္းရသည္္ ႐ုိုံးင္ာွႏင့္ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မးသုိ႔ဘ႑မေရးလုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးပုိမုိလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရန္စ္ စ္ဥ္ေ
ငမင္ရ က္လ က္ရိွၿပ း ္႐ိုုံးင္ာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မးတ င္ ရန္ပုံေင မ မးကုိ စ္ မံေငမင္ရ က္ာုိႏင္ရန္  ္င့္ျပ်ိဳသ မးမည္ဟု သိရသည ္[၁၃]။ 

၂.၆ ၿမ်ိိဳ႕နယမ္ မး 

ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မးသည္ ေက းရ မအုပ္စု္မ မးကုိစု္ေပါင္းထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနမွ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက 
အုပ္္ ်ိဳပ္သည။္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းကုိ လက္ေထမက္ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံုံးးစ္မေရးႀက းတုိ႔မွ လက္ 
ေထမက္မ မးအေနာွႏင့္ ကူည ပ့ံပုိးသည။္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းသည္ ေက းရ မအုပ္စု္ာွႏင့္ ရပ္က က္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးအမး 
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး  ေပါင္းစ္ပ္ညိႇာိႏႈင္းေရးာွႏင့္ အ  ္န္ေကမက္္ံေရးတမဝန္မ မးကုိ ထမ္းေငမင္ရန္အတ က္ တမဝန္  ္ြဲ႔ေဝေပးၿပ း စ္ မံက ပ္ကြဲ႔ 
သည။္12ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့သူမ မးက ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းတ င္ စ္ မံ္ က္ရန္ပုံေင မ မးာွႏင့္ပတ္သက္၍ငံုးျဖတ္ာိုႏင္သည့္အ  ္င့္ 
အမဏမမရိွပြဲ႔ ထုိရန္ပုံေင မ မးကုိ တုိက္႐ုိုံးက္လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္ရန္ တမဝန္ေပးအပ္ျ္င္း္ံရေသမဌမနမ မး (စ္ညပ္င္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႔႕မ မးစ္သည)္ က ထိန္း္ ်ိဳပ္စ္ မံၾကသည္။ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးကုိ အေထ ေထ အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနက သုံးာွႏစ္္တစ္္ႀကိမ္ 
အစ္မးထုိး္န္႔အပ္သည္။ 

လက္ေထမက္ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံုံးးစ္မေရးႀက းတုိ႔၏အကူအည ျဖင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းသည္ 
ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးင ြဲ႔ျ္င္းကြဲ႔့သုိ႔ေသမ မိမိ႐ုံုံးး၏ဘ႑မေရးကိစ္ၥမ မးကုိ စ္ မံေငမင္ရ က္သည။္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ က္တ င္ ႐ုံုံးးလုပ္ငန္း 
ကုန္က စ္ရိတ္မ မးာွႏင့္ ္န္႔မွန္းအ  ္န္ေကမက္္ံရရိွေင မ မးကုိ ထည့္သ င္းသည။္ ထုိဘတ္ဂ က္မ မးကုိ ္႐ုိုံးင္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းင သုိ႔တင္ျပ 
ၿပ း ၎မွ ္႐ုိုံးင္တစ္္္ုလုံးစ္မေပါင္းစ္ည္းကမ ဘတ္ဂ က္ဌမနသုိ႔တင္ျပရသည။္13 ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံုံးးမ မးသည္ ျမန္မမ့စ္ းပ မးေရး 
ဘဏတ္ င္ စ္မရင္းတစ္္္ုဖ င့္လွစ္္ၿပ း ရန္ပုံေင မ မးလက္္ံျ္င္း  ေကမက္္ံရရိွေသမအ  ္န္ေင မ မးကုိ အပ္ာံွႏထမးျ္င္းတု႔ိကုိ ေငမင္ရ က္ရ 
သည။္ 

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးအေနာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမ႐ုံုံးးအတ က္္ ေပးထမးေသမ ရန္ပုံေင အျပင္ဘက္တ င္ သုံးစ္ ြဲ႔၍မရေသမ္လည္း 
သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ္မ မးက ေရမက္ျ္င္းကြဲ႔သုိ့႔ေသမ အထူးအေျ္အေနမ မးတ င္ ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀက းအမဏမပုိင္မ မးထံမွ 
အေရးေပၚကမလရန္ပုံေင မ မးကုိ ေတမင္း္ံ  ္င့္ရိွသည။္ အကယ္၍ ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရထံမွ အကူအည  
အ္ ္ိန္မ မရရိွာိုႏင္ပါက လယ္ယမစုုိ္က္ပ ်ိိဳးေရးာွႏင့္ ငည္ေျမမင္းဥ းစ္ းဌမနကြဲ႔သုိ့႔ေသမ သက္ငုိင္ရမဌမနမ မးာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမန 
မ မးမွ အကူအည မ မး တုိက္႐ုိုံးက္ေတမင္း္ံပုိင္  ္င့္ရိွသည္။ 

ေကမက္္ံရရိွေသမအ  ္န္အ္မ မးကုိ မည္သည့္ဌမနသုိ႔အပ္ာံွႏသည္ငုိေသမအ္ က္မွမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ုာွႏင့္တ္ု မတူည ေၾကမင္း 
ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မးမွ သိရသည္။ အ္ ်ိိဳ႕ကအေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနသုိ႔အပ္ာံွႏၿပ း အ္ ်ိိဳ႕က ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရ 
မ မးထံသုိ႔ တုိက္႐ုိုံးက္အပ္ာံွႏသည။္ မည္သုိ႔အပ္ာံွႏသည္ျဖစ္္ေစ္ ထုိအ  ္န္ေကမက္္ံရရိွေင မ မးသည ္ ေနမက္ငုံးတ င္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀက းသုိ႔ေရမက္ရိွရမည္ျဖစ္္သည္။ သုိ႔ေသမ္ မည္သည့္အတ က္ေၾကမင့္ ထုိသုိ႔က ြဲ႔ြဲ႔ျပမးရေၾကမင္းကုိမူ မသိရေ္ ။ အ  ္န္ဘ႑မ 
ေကမက္္ံရရိွမႈအေျ္အေနကုိ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ာွႏင့္ ္႐ုိုံးင္အငင့္အမဏမပ္ုိင္ာွႏစ္္မ ်ိိဳးလုံးထံသုိ႔ အစ္ ရင္္ံရသည။္ အ  ္န္ေပးေငမင္ 

                                                             
11အင္တမဗ  းေျဖၾကမး္ က္ 
12ဤအပိုင္းတ င္ ပါဝင္ေသမေက းရ မအုပ္စ္ုအပု္္ ်ိဳပ္ေရးမွႈး ဟူေသမ အသုံးအာႏႈန္းအမး ရပ္က က္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမႈး၏ တမဝန္ာႏွင့္ ဝတၱရမးမ မးအတုိင္းဟူပင္ မွတ္ယူာႏိုင္သည္။ 
13အင္တမဗ  းေျဖၾကမး္ က္ 
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သူမ မးက ၎တုိ႔ေပးေငမင္ရမည့္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္  လုပ္ငန္းလုိင္စ္င္ အ  ္န္အ္မ မးကုိ ျမန္မမ့စ္ းပ မးေရးဘဏသုိ္႔ေပးသ င္းရၿပ း 
ေပးသ င္းၿပ းေၾကမင္း အသိအမွတ္ျပ်ိဳစ္မကုိ ္႐ုိုံးင္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးက ထုတ္ေပးသည။္ 

ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့ေသမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မး၏အငုိအရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးေပၚေပါက္လမၿပ းေနမက္ပုိင္း 
တ င္ ေဒသာၲႏရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအရမရိွမ မးအမး ၎တုိ႔၏ေဒသအတ က္မညသ္ည္တုိ႔ကုိလုိအပ္သညကုိ္ တင္ျပ  ္င့္ရလမၿပ း မိမိတုိ႔ 
သေဘမထမးမ မးကုိ ေင းောႏ းေဖမ္ထုတ္  ္င့္ပုိမုိရရိွလမၾကသညဟု္ ငုိသည။္ ယ္င္ကမူ ၎တုိ႔၏အၾကံဥမဏ္မ မးကုိ ရယူျ္င္းမရိွပြဲ႔ 
ငုံးျဖတ္္ က္မ မးကုိ ္ မွတ္ ြ္ဲ႔့ၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။ 

ပံု-၅။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက း၏ အ္ နေ္ကမက္္ မံႈစ္နစ္ ္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏အ  ္န္အမ မးစု္ကုိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အငင့္တ င္ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည။္ 

 

၂.၇ ေက းရ မအပုစ္္မု မးာွႏင့္ ရပက္ ကမ္ မး 

မ မးေသမအမးျဖင့္ ေက းရ မငါးရ မ္န္႔ကုိေပါင္းစ္ည္းၿပ းေက းရ မအုပ္စု္အျဖစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းကမ ေက းရ မအုပ္စု္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက တမဝန္ယူစ္ မံ 
အုပ္္ ်ိဳပ္သည။္ ရပ္က က္ာွႏင့္ ရပ္က က္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးမွမ ၿမိ်ိဳ႕ျပေဒသအတ က္ျဖစ္္သည။္ ေက းရ မအုပ္စု္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးသည္ 
အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမန၏ တရမးဝင္ဝန္ထမ္းမ မးမဟုတ္ေသမ္လည္း ႐ုံုံးးာွႏင့္ တစ္္ကုိယ္ေရအသုံးစ္ရိတ္မ မးအတ က္ ရန္ပုံေင  
အနည္းငယ္ေထမက္ပ့ံံမႈကုိ ရရိွၾကသည္။ ၎တုိ႔သည ္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းထံသုိ႔ လစ္ဥ္ပုံမွန္အစ္ ရင္္ံရၿပ း အစို္းရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး 
ယာၲႏရမးာွႏင့္ ျပညသူ္လူထုအၾကမးတ င္ အန းစ္ပ္ငုံးေနရမ၌ ရိွေနၾကသူမ မးျဖစ္္သည ္[၃]။ 

ေက းရ မအုပ္စု္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးသည ္ ာုိႏင္ငံေတမ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယာၲႏရမး၏အနိမ့္ငုံးအငင့္တ င္ရိွၾကသူမ မးျဖစ္္ေသမ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ 
ရပ္မိရပ္ဖအဖ ြဲ႔႕က အၾကံဥမဏ္ေပးျ္င္းာွႏင့္ ပ့ံပုိးကူည ေပးျ္င္းမ မး ေငမင္ရ က္သည္။ရပ္မိရပ္ဖမ မးသည ္ ရပ္ရ မအတ င္း 
ၾသဇမေညမင္းသူမ မးျဖစ္္ၿပ း ေက းရ မအုပ္စု္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းာွႏင့္ လုိအပ္ပါက ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းကုိပါ ေက းရ မအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ 
ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကိစ္ၥမ မးအတ က္ အၾကံဥမဏ္မ မးေပးၾကရသည ္[၁၄]။  

ေက းရ မအုပ္စု္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးသည ္၎တုိ႔၏ ေက းရ မအုပ္စု္မ မးအတ င္း အစုိ္းရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ လုံၿ္ံ်ိဳေရးငုိင္ရမ ကိစ္ၥရပ္မ မးကုိ 
တမဝန္ယူေငမင္ရ က္ၾကသည။္ မ မးေသမအမးျဖင့္ အျငင္းအ္ုံမ မးကုိေျဖရွင္းေပးျ္င္း  ေျမယမ  ္န္ာွႏင့္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္မ မး 
ေကမက္္ံျ္င္းစ္သည္တုိ႔မွမ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ မးျဖစ္္သည ္ [၁၄]။ ၂၀၁၂္ုာွႏစ္္မွစ္၍ ေက းရ မအုပ္စု္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးကုိ 
လွ ်ိိဳ႕ဝွက္မြဲ႔ေပးစ္နစ္္ျဖင့္ ေရ း္ ယ္ရန္ၫႊန္ၾကမး္ က္ ထုတ္ျပန္ထမးေသမ္လည္း လက္ေတ ႕လုိက္နမက င့္သုံးမႈအေျ္အေနကုိမူ သိရိွ 
ရျ္င္းမရိွပါ [၁၅]။ 

ျပည္နယ္/တ ိုင္းေဒသႀက း

ငါးလိုပ္ငန္းဥ းစ းဌာန

အင္းအ ိုင္ခ န္

သစ္ေတာဌာန

သစ္ေတာခ န္

ခ႐ို ို္င္အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန

စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕မ်ား

ပစၥည္းခ န္

ဘ းခ န္

ၿမ ဳ႕နယ္အိုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေထ /အိုပ္

ရပ္က က္်ားႏွင့္ ေက်းရ ာအိုပ္စို
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းမ်ား

ေျမခ န္

ယစ္မ် ဳးခ န္

တာတမံခ န္

ဓာတ္သတ ဳခ န္
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ေက းရ မအုပ္စု္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးတ င္ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ မး အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ က္ကိစ္ၥရပ္မ မး၌ ကူည ေငမင္ရ က္ေပးမည့္ 
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး႐ုံုံးးာွႏင့္ ေက းရ မအုပ္စု္စ္မေရးႀက းတုိ႔ရိွၾကသည။္ သုိ႔ေသမ္ ယင္းတုိ႔၏အသုံးစ္ရိတ္ာွႏင့္ ရန္ပုံေင ငုိင္ရမလုပ္ပုိင္  ္င့္တမဝန္မွမ 
မငုိစ္ေလမက္သမရိွသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ႐ုံုံးးလုပ္ငန္းစ္ရိတ္အတ က္သမ ရန္ပုံေင မ မးရရိွၾကသည္။ သုိ႔ရမတ င္ အိမ္ေထမင္စု္မ မး   
ရပ္မိရပ္ဖမ မးာွႏင့္ န းကပ္ေသမငက္ငံေရးရိွသျဖင့္ အစုို္းရ၏အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယာၲႏရမးအတ င္းအေရးပါသူမ မးဟုငုိာိုႏင္သည။္ အထူး 
သျဖင့္ က ယ္ျပန္႔ေသမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးာွႏင့္ ငက္စ္ပ္စ္ဥ္းစ္မးပါက ၎တုိ႔၏အ္န္းက႑မွမ ပုိမုိအေရးပါ 
သညကုိ္ သိာိုႏင္သည။္ 

ေက းရ မအုပ္စု္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးတ င္ ၎တုိ႔၏အဓိကလုပ္ငန္းမ မးမွလ ြဲ႔၍ က န္ေနရမမ မးတ င္ အသုံးစ္ရိတ္သုံးစ္ ြ္ဲ႔  င့္မရိွၾကေသမ္ 
လည္း ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့ေသမ ေက းရ မအပ္ုစု္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးက ရပ္ရ မအတ င္းဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးငုိင္ရမအထူးလုိအပ္္ က္မ မး  အေျ္္ံ 
အေငမက္အဥ မ မး အေရးေပၚျပင္ငင္ရန္ရိွျ္င္း  ေက းရ မပ ြဲ႔လမ္းသဘင္မ မးာွႏင့္ အမးကစ္မးပ ြဲ႔မ မးစ္သည္တုိ႔အတ က္ မၾကမ္ဏငုိ 
သလုိ ‘ေ္ါင္းစ္ဥ္မရိွေသမ အ  ္န္မ မး’ ကုိေကမက္္ံေလ့ရိွသညဟု္ငုိသည။္ ထုိရေင ာွႏင့္ ကုန္က စ္ရိတ္မ မးကုိ ဘတ္ဂ က္တ င္ အတိ 
အလင္းေဖမ္ျပျ္င္းမရိွေပ။ 

၂.၈ စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး (ျမ န စ္ပယ႐္ုံးံုးမ မး) 

ေယဘုယ အမးျဖင့္ ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံရိွ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ စ္လုံးတ င္ အနည္းငုံး စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕ (ျမ န စ္ပယ္႐ုံုံးး) တစ္္ဖ ြဲ႔႕ရိွသည။္ 
စု္စု္ေပါင္းစ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မညမွ္ ရိွသည္ကုိ အတိအက မသိရေသမ္လည္း ၂၈၄ ာွႏင့္ ၄၀၀ ၾကမးရိွာိုႏင္သညဟု္ ္န္႔မွန္းရ 
သည။္14 ၿမိ်ိဳ႕နယ္စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည္ ျမ န စ္ပယ္ဝန္ေငမင္မႈမ မးျဖစ္္ေသမ အမိႈက္သိမ္းငည္းျ္င္း  လမ္းမ းမ မး 
ထ န္းညႇိျ္င္း  ေရေပးေဝျ္င္းစ္သည္တုိ႔ကုိ ေငမင္ရ က္ၾကေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရထံမွ ရန္ပုံေင ရရိွျ္င္းမရိွေ္ ။ 
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွ ေကမက္္ံေသမ ဝန္ေငမင္္ာွႏင့္ အ  ္န္မ မးတ င္ ပစ္ၥည္း  ္န္  ဘ း  ္န္ာွႏင့္ အျ္မးဝန္ေငမင္္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳး  
လုိင္စ္င္ေၾကးမ မး စ္သည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ေဘမငက္ က-္၆။ ရနက္နုၿ္မ်ိိဳ႕ေတမ္ရွ ိျမ န စ္ပယအ္္ နအ္္မ မးာွႏင့္ ဝနေ္ငမငမ္ႈမ မး 

 
ရင္းျမစ္္။ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ဝက္ဘ္ငိုက္www.ycdc.gov.mm 

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕သည ္ေကမက္္ံရရိွေသမ အ  ္န္  အ္မ မးအမးလုံးကုိ ျမန္မမ့စ္ းပ မးေရးဘဏတ္ င္ အပ္ာံွႏရၿပ း သက္ငုိင္ရမ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရထံသုိ႔ အစ္ ရင္္ံရသည။္ ဘ႑မေရးာွႏစ္္ကုန္တ င္ စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္ထက္ပုိလွ ံေနေသမ ရန္ပုံေင  
မ မးအမးလုံးကုိ သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္ဌမနသုိ႔ ျပန္လည္ေပးသ င္းရၿပ း ေနမက္ငုံးတ င္ ျပည္ေထမင္စု္ရန္ 
ပုံေင ထြဲ႔သုိ႔ ေရမက္သည။္ လုိေင ျပေသမ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွမမူ သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရထံမွ 
ဘ႑မေရးအကူအည ကုိ ေ္ းေင ပုံစံ္ျဖင့္ ရယူာုိႏင္သည။္15 စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ပုိလွ ံရန္ပုံေင မ မးကုိ ထိန္းသိမ္းထမးာုိႏင္ 
ျ္င္းမရိွသည့္အျပင္ လုိေင ျပေသမအ္ါတ င္လည္း အတုိးာႏႈန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ေ္ းယူရေသမေၾကမင့္ ၎တုိ႔အေနာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမ 
ဘတ္ဂ က္ာွႏစ္္ တစ္္ာွႏစ္္အတ က္ ပုိေင   လုိေင မရိွေသမ ဘ႑ေရးမွ ေျ္ကုိထ္ိန္းသိမ္းထမးရန္ တ န္းအမးေပးသလုိျဖစ္္ေနသည ္[၈]။  

‘ျမ န စ္ပယ္႐ုံုံးး’  ‘စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕’ ာွႏင့္ ‘စ္ည္ပင္သမယမေရးေေကမ္မတ ’ တုိ႔ကုိ အတူတူထမး၍ ေျပမငုိသုံး 
ာႏႈန္းေနၾကေသမ္လည္း စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတုိ႔၏ ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးာွႏင့္ 

                                                             
14ဤ္န္႔မွန္း္ က္၏ အနိမ့္ငုံးအေရအတ က္သည္ ေနျပည္ေတမ္  ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာၱႏေလးျမိ်ိဳ႕ အျပင္ဘက္ရွိ ျမိ်ိဳ႕နယ္မ မးကုိ အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။ 
15အင္တမဗ  းေျဖသူတစ္္ဥ းမွ မွတ္္ က္ျပ်ိဳသည္မွမ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႔မ မးသည္ ပံုမွန္အမးျဖင့္ ၎တုိ႕၏ စ္ မံကိန္း္ င့္ျပ်ိဳေင ာွႏင့္ ည မွ ေသမ ရန္ပံုေင  
ရွမ္ င့္ရွိသည္ဟုငုိသည္။ 

အမ မးျပည္သူလမ္း တံတမး ေရာႏႈတ္ေျမမင္း ပန္းျ္ံ  ေစ္ းာႏွင့္ ကစ္မးက င္းမ မး ေငမက္လုပ္ျ္င္း  ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းတို႔အတ က္ ေကမက္္ံေသမ 
အ္ န္မွမ အေထ ေထ  ္န္ျဖစ္္သည္။ 

လမ္း  တံတမး  ေစ္ း  ပန္းျ္ံ  ကစ္မးက င္းာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမပိုင္အေငမက္အဥ မ မးတ င္ မ းထ န္းညႇိျ္င္းအတ က္ ေကမက္္ံေသမ အ္ န္ကို 
လွ ပ္စ္စ္္မ း္ န္ဟုေ္ၚသည္။ 

ေရ္ န္မွမမူစ္ည္ပင္သမယမပိုင္ေရကန္ ေရတ န္းစ္က္မ မးာႏွင့္လမ္းေဘးဘံုဘိုင္ေ္ါင္းမ မးမွေရကိုသံုးစ္ ြဲ႔ေသမအေငမက္အဥ မ မးာႏွင့္ ေျမယမမ မးကို 
ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ၏အင္ဂ င္န ယမဌမနကေျမေအမက္မိလ မစ္နစ္္မ မးရွိေသမရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕လည္ေ္ါင္တ င္ မိလ မ္ န္ကို 
၈.၅% ာႏႈန္းထမးျဖင့္ေကမက္္ံသည္။ 

http://www.ycdc.gov.mm/
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အတိအက တူည ျ္င္းမရိွေၾကမင္းကုိမူ သတိျပ်ိဳရပါမည္။ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတုိ႔၏ ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးသည္ 
လည္း စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးေငမင္ရ က္ေနေသမ လုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ အလမးသ႑မန္တူလုပ္ငန္းမ မးကုိအဓိကေငမင္ရ က္ 
ေနၾကျ္င္းျဖစ္္ေသမ္လည္း ၎တုိ႔တ င္ က္ုိယ္ပ္ုိင္ငုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္  ္င့္ပုိမ မးၿပ း အ  ္န္အ္မ မး  ဝန္ေငမင္္မ မးကုိ ပုိမုိက ယ္ျပန႔္စ္ မ 
ေကမက္္ံာိုႏင္ကမ ရန္ပုံေင မ မးျပန္လညသုံ္းစ္ ြဲ႔ရမတ င္လည္း က ယ္ျပန္႔ေသမလုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးရိွၾကသည ္[၁၆]။ 
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အပိငုး္ ၃ - ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရမ မး၏ ဘ႑မေရးအရလပုင္နး္တမဝနမ္ မး 

အဓိကသုေတသနေမး  ္န္း။  ။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအတ က္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒက သတ္မွတ္ 
ျပဌမန္းေပးထမးေသမ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ရမည့္ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးမွမ အဘယ္နည္း။ 

အဓကိအ္ ကမ္ မး 

 ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအတ က္ အ  ္န္ေကမက္္ံမႈာွႏင့္ က ္ံသုံး 
စ္ ြဲ႔မႈပုိင္းငုိင္ရမတမဝန္ဝတၱရမးမ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း လမ္းၫႊန္္ က္မ မးကုိ ျပဌမန္းေပးထမးသည။္ သုိ႔ရမတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအပါအဝင္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ ျပညသူ္႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ 
အ္န္းက႑ာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း မေသ္ မမေရရမမႈမ မး မ မးစ္ မရိွေနေသးသည။္ 

 အဓိကအမးျဖင့္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၂ ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းပါကိစ္ၥရပ္မ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသ 
ႀက းအစုိ္းရမ မးတ င္ အ  ္န္ဘ႑မမ မးကုိ က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ရမည့္ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးရိွေနသည္။ 

 ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္နယ္ပယ္မ မးကုိ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၅ တ င္ 
ျပဌမန္းထမးေသမ္လည္း အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးကုိမူ သက္ငုိင္ရမ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္မ မးက ဥပေဒ 
ျပဌမန္းာုိႏင္ေသမ နယ္ပယ္မ မးအတ က္သမ သတ္မွတ္ာိုႏင္သည။္  

၃.၁ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရမ မး၏ အ္ နေ္ကမက္္ ပံို္င္္  င့္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၅ ပါကိစ္ၥရပ္မ မးအတ က္ အ  ္န္အ္မ မးကုိ ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ရိွ 
သည။္ ထုိေကမက္္ံရရိွေင မ မးကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းရန္ပုံေင မ မးအတ င္းထည့္သ င္းရသည္။ ၎တုိ႔တ င္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္  
ၿမိ်ိဳ႕ဝင္ေၾကး  မွတ္ပုံတင္ေၾကးမ မး  တရမး႐ုံုံးးမ မးမွ စ္ ရင္္ လိုက္ေသမ ဒဏ္ေင မ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွ ထည့္ဝင္ေသမ 
ရန္ပုံေင မ မးပါဝင္သည ္(ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၂)။16 

ဇယမး ၅ တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ အ  ္န္ေကမက္္ံမႈငုိင္ရမလုပ္ပုိင္  ္င့္မ မး က ယ္က ယ္ျပန႔္ျပန္႔ေပးထမးေသမ္ 
လည္း လက္ေတ ႕တ င္မူ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါ အ  ္န္ေကမက္္ံ  ္င့္မ မးကုိ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ရ က္ာုိႏင္ရန္ လုံေလမက္ 
ေသမ အေသးစိ္တ္အ္ က္အလက္မ မးကုိေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရိွေ္ ။ ဥပမမ ၿမိ်ိဳ႕ဝင္ေၾကးေကမက္္ံမႈကြဲ႔့သုိ႔ အ္ ်ိိဳ႕ေသမအ  ္န္ေကမက္္ံ 
မႈမ မးတ င္ ေကမက္္ံရမည့္ ကိစ္ၥရပ္ာွႏင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပတ္သမးစ္ မသိျမင္ာိုႏင္ေသမ္လည္း ‘ေျမယမာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ 
အ  ္န္မ မး’ ာွႏင့္ ‘ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္’ စ္သည္တုိ႔မွမ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸါယ္ဖ င့္ငုိေပးရန္ လုိအပ္ေနေသးသည။္17 

အလမးတူပင္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရဘတ္ဂ က္မ မးတ င္ ေဖမ္ျပေသမအသုံးစ္ရိတ္မ မးာွႏင့္ပတ္သက္၍လည္း ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံ 
အေျ္္ံဥပေဒထြဲ႔တ င္ ရွင္းလင္းစ္ မေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရိွေပ။ ၂၀၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရဘတ္ဂ က္ထြဲ႔တ င္ ရန္ပုံေင  
အမ ်ိိဳးအစ္မး ကုိးမ ်ိိဳးျဖစ္္ေသမ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္  ေျမ  ္န္  ေရ  ္န္  တမတမံ  ္န္  သစ္္ေတမထ က္ပစ္ၥည္း  ္န္  ဓမတ္သတ ်ိဳ 
တူးေဖမ္ထုတ္လုပ္သည့္အ  ္န္  အင္းာွႏင့္ ေ္ မင္း  ္န္  စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕ရန္ပုံေင မ မး  အိမ္  ္န္ာွႏင့္ ဘ း  ္န္ဟူသည့္ 
အ  ္န္အမ ်ိိဳးအစ္မး ကုိးမ ်ိိဳးကုိသမေဖမ္ျပထမးသည။္ ထုိအ  ္န္အမ ်ိိဳးအစ္မးမ မး၏ သေဘမသဘမဝာွႏင့္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒငုိင္ရမ 
ျပဌမန္း္ က္မ မးမွမ ေအမက္ပါအတုိင္းျဖစ္္သည္။ 

 ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္ (ဇယမး- ၅  ပုဒ္မ ၂) တ င္ အေဖ မ္ယမကမမ မး ထုတ္လုပ္ျ္င္း  ပုလင္းသ င္းထုပ္ပုိးျ္င္း  ျဖန္႔္   ျ္င္း ာွႏင့္ 
လက္လ ေရမင္း္ ျ္င္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း  ္န္သည ္ အေဖ မ္ယမကမမ မးထုတ္လုပ္ျ္င္း  
ပုလင္းသ တ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖ းျ္င္းတုိ႔အတ က္ ာွႏစ္္စ္ဥ္ပုံမွန္ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္ၿပ း လုပ္ငန္းအရ ယ္အစ္မးာွႏင့္ 
သေဘမသဘမဝကုိလုိက္၍ က ပ္ ၅၀၀၀ မွ က ပ္ ၄၅၀၀၀၀၀ အထိရိွာိုႏင္သည။္ လက္လ လုပ္ငန္းလုိင္စ္င္မ မးကုိမူ 
ေစ္ းၿပိ်ိဳင္စ္နစ္္ျဖင့္ ္ ေပးေလ့ရိွသည ္ [၁၇]။ ေသမက္သုံးေသမ အေဖ မ္ယမကမမ မး၏ မူလထုတ္လုပ္သည့္ ေနရမ  
အေဖ မ္ယမကမမ မးကုိ သက္ငုိင္ရမငုိင္ေနရမတ င္ပင္ ေသမက္သုံးျ္င္းရိွ/မရိွာွႏင့္ လုပ္ငန္း/ငုိင္အေနအထမးေပၚ 
မူတည္ၿပ းယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္မ မးလည္း က ြဲ႔ျပမးေလ့ရိွသည ္ (ဇယမး-၃တ င္ပါရိွေသမလုပ္ငန္းရပ္မ မး) [၁၈]။18 ယစ္္မ ိ်ိဳးလုိင္စ္င္ 

                                                             
16ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တ င ္ ဇယမး- ၂ ာွႏင့္ ဇယမး- ၅ တုိ႔အတ က္ ျပင္ငင္္ က္မ မးကုိ ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္တ င္ေင းောႏ းသုံးသပ္ာႏုိင္ရန္ တင္သ င္းထမးၿပ း 
ျဖစ္္သည္။ ထုိအငုိျပ်ိဳထမးေသမ ျပင္ငင္္ က္အသစ္္မ မးတ င္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ အ္ န္ေကမက္္ံမႈငိုင္ရမနယ္ပယ္အသစ္္မ မးာႏွင့္ ဥပေဒျပ်ိဳ္ င့္ 
တမဝန္အသစ္္မ မးကုိ တုိး္ ြဲ႔႕သတ္မွတ္ေပးရန္အ္ က္မ မးပါဝငာုိ္ႏင္သည္။  
17ဤေနရမတ င ္အေရးႀက းသိမွတ္ထမးရန္မွမ  လုပ္ပိုင္္ င့္မ မးကုိ လက္ေတ ႕က က  အဓိပၸမယ္ေကမက္ယူရမတ င္ ျမန္မမအေရးအသမးာွႏင့္ အဂၤလိပ္အေရးအသမးႀကမး 
က မဟ္ က္ရွိာႏိုင္သည္။ 
18 လက္ရွိအ္ ိန္တ င္ ျပည္ေထမင္စ္ု အစ္ိုးရသည ္ယစ္္မ ်ိိဳး္ န္အျဖစ္ ္အရက္ေသစ္မထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ ၅၀ ရမ္ိုင္ာႏႈန္းအထိ ေကမက္္ံသည္။  
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အသစ္္မ မး ္ ေပးျ္င္းကုိမူ ္႐ုိုံးင္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက ငုံးျဖတ္သည္။ လုိင္စ္င္သက္တမ္းတုိးျ္င္းကုိမူ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ 
ေရးမွ းကငုံးျဖတ္ၿပ း ျမန္မမ့စ္ းပ မးေရးဘဏသုိ္႔ ေပးသ င္းရသည္။ 

 ေျမယမ  ္န္ (ဇယမး-၅ ပုဒ္မ၁)သည္စုိ္က္ပ ်ိိဳးေျမမ မးာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕ျပေဒသရိွေျမယမအ္ ်ိိဳ႕ကုိ ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည။္19 ေျမယမ  ္န္ 
ာႏႈန္းထမးမ မးသည္ ေျမယမအမ ်ိိဳးအစ္မးမ မးေပၚအေျ္္ံၿပ း က ြဲ႔ျပမးသလုိ ေျမယမအသုံး္ ပုံာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းေျမယမဥပေဒပါ အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးအေပၚမူတည၍္လည္း က ြဲ႔ျပမးာိုႏင္သည။္ မ မးေသမအမးျဖင့္ 
တစ္္ဧကလွ င္ ၀.၂၅ က ပ္မွ ၂၅ က ပ္အထိ ေကမက္္ံေလ့ရိွသည[္၁၉]။ ေက းရ မအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံုံးးက ေကမက္္ံရရိွေသမ 
ေျမ  ္န္၏ ၁ဝ% ကုိ ရရိွၿပ း က န္ရိွသည္မ မးကုိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံုံးးသုိ႔ ေပးသ င္းရသည ္[၃]။ 

 ေရ  ္န္  တမတမံ  ္န္ (ဇယမး- ၅  အပုိဒ္- ၃) ငုိသညမွ္မ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးမွ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေသမ ငည္ာွႏင့္ 
ေရေလွမင္တမံမ မးမွ ေရကုိသုံးစ္ ြဲ႔သျဖင့္ ေပးရေသမအ  ္န္ျဖစ္္သည္။ ေရ  ္န္/တမံ  ္န္ကုိ ငညေ္ရသ င္းစုိ္က္ပ ်ိိဳးေသမ စိုိ္က္ 
ေျမဧကေပၚအေျ္္ံ၍ ေပးေငမင္ရၿပ း အေထ ေထ အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနက ေကမက္္ံသည။္20 

 သစ္္ေတမထ က္ပစ္ၥည္း  ္န္ (ဇယမး- ၅  အပ္ုိဒ္- ၁၂) သည ္တမးျမစ္္ကန္႔သတ္ထမးေသမ က ၽန္းသစ္္ာွႏင့္ သစ္္မမမ မးမွလ ြဲ႔၍ 
က န္သစ္္ေတမထ က္ပစ္ၥည္းမ မးအမးလုံးကုိ ေကမက္္ံေသမအ  ္န္ျဖစ္္သည္။ ထင္း  မ းေသ း  ႀကိမ္  ဝါး  ငွက္သုိက္  ရွမးေစ္း  
သနပ္္ါး  ထင္း႐ွုံး းင   သစ္္ေမႊး  ပ မးထ က္ပစ္ၥည္းမ မး စ္သည္တုိ႔အေပၚ ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည။္ ယင္းကုိ သစ္္ေတမ 
ဥ းစ္ းဌမနက ေကမက္္ံသည။္ 

 ဓမတ္သတၱ်ိဳ  ္န္(ဇယမး- ၅  အပ္ုုိဒ္-၇)သည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ပုိင္ငုိင္ေသမနယ္ေျမအတ င္း ဓမတ္သတၱ်ိဳ 
ပစ္ၥည္းမ မး ထုတ္ယူျ္င္းအေပၚ ေကမက္ယူျ္င္းျဖစ္္ၿပ း ေက မက္တ င္းလုပ္ငန္းမ မး  သြဲ႔ထုတ္ယူျ္င္း  အုတ္လုပ္ငန္း 
စ္သည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့ေသမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းတစ္္ဥ းက ထုတ္လုပ္ေသမ အုပ္အ္ ပ္ေရ  သြဲ႔ာွႏင့္ 
ေက မက္က င္းပမမဏတုိ႔အေပၚမူတည၍္အ  ္န္ေကမက္ယူေၾကမင္းရွင္းျပသည္။ ထုိအ  ္န္မ မးကုိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း 
မ မးက ေကမက္္ံၾကသည။္ 

 အင္းအိုင္  ္န္ (ဇယမး- ၅  အပုိဒ္- ၅) မွမ ေရ္ ်ိိဳေ္ မင္းမ မးမွ ငါးဖမ္းျ္င္းကြဲ႔့သုိ႔ေသမ အမ မးျပည္သူပုိင္အရင္းအျမစ္္မ မး 
ကုိအသုံးျပ်ိဳသည့္အတ က္ ေကမက္္ံသည့္ အ  ္န္ေင ျဖစ္္သည။္ ထုိအ  ္န္မ မးကုိ ေရျပင္အက ယ္အဝန္းာွႏင့္ လုပ္ငန္းပမမဏ 
အႀက းအေသးေပၚမူတည္၍ ေကမက္္ံသည္။ ေရ္ ်ိိဳငါးလုပ္ငန္းအတ က္ ေလလံေၾကးမ မးကုိ မ မးေသမအမးျဖင့္ 
တင္ဒါၿပိ်ိဳင္ငုိင္ေစ္ၿပ းငံုးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ ငါးဖမ္းေလွအမ ်ိိဳးအစ္မးာွႏင့္ ငါးဖမ္းနည္းလမ္းေပၚ အေျ္္ံ၍လည္း 
ေကမက္ယူေလ့ရိွသည္။ 

ထုိအ  ္န္ကုိ ေမ းျမ ေရး  ေရလုပ္ငန္းာွႏင့္ေက းလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး ဝန္ႀက းဌမနလက္ေအမက္ရိွ ငါးလုပ္ငန္းဥ းစ္ းဌမနမွ ေကမက္ယူၿပ း 
ေကမက္ယူသည့္ေနရမအမ ်ိိဳးအစ္မးကုိလုိက္၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရ သုိ႔မဟုတ္ ျပညေ္ထမင္စု္အစုိ္းရ 
ထံသုိ႔အပ္ာံွႏရသည္။21 မ မးေသမအမးျဖင့္ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ ေရ္ ်ိိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ 
သတ္မွတ္ထမးေသမ ကမ္းန းပင္လယ္အတ င္း ရိွ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစ္သည္တုိ႔မွ အ  ္န္ဘ႑မမ မးကုိ ေကမက္ယူ  ္င့္ 
ရိွသည္။ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရက က န္ျမန္မမ့ေရပုိင္နက္အတ င္းမွ ပင္လယ္ငါးဖမ္းသေဘၤမအမးလုံးထံမွ အ  ္န္ေကမက္္ံသည။္ 

 ပစ္ၥည္း  ္န္ (ဇယမး- ၅ တ င္သ းျ္မးျပဌမန္းထမးျ္င္းမရိွ) သည ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွ ေကမက္္ံေသမ ေနအိမ္ 
ပ္ုိင္ငုိင္မႈ  ္န္  ေရ  ္န္  လမ္းမ းာွႏင့္ အမိႈက္သိမ္းငည္းျ္င္း လုပ္ငန္းမ မးအတ က္ အ  ္န္စ္သည္တုိ႔ကုိ ေ္ၚေဝၚျ္င္းျဖစ္္သည္။ 
အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မး သတ္မွတ္ျ္င္းသည ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ လုပ္ပုိင္  ္င့့္ျဖစ္္ၿပ း ရန္ကုန္ၿမိ္်ိဳ႕ေတမ္တ င္မူ 
အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးကုိ ေနအိမ္အေငမက္အဥ ာွႏင့္ လုပ္ငန္းအမ ်ိိဳးအစ္မးေပၚမူတည္၍  ္ြဲ႔ျ္မးသတ္မွတ္သည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိ္်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ မွ သတ္မွတ္ထမးေသမ ပစ္ၥည္း  ္န္ာွႏ်ိဳန္းထမးမ မးကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔-၄ တ င္ 
ၾကည့္႐ုံးႈာ္ုိႏင္သည္။ 

၂၀၀၈္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးက ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ရိွေသမပစ္ၥည္း  ္န္မ မး (ဥပမမအပ္ုိဒ္ ၁၇ 
ာွႏင့္၁) ကိုေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း  ယင္းာွႏင့္သက္ငုိင္ေသမ တစ္္္ုတည္းေသမျပဌမန္း္ က္ကုိမူ ဇယမး- ၂  အပုိဒ္ ၁ (င) တ င္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မးသည ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး ေကမက္္ံမည့္အ  ္န္မ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ဥပေဒ 
ျပဌမန္း  ္င့္ရ္ိွသည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည။္ 

                                                             
19 အင္တမဗ  းေျဖၾကမး္ က္ 
20 အင္တမဗ  းေျဖၾကမး္ က္ 
21 ေက းရ မအုပ္စ္ ုအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမႈးမ မးျဖင့္ လူေတ ႔ေမးျမန္းမႈမ ွသတိျပ်ိဳရမည့္အ္ က္မွမ ငါးလုပ္ငန္းဥ းစ္ းဌမနမ ွတမဝန္ေပးအပပ္ါက ေက းရ မအုပ္စ္ု အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမႈးမ မးသည္ 
အင္းအိုင္္ န္ကုိ ေကမက္္ံေပးရသည္ သုိ႔ေသမ္ မ မးေသမအမးျဖင့္ တစ္္ာႏိုင္တစ္္ပိုင ္တံငါသည္မ မးေပးေငမင္ရေသမ ေလွာွႏင့္ပိုက္္ န္ အ္မ မးသမျဖစ္္သည္။  
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 ဘ း  ္န္ (ဇယမး-၅  အပုုိဒ္-၆) သည္ေမမ္ေတမ္ယမဥ္မ မးာွႏင့္ ကုန္းတ င္းေရေၾကမင္းသ မးလမေရးယမဥ္မ မး အပါအဝင္ 
ယမဥ္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးကုိ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕ (သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔က လုပ္ပုိင္  ္င့္လႊြဲ႔အပ္ထမးေသမအဖ ြဲ႔႕) မ မးက သက္ငုိင္ရမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ င္း ဥပေဒာွႏင့္အည ေကမက္္ံေသမ အ  ္န္ျဖစ္္သည္။ ဘ း  ္န္ကုိ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ 
မွတ္ပုံတင္ေသမေဒသတ င္ ေကမက္္ံသလုိ ၿမိ်ိဳ႕ဝင္ေၾကးအျဖစ္္လည္း ေကမက္္ံသည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ ဘ း  ္န္မွမ 
ာွႏစ္္ထပ္က မ္းေကမက္္ံေသမ အ  ္န္ျဖစ္္ၿပ း ယမဥ္မွတ္ပုံတင္ေသမ ေဒသတ င္တစ္္ႀကိမ္  မွတ္ပုံတင္ထမးေသမ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ အထ က္ယမဥ္ျဖတ္သန္း္ ေကမက္္ံစ္္န္းမ မးတ င္ တစ္္ႀကိမ္ေပးေငမင္ရသည[္၈]။ အ  ္န္ာႏႈန္းထမး 
သည ္လမ္းအမ ်ိိဳးအစ္မးာွႏင့္ ယမဥ္အမ ်ိိဳးအစ္မး/တန္္ ိန္ေပၚတ င္ မူတညသ္ည။္22 

ထုိအ  ္န္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးတုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မး၌ ဇယမး-၅ တ င္ အတိအလင္းေဖမ္ျပထမးေသမ ေအမက္ပါ 
ကိစ္ၥရပ္မ မးအတ က္လည္း အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ရိွသည္။ 

 ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ထ္ိိန္း္ ်ိဳပ္မႈေအမက္ရိွ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရရိွေသမ ရေင မ မး (ဇယမး- ၅  အပုိဒ္- ၈) 
 ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မရန္ပံုေင မွ ရရိွသည့္ဘ႑မေင မ မး  ဥပမမ- ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ ျပညေ္ထမင္စု္ မွ 

ေထမက္ပ့ံေင /လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မး (ဇယမး- ၅  အပုိဒ္- ၁၆) 
 တုိင္းေဒသႀက းတရမးလႊတ္ေတမ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရမးလႊတ္ေတမ္အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္အတ င္းရိွ တရမး႐ံုုံးးမ မးက ္ မွတ္သည့္ ဒဏ္ေင မ မး  (ဇယမး- ၅  အပုိဒ္- ၉) ဥပမမ ႐ုံုံးးေတမ္ကုိ မေထမြဲ႔့ျမင္ျပ်ိဳမႈ  
္ုိးမႈ  ေလမင္းကစ္မးမႈ  ္ုိက္ရန္ျဖစ္္ပ မးမႈ စ္သည္တုိ႔အတ က္ ေပးေငမင္ရေသမ ဒဏ္ေင မ မး 

 တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းရိွ စ္ည္ပင္သမယမေရးငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ ထည့္ဝင္ေင မ မး (ဇယမး- ၅  
အပုိဒ္-၁၇) ဥပမမ အမ မးျပညသူ္လမ္း  တံတမး  ပန္းျ္ံ  အမးကစ္မးက င္း  ေစ္ း  ေရငိုးစ္ န္႔ပစ္္ျ္င္းစ္ေသမ ဝန္ေငမင္မႈ 
မ မးအတ က္ ေကမက္္ံေသမ ရန္ပုံေင မ မး [၂၀]။ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မး  ဟုိတယ္  
မုိတယ္  ေစ္ း  ေစ္ းငုိင္ာွႏင့္ ငိပ္္ံတံတမးမ မးစ္သညတုိ္႔မွ လုိင္စ္င္ေၾကးအမ မးအျပမးေကမက္္ံရရိွေလ့ရိွသည္။ 

ထုိအ္ က္မ မးကုိမူတည၍္ ဇယမး-၅ တ င္ျပဌမန္းထမးေသမ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္အမ ်ိိဳးအစ္မးမ မးထြဲ႔မွ ၁၂ မ ်ိိဳးသမလွ င္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ထြဲ႔တ င္ ထင္ထင္ရွမးရွမးပါဝင္ေနေၾကမင္း ေတ ႕ရိွရသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း 
အစုိ္းရမ မးသည ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒက သတ္မွတ္ျပဌမန္းေပးထမးေသမ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ နယ္ပယ္မ မးအမးလုံးကုိ 
ေကမက္္ံမႈမရိွဟု ထင္ျမင္ယူငာိုႏင္သည္။ သုိ႔ရမတ င္ အမ မးျပညသူ္ေလ့လမသိရိွာုိုႏင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးေသမ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ဘတ္ဂ က္အ္ က္အလက္မ မးတ င္ အျပည့္အစုံ္ေဖမ္ျပထမးာိုႏင္ျ္င္း မရိွေသးေသမေၾကမင့္ ထုိသုိ႔ယတိျပတ္ 
ေကမက္္ က္္ ာိုႏင္ျ္င္းေတမ့ မရ္ိွပါ။  

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအမး ဇယမး- ၅ ပါကိစ္ၥရပ္မ မးအတ က္ အ  ္န္ေကမက္္ံ  ္င့္မ မး အပ္ာွႏင္းထမးေသမ္လည္း 
အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မး သတ္မွတ္ငုံးျဖတ္ရမတ င္မူ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္း ဇယမး - ၂ တ င္ ပါဝင္ေသမ 
အေၾကမင္းအရမမ မး အတ က္သမ သတ္မွတ္ာိုႏင္ျ္င္းျဖစ္္သည္။  

၃.၂ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ အ္ နေ္ကမက္္ မံႈငိငုရ္မ တမဝနဝ္တရၱမးမ မးာွႏင့္ပတသ္ကၿ္ပ း ၿ္်ံိဳငံုသုးံသပ္္  က ္

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ေန႔တဓူဝအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးကုိ ၎တုိ႔၏ 
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမ (အ္န္း ၅  အပုိဒ္ ၂၄၉-၂၅၃) အ္န္းတ င္ ျပဌမန္းထမးသည့္အတုိင္းသမ ေငမင္ရ က္  ္င့္ရိွၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္မ မးသုိ႔ တင္သ င္းငုံးျဖတ္ာိုႏင္ေသမ ဥပေဒမ မးကုိလည္း ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၂ ျဖင့္ (သုိ႔မဟုတ္ 
အျ္မးျပည္ေထမင္စု္ဥပေဒမ မးက သ းျ္မးျပဌမန္းေပးထမးသည့္အတုိင္းဟု) ကန္႔သတ္ျပဌမန္းေပးထမးသည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ 
ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အ  ္န္ေကမက္္ံ  ္င့္မ မးသည္လည္း ဇယမး-၂ ပါ၎တုိ႔၏ ဥပေဒျပဌမန္း  ္င့္မ မး အတုိင္း 
ျဖစ္္သညဟု္ ေယဘုယ ငုိာ္ိုႏင္သည။္23 

၁။ ဘ႑မေရးာွႏင့္စ္ မံကိန္းက႑ - ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းရန္ပံုေင မ မးထြဲ႔မွေန၍ ာိုႏင္ငံတ င္းရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးျပ်ိဳလုပ္ျ္င္း  
ေဒသတ င္းစ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ အေသးစ္မးစ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးသုိ႔ ေ္ းေင မ မးထုတ္ေ္ းျ္င္း 

                                                             
22ဘ း္ န္မ မးကုိ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  ရန္ကုန္ာွႏင့္မာႏၲေလး ျမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ လက္ေအမက္ရွိ ျဖတ္သန္းသ မးလမမႈအေကမက္အ္ န္ဌမန 
(တုိးဂိတ္မ မး)မ မးမ ွတငင့္ေကမက္္ံေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းအစ္ိုးရအဖ ြဲ႔႕မေွမမ္ေတမ္ယမဥ္လုိင္စ္င္ေၾကးမ မးကုိမည္သည့္ အတုိင္းအတမပမမဏ 
အထိေကမက္္ံသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။ 
23ျ္ င္း္ က္အ္ ်ိိဳ႕မွမ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ အ္န္း- ၅  အပိုဒ္- ၂၅၀ တ င္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းအစ္ိုးရမ မးသည္ ‘ာႏိ္ုင္ငံေတမ္တည္ၿငိမ္ေရး  ရပ္ရ မေအး 
္ မ္းသမယမေရးာႏွင့္ တရမးဥပေဒစ္ိုးမိုးေရးာွႏင့္သက္ငုိင္ေသမ ကိစ္ၥရပ္မ မး’ တ င္ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရကုိ ကူည ေငမင္ရ က္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထမးသည္။ 
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၂။ စ္ းပ မးေရးက႑- ျပည္ေထမင္စု္ ဥပေဒမ မးာွႏင့္အည ေငမင္ရ က္ေသမ စ္ းပ မးေရး  ကူးသန္းေရမင္းဝယ္ေရးာွႏင့္ သမဝါယမ 
လုပ္ငန္းမ မး 

၃။ စုိ္က္ပ ိ်ိဳးေရးာွႏင့္ေမ းျမ ေရးက႑- အပင္ာွႏင့္သ းာံွႏဖ က္ပုိးမႊမးေရမဂါ ကမက ယ္ေရး  ဓမတ္ေျမၾသဇမသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ ထုတ္လုပ္ 
ျဖန္႔ျဖ းျ္င္း  တိရစ္ မန္ေမ းျမ ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ ေရ္ ်ိိဳငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစ္သည္တုိ႔ အက ်ံိဳးဝင္သည္။ 

၄။ စ္ မ္းအင္ လၽွပ္စ္စ္္ သတၱ်ိဳာွႏင့္သစ္္ေတမက႑- အလတ္စ္မးာွႏင့္ အေသးစ္မး လၽွပ္စ္စ္္ဓမတ္အမး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖ းေရး  
ငမးာွႏင့္ငမးထ က္ပစ္ၥည္း  ေက မက္မ က္ရတနမ ျဖတ္ေတမက္ျ္င္း  ေသ းျ္င္း  ေက း႐ုံး မထင္းစုိ္က္္င္းာွႏင့္ အပန္းေျဖဌမန 
မ မးစ္သညတုိ္႔ ပါဝင္သည္။ 

၅။ စ္က္မႈလက္မႈက႑ - အိမ္တ င္းစ္က္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္က ေငမင္႐ုံး က္ရန္သတ္မွတ္ထမးသည့္ 
စ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မးမွအပ အျ္မးစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မး ပါဝင္သည္။ 

၆။ ပုိ႔ေငမင္ေရး ငက္သ ယ္ေရးာွႏင့္ေငမက္လုပ္ေရးက႑ - တုိင္းေဒသႀက းသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ကစ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္ 
ငိပ္ကမ္းမ မး သေဘၤမငိပ္မ မး ငိပ္္ံမ မး လမ္းမ မး တံတမးမ မးာွႏင့္ ျပည္နယ္/တ္ုိင္းေဒသႀက းအတ င္းရိွ ယမဥ္မ မး 
အမးလုံးအက ်ံိဳးဝင္သည။္ 

၇။ လူမႈေရးက႑ - တုိင္းရင္းေငး  လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ မး  သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ္မ မး ႀကိ်ိဳတင္ကမက ယ္ေရး  
ကုန္တင္ကုန္္ လုပ္ငန္း  ျပတုိက္ာွႏင့္စ္မၾကည့္တုိက္မ မး  ဇမတ္႐ံုုံး  ႐ုုံးပ္ရွင္႐ံုုံးာွႏင့္ ဓမတ္ပံု  ပန္း္    ပန္းပု စ္သည့္ျပပ ြဲ႔မ မးအက ်ံိဳး 
ဝင္သည္။ 

၈။ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေရးက႑- ၿမိ်ိဳ႕ျပ  အိုးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာွႏင့္ အျ္မးစ္ည္ပင္သမယမေရးကိစ္ၥရပ္မ မးပါဝင္သည္။ 

ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒတ င္ အတိအက ျပဌမန္းထမးျ္င္း မရိွေသမ္လညး္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဥပေဒျပ်ိဳေရးတမဝန္မ မး 
မွမ က ယ္ဝန္းၿပ း  အစုိ္းရဘတ္ဂ က္တ င္ ပုံမွန္ထည့္သ င္းေဖမ္ျပထမးသည့္ ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ာိုႏင္ငံပိုင္စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မး၏ အ္န္း 
က႑ကအဓိက ေနသည ္(ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၅ ာွႏင့္ ၆)။ စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ရေသမ ဌမနအမ ်ိိဳးအစ္မးကုိလုိက္ၿပ း မညသ္ည့္အသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ 
တုိက္႐ုိုံးက္စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ၾကမည္ကုိ ငုံးျဖတ္ၾကျ္င္းျဖစ္္ေၾကမင္း ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့သည့္ အစုိ္းရအရမရိွတစ္္ဥ းကငုိသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ဘတ္ဂ က္အတ င္းရိွ ေ္ါင္းစ္ဥ္အမ မးအျပမးမွမ ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မးလက္ေအမက္္ံဌမန  ္ြဲ႔ 
မ မး၏အသုံးစ္ရိတ္မ မး ျဖစ္္ေနသည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမန လက္ေအမက္္ံဌမနမ မးသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက း 
အစုိ္းရမ မးအေနာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရထံမွ မည္သညတုိ္္႔ကုိေမွ မ္လင့္ေနမည္ကုိ အလ တ္တမ္းနမးလည္မႈမ မးျဖင့္ ေငမင္ရ က္ 
ေနၾကသည္ဟု မွန္းငရသည္။ 

၃.၃ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ိးုရဘတဂ္ ကက္နိး္ဂဏနး္မ မးာွႏင့္ပတသ္ကၿ္ပ း မတွသ္မးရန ္

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရဘတ္ဂ က္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံျ္င္းတူည သည္။ ရေင ာွႏင့္အသုံး 
စ္ရိတ္မ မးကုိ သက္ငုိင္ရမဌမန  အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းသုိ႔မဟုတ္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္အလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ရေင အရင္းအျမစ္္အလုိက္ 
(ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း  ္န္  ဘ း  ္န္စ္သျဖင့္) ေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးျဖင့္ စ္မရင္းသ င္းသည္။ ထုိသုိ႔စ္မရင္းသ င္းသည့္ပုံစံ္မွမ အငင့္တစ္္္ု 
တ င္ လုပ္ရုိးလုပ္စ္ဥ္သမျဖစ္္ျပ း ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့ေရးျဖစ္္စ္ဥ္၏ ကနဥ းအငင့္တ င္သမရိွေသးေၾကမင္း ၫႊန္းငုိေနေသမ အ္ က္ 
လည္းျဖစ္္သည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္အေတမ္မ မးမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ 
ေဒသငုိင္ရမဌမန  ္ြဲ႔မ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မး၏အသုံးစ္ရိတ္အေနာွႏင့္ေဖမ္ျပေနေသးေသမ ဘတ္ဂ က္က သက္ေသျဖစ္္သည ္
(ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၆)။ 

အမ မးျပည္သူသိရိွရန္ထုတ္ျပန္ေပးေသမ ဘတ္ဂ က္ငုိင္ရမကိန္းကဏန္းမ မးသညလ္ည္း ရသုံးမွန္းေ္ ကိန္းဂဏန္းမ မးသမျဖစ္္ၿပ း 
အမွန္တကယ္ရေင ာွႏင့္ ကုန္က ေင မ မး မဟုတ္ေ္ ။ ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မတ င္ အသုံးျပ်ိဳထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးဘတ္ဂ က္ဥပေဒမွ စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ထမးေသမ အသုံးစ္ရိတ္မ မးာွႏင့္ ္န္႔မွန္းေျ္အ  ္န္ရေင တုိ႔ 
ျဖစ္္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ အမွန္တကယ္ေကမက္္ံရရိွေသမ အ  ္န္ရေင ာွႏင့္ အမွန္တကယ္သုံးစ္ ြဲ႔ေသမကုန္က စ္ရိတ္တုိ႔မွမ ရသုံးမွန္း 
ေ္ စ္မရင္းတ င္ ေဖမ္ျပထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးာွႏင့္ က ြဲ႔ျပမးေနာုိႏင္သည္။24 

                                                             
24 ဤစ္မတန္းေရးသမးစ္ဥ္တ င္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္အတ က္ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀက း ျဖည့္စ္ က္ဘတ္ဂ က္(ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ရန္ပံုေင )အတ က္ တရမးဝင္ 
ထုတ္ျပန္ထမး္ က္ မရရွိေသးပါ။ လ န္္ြဲ႔့ေသမ ာႏွစ္္မ မးအတ င္းက ျပည္နယ္ာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္သည္ ဘ႑မာႏွစ္္ေနမက္ငုံးေလးလပတ္အန းကမလတ င္ 
ျဖည့္စ္ က္ရန္ပံုေင မ မးကုိ ္ င့္ျပ်ိဳေပးေသမ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀက းအမးလုံးအတ က္ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန ္မလုိအပ္ေပ။ 
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ထုိက မဟ္ က္မ မး၏ အတုိင္းအတမကုိ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ဘတ္ဂ က္မွတစ္္ငင့္ေတမင္း္ံ 
ေသမ ေနမက္ထပ္သုံးစ္ ြဲ႔ေင  ကိန္းဂဏန္းမ မးမွတစ္္ငင့္ တစ္္စိ္တ္တပုိင္း္န္႔မွန္းသိာိုႏင္သည။္ သုိ႔ရမတ င္ ယ္ုစ္မတမ္းေရးသမး္ ိန္အထိ 
၂၀၁၃-၁၄္ုာွႏစ္္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ တရမးဝင္ထုတ္ျပန္ျ္င္းမရိွေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ရသုံးမွန္းေျ္ 
ေင စ္မရင္းာွႏင့္ အမွန္တကယ္သုံးစ္ ြဲ႔ေင အၾကမး က မဟ္ က္ကုိ မသိရိွရေသးေသမ္လည္း ယ္င္ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးအရ ဘ႑မာွႏစ္္တစ္္ာွႏစ္္အတ င္း အမွန္တကယ္ သုံးစ္ ြဲ႔ေင သည္ 
ာွႏစ္္စ္တ င္ ္န္႔မွန္းထမးသည့္ ဘတ္ဂ က္ပါကိန္းဂဏန္းမ မးထက္ ၉% မွ ၂၀% အထိပုိမ မးာိုႏင္ေၾကမင္း သိရသည။္25 

ထုိ႔အျပင္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးာွႏင့္ ာိ္ုႏင္ငံပုိင္စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးသည ္ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ရေင အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ ဘတ္ဂ က္ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညမရမတ င္ ထည့္သ င္းေလ့မရိွေသမ ‘အျ္မးေင စ္မရင္း’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ စ္ မံ္န႔္  ္ြဲ႔မႈမ မးလည္း ရိွေသးသည္။ ၂၀၁၁- ၁၂ ဘ႑မာွႏစ္္ 
တ င္ ‘အျ္မးေင စ္မရင္း’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ ဘတ္ဂ က္တ င္ေဖမ္ျပထမးေသမ စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၄၄% ာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္၏ ၂၈% ္န႔္ 
ပါဝင္ေနသည ္ [၁၀]။ ထိုိသုိ႔ေသမေင စ္မရင္းမ မး၏ ပမမဏာွႏင့္ သေဘမသဘမဝကုိ အမ မးသိေအမင္ ထုတ္ျပန္ျ္င္းမရိွေသမေၾကမင့္ 
ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ သိရိွရသည့္တုိင္ေအမင္ အစို္းရ၏ဘ႑မေရးက႑ ေငမင္ရ က္္ က္မ မး အျပည့္အစုံ္ 
ကုိ သိရိွာုိႏင္ျ္င္းမရိွေပ။ 

ျမန္မမာ္ုိုႏင္ငံ၏ ဘတ္ဂ က္ငုိင္ရမစ္မရင္းဇယမးမ မးသည ္ာ္ုိႏင္ငံတကမေင ေၾကးရန္ပုံေင အဖ ြဲ႔႕ အစုိ္းရဘ႑မေရးငုိင္ရမ စ္မရင္းအင္းမ မး 
မူေဘမင္ကြဲ႔သုိ့႔ ာိုႏင္ငံတကမစံ္္ ိန္စံ္ၫႊန္းမ မးာွႏင့္ ကုိက္ည ေစ္ရန္အတ က္ မေရႊ႕ေျပမင္းာ္ိုႏင္ေသမ အရင္းအျမစ္္မ မးာွႏင့္ 
ေရႊ႕ေျပမင္းာ္ုိႏင္ေသမ အရင္းအျမစ္္မ မးအပါအဝင္ အစုိ္းရ၏ ဘ႑မေရးငုိင္ရမပုိင္ငုိင္မႈအမးလုံးကုိ အျပည့္အစုံ္ေဖမ္ျပရန္လုိအပ္ၿပ း  
လုပ္ေငမင္္ က္မ မးအမးလုံးကုိလည္း ေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ာွႏင့္ အမ ်ိိဳးအစ္မးမ မးအမးလုံး အျပည့္အစုံ္ေဖမ္ျပရန္လုိသည။္ သုိ႔မွသမ 
အစုိ္းရ၏ ဘ႑မေရးလုပ္ေငမင္္ က္အမးလုံး  ဘ႑မေရးအရ ဟန္္ က္ည ေရရွည္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးာိုႏင္မႈာွႏင့္ ေင ေၾကးလည္ပတ္စ္ းငင္းမႈေ္ မ 
ေမ ႕ျ္င္း စ္သည့္အ္ က္မ မးကုိ စ္မ္းစ္စ္္သုံးသပ္ာိုႏင္မည္ျဖစ္္သည ္ [၂၁]။ ထုိသုိ႔ေသမ ာိုႏင္ငံတကမစံ္္ ိန္စံ္ာႏႈန္းမ မးကုိ လုိက္နမက င့္သုံး 
ာိုႏင္ေရးအတ က္ အ္ ိန္ယူျပင္ငင္ရန္လုိအပ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပ်ိဳပါသည။္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ က္ လက္ရိွထုတ္ျပန္ေၾကညမေသမ 
ဘ႑မေရးငုိင္ရမ အ္ က္အလက္မ မးသည ္ အစုိ္းရဌမနတစ္္္ု္ င္းစ္ မွ ဘ႑မေရးငုိင္ရမကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ ေပါင္းစု္ေဖမ္ျပျ္င္း 
ျဖစ္္ၿပ း အေသးစိ္တ္ပုိက ေသမ ဘ႑မေရးအ္ က္အလက္မ မးလည္း အငင့္သင့္ရိွေနၿပ ျဖစ္္သည။္ ထုိသုိ႔အေသးစိ္တ္အ္ က္အ 
လက္မ မးကုိ တတ္ာိုႏင္သေလမက္ ထုတ္ျပန္ေပးျ္င္းျဖင့္ လတ္တေလမကမလတ င္ မူဝါဒေရးင ြဲ႔သူမ မး  အရပ္ဖက္ 
အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္  စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးအတ က္ ပုိမုိရွင္းလင္းေသမ ျမင္က င္းကုိေဖမ္ျပေပးာိုႏင္ေပလိမ့္မည္။ 

အက ဥး္္ ်ိဳပာွ္ႏင့္ မတွသ္မးရန ္အ္ ကမ္ မး 

သမုိ္ငး္အစ္ဥအ္လမအရ ျမနမ္မအစ္ိးုရ၏ ဘ႑မေရးစ္ မံ္ န္႔္ ြဲ႔မႈစ္နစ္တ္ င ္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈႀက းမမးၿပ း ပ င့္လငး္ျမငသ္မမႈ နညး္ပါးသည။္ 
ေဒသာၲႏရအ  ္န္ေကမက္္ံမႈာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ ျပညေ္ထမင္စု္အငင့္မွ အစုိ္းရအရမရိွမ မးက အဓိကငုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးၾက 
သည။္  

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္္ဥံပေဒတ င ္ ာိုႏငင္ေံရး  အပု္္  ်ိဳပေ္ရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးက႑မ မး၌ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက း အစ္ုိးရမ မး၏ 
လပုပ္ိငု္္  င့္မ မးကိ ု တိးုျမႇင့္ေပးသ မးရနရ္ညရ္ ယသ္ည့္ ျပဌမနး္္ ကမ္ မးပါဝငသ္ည။္ ဥပမမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း 
ဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္မ မးသည ္အ  ္န္ေကမက္္ံမႈအေၾကမင္းအရမမ မးစ္ မတုိ႔ာွႏင့္ ပတ္သက္ၿပ း လုပ္ပုိင္  ္င့္တမဝန္မ မးရိွလမသလုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက း လႊတ္ေတမ္မ မးကလည္း သက္ငုိင္ရမဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းပါ အေၾကမင္းအရမမ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ဥပေဒျပ်ိဳ  ္င့္ 
ရိွလမသည္။ ေဒသာၲႏရအပ္ု္ ်ိဳပ္ေရး အမဏမပိုင္မ မးတ င္လည္း ရန္ပုံေင က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ ပတ္သက္ၿပ း လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးရိွလမၾကသည္။ 

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္္ဥံပေဒသည ္ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအစ္ုိးရမ မး၏ အ္ နေ္ကမက္္ ျံ္ ငး္ာွႏင့္ အစ္ိးုရအသံုးစ္ရတိင္ိငုရ္မ 
လုပုပ္ိငု္္  င့္မ မးအတ က ္ လမး္ၫႊန္္  ကအ္္ ်ိဳ႕ိပါဝငေ္သမ္လညး္ ၎တို႔၏အ္နး္က႑ာွႏင့္ပတသ္ကၿ္ပ း မေသ္ မမေရရမမႈမ မးကိ ု
ေတ ႕ေနရသည။္ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မးအရ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္ လက္ရိွေငမင္ရ က္ေနေသမ ဘ႑မေရးငုိင္ရမ 
လုပ္ငန္းမ မးမွမ ယ္င္လုပ္႐ုိုံးးလုပ္စ္ဥ္မ မးအတုိင္း ငက္လုပ္ျ္င္း  သို႔မဟုတ္ နမးလည္မႈျဖင့္ ေငမင္ရ က္ျ္င္းမ မး ျဖစ္္ေနေသးေၾကမင္း 
ေတ ႕ရိွရသည။္ 

ဇယမး- ၂ တ ငေ္ဖမ္ျပထမးေသမ ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရငး္တ င ္ မပါဝငသ္ည့္ ကစိ္ၥရပမ္ မးအတ က ္ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးတ င ္အ္ န ္
ာႏႈနး္ထမးမ မး သတမ္တွျ္ပဌမနး္္ င့္ရွ ိ မရွ ိမသရိေပ။ ၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံ၏ ဇယမး- ၅ တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ အ  ္န္ 

                                                             
25၂၀၁၂-၂၀၁၃ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း ျဖည့္စ္ က္ အသုံးစ္ရိတ္မ မးသည္ မူလဘတ္ဂ က္အသုံးစ္ရိတ္ထက္ ၁၇ရမ္ိုငာ္ႏႈန္း ပိုမိုမ မးျပမး္ြဲ႔့သည္။ ထုိ႔အတူ ၂၀၁၁-
၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျပည္ေထမင္စ္ု အသုံးစ္ရိတ္မ မးသည္လည္း မူရင္းဘတ္ဂ က္ထက္ ၁၉ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း  ၂၀ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း  ၉ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း အသ းအသ း ပိုမို 
သုံးစ္ ြ္ဲ႔ ြဲ႔့သည္။ 
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ေကမက္္ံာိုႏင္သည့္က႑မ မးကုိ ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးသတ္မွတ္ေရးာွႏင့္ စု္စု္ေပါင္းေကမက္္ံရရိွာုိႏင္ည့္ အ  ္န္ 
ပမမဏသတ္မွတ္ေရးတ င္မူ ဇယမး- ၂ ပါ ဥပေဒျပ်ိဳာိုႏင္သည့္ က႑မ မးတ င္သမ လုပ္ပုိင္  ္င့္ရိွေနသည့္ သေဘမျဖစ္္သည။္ 

ၿ္ံ်ိဳငုံ၍ငိုရေသမ္ ၂၀၀၈ ္ာွုႏစ္ဖ္ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္ ္ဥံပေဒသည ္ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအတ က ္ အ္ နေ္ကမက္္ ရံမည့္ လပုပ္ိငု္္  င့္ 
တမဝနမ္ မးကိ ု သတမ္တွေ္ပးရမတ င ္ ပိမုိရုငွး္လငး္တကိ ၿပ း အသံုးစ္ရိ္တမ္ မး သံုးစ္ ြဲ႔ပိငု္္  င့္တ ငမ္ ူ ရငွး္လငး္ျပည့္စ္ံုစ္ မေဖမ္ျပထမးာိုႏင္မႈ 
မရွေိၾကမငး္ ေတ ႕ရသည။္ အသုံးစ္ရိတ္သုံးစ္ ြဲ႔ပုိင္  ္င့္မွမ သေဘမသဘမဝအရ ပုိမုိ႐ုံးႈပ္ေထ းၿပ း ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္္းရ၏ လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးာွႏင့္ 
ထပ္ေနျ္င္း  ေရမယွက္ေနျ္င္းမ မးကုိ ေတ ႕ရသည။္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒေရးင ြ္ဲ႔  ိန္၌ ဇယမး- ၅ ရိွအ  ္န္ဘ႑မရင္းျမစ္္မ မးမွမ 
တညရိွ္ေနၿပ းျဖစ္္ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ ဘ႑မေင သုံးစ္ ြဲ႔မႈငုိင္ရမ လုပ္ပုိင္  ္င့္ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ 
အျမင္သေဘမထမးမ မးမွမမူ ေကမင္းစ္ မရင့္သန္ျ္င္းမရိွေသးေသမ အ္ က္ကုိလည္း တစ္္နည္းတစ္္ဖုံ ထင္ဟပ္လ က္ရိွေလသည္။ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအငင့္ ဘတဂ္ ကမ္ မးကိ ု အမ မးသေိအမင ္ ထတုျ္ပနေ္ၾကညမရမတ င ္ ပ င့္လငး္ျမငသ္မမႈမ မး 
တိးုတကလ္မသညမ္နွေ္သမ္လညး္ ေရ႕ွငကေ္ငမငရ္ ကရ္န ္ အမ မးအျပမးရွေိနေသးသည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ 
လုပ္ေငမင္မႈမ မးာွႏင့္ ဘ႑မေရးစ္ မံမႈတုိ႔ကုိ လူထုနမးလည္မႈ ျမင့္တက္ေစ္ရန္အတ က္ငုိလွ င္ ေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးကုိ 
အေသးစိ္တ္  ္ြဲ႔ျ္မးျပထမးၿပ း ရွင္းလင္း္ က္မ မးပါဝင္ေသမ ဘ႑မေရးအ္ က္အလက္မ မးကုိ ထုတ္ျပန္ေပးာိုႏင္ရန္လုိသလုိ 
ျပည္သူ႔ဘ႑မေင စ္ မံေရးာွႏင့္ ပတ္သက္သည့္ ာိုႏင္ငံတကမလက္္ံေသမ စံ္္ ိန္စံ္ၫႊန္းမ မးကုိ လုိက္နမက င့္သုံးာ္ိုႏင္ရန္လည္း 
လုိအပ္သည္။
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အပိငုး္ ၄ - ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းရေင မ မး 

အဓိကသုေတသနေမး  ္န္း။ ။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္မည္သုိ႔ေသမ အ  ္န္ဘ႑မမ မးကုိ ေကမက္္ံရရိွ ၾကသနည္း။ 

အဓကိအ္ ကမ္ မး 
 ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာွႏစ္္တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရ၏ စု္စု္ေပါင္းရေင မွမ က ပ္ ၁၃.၂ ထရ လ ယမ္ရိွၿပ း ဂ  ဒ ပ ၏ ၂၄% ာွႏင့္ ည မွ  

သည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရေင မွမ ၁.၂ ထရ လ ယမ္ျဖစ္္ၿပ း ဂ  ဒ ပ ၏ ၂% ာွႏင့္ ည မွ သည္။ 
 ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ေင မ မး၏ ၇၄% မွမ ေင စ္မရင္းဌမနမ မးာွႏင့္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ 

ေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ရိွၿပ း အ  ္န္မွ ရရိွေင မွမ စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၂% သမရိွသည။္ 
 ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မးရေင တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရ၏ပ့ံပုိးေင က အဓိကအက ငုံးျဖစ္္ၿပ း ၂၀၁၃-၁၄ 

ဘ႑မာွႏစ္္တ င္ ၄၈% ္န္႔ရိွသည္။ 

၄.၁ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသၾက း ရေင မ မးကိ ုၿ္်ံိဳငံုသံုးသပျ္္ ငး္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မးကုိ စ္တင္တည္ေထမင္္ ိန္မွစ္ၿပ း ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈတ င္ ၎တုိ႔၏အ္န္းက႑ကုိ ပုိမုိ 

တုိးတက္လမေအမင္ ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့သည။္ အ  ္န္ေကမက္္ံ  ္င့္မ မး လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္ ဘ႑မေရးေထမက္ပ့ံမႈမ မး ပုိမုိ 

တိုးျမႇင့္ေပးျ္င္းသည ္ထုိရညရ္ ယ္္ က္အတ က္ပင္ျဖစ္္သည္။ 

ပံု- ၆။ ျပညန္ယ ္တိငုး္ေဒသႀက းာွႏင့္ ျပညေ္ထမငစ္္ရုေင မ မး26 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္ာိုႏင္ငံ၏ စု္စု္ေပါင္းအစို္းရအသုံးစ္ရိတ္တ င္ ရမ္ုိင္ာႏႈန္းအနည္းငယ္ကုိသမ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳသည္။ 

 

ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ျပညသူ္႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈအ္န္းက႑မွမလည္း ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရာွႏင့္ယွဥ္လွ င္ မ မးစ္ မ 

ေသးငယ္သည။္ ၂၀၁၃-၁၄ဘ႑မာွႏစ္္တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရ၏ စု္စု္ေပါင္းရေင မွမ က ပ္၁၃.၂ထရ လ ယမ္ (ဂ  ဒ ပ ၏၂၄%)ာွႏင့္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရေင  ၁.၂ထရ လ ယမ္ (ဂ  ဒ ပ ၏၂%) ကုိ ာိႏႈင္းယွဥ္ၾကည့္ာိုႏင္သည္။27 

၄.၂ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ လပုင္နး္က႑အလိကုရ္ေင မ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္မ မးအတ င္းရိွ ေ္ါင္းစ္ဥ္တစ္္္ု္ င္းစ္ ကုိ အေၾကမင္းအရမႀက း သုံး္ုေအမက္တ င္ အသ းသ းထည့္ 
သ င္းထမးသည။္ ၎တုိ႔မွမ တရမး႐ုံုံးး္ ်ိဳပ္  ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္ာွႏင့္ စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္ (အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑)  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဌမနမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္င္သမ 

ယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး (ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္႐ုံုံးးမ မး)  ာ္ုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးတို႔ျဖစ္္ၾကသည္။ ထုိက႑ႀက းသုံး္ုအနက္ စု္စု္ေပါင္း 
ရေင ၏ ၇၃% ကုိ ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္င္႐ုံုံးးမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ စ္မရင္းသ င္းရၿပ း ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးက ၂၄% ာွႏင့္ 
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑က ၃% အသ းသ းရိွၾကသည။္ သက္ငုိင္ရမက႑ႀက းတစ္္္ုစ္ ေအမက္ရိွ ေ္ါင္းစ္ဥ္အေသးစိ္တ္မ မးကုိ ေနမက္ငက္ 

တ ြဲ႔ - ၅ တ င္ေဖမ္ျပထမးသည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး  ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မး၏ 

အ္န္းက႑မ မး  တမဝန္ာွႏင့္ ရည္ရ ယ္္ က္မ မးကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၆ ၌ေဖမ္ျပထမးသည္။  

                                                             
26ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း အမးလုံး၏ ရေင မ မး၌ ျမန္မမအစ္ိးုရ၏ လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈအဝဝတ င္ ာႏိုင္ငံပိုင ္
လုပ္ငန္းမ မး၏  အ္ က္အ္ မက မႈ  ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ အစ္ိုးရဌမနမ မးၾကမး ဘတ္ဂ က္သုံးစ္ ြဲ႔မႈ မျပတ္သမးမႈ  ေဝဝါးမႈမ မး ပါဝင္သည္ကုိ သိနမးလည္ထမးရေပမည္။ 
27အျပည္ျပည္ငုိင္ရမ ေင ေၾကးရန္ပံုေင အဖ ြဲ႔႕မ ွထုတ္ျပန္ေသမ ၂၀၁၄ ျပဌမန္း္ က္၄ အရ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စ္ုစ္ုေပါင္း ျပည္တ င္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (ဂ  ဒ ပ )မွမ 
က ပ္သန္းေပါင္း ၅၄၇၅၆ ျဖစ္္သည္။ 
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အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရိွ ရေင အမ မးစု္မွမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္မ မးာွႏင့္သက္ငုိင္ၿပ း ပမမဏအနည္း 
ငယ္သမလွ င္ ေင စ္မရင္း႐ုံုံးး  တရမး႐ုံုံးးမ မးာွႏင့္ ဥပေဒ႐ုံုံးးမ မးာွႏင့္သက္ငုိင္သည္။ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မးအရ ထုိက႑ေအမက္တ င္ 

ဝင္ေရမက္လမေသမ ရေင မ မးသည ္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရမွ ေင လုံးေင ရင္းေထမက္ပ့ံေင အျဖစ္္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔္  
ထမးေပးေသမ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင မ မးမွ အစိ္တ္အပုိင္းတစ္္္ုအျဖစ္္ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။ ယ္င္ာွႏစ္္မ မးာွႏင့္ မတူပြဲ႔ 
၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာွႏစ္္မွစ္၍ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင ကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ၁၄ ္ုအမး က ပ္သန္းတစ္္ေထမင္စ္  
အည အမွ  ္ြဲ႔ေဝ္ ထမးေပးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း အထူးႀကိ်ိဳတင္ေပးေင အျဖစ္္ရရိွၾကသည ္[၃]။ 

ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင ၏ ပထမအသုတ္ကုိ ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑မာွႏစ္္တ င္ စ္တင္္ ထမးေပးၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း 
တစ္္္ုလွ င္ က ပ္သန္းတစ္္ေထမင္စ္ ာွႏင့္ ေဝးလံေ္ါင္ဖ မးၿပ း အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မး အမးအနည္းငုံးျဖစ္္ေသမ ္ င္းျပည္နယ္အ 

တ က္ သန္းသုံးေထမင္ အသ းသ း္ ထမးေပး ြ္ဲ႔သ့ည္။ ထုိစ္ဥ္က အငုိပါရန္ပုံေင မ မးကုိ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနက ၿမိ်ိဳ႕နယ္ 

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ ပူးေပါင္းၿပ း စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔ ြဲ႔့ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ထိိန္း္ ်ိဳပ္စ္ မံမႈေအမက္ 

တ င္ရိွေနေစ္သည ္[၃]။ ၂၀၁၄-၁၅ တ င္မူ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအမးလုံး အည အမွ ရရိွၾကျ္င္းမရိွေတမ့ေပ [၄]။  

၂၀၁၃-၁၄ ္ ုာွႏစ္္အတ က္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ဘတ္ဂ က္တ င္ထည့္သ င္းေဖမ္ျပျ္င္း မရိွေသမ္လည္း ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မး 
အရ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အငင့္တ င္အေရးပါေသမ ရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္တစ္္္ုမွမ မြဲ႔ငာႏၵနယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးရန္ပုံေင  ျဖစ္္သည။္ ယင္းမွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 

တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္မ မးက ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ု္ င္းစ္ အတ က္ တစ္္ာွႏစ္္လွ င္က ပ္သန္းတစ္္ရမ ေထမက္ပ့ံေင ေပးေသမ အစ္ အစ္ဥ္ 

ျဖစ္္သည။္ ထုိရန္ပုံေင မွမ၂၀၁၃ ာုိႏဝင္ဘမလ ၁၅ ရက္တ င္  စ္တင္အေကမင္အထညေ္ဖမ္ေသမ ရန္ပုံေင အမ ်ိိဳးအစ္မးအသစ္္ ျဖစ္္သည။္ 

မြဲ႔ငာႏၵနယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးရန္ပုံေင မွမ ျပညေ္ထမင္စု္လႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္ကုုိယ္စ္မးလွယ္မ မး၏ လမ္းၫႊန္ 

ႀက းၾကပ္မႈေအမက္တ င္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္ မံ္ က္မ မး ေငမင္ရ က္ရန္ျဖစ္္ၿပ း ေရရရိွေရး  ေက းလက္လမ္းတံတမးမ မး  စ္မသင္ေက မင္း  
ေငးေပး္န္းစ္သညတုိ္႔ ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးာွႏင့္ အျ္မးၿမိ်ိဳ႕နယ္လုိအပ္္ က္မ မးအတ က္ အသုံးျပ်ိဳသည ္[၄]။ ယင္းရန္ပုံေင ကုိ ၂၀၁၃- 
၁၄ဘ႑မာွႏစ္္တ င္ စ္တင္မိတ္ငက္ၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ဘတ္ဂ က္တ င္မေဖမ္ျပပြဲ႔ ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္ 

ေအမက္တ င္ စ္မရင္းသ င္းေဖမ္ျပသည္။ 

၂၀၁၃-၁၄ စ္မရင္းမ မးအရ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၂၄% ကုိရရိွၿပ း အမ မးစု္ ျဖစ္္ေသမ ၉၉.၇% မွမ ျပည္သူ႔ 
ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမနမွ ရရိွျ္င္းျဖစ္္သည။္ က န္၀.၃% ကုိ ျမန္မမ့႐ုုံးပ္ရွင္လုပ္ငန္းာွႏင့္ ျမန္မမ့ငမးာွႏင့္ ေရထ က္ပစ္ၥည္းလုပ္ငန္း 
တုိ႔မွ ရရိွၾကသည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ စု္စု္ေပါင္းရေင မ မးကုိ ေအမက္ပါဇယမးတ င္ အက ဥ္း္ ်ိဳပ္ ေဖမ္ျပထမး သည။္ 

ဇယမး-၁။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မေင ကိ ုက႑အလိကု္္  ြဲ႔ျ္ မးထမးျ္ ငး္ (က ပသ္နး္) 

                                                             
28ဤေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ အ္ န္ေကမက္္ံရရွိေင မ မးကြဲ႔့သုိ႔ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အျ္မးရေင မ မးလည္း ပါဝင္သည္။  

  
အပု္္  ်ိဳပေ္ရးက႑ 

(တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ ္ ေရ႕ွေန္ ်ိဳပာွ္ႏင့္ 
စ္မရငး္စ္စ္္္  ်ိဳပ)္ 

အပု္္  ်ိဳပေ္ရးဌမနမ မးာွႏင့္ 
စ္ညပ္ငသ္မယမေရး အဖ ြဲ႔႕မ မး 

(ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္င႐္ုံးံုးမ မး)28 
ာႏို္ငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မး စ္စု္ေုပါငး္ 

ဧရမဝတ  ၁၅၇၄ ၆၃၆၆၁ ၃၄၅၁၉ ၉၉၉၃၄ 

ပြ္ဲ႔ ူးု ၃၀၅၆ ၄၄၈၇၄ ၁၉၀၇၆ ၆၇၀၀၆ 

္ ငး္ ၂၀၆၆ ၃၃၈၀၂ ၁၄၁၀၂ ၄၉၉၇၀ 

က္ င ္ ၂၄၁၄ ၃၅၈၇၀ ၁၇၁၆၀ ၅၅၄၄၄ 

ကယမး ၁၂၁၄ ၁၄၆၉၂ ၈၃၁၇ ၂၄၂၂၃ 

ကရင ္ ၁၄၉၉ ၁၉၀၇၅ ၉၄၅၄ ၃၀၀၂၈ 

မေက း ၁၉၅၄ ၁၁၄၁၂၄ ၂၅၀၃၅ ၁၄၁၁၁၃ 

မာၲႏေလး ၃၃၅၃ ၈၅၄၈၀ ၁၀၉၈၉ ၉၉၈၂၂ 

မ န ္ ၂၄၀၁ ၂၀၀၄၂ ၉၃၃၁ ၃၁၇၇၄ 

ရ္ိငု ္ ၁၁၁၀ ၅၂၀၉၇ ၂၅၆၈၄ ၇၈၈၉၁ 

စ္စ္က္ိငုး္ ၂၃၃၇ ၆၄၃၃၀ ၂၉၇၇၀ ၉၆၄၃၇ 

ရမွး္ ၂၈၄၅ ၁၀၅၃၅၈ ၆၄၀၀၂ ၁၇၂၂၀၅ 

တနသၤမရ  ၂၀၄၅ ၃၁၀၀၄ ၁၃၅၇၂ ၄၆၆၂၁ 

ရနက္နု ္ ၁၄၉၂ ၁၆၄၄၈၀ ၂၇၁၁ ၁၆၈၆၈၃ 

စ္စု္ေုပါငး္ ၂၉၅၄၀ ၈၄၈၈၈၉ ၂၈၃၇၂၂ ၁၁၆၂၁၅၁ 
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ၿ္ံ်ိဳ၍ငိုရေသမ္ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္တ င္ ရွမ္းျပညန္ယ္က ဘ႑မေင အမ မးငုံးရရိွၿပ း ရန္ကုန္ာွႏင့္ မေက းတုိင္းေဒသႀက းတုိ႔က ေနမက္တ င္ 

အစ္ဥ္လုိက္ရိွၾကသည္။ ထုိရန္ပုံေင ၏အမ မးစု္ကုိလည္း ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ စ္မရင္းသ င္းျ္င္း 
ျဖစ္္သည။္ ာုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မး ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ရွမ္းျပည္နယ္  ဧရမဝတ ာွႏင့္ စ္စ္္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀက းတုိ႔က အမ မးငုံး 
အစ္ဥ္လိုက္ရိွၾကၿပ း ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ အဓိကစ္မရင္းသ င္းရသည္။ 

၄.၃ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရေင အရငး္အျမစ္မ္ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရေင အရင္းအျမစ္္မွမ အကန္႔အသတ္မ မးစ္ မရိွသည္။ ရေင စု္စု္ေပါင္း၏ ၇၄% မွမ ဌမနမ မးာွႏင့္ 
ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ာွႏင့္သက္ငုိင္သည။္ အ  ္န္အ္မ မးမွရရိွေသမ ရေင မွမ ၂၀၁၃-၁၄ တ င္ စု္စု္ေပါင္း၏ ၅% 

္န္႔သမရိွသည။္ ယင္းကုိ ပုံ- ၇ တ င္ အေသးစိ္တ္ေဖမ္ျပထမးသည။္  

ပံု-၇။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မးာွႏင့္ အ္ ်ိဳးိ (က ပသ္နး္ေပါငး္) 

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ ဌမနငုိင္ရမမ မးက ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းရေင မ မး၏ ၇၄% ကုိကုိယ္စ္မးျပ်ိဳသည္။ 

 

ရသုံးမွန္းေျ္ေင စ္မရင္းဌမနသည၂္၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္၏ ရေင စု္စု္ေပါင္းမွ ထက္ဝက္္န္႔ကုိ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳၿပ း အမ မးစု္မွမ 

ျပည္ေထမင္စု္မွေထမက္ပ့ံေင မ မးမွ ရေင မ မးျဖစ္္္သည္။ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္ဌမန မ မးမွမမူ ဘ႑မေရးာွႏင့္ 

အ  ္န္ဝန္ႀက းဌမနလက္ေအမက္ရိွ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငုိင္ရမဌမနမ မးျဖစ္္ၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မးျပင္ငင္ေရးင ြဲ႔ျ္င္း  
ျပည္ေထမင္စု္ေထမက္ပ့ံေင မ မးကုိ စ္ည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔႕မ မး  ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ အျ္မးသက္ငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕ အစ္ည္းအသ းသ းသုိ႔ 
တစ္္ငင့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည့္ တမဝန္ကုိယူရသည။္  

ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည့္ ရန္ပုံေင မ မးကုိ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တ င္ မွတ္တမ္းတင္ထမးေသမ္လည္း ၎မွ 

တစ္္ငင့္က န္ဌမနငုိင္ရမ/အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသုိ႔ ျပန္လည္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈမ မးကုိမူ ထည့္သ င္းေဖမ္ျပျ္င္းမျပ်ိဳပါ။ ထုိ႔ေၾကမင့္ 

ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးက ႀက းမမးေသမပုိေင ကုိျပေလ့ရ္ိွၿပ း ထုိရန္ပုံေင မ မးကုိလက္္ံံရရိွသည့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း 
ဌမနငုိင္ရမမ မးက လုိေင ကုိေဖမ္ျပသည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္မ မးသည ္ယင္းမွတစ္္ငင့္ ျပည္ေထမင္စု္ 

ရန္ပုံေင  လက္္ံရရိွေသမ ဌမနမ မး၏ အသမးတင္ဘ႑မေရးအေျ္အေနကုိ သတ္မွတ္ငုံးျဖတ္ရန္ ျပည္စုံ္လုံေလမက္မႈမရိွသည္ကုိ 

သတိျပ်ိဳရမည္။  

ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင  ရရိွၿပ းေနမက္တ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမနသည ္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက း စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၂၄% ကုိ လက္္ံရရိွသည။္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးဝန္ႀက းဌမန လက္ေအမက္တ င္ ၁၉၆၅ ္ုာွႏစ္္၌ 

စ္တင္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္း ြ္ဲ႔့ေသမ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည ္ လမ္းပန္းငက္သ ယ္ေရးငုိင္ရမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မး 
ေငမက္လုပ္ေရးတ င္ အဓိကအ္န္းက႑မွ ေငမင္ရ က္ေပးသည္။ စု္စု္ေပါင္းဝန္ထမ္း ၂၃၀၀၀ အနက္မွ ထက္ဝက္္န္႔မွမ 

အင္ဂ င္န ယမမ မးျဖစ္္ၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး အမးလုံးတ င္႐ုံုံးး  ္ြဲ႔မ မးထမးရိွကမ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ အႀက းငုံးအစို္းရဌမနမ မး 
ထြဲ႔မွ တစ္္္ုအျဖစ္္ရိွေနသည။္ ဘ႑မေရးအရၾကည့္လွ င္လည္း ေအမက္ေျ္အငင့္ငင့္ကုိ လုပ္ပုိင္  ္င့္အမ မးငုံး  ္ြဲ႔ေဝေပးထမးေသမ 
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ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနတစ္္္ုျဖစ္္ၿပ း ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ ေငမက္လုပ္ေရးဝန္ၾက းဌမန၏ အသုံးစ္ရိတ္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမနမ မး၏ အသုံးစ္ရိတ္မွမ မတိမ္းမယိမ္းရိွေနသည ္[၂၂]။ 

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမန၏ ရေင အရင္းအျမစ္္မ မးအမးလုံးာွႏင့္ အ္ ်ိိဳးအစ္မးတုိ႔ကုိ အတိအက သိရိွရန္ 

မလ ယ္ကူေသမ္လည္း ရန္ပုံေင မ မး၏အမ မးစု္မွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရ က္ရန္အတ က္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရက 

္ ေပးေသမ စ္ မံ္ က္လ မထမးေထမက္ပ့ံေင မ မးအေပၚ အဓိကအေျ္ ္ံသည္။ အေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္ စ္ မံ္ က္မ မးကုိမူ 

မ မးေသမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္မ မးက သတ္မွတ္ငုံးျဖတ္ေပးေလ့ရိွသည္။ အတိအက ေျပမငုိာိုႏင္ျ္င္း 
မရိွေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စု္မွလ မထမးေထမက္ပ့ံေင မ မးမွမ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ 

အဓိကလမ္းေၾကမင္းတစ္္္ုျဖစ္္ေနၿပ း ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးကုိ ထိန္းေက မင္းစ္ စ္ဥ္ာ္ိုႏင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္္္ုလည္း 
ျဖစ္္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ လက္ရိွၾကံ်ိဳေတ ႕ေနရေသမ အေျ္အေနမွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ  ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မးကုိ 

တစ္္ဖက္မွ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေငမင္ရ က္ေနသလုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မး၏ အေျ္္ံအေငမက္အဥ  ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာွႏင့္ 
ပတ္သက္ေသမ စ္ မ္းေငမင္ရည္မ မးကုိပါ တစ္္ပါတည္းျမႇင့္တင္ေပးေနျ္င္းလည္း ျဖစ္္သည္။ 

ေဘမငက္ က-္၇။ လ မထမးလႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင ာွႏင့္ အလ တလ္ ႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင  

 
ရင္းျမစ္္ [၄] 

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ိတုိ႔ 
သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ တတိယအႀက းငုံးရေင အရင္းအျမစ္္ျဖစ္္ၿပ း စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၁၇% ္န္႔ရိွသည္။ ထုိ 

ရေင မ မးထြဲ႔မွ ၇၀% မွမ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္မ မးမွ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးမွ ရရိွျ္င္းျဖစ္္သည္။  

ပံု-၈။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မးာွႏင့္ အ္ ်ိဳးိအစ္မး (က ပသ္နး္) 

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသည ္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၇၅% 

္န္႔ကုိရရိွၾကသည္။ 

 

လ မထမးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ငိုသည္မွမ သ းျ္မးသတ္မွတ္ထမးေသမ ရည္ရ ယ္္ က္ ဥပမမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ အတ က္ သ းသန္႕သံုးစ္ ြဲ႔ရန္ 
သေဘမတူည ္ က္ျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ဘ႑မေင မ မးကိုငိုလိုသည္။ 

အလ တ္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ငိုသည္မွမ မူလက္္ံရရွိသူက မိမိစ္ိတ္တိုင္းက စ္ မံသံုးစ္ ြဲ႔ာႏုိင္ရန္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ဘ႑မေင မ မးျဖစ္္ သည္။ 
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အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွေင မ မးသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးရေင ၏ စု္စု္ေပါင္း ၅% ကုိကိုယ္စ္မးျပ်ိဳၿပ း ၎၏ထက္ဝက္မွမ 

ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးမွ ရရိွျ္င္းျဖစ္္သည။္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕မ မး၏ ၿမိ်ိဳ႕ျပဖ ံံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈ 
ေၾကမင့္ ထုိသုိ႔အ္ ်ိိဳးအစ္မးျဖစ္္ေနျ္င္းမွမ ထင္ရွမးေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမးတ င္ ကုိယ္ပ္ုိင္ရန္ပုံေင ရွမေဖ  
စု္ေငမင္းာိုႏင္မႈ စ္ မ္းရည္မည္မွ က မးျ္မးေနသည္ကုိ ေဖမ္ျပေနေသမသက္ေသလည္းျဖစ္္သည။္ ျပည္ေထမင္စု္မွ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသၾက းမ မးသုိ႔ ရံပုံေင မ မး  ္ြဲ႔ေဝ္ ထမးေပးရမတ င္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေင  ရွမေဖ ာိုႏင္စ္ မ္းကုိ 

ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးျ္င္း ရိွ/မရိွမသိရေသမ္လည္း ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕မ မး၏ ကုိယ္ပိုင္ရန္ပုံေင  ရွမာိုႏင္စ္ မ္းေၾကမင့္ 

၎တုိင္းေဒသၾက းမ မးရိွ ျပညသူ္ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးမွရရိွသည့္ ျပည္ေထမင္စု္မွရန္ပုံေင  
နည္းပါးေနျ္င္းမွမ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေင  ရွမေဖ ာုိႏင္စ္ မ္းေၾကမင့္ျဖစ္္ာိုႏင္သည္။ 

၄.၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရနပ္ံုေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္တ င္ ရန္ပုံေင အမ ်ိိဳးအစ္မးေျ္မက္မ ်ိိဳး  ္ြဲ႔ျ္မးမွတ္တမ္းတင္သည္။ ၎တု႔ိမွမ ေ္ းေင မွရေင   ေင လုံးေင ရင္း ရေင   
အျ္မးရေင   ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရေင   အ  ္န္ရေင ာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရမွ ေထမက္ပ့ံေသမရေင  တုိ႔ျဖစ္္ၾကသည။္29 

ထုိအမ ်ိိဳးအစ္မးေျ္မက္မ ်ိိဳးအလုိက္ ရရိွေသမရေင မ မးကုိ ပုံ- ၉ တ င္ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

ပံု-၉။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥအ္လိကု ္ရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရ၏ ေထမက္ပ့ံေင ာွႏင့္ အျ္မးရေင မ မးသည ္စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၈၅% ္န္႔ရိွသည ္

 

ပုံတ င္ေဖမ္ျပထမးသလုိ ျပညေ္ထမင္စု္အစို္းရမွ ေထမက္ပ့ံေသမရေင သည ္ စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၄၈% ရိွေနၿပ း ၎တုိ႔အနက္မွ 

အမ မးစု္သည ္ ျပည္္ေထမင္စု္အစုိ္းရမွ အျ္မးပ့ံပုိးမႈမ မးာွႏင့္အတူ ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသုိ႔ေရမက္ရိွသည။္ ထုိေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ 

မ မးေသမအမးျဖင့္ စ္မရင္းသ င္းေသမအျ္မးရေင မွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းတစ္္္ုလွ င္ က ပ္သန္းတစ္္ေထမင္စ္ ရရိွေသမ 

ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင ျဖစ္္သည။္ ဧရမဝတ တုိင္းေဒသႀက း  ကရင္ျပည္နယ္  မေက းတုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ မ န္ျပည္နယ္တုိ႔ 
တ င္မူ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈ ေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင ကုိ အျ္မးရေင မ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ထည့္သ င္းထမးသည။္ 

စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ အနည္းငယ္ေသမ အ္ ်ိိဳးအငမွ သမရိွေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအေတမ္မ မးမ မးသည ္ ၂၀၁၃- ၁၄ 

ဘတ္ဂ က္အတ င္း ‘အျ္မးရေင မ မး’ စ္မရင္းတ င္ ဌမနငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း အမ မးအျပမးကုိထည့္သ င္းထမးၾကသည။္ ထုိေင စ္မရင္း၏ 

အမ မးစု္ျဖစ္္ေသမ ၆၇% ကုိျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကရရိွၿပ း  စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးက ၁၄% ာွႏင့္ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ 

                                                             
29ရေင အမ ်ိိဳးအစ္မး ္ ြဲ႔ျ္မးသတ္မွတ္ျ္င္း အဓိပၸမယ္ယူင္ က္မ မးကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၇တ င္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသၾက း ဘတ္ဂ က္မ မးတ င္ 
ရေင အမ ်ိိဳးအစ္မး ၈မ ်ိိဳး္ ြဲ႔ျ္မး သတ္မွတ္ ပါဝင္ေသမ္လည္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ာႏွစ္္အတ င္း ရေင အမ ်ိိဳးအစ္မး ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ အတုိးရေင ာွႏင့္ ေ္ းေင မ ွ ရရွိေင ဟူ၍ 
မပါရွိေၾကမင္း သိရသည္။ 
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စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ က ၁၁% အသ းသ းရိွၾကသည္။30 စိ္တ္ဝင္စ္မးစ္ရမေကမင္းသညမွ္မ တစ္္ာ္ိုႏင္ငံလုံးမွ စ္ည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႔႕မ မးအမးလုံး၏ ရေင မ မးကုိ ထုိေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ တည တညမတည္း ထည့္သ င္းထမးသည့္ အ္ က္ျဖစ္္သည။္ 

‘ေင လုံးေင ရင္းရေင ’ မွမ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးစ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ မ မး၏ ရေင မ မးကုိ အဓိကစ္မရင္းသ င္းေသမ ေ္ါင္းစ္ဥ္ 

ျဖစ္္္သည။္ ႁ  ္င္း္ က္အေနာွႏင့္ ပြဲ႔္ူးတုိင္းေဒသႀက း  ္ င္းာွႏင့္ က္ င္ျပည္နယ္မ မးတ င္ ငင္းရြဲ႔မႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင က ပ္သန္းတစ္္ 

ေထမင္ကုိ ထုိေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အသုံးစ္ရိတ္အေနျဖင့္ ထည့္သ င္းျ္င္းရိွသည။္ ေင လုံးေင ရင္းရေင မ မး 
ရရိွသည့္အဓိကအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ အေသးစိ္တ္ မသိရိွရေသမ္လညး္ မ မးေသမအမးျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေငမင္မႈမ မးာွႏင့္ ေျမယမ 

ကြဲ႔့သုိ႔ေသမ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးကုိ တစ္္ငင့္စ္ မံသုံးစ္ ြ္ဲ႔  င့္ရရန္ အတ က္ ေ္ၚယူေသမ တင္ဒါေၾကးမ မးကုိ စ္မရင္းသ င္းေလ့ရိွသည ္[၂၃]။ 

အ  ္န္ရေင မ မးေအမက္တ င္ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း  ္န္  ေျမ  ္န္စ္သည္ျဖင့္ အရင္းအျမစ္္အလုိက္  ္ြဲ႔ျ္မးစ္မရင္းသ င္းထမးေလ့ရိွသည္။ 
ႁ  ္င္း္ က္အေနာွႏင့္ မာၲႏေလးတုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ က္ င္ျပည္နယ္တုိ႔တ င္ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွေင မ မးကုိ က ပ္ ၈ သန္းာွႏင့္ ၃၅ သန္းဟူ၍ 

အသ းသ း လုံးေပါင္းေဖမ္ျပထမးသညကို္ေတ ႕ရသည္။ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈမ မးသည ္ စု္စု္ေပါင္းရေင ၏အ္ ်ိိဳးအငအေနာွႏင့္ အျမင့္ 

ငုံးရိွေနေသမေဒသမ မးမွမ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တ င္ မာၲႏေလး  ရန္ကုန္ာွႏင့္ ဧရမဝတ တုိင္းေဒသႀက းတုိ႔ျဖစ္္ၾကသည ္(ပုံ- ၁၀)။31 

ပံု-၁ဝ။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတုိ႔၏ ရေင မ မးထြဲ႔တ င္ ျပည္ေထမင္စု္မွ ေထမက္ပ့ံေင အ္ ်ိိဳးအငနည္းပါးသည။္ 

 

၂၀၁၃- ၁၄ တ င္ ေ္ းငွမးထမးေသမ ရေင မ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရိွ ရန္ပုံေင အမးလုံးသည ္ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသုိ႔ေရမက္ရိွသည္။ ထုိေင  
ပမမဏသည ္ ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္၌လည္း ‘ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းသုိ႔ ေထမက္ပ့ံေင /ေ္ းေင မ မး’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ 

လည္း ေဖမ္ျပထမးၿပ း  ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္‘ေ္ းယူရေင ’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ာွႏင့္ ေယဘုယ အမးျဖင့္ အတူတူပင္ 

ျဖစ္္သည။္  

‘ာုိႏင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရရိွေသမရေင မ မး’ ေအမက္တ င္  ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသၾက းပုိင္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရရိွေသမရေင မ မးကုိ 

မွတ္တမ္းတင္သည္။ ႁ  ္င္း္ က္အေနာွႏင့္ စ္စ္္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀက းတ င္ ယင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ရရိွေသမရေင ကုိ ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မး 
ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ စ္မရင္းသ င္းသည္။ 

                                                             
30ဘတ္ဂ က္အမ ်ိိဳးအစ္မးမ မးအတ က္ သတ္မွတ္္ က္ပံုေသမရွိထမးေၾကမင္း အင္တမဗ  းမ မးမွ သိရသည္။ အျ္မးရေင အျဖစ္္ ေင လုံးေင ရင္းမဟုတ္ေသမ ပိုင္ငုိင္မႈမ မး 
ေရမင္း္ မႈမွရေင မ မး  ေကမက္္ံေၾကးမ မးာႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ မးမ ွ ရရွိေင မ မးအျဖစ္ ္ မွတ္တမ္းျပ်ိဳထမးသည္။ အင္တမဗ  းေျဖၾကမးသူမ မး ၏ ေျပမၾကမး္ က္မ မးအရ 
ရံုးသုံးပစ္ၥည္းမ မးာွႏင့္ ကုန္ပစ္ၥည္းမ မးကုိ ေရမင္း္ ျ္င္းျဖင့္ ရေင မ မးရွိလမပါက အျဖမးရေင  ေ္ါင္းစ္ဥေ္အမက္တ င္ ထည့္သ င္းၾကသည္ဟု သိရသည္။ အစ္ိုးရဌမနမ မးာွႏင့္ 
ငက္စ္ပ္လုပ္ငန္းမ မး၏ ကန္ထရိုက္စ္မ္ ်ိဳပ္ေဖမက္ဖ က္မႈမ မးာႏွင့္ လူတစ္္ဥ း္ င္းအမး ္ မွတ္သည့္ ဒဏ္ေၾကးရရွိေင မ မးကုိလည္း ဤေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ပင္ 
ထည့္သ င္းၾကသည္။ 
31၂၀၁၃-၂၀၁၄ ေျမယမ္ န္တ င္ ေျမယမအသုံးျပ်ိဳသူမ မးမွ ေျမယမအသုံးျပ်ိဳ္ င့္ လက္မွတ္ရရွိေစ္ရန ္အသုံးျပ်ိဳရသည့္ ကုန္က ေင မ မးပါ ပါဝင္သည္။ ေျမ္ န္သည္ မည္သည့္ 
အတုိင္းအတမအထိ လက္ရွိအေနအထမးမ ်ိိဳးျဖင့္ ငက္လက္ရွိေနမည္ကုိ ေရေရရမရမ မသိာႏိုင္ေပ။ လက္ရွိတ င္ ေျမ္ န္သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း ရေင ၏ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း 
အနည္းငယ္ကုိသမကုိယ္စ္မးျပ်ိဳလ က္ရွိသည္။ 
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ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာွႏစ္္အတ င္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအမ မးစု္သည ္ရေင ၏အမ မးစု္ကို ျပည္ေထမင္စု္မွ လႊြဲ႔ 
ေျပမင္းေပးေင မ မးအျဖစ္္လက္္ံရရိွၾကျ္င္းျဖစ္္သည။္ ရန္ကုန္  မာၲႏေလး  ဧရမဝတ   ပြဲ႔္ူးတုိင္းေဒသႀက းမ မးာွႏင့္ မ န္ျပည္နယ္တုိ႔တ င္ 

သမ စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၅ဝ%ေက မ္ကုိ အျ္မးအရင္းအျမစ္္မ မးမွ ရရိွၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။ ျပည္ေထမင္စု္မွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ၿပ းလွ င္ 

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးမွ 

ရရိွေသမရေင မ မးသည ္ဒုတိယအမ မးငုံးျဖစ္္သည္။ 

၄.၅ အ္ နာွ္ႏင့္ အ္ နမ္ဟတုေ္သမ ရေင မ မး 

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ ျပည္သူ႔ဝန္ေငမင္မႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ေသမ အမိႈက္သိမ္းငည္းျ္င္း  လမ္းမ းထ န္းျ္င္းာွႏင့္ 
ေရေပးေဝျ္င္း တုိ႔ကြဲ႔့သုိ႔ေသမ လုပ္ငန္းမ မးကုိ အဓိကတမဝန္ယူေငမင္ရ က္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ ရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္မ မးတ င္ 

အုိးအိမ္  ္န္မ မး ာွႏင့္ ဘ း  ္န္  အျ္မးဝန္ေငမင္မႈအဖုိးအ္မ မး  လုိင္စ္င္ေၾကးမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔႕မ မးမွေပးအပ္ေသမ 

ကုန္ပစ္ၥည္းာွႏင့္ ဝန္ေငမင္မႈအဖုိးအ္မ မးပါဝင္သည ္[၂၄]။ 

စု္စု္ေပါင္းရေင မ မးကုိ  ္ြဲ႔ျ္မ္းစိ္တ္ျဖမသုံးသပ္ျ္င္းသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရေင အရင္းအျမစ္္မ မးာွႏင့္ အ္ ်ိိဳးအစ္မးတုိ႔ 
ကုိေလ့လမရမတ င္ အသုံးဝင္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအ္ င္း္ င္း ာိႏႈ္င္းယွဥ္ရမတ င္လည္း စု္စု္ေပါင္းရေင ပမမဏ ာွႏင့္ 
အ္ ်ိိဳးအစ္မးတုိ႔က သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက း၏ လူဥ းေရကြဲ႔့သုိ႔ေသမ ဝိေသသမ မးကုိလည္း ထင္ဟပ္လ က္ရိွသည္။ 
ထုိ႔ေၾကမင့္ ပ မ္းမွ တစ္္ဥ း္ င္းရေင ကြဲ႔့သုိ႔ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိသုံးၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအ္ င္း္ င္း ပ မ္းမွ လူတစ္္ဥ း္ င္း 
စ္ အတ က္ ေကမက္္ံရရိွေသမ ရေင ပမမဏမ မးကုိ ာိႏႈင္းယွဥ္ၾကည့္ာုိႏင္သည္။32 ထုိရလမဒ္မ မးကုိ ပုံ- ၁၁ တ င္ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

ပံု-၁၁။ ၂၀၁၃-၁၄ ္ာွုႏစ္ ္စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ ပ မး္မ ွလတူစ္ဥ္ း္ ငး္စ္ အတ က ္ေကမက္္ ရံရွေိသမ ရေင မ မး 

က္ င္  မာၲႏေလးာွႏင့္ ကယမးတုိ႔တ င္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွ ေကမက္္ံရရိွေင မွမ လူတစ္္ဥ း္ င္းစ္  ပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးမ မးအရ 

ျမင့္မမးသည္။ 

 

ပုံ-၁၁ တ င္ ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔သုိ့႔ က္ င္ျပည္နယ္  မာၲႏေလးတုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ကယမးျပည္နယ္တုိ႔ရိွ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး 
သည ္၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာွႏစ္္အတ င္း လူတစ္္ဥ း္ င္းစ္ အတ က္ ပ မ္းမွ ေကမက္္ံရရိွေင အမ မးငုံးျဖစ္္ၿပ း ၃၅၀၀ က ပ္  ၂၈၀၀ က ပ္ာွႏင့္ 
၂၄၀၀ က ပ္စ္  အသ းသ းေကမက္္ံရရိွၾကသည္။ အျ္မးတစ္္ဖက္တ င္ အနိမ့္ငုံးေကမက္္ံရရိွၾကေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း 
မ မးမွမ ကရင္  ္ င္းာွႏင့္ စ္စ္္ကုိင္းတုိ႔ျဖစ္္ၿပ း ၉၈၃ က ပ္  ၈၄၂ က ပ္ာွႏင့္ ၁၅၅ က ပ္အသ းသ း ေကမက္္ံရရိွၾကသည္။  

                                                             
32ဤနည္းသည္ ာႏွိႈင္းယွဥ္ရန ္အသုံးျပ်ိဳေလ့ရွိေသမ နည္းလမ္းတစ္္္ုျဖစ္္ေသမ္လည္း လူဥ းေရထူထပ္သိပ္သည္းမႈ  သယ္ယူပို႔ေငမင္ေရးငုိင္ရမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ းာွႏင့္ 
အေကမက္အ္ န္ာႏႈန္း အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးအတ က္ တိက ေသမ အ္ က္အလက္ မေပးာုိႏင္ေၾကမင္း လက္္ံရမည္ ျဖစ္္သည္။ ၄င္းကုိ အညႊန္းသေဘမသမ အသုံးျပ်ိဳရန္ျဖစ္္သည္။ 
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စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ ရေင အမ မးစု္မွမ လုိင္စ္င္ေၾကး  တင္ဒါေၾကးာွႏင့္ ဝန္ေငမင္္မ မးမွ ရရိွျ္င္းျဖစ္္ၿပ း 
ဘ း  ္န္ာွႏင့္ပစ္ၥည္း  ္န္မ မးမွ အဓိက ရရိွျ္င္းမဟုတ္ေပ။ ရန္ပုံေင မ မးကုိ အရင္းအျမစ္္အမ ်ိိဳးအစ္မးမ မးအလုိက္ ာိႏႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါကလည္း 
စိ္တ္ဝင္စ္မးဖ ယ္ရမ က ြဲ႔ျပမးျ္မးနမးမႈမ မးကုိ ေတ ႕ာိုႏင္သည္။ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတုိ႔သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအမးလုံးတ င္ 

ဘ း  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈ အျမင့္ငုံးျဖစ္္သညကို္ေတ ႕ရၿပ း စ္စ္္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀက းတ င္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ပ မ္းမွ အ  ္န္ 

ေကမက္္ံမႈာႏႈန္းထမးတ င္ နိမ့္က ေသမ္လည္း ေကမက္္ံရရိွမႈထြဲ႔တ င္မူ ပစ္ၥည္း  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈအ္ ်ိိဳးအစ္မးမွမ ျမင့္မမးသည္ကုိ 

ေတ ႕ရသည။္ အဘယ့္ေၾကမင့္ ထုိသုိ႔က ြဲ႔ျပမးရျ္င္းျဖစ္္ေၾကမင္းသိာိုႏင္ရန္ အေသးစိ္တ္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးလုိ အပ္ေသမ္လည္း 
ေယဘုယ အမးျဖင့္ လူေနသိပ္သည္းင  စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးဖ ႕ံၿဖိ်ိဳးမႈ  အိမ္ျ္ံေျမေစ္ းာႏႈန္းာွႏင့္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ပုိင္ငုိင္မႈ 
အေျ္အေနမ မးာွႏင့္ ငက္စ္ပ္လ က္ရိွသညကုိ္ သိရိွာုိႏင္သည္။ 

ပံု- ၇ တ င္ေဖမ္ျပထမးသလုိ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးေကမက္္ံရရိွေသမ ပမမဏသည ္ က န္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအမးလုံးရိွ စ္ညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး စု္စု္ေပါင္းေကမက္္ံရရိွေင ထက္မ မးေနရမ လူတစ္္ဥ း္ င္း 
ပ မ္းမွ ေကမက္္ံရရိွမႈပမမဏအမးျဖင့္လည္း ရန္ကုန္တ င္ ၁၅၀၀၀ ာွႏင့္ မာၲႏေလးတ င္ ၅၀၀၀ က ပ္္န္႔ အသ းသ းေကမက္္ံရရိွေနၾက 

ေၾကမင္းသိရသည။္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးတ င္ သ းျ္မးဥပေဒျပဌမန္ေပးထမးေသမ 

က ယ္ျပန္႔သည့္လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မး ရိွေနၾကၿပ း လူေနထူထပ္၍ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈအျမင့္ငုံးေဒသမ မးကုိ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳေနၾကေသမ္လည္း 
တစ္္ာိုႏင္ငံလုံးအတုိင္းအတမျဖင့္ ၿ္ံ်ိဳငုံၾကည့္ပါက ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ င္း အ  ္န္ေကမက္္ံန္ိုင္မႈပမမဏ အလ န္ႀက းမမး 
စ္ မက မဟေနသည္ကုိ ျမင္ာိုႏင္သည္။ ထုိသုိ႔က မဟရျ္င္းအေၾကမင္းမ မးကုိ ေစ့္ေစ့္ငုံငုံေလ့လမာိုႏင္ရန္ လုိအပ္ေသမသတင္းအ္ က္အ 

လက္မ မးကုိ ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တ င္ရရိွျ္င္းမရိွေသမ္လည္း ထုိက မဟမႈအေၾကမင္းမ မးကုိ အျပည့္အစုံ္ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ 

ျ္င္းျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအတ က္ က ယ္ျပန္႔ေသမ သင္္န္းစ္မမ မးကုိ ရရိွာိုႏင္သည ္[၂၅]။ 

စ္ည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ ရေင ာွႏင့္ာိႏႈင္းယွဥ္ပါက အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈမွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ရေင တ င္ အလ န္ 

နည္းပါးေသမ အစ္ိ္တ္အပုိင္းျဖစ္္ေနသည္။ ထုိက မဟ္ က္ကုိ၂၀၁၃-၁၄္ုာွႏစ္္ လူတစ္္ဥ း္ င္းစ္  အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈာႏႈန္းထမးကုိ 

ေဖမ္ျပသည့္ ပုံ- ၁၂ တ င္ ေတ ႕ရိွာိုႏင္သည။္ 

ပံု-၁၂။ ၂၀၁၃-၁၄ လတူစ္ဥ္ း္ ငး္စ္  ပ မး္မ ွအ္ နေ္ကမက္္ ရံရွမိႈ 

တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးျဖင့္ၾကည့္ပါက ေျမယမ  ္န္ာွႏင့္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္တုိ႔သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအတ က္ 

အႀက းမမးငုံး အ  ္န္အရင္းအျမစ္္မ မးျဖစ္္သည္။ 

 

ပုံတ င္ျပထမးသကြဲ႔႔သုိ႔ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္၌ ေျမယမာွႏင့္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္မ မးသည ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ျပင္ပတ င္ ေကမက္ 

္ံရရိွေသမအ  ္န္မ မးအနက္ ပမမဏအမ မးငုံးျဖစ္္ေနသည။္ ႁ  ္င္း္ က္အေနာွႏင့္ ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးတုိ႔တ င္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈ 
မွမ အထူးျမင့္မမးသည္။33 ကယမးျပည္နယ္တ င္ ေျမ  ္န္အျပင္ သစ္္ေတမ  ္န္ာွႏင့္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္မ မး အဓိကေကမက္္ံရရိွၿပ း 
ဧရမဝတ တုိင္းေဒသႀက းတ င္မူ အင္းအုိင္  ္န္ အမ မးငုံးေကမက္္ံရရိွသည္။ 

                                                             
33၂၀၁၃-၂၀၁၄ လူတစ္္္ဥ း္ င္းရေင  စ္မရင္းတ င္ ေျမ္ န္သည ္ႀက းမမးေသမ ပမမဏအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသမ္လည္း ရေင ၏ အဓိကရလဒ္မွမ တစ္္ႀကိမ္သမေငမင္ရ က္ရေသမ 
ေျမယမမွတ္ပံုတင္ေၾကးမ မးမွ ျဖစ္္သည္။ 
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လူတစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈ (ပုံ- ၁၂) ာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အ  ္န္ဘ႑မေကမက္္ံရရိွမႈ 
(ပုံ- ၁၁) တုိ႔ကုိ ာိႏႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသမအ္ါတ င္လည္း ထူးျ္မး္ က္မ မးကုိ ေတ ႕ရသည္။ တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈျမင့္မမး 
ေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းတ င္ ေယဘုယ အမးျဖင့္ စ္ညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈ နိမ့္က သည္။ ထုိသုိ႔ 
ျဖစ္္ရျ္င္းမွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမး အ  ္န္ေကမက္္ံာိ္ုႏင္မႈအေျ္္ံမ မးမတူည မႈေၾကမင့္အျပင္ အျ္မးေသမ လူဥ းေရ 

ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းမႈာွႏင့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းငုိင္ရမ ဝိေသသမ မးေၾကမင့္လည္း ျဖစ္္ာုိႏင္သည။္ ထုိအ္ က္မ မးကုိ နမးလည္ျ္င္းသည ္အ  ္န္ဘ႑မပုိမုိ 

တုိးတက္ေကမက္္ံရရိွေရးကုိ ေငမင္ရ က္ရမတ င္ အေထမက္အကူမ မးစ္ မျဖစ္္ေစ္ာ္ိုႏင္သည။္  

၄.၆ အ္ နေ္ကမက္္ ရံရွမိႈ ပံုစ္မံ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မးဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ေထမင္သည့္ သက္တမ္းာုႏနယ္ေသးျ္င္းာွႏင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္ၾကည့္႐ုံးႈာုိႏင္မည့္ ဘတ္ဂ က္ 

ငုိင္ရမသတင္းအ္ က္အလက္မ မး ျပည့္ျပည့္စုံ္စုံ္မရိွျ္င္းေၾကမင့္ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈအစ္ဥ္အလမမ မးကုိ ေလ့လမသုံးသပ္ာိုႏင္ရန္ 

္က္ ြ္ဲ႔သည။္သုိ႔ရမတ င္ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏လတ္တေလမအ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈ စု္စု္ေပါင္းပမမဏာွႏင့္ အ္ ်ိိဳးအစ္မးမ မးကုိ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံဗဟုိစ္မရင္းအင္း႐ုံုံးးမွ ထုတ္ျပန္ေသမ အစ္ဥ္အငက္အ္ က္အလက္မ မးျဖင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ျ္င္းျဖင့္ 

ေယဘုယ လမ္းေၾကမင္းကုိ အၾကမ္းဖ ဥ္းမွန္းငာုိႏင္ျ္င္းမ ်ိိဳးေတမ့ရိွသည ္(ပုံ- ၁၃)။ 

ပံု-၁၃။ ၂၀၀၄-၀၅ မ ွ၂၀၁၃-၁၄ အတ ငး္ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး အ္ နဘ္႑မေကမက္္ ရံရွမိႈ အစ္ဥအ္လမပံုစ္မံ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အ  ္န္ရေင မ မးတ င္ သယ္ယူပုိ႔ေငမင္ေရးအ  ္န္  ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း  ္န္ာွႏင့္ ေရလုပ္ငန္းမ မးမွ 

ေကမက္္ံရရိွသည့္အ  ္န္မ မး အ္ ်ိိဳးအစ္မးအရအမ မးငုံးျဖစ္္သည္။  

 
ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ ဗဟိုစ္မရင္းအင္း႐ုံးံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသမ သတင္းအ္ က္အလက္မ မးာႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရမမ မး။ ဘ း္ န္ကို ၂ဝ၁၂- ၁၃ ဘတ္ဂ က္တ င္ 

သ းျ္မးေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရိွေသမေၾကမင့္ ယ္ုသံုးသပ္မႈတ င္ မပါဝင္ပါ။ 

ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအၾကမး အ  ္န္ေကမက္္ံမႈ သေဘမသဘမဝာွႏင့္ တမဝန္  ္ြဲ႔ေဝမႈမ မးတ င္ 

ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးရိွေသမေၾကမင့္ ယ္ုေလ့လမငန္းစ္စ္္္ က္မ မးကုိ ဂ႐ုုံးဓမၼထမးၿပ း ဖ င့္ငုိေကမက္္ က္္ ရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသမ္ ယ္ု 

ငန္းစ္စ္္မႈက ေ္တ္အငက္ငက္ အ  ္န္ဘ႑မရေင ပမမဏာွႏင့္  ္ြဲ႔ေဝေကမက္္ံရရိွမႈပုံစံ္မ မးကုိ ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ရမတ င္ အသုံးဝင္ 

ပါသည။္ 

ာိႏႈင္းယွဥ္သုံးသပ္မႈမ မးအရ သယ္ယူပုိ႔ေငမင္ေရး  ္န္(ဘ း  ္န္)  ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္ာွႏင့္ အင္းအိင္ု  ္န္မ မးသည ္ ေလ့လမ ြ္ဲ႔့သည့္ကမလ 
တစ္္ေလွ မက္လုံးတ င္ ေကမက္္ံရရိွမႈအ္ ်ိိဳးအစ္မး မတိမ္းမယိမ္းပင္ရိွေနေၾကမင္း သိာုိႏင္သည္။ စု္စု္ေပါင္း အ  ္န္အရင္းအျမစ္္ ္ုနစ္္မ ်ိိဳး 
အနက္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္ာွႏင့္ ဘ း  ္န္တုိ႔သည ္ စု္စု္ေပါင္း၏ ထက္ဝက္္န္႔အၿမြဲ႔ရိွၿပ း တမတမံ  ္န္  ဓမတ္သတၱ်ိဳပစ္ၥည္း  ္န္စ္သည္တုိ႔မွမ 
အစ္ဥ္အငက္ ပမမဏအနည္းငယ္သမရိွ ြ္ဲ႔့သည။္  
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အျ္မးတစ္္ဖက္တ င္မူ သစ္္ေတမထ က္ပစ္ၥည္းမ မးအေပၚေကမက္္ံေသမအ  ္န္ာွႏင့္ ေျမယမ  ္န္တုိ႔မွမ စု္စု္ေပါင္းပမမဏအရေရမ  
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ေကမက္္ံရရိွသည့္ စု္စု္ေပါင္းအ  ္န္ပမမဏ၏ အ္ ်ိိဳးအငအရပါ သိသိသမသမ 
ေျပမင္းလြဲ႔လမ ြ္ဲ႔့ေၾကမင္း ေတ ႕ရိွရသည။္ ဥပမမအမးျဖင့္ သစ္္ေတမ  ္န္မ မးသည ္ အစ္ဥ္အငက္ကအေရးပါေသမ အ  ္န္ဘ႑မ 
အရင္းအျမစ္္တစ္္္ုအျဖစ္္ ရိွေန ြ္ဲ႔့ေသမ္္လည္း ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး ေပၚေပါက္လမၿပ းေနမက္ပုိင္းတ င္ ေကမက္္ံရရိွမႈ 
ပမမဏ သိသိသမသမက ငင္းသ မး ြ္ဲ႔သ့ည္။ အေၾကမင္းမွမ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒတ င္ သစ္္ေတမသယံဇမတ  ္န္ 

ေကမက္္ံမႈကုိ ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအၾကမး  ္ြဲ႔ေဝေပးလုိက္ေသမေၾကမင့္လည္း ျဖစ္္ာ္ိုႏင္သည္။ 

၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္၌ ေျမယမ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈ သိသိသမသမျမင့္တက္လမရျ္င္းမွမ ေျမယမအသုံးျပ်ိဳ  ္င့္လုိင္စ္င္အတ က္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ 

ေက းတုိင္ာွႏင့္ ေျမစ္မရင္းဥ းစ္ းဌမနတ င္ မျဖစ္္မေနေလွ မက္ထမးရန္လုိအပ္သညဟု္ သတ္မွတ္လုိက္ျ္င္းေၾကမင့္ျဖစ္္သည္။34 ထုိသုိ႔ 
ေျပမင္းလြဲ႔လုိက္ျ္င္းေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈကုိ ေရရွညတ္ င္မည္သုိ႔သက္ေရမက္ေစ္မည္ 
မသိရေသမ္လည္း ေျမယမပုိင္ရွင္အမးလုံးကုိ ေျမယမအသုံးျပ်ိဳ  ္င့္လက္မွတ္မ မး မျဖစ္္မေနေလွ မက္ထမးရန္ ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာွႏစ္္တ င္ 

သတ္မွတ္ ြ္ဲ႔့ျ္င္းကုိ သိရိွရသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာွႏစ္္တ င္ ေျမယမ  ္န္္မ မးသိသိသမသမတုိးျမႇင့္ေကမက္္ံရရိွသကြဲ႔သုိ့႔ 
ေရွ႕လမမည့္ာွႏစ္္မ မးတ င္လည္း ငက္လက္ေကမက္္ံရရိွမညမ္ဟုတ္ဟု ္န္႔မွန္းသိရိွာိုႏင္သည္။ 

၄.၇ ၂၀၁၁-၁၂ မ ွ၂၀၁၅-၁၆ အတ ငး္ ျပညေ္ထမငစ္္မု ွလႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင မ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး စ္တင္တည္ေထမင္္ ိန္မွစ္၍ ၎တုိ႔၏ အေရးအပါငုံးရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္မွမ ျပည္ေထမင္စု္ 

အစို္းရပင္ျဖစ္္သည္။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑မာွႏစ္္မွစ္၍ ကုိယ္ပုိင္သ းျ္မးဘတ္ဂ က္မ မး ရိွလမေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရမွ ၎တုိ႔ထံ 

သုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မးကုိ ၂၀၁၁-၁၂ မွစ္၍ ျပည္ေထမင္စု္ဘတ္ဂ က္အတ င္း၌ပင္ စ္မရင္းသ င္း ေဖမ္ျပသည[္၃]။ ယင္းကုိ ပုံ-၁၄ 

တ င္ၾကည့္ာိုႏင္သည။္ 

ပံု-၁၄။ ၂၀၁၁-၁၂ မ ွ၂၀၁၅-၁၆ ကမလအတ ငး္ ျပညေ္ထမငစ္္မု ွျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေသမ ရပံံုေင မ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရန္ပုံေင မ မးသည ္စု္စု္ေပါင္းျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္တ င္ အ္ ်ိိဳးအစ္မး 
အမးျဖင့္ ျမင့္မမးတိုးတက္လမ ြ္ဲ႔့သည။္  

 
မွတ္္ က္ - ကိန္းဂဏန္းမ မးအမးလံုးတ င္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘ႑မေင  ္ ြဲ႔ေဝသံုးစ္ ြဲ႔ေရးဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသမ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္မ မး 
အႀကံ်ိဳးဝင္ျ္င္းမရိွပြဲ႔ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္ထုတ္ျပန္ေၾကညမမႈမ မးမွ ထုတ္ာႏႈတ္ရယူသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ကိန္းဂဏန္းမ မးကိုမူ ျပန္ၾကမးေရးဝန္ၾက း 
ဌမနမွ ေန႔စ္ဥ္ထုတ္ေဝေသမ ဧၿပ လ ၁၃ ရက္  ၂ဝ၁၅ ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစ္မမွ ရယူသည္။ 

ပုံတ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔သို့႔ ၂၀၁၁- ၁၂ ္ုာွႏစ္္မွစ္၍ၾကည့္လ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မး သိသိသမသမ 

တုိးတက္ျမင့္မမးလမသညကုိ္ ေတ ႕ာိုႏင္သည။္ ၂၀၁၁- ၁၂ တ င္ ၂.၂% သမရိွ ြ္ဲ႔့ရမမွ ၂၀၁၅- ၁၆ တ င္ ၈.၇% အထိ ျမင့္မမးလမ ြ္ဲ႔သ့ည္။ 
ေယဘုယ အမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရထံမွ ရန္ပံုေင မ မးကုိ တိုးတက္ရရိွလမၾကသည္ဟုငုိ 

ာိုႏင္ေသမ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္  စ္စ္္ကုိင္းာွႏင့္ မေက းတုိင္းေဒသႀက းတုိ႔သည ္ ၂၀၁၁ - ၁၂ ္ုာွႏစ္္မွစ္၍ၾကည့္လွ င္ က န္ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မးထက္ ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မပုိမုိတုိးတက္ရရိွ ြ္ဲ႔့ေၾကမင္းေတ ႕ရိွရသည။္ 

                                                             
34လယ္ယမေျမဥပေဒ အ္န္း (၂)  အပိုင္း (၄) တ င္ လယ္ယမေျမမ မးကုိ အသုံးျပ်ိဳ္ င့္ရွိသူသည္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ေျမစ္မရင္းဥ းစ္ းဌမနမွ ေျမယမအသုံးျပ်ိဳ္ င့္လက္မွတ္ကုိ ေလွ မက္ 
ထမးရန္လုိအပ္သည္။ ယင္းကုိ ရပ္က က္ာႏွင့္ ေက းရ မအုပ္စ္ုအငင့္ လယ္ယမေျမစ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔မႈေကမ္မတ မ မးမွ တငင့္ငင့္္ ထမးေပးာႏိုင္သည္။ 
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ပံု-၁၅။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးသို႔ ျပညေ္ထမငစ္္မု ွဘတဂ္ ကလ္ မထမးလႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင မ မး 

၂၀၁၅- ၁၆ ဘတ္ဂ က္တ င္ ရွမ္းျပည္နယ္  စ္စ္္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ က္ င္ျပညန္ယ္တု႔ိသည္ ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မလႊြဲ႔ေျပမင္းရရိွမႈ 
အျမင့္မမးငုံးျဖစ္္ ြ္ဲ႔့ၾကသည္။ 

 
ထုိအ္ က္က ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ရမတ င္ အ္ ်ိိဳးမည မႈမ မးရိွေနသည္ကိုေဖမ္ျပေသမ္လည္း ၎တုိ႔သည ္လူဥ းေရ 
အမးျဖင့္ အႀက းမမးငုံး ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္ ပါဝင္သည္ကုိေတမ့ သတိမူရမည္။ ထုိအ္ က္ကုိေထမက္ျပရန္ ပုံ- ၁၆ 

တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးအရ ျပည္ေထမင္စု္ဘ႑မ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္မႈ ပမမဏကုိ 

ေဖမ္ျပထမးသည္။35 

ပံု-၁၆။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္ တုိငး္ေဒသၾက းမ မးအတ က ္ျပညေ္ထမငစ္္ဘု႑မ လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးအပမ္ႈ တစ္ဥ္ း္ ငး္ပ မး္မ ွာႏႈနး္ 

တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးအရငုိလ င္ ္ င္း  ကယမးျပည္နယ္ာွႏင့္ တနသၤမရ တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင  
အျမင့္မမးငုံးရရိွၾကသည။္ 

 
အထက္ပါပုံမွေန၍ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑မာွႏစ္္တ င္ ္ င္းျပည္နယ္  ကယမးျပည္နယ္ာွႏင့္ တနသၤမရ တုိင္းေဒသႀက းတုိ႔သည ္ တစ္္ဥ း္ င္း 
ပ မ္းမွ စ္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရထံမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မးအမ မးငုံးရရိွ ြ္ဲ႔့ၾကေၾကမင္း သိာုိႏင္သည္။ ၎တုိ႔ရရိွေသမပမမဏမွမ 

လူတစ္္ဥ းစ္ လွ င္ ၂၆၂၀၀၀ က ပ္  ၁၇၄၀၀၀ က ပ္ာွႏင့္ ၁၀၃၀၀၀ က ပ္အသ းသ း္န္႔တုိ႔ျဖစ္္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကမင့္ထုိသုိ႔ တစ္္ဥ း္ င္း 
ပ မ္းမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ျမင့္မမးရသည္ကုိ သိရိွရျ္င္းမရိွေသမ္လည္း အငုိပါ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည ္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္မႈ 
အ  ္င့္အလမ္းမ မးအနည္းပါးငုံးျဖစ္္ၿပ း အေျ္္ံအေငမက္အဥ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈလည္း အနိမ့္ငုံးျဖစ္္ေနၾကသညကုိ္မူ သိရိွာိုႏင္သည[္၂၅], [၂၆]။ 

                                                             
35ျပည္ေထမင္စ္ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မးကုိ သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀက း၏ လူဥ းေရာွႏင့္ စ္မးကမ  တစ္္ဥ း္ င္းရေင  ကိန္းဂဏန္းကုိ တ က္ထုတ္သည္။ 
၂၀၁၄တ င္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ လူဥ းေရာွႏင့္ အိုးအိမ္တုိင္ရမ သန္းေကမင္စ္မရင္းေကမက္ယူမႈ၏ အပိုင္းတစ္္ပိုင္းအျဖစ္ ္ ပါဝင္ေသမ ကနဥ း သန္းေကမင္စ္မရင္းဇယမးမ မးအရ  
လူဥ းေရ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ အေျ္္ံတ က္ထုတ္ျ္င္းျဖစ္္သည္။ လူဥ းေရာွႏင့္ အိမ္ေၾကမင္းအရမစ္စ္္တမ္း- ၂၀၁၄  သန္းေ္ါင္စ္မရင္း အစ္ ရင္္စံ္မ အမွတ္၁။ 
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၄.၈ ျပညေ္ထမငစ္္လုႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင မ မးကိ ုေလလ့မသံုးသပျ္္ ငး္ 

အထက္တ င္ေဖမ္ျပ ြ္ဲ႔့သလုိပင္ ျပည္ေထမင္စု္ေင စ္မရင္းမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မးသည ္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ အေရး 
အပါငုံး ဘ႑မေင အရင္းအျမစ္္မ မးပင္ ျဖစ္္သည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမး မညသ္ည္ပမမဏမ မး လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည္ 
ကုိ ငုံးျဖတ္ျ္င္းသည ္ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ အစိ္တ္အပုိင္းတစ္္္ုပင္ျဖစ္္သည္။ သုိ႔ရမတ င္ အစို္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း အငင့္ငင့္အၾကမး 
ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမးတ င္ မတူည ေသမလုိအပ္္ က္မ မးကုိ မည္သုိ႔ဟန္္ က္ည ေအမင္ ျဖည့္ငည္းေပးသည္ာွႏင့္ 
ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင  ္ြဲ႔ေဝမႈ ငုံးျဖတ္္ က္မ မးကုိ ္ မွတ္ရမတ င္ မညသ္ည့္အ္ က္မ မးကုိ အဓိကထည့္သ င္း စ္ဥ္းစ္မးသညငုိ္ေသမ 

အ္ က္မ မးကုိမူ ေကမင္းစ္ မသိရိွရျ္င္းမရိွပါ။ 

၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၅-၁၆ ကမလအတ င္း ျပညေ္ထမင္စု္ရန္ပုံေင မွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရန္ပုံေင  
ပမမဏအနည္းအမ မးကုိ ရွင္းျပာိုႏင္ရန္အတ က္ လူမႈစ္ းပ မးာွႏင့္ လူဥ းေရဖ ြဲ႔႕စ္ည္းမႈအ္ က္အလက္မ မးာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင  
လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈ ပမမဏအၾကမးအငက္အစ္ပ္ကုိ Regression Analysis နည္းကုိသုံးၿပ း ေလ့လမငန္းစ္စ္္ထမးပါသည္။ (ေနမက္ 
ငက္တ ြဲ႔- ၈ ကုိၾကည့္ပါ) ထုိသုံးသပ္္ က္မွေန၍ ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈ အနည္းအမ မးပမမဏ၏ ၉၀% ္န္႔ကုိ 
ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အ္ က္အလက္ငါး္ုျဖင့္ ရွင္းျပာိုႏင္ေၾကမင္းေတ ႕ရသည္။ ၎တုိ႔မွမ သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ 

 ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္- ေဒသာၲႏရအစုိ္းရမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းငုိင္ရမ ပုံေသကုန္က စ္ရိတ္မ မးာွႏင့္ အာုႏမမနသေဘမ 
အမးျဖင့္ ငက္စ္ပ္သည ္ (ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္ကုိလုိက္၍ ဝန္ထမ္းဥ းေရာွႏင့္ ႐ုံုံးးအေငမက္အဥ   ပစ္ၥည္းပစ္ၥယမ မး 
လုိအပ္္ က္က ြဲ႔ျပမးသည)္ 

 နယ္ေျမအက ယ္အဝန္း- လမ္း  တံတမး  ေက မင္း  ေငး႐ုံုံးစ္ေသမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးတညေ္ငမက္ျပ်ိဳျပင္ထိန္း 
သိမ္းရန္ ဘ႑မေရးအရလုိအပ္္ က္ာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း၏ အက ယ္အဝန္းမွမ အာုႏမမန 

သေဘမအမးျဖင့္ တုိက္႐ုိုံးက္ငက္စ္ပ္ေနသည။္ 
 ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈမ ဥ္းေၾကမင္းေအမက္တ င္ ေရမက္ရိွေနေသမ လူဥ းေရအ္ ်ိိဳးအစ္မး - သက္ငုိင္ရမျပညန္ယ္/ တုိင္းေဒသႀက း 

၏ လူသမးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈလုိအပ္္ က္ကုိ ထင္ဟပ္သည။္ 
 အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုိအပ္္ က္ာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈအ  ္င့္အလမ္းမ မး္ ်ိိဳ႕တြဲ႔့ျ္င္း၏ ပမမဏအတုိင္းအတမကုိ 

ဓမၼဓိဌမန္သေဘမမဟုတ္ပြဲ႔ ္န႔္မွန္းတ က္္ က္ျ္င္း 
 လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မည့္ အ္ ္ိိန္အတုိင္းအတမပမမဏ- စု္စု္ေပါင္းျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မွမ ၂၀၁၁-၁၂ မွစ္၍ 

ငက္တုိက္တိုးတက္မ မးျပမးလမၿပ း (တုိးတက္မႈာႏႈန္းထမးမွမမူ စ္တင္ေလ မ့က လမသည)္ ထုိကမလအတ င္းမွမပင္ 
ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရမွ သုံးစ္ ြဲ႔ာုိႏင္ေသမ ျပည္သူ႔ဘ႑မေင စု္စု္ေပါင္းပမမဏမွမလည္း တုိးတက္ျမင့္မမးေနသည။္ 

လက္ေတ ႕ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈမ မးအရ သတ္မွတ္ကမလအတ င္း ျပညေ္ထမင္စု္မွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပး 
ေသမ ရန္ပုံေင အနည္းအမ မးပမမဏကုိ ၎တုိ႔၏ ရန္ပုံေင လုိအပ္္ က္ာွႏင့္ တုိက္႐ုိုံးက္ငက္စ္ပ္ေသမ အ္ က္ေပါင္းမ မးစ္ မကုိအေျ္္ံ၍ 

သတ္မွတ္ငုံးျဖတ္ေပးျ္င္း ျဖစ္္သညကုိ္ ေတ ႕ာိုႏင္သည္။ သုိ႔ရမတ င္ လႊြဲ႔ေျပမင္းမည့္ရန္ပုံေင ပမမဏကုိ ငုံးျဖတ္ရမတ င္ ထုိအ္ က္မ မး 
ကုိ အတိအလင္းထုတ္ေဖမ္ၿပ း ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မး တ က္္ က္ျ္င္းမ ်ိိဳးေတမ့ မဟုတ္ျပန္ေ္ ။ သုိ႔ရမတ င္ (အျ္မးအ္ က္အလက္မ မးကုိ 

ကိန္းေသထမးပါက) ရန္ပုံေင လုိအပ္္ က္မ မးေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ပုိမ မးေၾကမင္းကုိ ေတ ႕ရိွ 

ရျ္င္းမွမ ေကမင္းေသမအလမးအလမျဖစ္္သည။္ 

ထုိသုိ႔ငက္စ္ပ္မႈမ မးရိွေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ရည္ရ ယ္္ က္ာွႏင့္ လုိအပ္္ က္မ မးကုိ 

အတိအလင္း သိျမင္ရျ္င္းမရိွပြဲ႔ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ၏ ပမမဏာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအလုိက္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပး 
သည့္ပမမဏမ မးသည ္ စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လူမႈဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးကုိ ေငမင္ၾကဥ္းလမာုိႏင္ျ္င္းရိွမရိွ ယတိျပတ္ေျပမာိုႏင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ 

လူဥ းေရပုိထူထပ္ၿပ း ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္ပုိမ မးေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးက ရန္ပုံေင ပုိမုိလုိအပ္မည္ကုိမွန္းငာ္ိုႏင္ေသမ္ 

လည္း ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ုာွႏင့္တစ္္္ုၾကမးတ င္မူ အည အမွ  ္ြဲ႔ေဝေပးရန္ျဖစ္္ာိုႏင္ေ္  ပုိမ မးသည္။ ယ္င္ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့ေသမ သုေတသနတစ္္္ု 

တ င္ ဝန္ႀက း္ ်ိဳပ္တစ္္ဥ းက ေအမက္ပါအတုိင္းေျပမၾကမး ြ္ဲ႔့သည္။ 

 ‘ဗဟုိအစို္းရကအ္ုအ္ ိန္အထိ ကိစ္ၥေတ ကုိ အရင္ျမင္႐ုိုံးးျမင္စ္ဥ္အတ္ုိင္းျမင္ေနတုန္းပြဲ႔။ ရန္ပုံေင  ္ြဲ႔ေပးရင္လည္း မတူတြဲ႔ ့
 ေဒသေတ ၾကမးမွမ အမွ တငုံးျဖစ္္ေအမင္  ္ြဲ႔မေပးပြဲ႔ အမးလုံးတန္းတူအည အမွ ေပးဖုိ႔ကုိ ပုိအမးသန္တုန္းပါပြဲ႔။’ [၃] 

ထုိအျမင္က ယ္ုသုေတသနကေတ ႕ရိွ ြ္ဲ႔့ေသမ အ္ က္တစ္္္ုကုိ ေထမက္္ံလ က္ရိွသည္။ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းရန္ပုံေင မ မးတ င္ 
ေျပမင္းလြဲ႔္ ိန္ညိႇာုိႏင္ေသမ အ္ က္အလက္အ္ ်ိိဳ႕ပါဝင္ေသမ္လည္း မ မးေသမအမးျဖင့္ ကိန္းေသျဖင့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေလ့ရိွသည့္ အ္ က္ 
ပင္ျဖစ္္သည္။ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ရန္ပံုေင မ မး၏ အက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းမႈပုိမ မးေစ္ရန္အတ က္ ေဒသလုိအပ္္ က္မ မးကုိ ထည့္သ င္း 
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တ က္္ က္သည့္ အစိ္တ္အပ္ုိင္းမ မးကုိ တျဖည္းျဖည္း္ င္းပိုိတုိးသ မးၿပ း ပုံေသ  ္ြဲ႔ေဝသည့္ အစိ္တ္အပုိင္းမ မးကုိ ေလွ မ့္ သ မးရန္လုိအပ္ 
သည။္ 

ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင မ မးကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏လုိအပ္္ က္  ၎တုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေင မ မးေကမက္္ံာိုႏင္ 

စ္ မ္းာွႏင့္ ငက္စ္ပ္  ္ြဲ႔ေဝေပးသည့္ ပုံေသနည္းအေျ္္ံစ္နစ္္မွမ ပုိမုိသင့္ေလ မ္ေၾကမင္း အငုိျပ်ိဳနိုင္ပါသည။္ ယေန႔ေ္တ္ကြဲ႔့သို႔ 
ျပည္ေထမင္စု္လ ႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မး တစ္္ာွႏစ္္တျ္မး ပုိမုိျမင့္မမးေနေသမအ္ ိန္တ င္ ထုိသုိ႔ေျပမင္းလြဲ႔ေငမင္ရ က္ရန္ ပုိမုိသင့္ေလ မ္ပါ 
သည။္ ပုံေသနည္းအေျ္္ံစ္နစ္္သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ ရန္ပုံေင စ္ းငင္းမႈကုိ တည္ၿငိမ္ေစ္ၿပ း 
ႀကိ်ိဳတင္္န္႔မွန္းရန္လည္း လ ယ္ကူေစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရရန္ပုံေင မ မး  ္ြဲ႔ေဝေပးရမတ င္ မညသ္ည့္အ္ က္မ မး 
အေပၚ အဓိကအေျ္္ံထမးေၾကမင္းလည္း အတိအလင္းသိျမင္ေစ္ပါသည္။ ေနမက္ငုံးအေနာွႏင့္ ထုိသုိ႔လ ႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသည ္ငင္းရြဲ႔ 
မ ြဲ႔ေတမႈတုိက္ဖ က္ေရး  အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး  က န္းမမေရးေစ္မင့္ေရွမက္မႈျမႇင့္တင္ျ္င္းာွႏင့္ ပညမေရးက႑တုိး္ ြဲ႔႕ျ္င္း 
စ္သည့္ မူဝါဒေရးရမမ မးအတ က္ ဘတ္ဂ က္ညိႇာိႏႈင္းရမတ င္လည္း မ မးစ္ မအေထမက္အကူျပ်ိဳပါသည ္[၄]။ 

ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တ င္ အေသးစိ္တ္အ္ က္အလက္မ မး မသိရိွရေသးေသမ္လည္း ၂၀၁၅- ၁၆ ဘတ္ဂ က္ကုိ ေဖမ္ျမ လမ 
အေျ္္ံစ္နစ္္သုိ႔ စ္တင္ေျပမင္းလြဲ႔ေနၿပ ျဖစ္္ေၾကမင္း သိရသည္။ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရန္ပုံေင ကုိ 

တ က္္ က္ရမတ င္ လူဥ းေရ  တစ္္ဥ း္ င္းရေင ာွႏင့္ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈပမမဏ စ္သညတုိ္႔အေပၚ အေျ္္ံ၍ တ က္္ က္  ္ြဲ႔ေဝေနၿပ ျဖစ္္သည္ 
[၂၇]။ 

အက ဥး္္ ်ိဳပာွ္ႏင့္ မတွသ္မးရနအ္္ ကမ္ မး 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသၾက းအစ္ိးုရမ မး ေကမက္္ ရံရွေိသမ ရေင မ မးသည ္ျပညေ္ထမငစ္္မုေွကမက္္ ရံရွေိသမ ရေင မ မးာွႏင့္ ာိွႏ်ိဳငး္ယဥွလ္ ွင ္

အ္ ်ိိဳးအစ္မးပမမဏ အနညး္ငယသ္မရွေိသမ္လညး္ ရေင ေကမက္္ ရံရွမိႈမမွ တိးုတကလ္မ္ြဲ႔သ့ည။္ ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာွႏစ္္တ င္ 

ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင မွမ ၁၃.၂ ထရ လ ယမ္က ပ္ရိွၿပ း ဂ  ဒ ပ ၏ ၂၄% ာွႏင့္ ည မွ သည။္ ာိႏႈင္းယွဥ္္ က္အမးျဖင့္ အလမးတူ္ုာွႏစ္္၌ပင္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ ေကမက္္ံရရိွေင မ မးမွမ ၁.၂ ထရ လ ယမ္က ပ္ရိွ ၿပ း ဂ  ဒ ပ ၏ ၂% ္န႔္ရိွသည္။ 

ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ မ့္  ေရးဒ ေရသည ္ သသိမထငရ္မွးစ္ မျဖစ္ေ္ပၚေနသည။္ ျပညေ္ထမငစ္္မု ွ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက း 
မ မးသို႔ ျပညေ္ထမငစ္္၏ုအသံုးစ္ရတိမ္ ွလႊြဲ႔ေျပမငး္ေင သည ္၂၀၁၁-၂၀၁၂ ္ာွုႏစ္တ္ င ္၂.၂ ရမ္ိငုာွ္ႏ်ိဳနး္သမရွိ္ ြဲ႔ရ့မမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ္ာွုႏစ္တ္ င ္

၈.၇ ရမ္ိငုာုွ္ႏနး္သို႔တိးုတကလ္မ္ြဲ႔သ့ည။္  

သို႔ရမတ င ္ ဘတဂ္ ကမ္တွတ္မး္မ မးကိ ု ေလလ့မၾကည့္ျ္ငး္ျဖင့္ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးအၾကမးတ င ္ က ြဲ႔ျပမးျ္ မးနမး္ ကမ္ မးရွ ိ
ေနေၾကမငး္ေတ ႕ရသည။္ ထုိသုိ႔ျဖစ္္ရျ္င္းမွမ ဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ ဘုံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ မးာွႏင့္ စ္ည္းမ ဥ္းစ္ည္းကမ္းမ မးမရိွ 

ျ္င္းေၾကမင့္လည္းျဖစ္္သည။္ ဥပမမအမးျဖင့္ အ  ္န္ေကမက္္ံံရရိွေသမ ရေင မ မးသည ္ သက္ငုိင္ရမဌမနတစ္္္ု၏စ္မရင္းသုိ႔ သတ္ 

သတ္မွတ္မွတ္ေရမက္ရိွျ္င္းမရိွပြဲ႔ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မးသည ္ မညသ္ည့္ဌမနအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းသုိ႔ ေရမက္ရိွမည္ကုိလည္း 
ထုတ္ျပန္ေၾကညမေသမ ဘတ္ဂ က္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးတ င္ ထည့္သ င္းေဖမ္ျပျ္င္းမရိွေပ။  

၂၀၁၃- ၁၄ ္ာွုႏစ္အ္တ က ္ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးရေင ၏ထကဝ္က္္ န္႔မမွ ဘတဂ္ ကဌ္မနမ မး၏ စ္မရငး္သို႔ဝငေ္ရမကသ္ည။္ 
၎တုိ႔အနက္အမ မးစု္မွမ ျပည္ေထမင္စု္မွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင /ေထမက္ပ့ံေင မ မးျဖစ္္သည။္  

ဘတဂ္ ကဌ္မနမ မးသို႔ ဝငေ္ရမကလ္မေသမ ျပညေ္ထမငစ္္လုႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင မ မးကိ ု ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးရွ ိ ဌမနငို္ငရ္မမ မး  
အဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္မ မးာွႏင့္ ာိုႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မးသို႔ ငကလ္ကလ္ႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးသည။္ သို႔ရမတ င ္ထိသုို႔ဌမနငိငုရ္မအ္ ငး္္ ငး္ ဘ႑မေရးအရ 

ငကသ္ ယမ္ႈမ မးာွႏင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ရငွး္လငး္တကိ ေသမ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ မးမရွျိ္င္းေၾကမင့္ ေဒသာၲႏရအငင့္ ဌမနငုိင္ရမ 

အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ု၏ ဘ႑မေရးငုိင္ရမအေျ္အေနကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညမထမးေသမ ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိၾကည့္၍ 

္န္႔မွန္းတ က္္ က္ာုိႏင္ရန္ ္က္ ြ္ဲ႔သည။္ 

ဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥမ္ မးကိ ု အေသးစ္တိထ္ပမ္ံ္  ြဲ႔ထတုာုိ္ႏငပ္ါက ဘတဂ္ ကင္ို္ငရ္မပ င့္လငး္ျမငသ္မမႈ ပိမုိတုိးုတကလ္မမညျ္ဖစ္သ္ည။္ 
ဥပမမ ာွႏစ္္စ္ဥ္ပုံမွန္ရရိွမည့္ အ  ္န္ေကမက္္ံမႈမ မးာွႏင့္ တစ္္ႀကိမ္တည္းသမေကမက္္ံရရိွမည့္ လုိင္စ္င္ေၾကးရေင တုိ႔ကုိ ဘတ္ဂ က္တ င္ 

 ္ြဲ႔ျ္မးသိျမင္ာိုႏင္မႈ မရိွျ္င္းမ ်ိိဳးျဖစ္္သည္။ ထုိရေင ာွႏစ္္မ ်ိိဳး၏ သေဘမသဘမဝ လ န္စ္ မက ြဲ႔ျပမးေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရးေပၚလစ္ မ မးတ င္ 

သ းျ္မးစ္ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးရသည္။ အလမးတူပင္ ‘အျ္မးရေင မ မး’ အမည္ရိွ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္လည္း မတူည ေသမ 

အေၾကမင္းအရမေပါင္းစုံ္ကုိ သိမ္းက ်ံိဳးထည့္သ င္းထမးျ္င္းမ ်ိိဳးျဖစ္္ေနသည္။ 



34 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရေင မ မးတ င ္ အ္ နေ္ကမက္္ ရံရွမိႈက ၅% သမရွရိမ ၎တို႔အေနာွႏင့္ ျပညေ္ထမငစ္္လု ႊြဲ႔ေျပမငး္ေင  
မ မးကိသုမ အဓကိရနပ္ံုေင အျဖစ္ ္ အမးကိးုအမးထမးျပ်ိဳေနရဥ းမညျ္ဖစ္သ္ည။္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းမ မး စု္စု္ေပါင္းရေင ၏ ၄၈% ရိွသည။္ 

အပု္္  ်ိဳပေ္ရး  ာိုႏငင္ေံရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးက႑မ မးအမးလံုးတ င ္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ျ္ငး္ အျမင့္မမးငံုးျဖစ္ေ္သမ စ္ညပ္ငသ္မယမေရး 
အဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ကို္ယပ္ိငုရ္ေင အျမင့္ငံုး ရမွေဖ ေကမက္္ ာိုံႏငေ္သမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္မ မးျဖစ္ေ္နသညမ္မွ မထးူငနး္ေသမကစိ္ၥပငျ္ဖစ္ ္သည။္ 
သုိ႔ရမတ င္ လက္ရိွကန္႔သတ္္ က္မ မးျဖစ္္ေသမ ပုိလွ ံဘ႑မေင မ မးကုိ ေနမက္တစ္္ာွႏစ္္သုိ႔သယ္ေငမင္သ မးာိုႏင္မႈမရိွျ္င္း စ္သည့္ 
အ္ က္မ မးက စ္ညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ ဘ႑မေရးစ္ မံေငမင္ရ က္မႈမ မးကုိ ကန္႔သတ္လ က္ရ္ိွသည။္ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေနေသမ ရနပ္ံုေင မ မးသည ္ ျပညေ္ထမငစ္္အုသံုးစ္ရတိတ္ င ္ ပါဝငမ္ႈအ္ ်ိိဳးအစ္မး 
ေန႔တျ္ မးျမင့္မမးေနသည။္ လႊြဲ႔ေျပမငး္ေင ပမမဏမ မးမမွမ ူ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ လိအုပ္္  ကမ္ မးအလိကု ္ က ြဲ႔ျပမးသည။္ 
သုိ႔ရမတ င္ ထုိရန္ပုံေင ၏မ မးျပမးေသမပမမဏကုိ ပုံေသာႏႈန္းထမးျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည။္ ထုိရန္ပုံေင မ မး တစ္္ာွႏစ္္ထက္ 

တစ္္ာွႏစ္္ တုိးတက္မ မးျပမးလမျ္င္းာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဘ႑မအရင္းအျမစ္္အျဖစ္္ ပုိမုိအေရးပါလမျ္င္းတုိ႔ေၾကမင့္ 
ရွင္းလင္းတိက ၿပ း ျပည္သူမ မးအလ ယ္တကူေလ့လမာိုႏင္ေသမ ပုံေသနည္းအေျ္္ံျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာိုႏင္ပါက ဘ႑မေရးအရ 

ပ င့္လငး္ျမငသ္မမႈ ပိမုိတုုိးတကလ္မမညျ္ဖစ္ပ္ါသည။္
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အပိငုး္ငါး - ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏အသံုးစ္ရတိမ္ မး 

သုေတသနေမး  ္န္း။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရန္ပုံေင မ မးကုိ မည္ကြဲ႔သုိ့႔သုံးစ္ ြဲ႔ၾကသနည္း 

အဓကိအ္ ကမ္ မး 

 ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာွႏစ္္အတ င္း ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရ၏ စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္မွမ က ပ္ ၁၆.၁ ထရ လ ယမ္ရိွၿပ း ဂ  ဒ ပ ၏ ၂၉% 
ာွႏင့္ ည မွ သည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္မွမ က ပ္ ၁.၂ထရ လ ယမ္ရိွၿပ း ဂ  ဒ ပ ၏ ၂% 

္န္႔ရိွ သည္။  
 ၂၀၁၃-၁၄္ုာွႏစ္္တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး အသုံးစ္ရိတ္၏စု္စု္ေပါင္း၅၄% ကုိ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက 

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ရ က္ျ္င္း ျဖစ္္သည္။ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ 

စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးသည ္ရန္ပုံေင သုံးစ္ ြဲ႔မႈ ဒုတိယအမ မးငုံးျဖစ္္ၿပ း စု္စု္ေပါင္း၏ ၂၃% ရိွသည္။ 
 ၂၀၁၃-၁၄ တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဘတ္ဂ က္စု္စု္ေပါင္း၏ ၆၂% ကုိ သမမမန္သုံးေင စ္မရင္းျဖင့္ေဖမ္ျပျပ း 

၂၃% ကုိ ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင စ္မရင္းတ င္ ေဖမ္ျပသည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ င္းတ င္ ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင  
ပမမဏာွႏင့္ အ္ ်ိိဳးအစ္မးမ မးက ြဲ႔ျပမးမႈႀက းမမးသည္။  

၅.၁ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသၾက းမ မး အသံုးစ္ရတိက္ိၿု္ ်ံိဳငံုသံုးသပျ္္ ငး္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး စ္တင္တည္ေထမင္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းၿပ းေနမက္တ င္ ျပညသူ္႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ၌ ၎တုိ႔၏အ္န္းက႑ကုိ 

ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိ်ိဳးပမ္းအမးထုတ္ ြ္ဲ႔့မႈ အမ မးအျပမးရိွသည္။ ဥပေဒျပဌမန္းမႈငုိင္ရမ သ းျ္မးတမဝန္ဝတၱရမးမ မး  ္ြဲ႔ေဝေပးျ္င္း  ဌမနငုိင္ရမ 

မ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးကုိ ၎တုိ႔၏စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈေအမက္သုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ျ္င္းစ္သည္တုိ႔ကုိ ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့သည္။ လက္ရိွအ္ ိန္ 

တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အသုံးစ္ရိတ္သည ္ က ပ္ ၁.၂ ထရ လ ယမ္ သုိ႔မဟုတ္ ဂ  ဒ ပ ၏ ၂% ရိွသည္။ ယင္းကုိ 

ျပည္ေထမင္စု္အသုံးစ္ရိတ္ ၁၆.၁ ထရ လ ယမ္  ဂ  ဒ ပ ၏ ၂၉% ာွႏင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္ၾကည့္ာိုႏင္သည္။ 

ပံု-၁၇။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးအသံုးစ္ရတိာွ္ႏင့္ စ္စု္ေုပါငး္အစ္ိးုရအသံုးစ္ရတိ ္၂၀၁၃-၁၄ ္ာွုႏစ္3္6 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအသုံးစ္ရိတ္သည ္စု္စု္ေပါင္းအစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္၏ ေသးငယ္ေသမ အစိ္တ္အပုိင္းမွ သမျဖစ္္သည ္

 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အသုံးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးကုိ ေ္ါင္းစ္ဥ္ႀက းသုံး္ုအျဖစ္္  ္ြဲ႔ျ္မးထမးသည္။ ‘တရမး႐ုံုံးး္ ်ိဳပ္  ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္ာွႏင့္ 

စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္’ (စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး)  ‘အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဌမနမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္င္သမယမအဖ ြဲ႔႕မ မး’ (ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕ 
မ မး) ာွႏင့္ ‘ာ္ုိႏင္ငံပုိင္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး’ ဟူ၍ျဖစ္္သည္။ ထုိေ္ါင္းစ္ဥ္ႀက းသုံး္ုအနက္ ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး 
ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ၆၆%  ာ္ုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မး ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ၂၅% ာွႏင့္ စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ၉% တုိ႔ 
အသ းသ းျဖစ္္ၾကသည္။37 ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာွႏစ္္၏ စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး  ္ြဲ႔ျ္မးထမးျ္င္းကုိ ဇယမး- ၂ တ င္ ေလ့လမာုိႏင္သည။္ 

 

                                                             
36ေနမက္ထပ္ဘ႑ာေင ္ ြဲ႔ေင သုံးစ္ ြဲ႔ေရး ဘတ္ဂ က္ကုိ ဖယ္ထုတ္မည္ငုိပါက ျပည္ေထမင္စ္ု စ္ုစ္ေုပါင္း ဘတ္ဂ က္သုံးစ္ ြဲ႔မႈ သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ္ုာွႏစ္္အတ င္း က ပ္သန္းေပါင္း 
၁၆၁၄၁ ရွိသည္။ တ က္္ က္မႈအလုံးစ္ံုတ င္ ာႏိုင္ငံပိုင ္ လုပ္ငန္းမ မးကုိ ဖယ္္ န္ထမးေသမ္လည္း ာုိႏင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးသည္ အစ္ိုးရဌမနမ မးအတ က္ ႀက းမမးေသမ 
ထည့္ဝင္မႈရွိေသမေႀကမင့္ ဤစ္မတမ္းတ င္ ထည့္သ င္းျ္င္းျဖစ္္သည္။ 
37ေ္ါင္းစ္ဥ္္  ြဲ႔တစ္္္ုစ္ ေအမက္တ င္ ပါဝင္ေသမ အမွတ္စ္ဥ္တပ္အမ ်ိိဳးအမည္မ မး၏  အေသးစ္ိတ္စ္မရင္းကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၅တ င္ ၾကည့္ရႈာႏိုင္သည္။ ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး  
ဥ းစ္ းဌမနမ မး  အစ္ိုးရဌမနမ မး၏ အ္န္းက႑  တမဝနဝ္တၱရမးမ မးာႏွင့္ ဥ းတည္္ က္မ မးကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၆တ င္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ 
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ဇယမး- ၂။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းဘတဂ္ ကမ္ မးကိ ုအမ ်ိဳးိအစ္မးအလိကု္္  ြဲ႔ျ္မးထမးပံု (က ပသ္နး္) 

  

အပု္္  ်ိဳပေ္ရးက႑ 

(တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ ္ ေရ႕ွေန္ ်ိဳပာွ္ႏင့္ 
စ္မရငး္စ္စ္္္  ်ိဳပ)္ 

အပု္္  ်ိဳပေ္ရးဌမနမ မးာွႏင့္ 
စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး 

(ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္င႐္ုံးံုးမ မး) 
ာႏို္ငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မး စ္စု္ေုပါငး္ 

ဧရမဝတ  ၄၅၄၃ ၆၁၂၂၅ ၃၄၁၆၅ ၉၉၉၃၃ 

ပြ္ဲ႔ ူးု ၅၄၂၅ ၄၁၇၀၁ ၁၈၈၈၂ ၆၆၀၀၆ 

္ ငး္ ၁၀၆၆၁ ၂၃၉၆၁ ၁၄၃၉၈ ၄၈၉၆၃ 

က္ င ္ ၃၅၉၄ ၃၃၉၇၁ ၁၆၈၇၅ ၅၄၄၄၄ 

ကယမး ၄၇၇၀ ၁၃၁၉၇ ၈၂၃၆ ၂၆၂၀၄ 

ကရင ္ ၃၇၂၆ ၁၆၇၇၇ ၉၅၂၄ ၃၀၀၂၈ 

မေက း ၄၉၄၈ ၁၁၀၂၄၄ ၂၅၉၂၂ ၁၄၁၁၁၃ 

မာၲႏေလး ၈၀၉၂ ၈၀၇၉၅ ၁၀၉၃၄ ၉၉၈၂၂ 

မ န ္ ၃၆၁၀ ၁၈၉၇၂ ၉၁၉၁ ၃၁၇၇၃ 

ရ္ိငု ္ ၁၂၉၇၁ ၄၀၄၉၇ ၂၅၄၂၄ ၇၈၈၉၂ 

စ္စ္က္ိငုး္ ၁၁၅၆၂ ၆၃၆၀၀ ၂၉၂၇၄ ၁၀၄၄၃၆ 

ရမွး္ ၇၄၆၃ ၉၆၀၈၀ ၆၈၆၆၂ ၁၇၂၂၀၅ 

တနသၤမရ  ၈၆၈၉ ၂၄၄၁၆ ၁၃၃၄၇ ၄၆၄၅၃ 

ရနက္နု ္ ၁၈၃၆၃ ၁၄၆၃၇၃ ၃၉၄၂ ၁၆၈၆၈၃ 

စ္စု္ေုပါငး္ ၁၀၈၃၇၆ ၇၇၁၈၀၈ ၂၈၈၇၇၈ ၁၁၆၈၉၆၁ 

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ အသုံးစ္ရိတ္မ မးမွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအသုံးစ္ရိတ္၏ ေသးငယ္ေသမအစိ္တ္အပုိင္း 
သမျဖစ္္သည္။ ထုိေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ အစို္းရအဖ ြဲ႔႕အသုံးစ္ရိတ္မွမ ၆၉% ရိွၿပ း တရမး႐ုံုံးးမ မးာွႏင့္ ေင စ္မရင္းဌမနမ မးက ၁၁% စ္ ာွႏင့္ 
ဒုတိယေနရမတ င္ရိွသည္။  

‘ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး’ သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ အမ မးငုံးသုံးသူမ မးျဖစ္္ၿပ း 
ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ဌမနငုိင္ရမအေနာွႏင့္) က ၄၄%  ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ က ၁၆% ာွႏင့္ 
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးက ၁၁% အသ းသ းရိွၾကသည္။ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွမ လုပ္ငန္းက႑အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးရိွသျဖင့္ 

၂၀၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တ င္ ဌမနငုိင္ရမအေနာွႏင့္ေရမ ာ္ုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအေနာွႏင့္ပါ စ္မရင္းသ င္းထမးသည။္ ာုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအေနာွႏင့္ 
ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အသုံးသည ္စု္စု္ေပါင္းာ္ုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးအသုံးစ္ရိတ္၏ ၉၉.၆% အထိရ္ိွသည္။38 

‘ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးလုပ္ငန္းမ မး’ သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအသုံးစ္ရိတ္၏ ၆၆% ရိွေသမ္လည္း ထုိ 

အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ ဌမနငါး္ုကသုံးစ္ ြဲ႔ေနျ္င္းျဖစ္္သည္။ ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တ င္ ဌမနေပါင္း ၂၁ ္ုကုိေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း 
ဘတ္ဂ က္စု္စု္ေပါင္း၏ ၈၉% ကုိ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမန  ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး  
ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးက သုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။ စိ္တ္ဝင္စ္မးဖ ယ္ေကမင္းသည့္အ္ က္မွမ 

၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္ပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး-၅ပါ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသၾက းမ မး စ္ မံေငမင္ရ က္  ္င့္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္တုိက္႐ုိုံးက္ 

သက္ငုိင္ေသမဌမနမ မး၏ အသုံးစ္ရိတ္မ မးမွမ အလ န္နည္းပါးေသမ အသုံးစ္ရိတ္မ မးျဖစ္္သည။္ ၎တုိ႔မွမ စုိ္က္ပ ်ိိဳးေရး (၂%)  
သစ္္ေတမ (၁.၆%)  ကယ္ငယ္ေရး  ျပည္လည္ေနရမ္ ထမး ေရးာွႏင့္ အိုးအိမ္ဌမန (၁.၄%)  ေရအရင္းအျမစ္္အသုံး္ ေရးဌမန (၁.၃%) 

ာွႏင့္ သမဝါယမဌမန (၁.၃%) တုိ႔ျဖစ္္ၾကသည္။ 

၅.၂ ဘတဂ္ ကမ္ ွေျ္  

၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္ ဘတ္ဂ က္အတ င္း ဌမနအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ုစ္ ၏ ဘ႑မေရးအေျ္အေနမ မးကုိ သိရိွာိုႏင္ရန္မလ ယ္ကူေသမ္လည္း 
က႑ႀက းသုံး္ုရိွ ရေင ာွႏင့္ သုံးစ္ ြဲ႔ေင မ မးကုိ ာိႏႈင္းယွဥ္္ ္ိန္ထုိးၾကည့္ျ္င္းျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ ဘ႑မေရး 
အေျ္အေနကုိ မွန္းငာုိႏင္ပါသည္။ ထုိာိႏႈင္းယွဥ္သုံးသပ္မႈ၏ရလမဒ္ကုိ ပံု- ၁၈ တ င္ေဖမ္ျပထမးသည္။  

                                                             
38အင္တမဗ  းေျဖထမေးသမ အရမရွ ိ တစ္္ဥ း၏ ေျပမၾကမး္ က္အရ အနမဂတ္ဘတ္ဂ က္စ္မရင္းတ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ မးကုိ ဌမနတစ္္္ုအျဖစ္ ္
မွတ္ယူစ္မရင္းသ င္းရန္ စ္ စ္ဥ္ထမးသည္။ 
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ပံု- ၁၈။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းဘတဂ္ ကရ္ေင  သံုးေင  သံုးသပ္္  က ္

၂ဝ၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးဘတ္ဂ က္တ င္ အသမးတင္လုိေင  ၆.၈ ဘ လ ယံက ပ္ေဖမ္ျပေနသည။္ 

 

ယ္ုအစ္ ရင္္ံစ္မတ င္ေဖမ္ျပထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးအမးလုံးသည ္ မွန္းေျ္ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးသမျဖစ္္ၿပ း အမွန္ရေင ာွႏင့္ 

သုံးစ္ ြဲ႔ေင မ မးမဟုတ္သည္ကုိ သတိျပ်ိဳရမည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးအရ အတန္အသင့္ႀက းမမးေသမ အသမးတင္ 

လုိေင  ၆.၈ ဘ လ ယံက ပ္ေဖမ္ျပေနၿပ း အဓိကမွမ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ လုိေင ျဖစ္္သည။္ စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑မွမွန္းေ္ လုိေင  က ပ္ 

၇၉ ဘ လ ယံမွမ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွ မွန္းေ္ ပုိေင  က ပ္ ၇၇ ဘ လ ယံာွႏင့္ ငတူန းပါးျဖစ္္၍ အ္ င္း္ င္းေ္ ာိုႏင္သည။္  

၅.၃ ျပညန္ယာွ္ႏင့္ တိငုး္ေဒသၾက းမ မး၏ လပုင္နး္က႑အလိကု ္သံုးစ္ ြဲ႔ေင  

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ဌမနငုိင္ရမာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းာွႏစ္္္ုစ္လုံး) သည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး အသုံးစ္ရိတ္ 

အမ မးစု္ ၅၄% ကုိ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳၿပ း ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ  ၁၁% ာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး ၉% တုိ႔က 

အစ္ဥ္အလုိက္္ အမ မးငုံးသုံးစ္ ြဲ႔သူမ မးျဖစ္္သည္။ ပုံ- ၁၉ တ င္ လုပ္ငန္းရပ္အလုိက္သုံးစ္ ြဲ႔မႈ အေသးစိ္တ္မ မးကုိ ေဖမ္ျပထမးသည။္ 

ပံု-၁၉။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ လပုင္နး္က႑အလိကုအ္သံုးစ္ရတိ ္

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအသုံးစ္ရိတ္၏ထက္ဝက္ေက မ္ကုိ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ေနျ္င္္းျဖစ္္သည္။ 
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၂၀၁၃-၁၄္ုာွႏစ္္အတ က္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေငမင္ရ က္ေသမလုပ္ငန္းမ မး၏ အေသးစိ္တ္သတင္းအ္ က္အလက္မ မး 
ကုိ သိရိွရျ္င္းမရိွေသမ္လည္း ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မး တုိးတက္ေငမက္လုပ္ရန္ႀကိ်ိဳးစ္မးေနျ္င္းက ယ္ုကြဲ႔့သုိ႔ 
အသုံးစ္ရိတ္ေဝစု္ အမ မးငုံးျဖစ္္ေနျ္င္း၏ အေၾကမင္းရင္းျဖစ္္သည္။ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည ္ ျပည္သူပုိင္အေျ္္ံ 

အေငမက္အဥ မ မးျဖစ္္ေသမ လမ္း  တံတမး  ေလငိပ္ာွႏင့္ အေငမက္အဥ းမ မးတည္ေငမက္ျ္င္းာွႏင့္ ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း အတ က္ 

အဓိကတမဝန္ယူရေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း ျဖစ္္သည္။39 

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးာွႏင့္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးစ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ တုိ႔သည ္ အသုံးစ္ရိတ္အမးလုံး၏ ၂၃% ာွႏင့္ 
ဒုတိယအမ မးငုံးသုံးစ္ ြဲ႔သည့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအျဖစ္္ အတူတက ရပ္တည္ၾကသည္။ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည ္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေငမင္မႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ေသမ အမိႈက္သိမ္းငည္းျ္င္း  လမ္းမ းထ န္းျ္င္းာွႏင့္ ေရေပးေဝျ္င္းစ္သညတုိ္႔အတ က္ အဓိကတမဝန္ 

ရိွသူမ မးျဖစ္္သည္။ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးစ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးမွမလည္း အလမးတူလုပ္ငန္းမ မးကုိထမ္းေငမင္ၾကျ္င္း 
ျဖစ္္ေသမ္လည္း အသုံးစ္ရိတ္သုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ပတ္သက္လွ င္ လ တ္လပ္  ္င့္ာွႏင့္ လုပ္ပုိင္  ္င့္ပုိမုိက ယ္ျပန႔္စ္ မရရိွထမးၾကသည္။ တမဝန္ရိွသူ 

မ မးာွႏင့္ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မးအရ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ သည ္ ျမ န စ္ပယ္လုပ္ငန္းမ မးအျပင္လမ္းေဖမက္ 

လုပ္မႈမ မးအတ က္လည္း ရန္ပုံေင အမ မးငုံးသုံးစ္ ြဲ႔ေနသည္ဟု သိရသည။္ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ က 

လမ္းေဖမက္လုပ္မႈကုိ အဓိကတမဝန္ယူေငမင္ရ က္ေသမေၾကမင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀက းတ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 

ရန္ပုံေင သုံးစ္ ြဲ႔မႈ နည္းပါး ေနရျ္င္းလည္းျဖစ္္သည ္(ပုံ- ၂၀)။ 

ဘတ္ဂ က္္န္႔မွန္းအသုံးစ္ရိတ္ပမမဏသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမးတ င္လည္း က ြဲ႔ျပမးျ္မးနမးမႈမ မးစ္ မရိွသည။္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္  ရန္ကုန္ာွႏင့္ မေက းတုိင္းေဒသႀက းတုိ႔သည ္အသုံးစ္ရိတ္အမ မးငုံးျဖစ္္ၾကၿပ း က ပ္ ၁၇၂ ဘ လ ယံ  ၁၆၉ ဘ လ ယံာွႏင့္ ၁၄၁ 

ဘ လ ယံတုိ႔ အသ းသ းရိွၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ာွႏင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္ပါက ကယမး  ကရင္ာွႏင့္ မ န္ျပည္နယ္မ မး၏အသုံးစ္ရိတ္မ မးသည ္ ၂၆ 

ဘ လ ယံာွႏင့္ ၃၂ ဘ လ ယံၾကမးတ င္သမရိွရမ က မဟမႈပမမဏကုိ မွန္းငာိုႏင္သည္။  

ပံု- ၂ဝ။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ အသံုးစ္ရတိ္္  ြဲ႔ေဝသံုးစ္ ြဲ႔ပံု (က ပသ္နး္) 

ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးတုိ႔မွအပ က န္ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး အသုံးစ္ရိတ္တ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ 

အသုံးစ္ရိတ္က အ္ ်ိိဳးအစ္မးအရ အႀက းမမးငုံးျဖစ္္သည္။ 

 

ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးတုိင္းေဒသႀက းတို႔မွအပ က န္ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအမးလုံးတ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ 
အစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္မ မးအမး အဓိကသုံးစ္ ြဲ႔သူျဖစ္္သည္။ ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးတုိ႔တ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသုံးစ္ရိတ္ 

သိသိသမသမနည္းပါးေနျ္င္းမွမ ရန္ကုန္ာွႏင့္မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးက အေျ္္ံအေငမက္အဥ ငုိင္ရမ 

                                                             
39ပမမဏႀက းမမးေသမ စ္ မံကိန္းမ မးအတ က္ ျပည္သူ႕ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဒ ဇိုင္းပိုင္းတ င္ လည္းေကမင္း  ေငမက္လုပ္ေရး ပစ္ၥည္းမ မး ထုတ္လုပ္မႈတ င္ 
လည္ေကမင္း ဘတ္ဂ က္ စ္ မံ္န္႕္ ြဲ႔မႈတ င္ လည္းေကမင္း ပါဝင္သည္။ 
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လုပ္ငန္းမ မးကုိ အဓိကတမဝန္ယူ ေငမင္ရ က္ေသမေၾကမင့္ျဖစ္္ၿပ း ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင နည္းပါးျ္င္းာွႏင့္ ျပည္သူ႔ 
ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ဘတ္ဂ က္အသုံးစ္ရိတ္နည္းပါးျ္င္းမွမလည္း ထုိအေၾကမင္းမ မးေၾကမင့္ပင္ျဖစ္္သည္။  

၅.၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္ တိငုး္ေဒသၾက းမ မး၏ အသံုးစ္ရတိအ္မ ်ိိဳးအစ္မးမ မး 

၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသၾက းမ မး ဘတ္ဂ က္တ င္ အဓိကအသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေျ္မက္မ ်ိိဳးျဖင့္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ 
ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင   အတုိးေပးငပ္ေင   ေထမက္ပ့ံေင   ေ္ းေင   ပုံမွန္အသုံးစ္ရိတ္ာွႏင့္ ေ္ းေင မ မးမွ ျပန္လည္ရရိွျ္င္းဟူေသမ 

ေ္ါင္းစ္ဥ္ေျ္မက္မ ်ိိဳးျဖစ္္သည္။40 

ပု-ံ၂၁။ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ အသံုးစ္ရတိအ္မ ်ိဳးိအစ္မးမ မး41 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအသံုးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင ာွႏင့္ ပံုမွန္သုံးေင စ္မရင္းေအမက္တ င္ ထည့္သ င္းာိုႏင္သည္။ 

 

ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင ငုိသည္မွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးကြဲ႔့သုိ႔ ေရရွည္ပုိင္ငုိင္မႈမ မးအတ က္ ေပးေ္ ျ္င္းျဖစ္္ၿပ း ၂၀၁၃-၁၄ 

ဘတ္ဂ က္တ င္ စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္၏ ၃၆% ရိွသည။္ ထုိအထြဲ႔မွ ၇၅%ေက မ္မွမ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  ရန္ကုန္ာွႏင့္ 

မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး၏ သုံးစ္ ြဲ႔မႈျဖစ္္သည္။  ေ္ းေင မ မးအတ က္ 

အတုိးေပးငပ္ျ္င္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ အသုံးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္  ္ြဲ႔တစ္္္ုသမရိွၿပ း ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မွ 

အတုိးေပးေင  က ပ္ ၂၅ သန္း ျဖစ္္သည။္ ထုတ္ေ္ းေင မ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတ မ မးမွ ထုတ္ေ္ းထမးေသမ ေင က ပ္ ၃၇၁ သန္းရိွသည္။ 

ေထမက္ပ့ံေင မ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ သုံးစ္ ြဲ႔မႈသည ္စု္စု္ေပါင္း၏ ၂% ရိွၿပ း ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးာွႏင့္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး 
ဥ းစ္ းဌမနတုိ႔ာွႏင့္ အဓိကသက္ငုိင္သည္။ ဧရမဝတ တုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ရ္ုိင္ျပည္နယ္မွအပ က န္ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး 
အမးလုံးရိွ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနမ မးသည ္က ပ္ ၁၅ သန္းမွ သန္း ၂၀ အတ င္း ေထမက္ပ့ံေင မ မးအသ းသ းရိွၾကသည။္ ထုိ 

ေင ပမမဏမ မးသည ္ ေက းလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပုံေင  ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွအသုံးစ္ရိတ္မ မး ျဖစ္္ၾကသည။္ ေက းလက္ဖ ႔ံၿဖိ်ိဳး 
တုိးတက္ေရးရန္ပုံေင သည ္ ေက းလက္ေဒသရိွ ပညမေရး  က န္းမမေရးာွႏင့္ သယ္ယူပုိ႔ေငမင္ေရး အစ္ရိွေသမ က ယ္ျပန္႔ေသမ 

က႑မ မးရိွ စ္ မံကိန္းမ မးကုိ ေထမက္ပ့ံေပးေသမ ရံပုံေင ျဖစ္္သည္။  

သမမန္အသုံးစ္ရိတ္မွမေန႔စ္ဥ္စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈကုန္က စ္ရိတ္မ မးာွႏင့္႐ုံုံးးလုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈကုန္က စ္ရိတ္မ မးျဖစ္္ၿပ း၂၀၁၃-၁၄္ုာွႏစ္္အတ က္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးဘတ္ဂ က္တ င္ ၆၂% ပါဝင္သည္။ ၎တ င္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ထက္ဝက္ေက မ္ကုိ 

က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ထမးသည္။ စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္မႈေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရိွ အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္မွမလည္း ပုံမွန္သုံးေင မ မးတ င္ စ္မရင္းသ င္းရမ 

လုပ္ငန္းသေဘမသဘမဝာွႏင့္ထင္ဟပ္သည္။ ႁ  ္င္း္ က္မွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕မ မးျဖစ္္ၿပ း စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္၏ 

သုံးပုံတစ္္ပုံ္န္႔ကုိ ေင လုံးေင ရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ ထည့္သ င္းထမးသည။္  

                                                             
40 ၎အမ ်ိိဳးအစ္မးေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး၏ အဓိပၸမယ္ သတ္မွတ္္ က္မ မးကုိ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ၇တ င္ေဖမ္ျပထမးသည္။ 
41 ျပည္ေထမင္စ္ုာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း အမးလုံး၏ ရေင မ မး၌ ျမန္မမအစ္ိုးရ၏ လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈအဝဝတ င္ ာႏိုင္ငံပိုင္ 
လုပ္ငန္းမ မး၏  အ္ က္အ္ မက မႈကုိလည္းေကမင္း ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ အစ္ိုးရဌမနမ မးၾကမး ဘတ္ဂ က္သုံးစ္ ြဲ႔မႈ မျပတ္သမးမႈ  ေဝဝါးမႈမ မး ပါဝင္ေနသည္ကုိ 
လည္းေကမင္း သိနမးလည္ထမးရေပမည္။ 
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ပုံမွန္အမးျဖင့္ အစို္းရအဖ ြဲ႔႕မ မး၏အသုံးစ္ရိတ္ကုိ ျပည္သူ႔ဝန္ေငမင္မႈမ မးေငမင္ရ က္ရမတ င္ စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ျ္င္းအတ က္က ္ံေသမ 

သမမန္သုံးေင မ မးအျဖစ္္ စ္မရင္းသ င္းမည္ျဖစ္္ေသမ္လည္း လက္ရိွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး အသုံးစ္ရိတ္အတ င္း 
ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင မ မးာွႏင့္ ေထမက္ပ့ံေင မ မးပါ ပါဝင္ေနရမ ယင္းတုိ႔အေနာွႏင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမ၏ ပုံမွန္စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္မႈလုပ္ငန္း 
အျပင္ဘက္မွ လုပ္ငန္းမ မးကုိလည္းေငမင္ရ က္ေနၾကေၾကမင္း သိျမင္ာိုႏင္သည္။ ထုိအ္ က္ကုိ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းျ္င္းမ မးမွလည္း 
အတည္ျပ်ိဳေပးၿပ း ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုံေင ာွႏင့္ မြဲ႔ငာႏၵနယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးရန္ပုံေင တုိ႔ကြဲ႔့သုိ႔ သ းျ္မးစ္ မံေငမင္ရ က္ရသည့္ 
ရန္ပုံေင မ မးကုိလည္း ထုိေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ထည့္သ င္းသညဟု္ ငုိသည။္ 

ပံု-၂၂။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ အသံုးစ္ရတိအ္မ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသၾက းအမ မးစု္တ င္ေင လုံးေင ရင္းအသုံးစ္ရိတ္မွမ၅၀%ေအမက္တ င္သမရိွသည္။  

 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးကုိ ာိႏႈ္င္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေရရွညရ္င္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈလုပ္ငန္းမ မးအတ က္ ေင လုံးေင ရင္း သုံးေင ာွႏင့္ 
သမမန္သုံးေင အၾကမး အ္ ်ိိဳးအစ္မးမွမလည္း မ မးစ္ မက မျ္မးေနေၾကမင္း ေတ ႕ျမင္ာိုႏင္သည္။ စ္စ္္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္  ရ္ုိင္ျပညန္ယ္မ မး တ င္ စု္စု္ေပါင္းဘတ္ဂ က္၏ ၂၀% ္န္႔ ေအမက္ကုိသမ ေရရွည္ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈလုပ္ငန္းမ မးအတ က္ 

သုံးစ္ ြဲ႔ေနေသမ္လည္း ရန္ကုန္  တနသၤမရ ာွႏင့္ မေက းတုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္ စု္စု္ေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္၏ ၅၀% အထက္ကုိ 

ေရရွညရ္င္းာႏ ွးျမႇပ္ာံွႏမႈလုပ္ငန္းမ မးအတ က္ သုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကသည။္ ထုိသုိ႔ အသုံးစ္ရိတ္ပုံစံ္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳး က ြဲ႔ျပမးေနရျ္င္း၏ အေၾကမင္းရင္း 
မ မးာွႏင့္ သင့္ေလ မ္ျ္င္းရိွမရိွကုိ ေနမက္ထပ္ သတင္းအ္ က္အလက္မ မးမရိွပြဲ႔ သုံးသပ္ာိုႏင္မည္မဟုတ္ေသမ္လည္း ထုိကိစ္ၥာွႏင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အေသးစိ္တ္ေလ့လမသုံးသပ္မႈမ မး ျပ်ိဳလုပ္ာုိႏင္ပါက အက ်ိိဳးေက းဇူးမ မးမည ္ ျဖစ္္သည္။ အဘယ့္ေၾကမင့္ငုိေသမ္ 

ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင မ မးျဖင့္ ေရရွညအ္ေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးတ င္ မွန္ကန္စ္ မရင္းာွႏ းျမႇပ္ာွံႏာုိႏင္ပါက စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ လူမႈဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မး 
အတ က္ မ မးစ္ မအေထမက္အကူျဖစ္္ေစ္ာ္ုိႏင္ေသမေၾကမင့္ ျဖစ္္သည္။  

၅.၅ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ လတူစ္ဥ္ း္ ငး္ပ မး္မ ွအသံုးစ္ရိ္တ ္

ပထဝ အေနအထမး  လူဥ းေရဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးက ြဲ႔ျပမးျ္မးနမးေသမေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည္ 
အသုံးစ္ရိတ္သုံးစ္ ြဲ႔မႈပုံစံ္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးက ြဲ႔ျပမးေနၿပ း ၎တုိ႔၏ မတူည ေသမလုိအပ္္ က္မ မးာွႏင့္ အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ လက္လွမ္းမ မႈအတ္ုိင္း 
အတမတုိ႔ကုိလည္း ထင္ဟပ္ေနသည္။ ထုိအေၾကမင္းမ မးေၾကမင့္ ယ္ုငက္လက္ၿပ း လူဥ းေရအမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးရိွၾကေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းမ မးအမး ပ မ္းမွ တစ္္ဥ း္ င္းအသုံးစ္ရိတ္နည္းျဖင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္ေင းောႏ းသ မးပါမည္။ 
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ပံု-၂၃။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ လတူစ္ဥ္ း္ ငး္ပ မး္မ ွအသံုးစ္ရတိာွ္ႏင့္ အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းျဖင့္ၾကည့္ပါက ္ င္းျပည္နယ္ာွႏင့္ ကယမးျပည္နယ္တုိ႔သည ္ က န္ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက းအမးလုံးထက္ 

လူတစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ  အစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္ျမင့္မမးသည ္

 
အထက္တ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔့သုိ႔ ္ င္းျပည္နယ္ာွႏင့္ ကယမးျပည္နယ္မ မးတ င္ လူတစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အသုံးစ္ရိတ္ျမင့္မမးေသမ္လည္း 
အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္မွမ သမမန္သုံးေင မ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ သုံးစ္ ြဲ႔ေနျ္င္းျဖစ္္သည။္ အဘယ့္ေၾကမင့္ထုိသုိ႔ျဖစ္္ရသညကုိ္ 

အေသးစိ္တ္သုံးသပ္ရန္ ္က္ ြ္ဲ႔ေသမ္လည္း ေအမက္ပါအေၾကမင္းတရမးမ မး ေပါင္းစ္ည္းမႈေၾကမင့္ ျဖစ္္ာိုႏင္သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္ ္ င္းာွႏင့္ကယမးျပညန္ယ္တုိ႔သည ္ လူဥ းေရသိပ္သည္းင အနည္းငုံးျပည္နယ္မ မး ျဖစ္္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကမင့္ လူတစ္္ဥ း္ င္းစ္ အတ က္ အစို္းရလုပ္ငန္းလညပ္တ္မႈစ္ရိတ္မွမ အလုိအေလ မက္ ျမင့္တက္သ မးျ္င္းျဖစ္္ာိုႏင္သည္။ 
ဒုတိယအ္ က္မွမ ထုိျပည္နယ္မ မးသည ္ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈာွႏင့္ ေဝးလံေ္ါင္ဖ မးမႈတုိ႔ေၾကမင့္ လုိအပ္္ က္မ မးလည္း ျမင့္မမးသည္။ 
ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပညသူ္႔ဝန္ေငမင္မႈ လုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ က႑တုိ႔တ င္ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈ ပုိ္မုိလုိအပ္သည ္ [၂၆]။ ပံု-၂၄ 

ကလည္း ထုိအ္ က္ကုိ ေထမက္္ံေနၿပ း ထုိျပည္နယ္ာွႏစ္္္ုစ္လုံးတ င္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ  
အသုံးစ္ရိတ္၏ အမ မးစု္ကုိ က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ေနသညကုိ္ ေတ ႔ာုိႏင္သည္။ 

ပံု-၂၄။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးပ မး္မ ွတစ္ဥ္ း္ ငး္အသံုးစ္ရတိက္ိ ုအရငး္အျမစ္မ္ မးအလိကု္္  ြဲ႔ျ္မးေဖမ္ျပျ္ငး္ 

္ င္းာွႏင့္ ကယမးျပည္နယ္မ မး၏ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတ က္ တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အသံုးစ္ရိတ္မွမ က န္ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္း 
ေဒသႀက းအမးလုံးထက္ သိသိသမသမျမင့္မမးသည။္ 
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ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမးတ င္ တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အသုံးစ္ရိတ္က ြဲ႔ျပမးျ္မးနမးေသမ္လည္း အသုံးစ္ရိတ္ကုိ ဌမနငုိင္ရမ 

မ မးအၾကမးတ င္  ္ြဲ႔ေဝသုံးစ္ ြဲ႔သည့္ အ္ ်ိိဳးအစ္မးမွမမူ မ မးစ္ မငင္တူသညကုိ္ မွတ္သမးထမးရန္လုိသည။္ ႁ  ္င္း္ က္အေနာွႏင့္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ 
မာၲႏေလးတုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္သမ ၎တုိ႔၏အဓိကအသံုးစ္ရိတ္အမ မးစု္သည ္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတ မ မး၏ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္သုိ႔ေရမက္ရိွေနျ္င္းျဖစ္္သည္။  

အသုံးစ္ရ္ိတ္မ မး၏ပမမဏမွမ ရေင ေပၚတ င္ မ မးစ္ မမ ွ္ ိုေနသည္ျဖစ္္ရမ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး သုိ႔ 
ရန္ပုံေင မ မးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတ င္ လူဥ းေရအနည္းအမ မးတစ္္္ုတညး္ကုိသမၾကည့္ျ္င္းမဟုတ္ေၾကမင္း သုံးသပ္ေတ ႕ရိွ္ က္မွမ 

မွန္ကန္ေၾကမင္းသိာိုႏင္သည။္ ထုိသုိ႔လ ႊြဲ႔ေျပမင္းေသမပုံစံ္မွမ အသင့္ေလ မ္ငုံးျဖစ္္ေနသည္ဟု ငုိလိုျ္င္းမဟုတ္ေသမ္လည္း 
လူတစ္္ဥ း္ င္း ပ မ္းမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းရရိွေင  အျမင့္ငုံးျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွမ အငင္းရြဲ႔ငုံးေဒသမ မးျဖစ္္သည့္အျပင္ 

ဖ ံျဖိ်ိဳးတုိးတက္မႈလုိအပ္္ က္ အျမင့္မမးငုံးလည္းျဖစ္္ေနသည္ကုိ ေတ ႕ရွ္ိရသျဖင့္ လမ္းေၾကမင္းမွန္ေပၚေရမက္ရိွေနသည္ဟုေတမ့ 

ငုိာုိႏင္သည။္ 

၅.၆ ေင လံုးေင ရငး္ သံုးေင မ မးာွႏင့္ ျပညသ္ူ႔ေငမကလ္ပုေ္ရးလပုင္နး္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ အမ မးျပည္သူအေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးေငမက္လုပ္ျ္င္းအတ က္ အဓိက 

တမဝန္ရိွေသမ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမနက သုံးစ္ ြဲ႔ေနျ္င္းျဖစ္္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး 
အၾကမးတ င္ ေင လုံးေင ရင္းအသုံးစ္ရိတ္မ မး က မျ္မးရျ္င္းအဓိကအေၾကမင္းမွမ ဤဌမန၏လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈပမမဏ က ြဲ႔ျ္မးျ္င္း 
ေၾကမင့္ပင္ ျဖစ္္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအသုံးစ္ရိတ္တ င္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက အဓိက 

ျဖစ္္ေနျ္င္းမွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုိအပ္္ က္မ မး ျဖည့္ငည္းရန္ဟူေသမာိုႏင္ငံေတမ္၏ ရည္မွန္း္ က္ကုိထင္ဟပ္ေနေသမ္လည္း 
ထုိအသုံးစ္ရိတ္မ မး  ္ြဲ႔ေဝျ္င္း  သေဘမသဘမဝာွႏင့္ စ္ မံ္န႔္  ္ြဲ႔ျ္င္းတုိ႔ျဖင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀက းေသမ ေမး  ္န္းမ မးကုိ ေပၚေပါက္ 

လမေစ္သည။္ 

ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့ေသမ အရမရိွမ မး၏အငုိအရ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ ေငမက္လုပ္ေရးဝန္ႀက းဌမနတုိ႔သည္ 
စ္ မံ္ က္မ မး၏ သေဘမသဘမဝာွႏင့္ အရ ယ္အစ္မးကုိလိုက္၍ မည္သည့္အသုံးစ္ရိတ္ျဖင့္သုံးစ္ ြဲ႔မည္ကုိ ငုံးျဖတ္ၾကသည္ဟု သိရသည။္ 
အရ ယ္အစ္မးႀက းမမးေသမစ္ မံ္ က္မ မး  ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းနယ္နိမိတ္မ မးကုိ ျဖတ္ေက မ္ေငမင္ရ က္ရေသမ စ္ မံ္ က္မ မးကုိ 

ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ကေငမင္ရ က္ၿပ း ၿမိ်ိဳ႕နယ္ာွႏင့္ေက းရ မငက္လမ္းမ မးက့ြဲ႔သုိ႔ေသမ စ္ မံ္ က္အငယ္စ္မးမ မးကုိ ျပည္သူ႔ 
ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကေငမင္ရ က္သည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ မည္သည့္စ္ မံ္ က္မ မး ေငမင္ရ က္မညကို္ ေငမက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀက းဌမန  ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုို္းရာွႏင့္ လႊတ္ေတမ္တစ္္္ု္ုက ငုံးျဖတ္သည။္  

၂၀၁၃-၁၄ဘ႑မာွႏစ္္အတ င္း ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ ဌမနငုိင္ရမအျဖစ္္ေရမ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း 
အျဖစ္္ပါ စ္မရင္းသ င္း ေဖမ္ျပသည။္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတ င္း၌ ရေင မ မးကုိ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ 

ေဖမ္ျပသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ယင္းသည္ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအေနာွႏင့္ ပုိေင ျပၿပ း ဌမနငုိင္ရမအေနာွႏင့္ လုိေင ျပသည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ 

ေငမက္လုပ္ေရးဝန္ႀက းဌမနလက္ေအမက္္ံ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ ဌမနငုိင္ရမတစ္္္ုအေနာွႏင့္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး 
လုပ္္ငန္းမွ စု္စု္ေပါင္းလုိေင မွမ က ပ္ ၃၄၄ ဘ လ ယံ ျဖစ္္သည္။ ထုိလုိေင အမ မးစု္ကုိ ဌမနငုိင္ရမသုံးေင အေနျဖင့္ေဖမ္ျပသည။္ 
ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းတစ္္္ုအေနာွႏင့္ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတ င္ အသုံးျပေသမေင မ မးမွမ လုံးလုံးလ မးလ မး သမမန္သုံး 
ေင စ္မရင္းမွ ျဖစ္္သည္။ ဌမနငုိင္ရမအေနာွႏင့္ သုံးေင မ မးကုိမူ ေင လံုးေင ရင္းာွႏင့္ သမမန္သုံးေင စ္မရင္းာွႏစ္္္ုေအမက္တ င္  ္ြဲ႔ေဝ 

ထည့္သ င္းထမးသည္။ (ပုံ- ၂၅)
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ပံု-၂၅။ျပညသ္ူ႔ေငမကလ္ပုေ္ရးလပုင္နး္ သုးံစ္ ြဲ႔ေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး (ဌမနငိငုရ္မ သို႔မဟတု ္ာိုႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္) 

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သုံးစ္ ြဲ႔ေင မ မးမွမ ဌမနငုိင္ရမပုံစံ္ာွႏင့္ တစ္္မ ်ိိဳး  ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအျဖစ္္ာွႏင့္တစ္္မ ်ိိဳးျဖစ္္သည္။ 

 
ေတ ႕ငုံေမးျမန္း ြ္ဲ႔့သူမ မးက ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဌမနငုိင္ရမအျဖစ္္ ကုန္က စ္ရိတ္အမ မးစု္မွမ တည္ေငမက္ေရး 
လုပ္ငန္းကြဲ႔သုိ့႔ေသမ ေရရွည္ျမႇပ္ာံွႏမႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ၿပ း ထိန္းသိမ္းေစ္မင့္ေရွမက္ျ္င္းာွႏင့္ ျပင္ငင္ျ္င္းစ္ရိတ္မ မးကုိမူ ာိုႏင္ငံပုိင္ 

လုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရိွ စ္မရင္းတ င္ထည့္သ င္းသညဟု္ ငုိၾကသည္။ အသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ အဘယ္ေၾကမင့္ထုိသုိ႔  ္ြဲ႔ေဝရသည္ကုိ 

ရွင္းလင္းစ္ မမသိရိွရေသမ္လည္း ယင္းမွမ ‘ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးက ျပည္ေထမင္စု္ေထမက္ပ့ံံေင မ မးကုိ ပုိရလုိေသမေၾကမင့္ 

ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းတစ္္္ု၏ အသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ ျပည္ေထမင္စု္ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ က ္ံရသည့္ ဌမနငုိင္ရမအသုံးစ္ရိတ္အျဖစ္္ 

ေရႊ႕ေျပမင္းျ္င္း’  ျဖစ္္သည္ဟု ငုိၾကသည[္၄]။42 

ာုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအေနာွႏင့္ စ္မရင္းသ င္းေသမ ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အသုံးစ္ရိတ္မ မးသည ္ သမမန္အသုံးစ္ရိတ္ 

ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရိွ အဓိကအသုံးစ္ရိတ္မ မးျဖစ္္ေနျ္င္းမွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအမးလုံးတ င္ အတူတူပင္ျဖစ္္သည။္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တ င္သမ ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင အ္ ်ိိဳးအစ္မး ၉% ျဖင့္ အျမင့္ငုံးျဖစ္္ေနျ္င္း ျဖစ္္သည္။ ထိုိသုိ႔က ြဲ႔လ ြဲ႔ေနရျ္င္း 
အေၾကမင္းရင္းမ မးကုိ ရွမေဖ ေဖမ္ထုတ္ရန္ မလ ယ္ကူေသမ္လည္း ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးဘတ္ဂ က္၌ 

ဧရိယမက ယ္ဝန္းၿပ း သယ္ယူပုိ႔ေငမင္ေရးက န္ရက္မ မး က ယ္ျပန္႔ေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္း၏ သမမန္အသုံးစ္ရိတ္မ မး ျမင့္မမးေလ့ရိွသညကုိ္ ေတ ႕ရသည ္(ပုံ- ၂၆)။ 

ပံု-၂၆။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးအလိကု ္ျပညသ္ူ႔ေငမကလ္ပုေ္ရးလပုင္နး္၏ သမမနအ္သံုးစ္ရတိမ္ မး 

အရ ယ္အစ္မးႀက းမမးၿပ းေမမ္ေတမ္ကမးလမ္းက န္ရက္မ မးက ယ္ျပန္႔ေသမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးတ င္သမမန္အသုံးစ္ရ္ိတ္မ မး 
အျမင့္ငုံးျဖစ္္ေလ့ရိွသည။္ 

 
ရင္းျမစ္္။ ဗဟိုစ္မရင္း႐ုံုံးး  ၂၀၁ဝ- ၁၁ စ္ုစု္ေပါင္းလမ္းအလ မးကိုအေျ္္ံသည့္ လမ္းငိုင္ရမ အ္ က္အလက္မ မးကို မွ ျငမ္းသည္ 

                                                             
42ေနမက္လမမည့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္စ္မရင္းတ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဌမနတစ္္္ုအေနာွႏင့္ ပါဝင္မည္ကုိ သိနမးလည္းထမးၿပ း 
ျဖစ္္မည္။ 
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ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သမမန္အသုံးစ္ရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုံုံးးလုပ္ငန္းသုံးစ္ရိတ္ပမမဏသည ္ သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 

တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အရ ယ္အစ္မးာွႏင့္လမ္းက န္ရက္အရ ယ္အစ္မး အ္ ်ိိဳးက ျမင့္မမးသ မးသည္မွန္ေသမ္လည္း ျပညသူ္႔ 
ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ေတ ႕လုပ္ငန္း ေငမင္ရ က္မႈာွႏင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ က္အလက္မ မးကုိ မသိရိွရျ္င္းေၾကမင့္ 

ထုိသုိ႔ လမ္းပန္းငက္သ ယ္မႈက႑ငုိင္ရမ ရင္းာွွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးျပ်ိဳရျ္င္း၏ ရည္ရ ယ္ရင္းအေၾကမင္းတရမးမ မးကုိ မသိာိုႏင္ပါ။ 
အငုိပါဌမန၏ လူမႈစ္ းပ မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးာိုႏင္ေသမ အလ န္အေရးပါသည့္အ္န္းက႑ေၾကမင့္ ဌမန၏လုပ္ေငမင္မႈ 
ရလမဒ္မ မးာွႏင့္ လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္္ က္မ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ပုိမုိပ င့္လင္းျမင္သမစ္ မ ထုတ္ျပန္ေပးာိုႏင္ရန္အေရးႀက းသည။္ သုိ႔မွသမ 

ျပည္သူ႔ရန္ပုံေင မ မးကုိ မညသုိ္႔အေကမင္းငုံး အသုံး္ သင့္သည္ကုိ ထိထိေရမက္ေရမက္ ေင းောႏ းသုံးသပ္ာိ္ုႏင္မည္ျဖစ္္သည။္ 

၅.၇ ေဒါငလ္ိကုလ္ပုပ္ိငု္္  င့္အငင့္ငင့္လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးျ္ ငး္ တမဝနလ္ႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးအပျ္္ ငး္ာွႏင့္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ျ္ငး္ 

ယ္ုအ္ ိန္အထိ ရွမေဖ စု္ေငမင္းသုံးသပ္မႈျပ်ိဳထမးေသမ သတင္းအ္ က္အလက္အေထမက္အထမးမ မးမွမ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံ၏ ျပည္နယ္ 

ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအငင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈာွႏင့္ပတ္သက္၍ ၿ္ံ်ိဳငုံသုံးသပ္ရန္ျဖစ္္ေသမ္လည္း အျ္မးအေရးပါေသမ ငင္ျ္င္ 

သုံးသပ္ရန္အ္ က္မ မးကုိလည္း ေထမက္ျပလုိပါသည။္ အဓိကအမးျဖင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ အ္ က္မ မး 
ျဖစ္္သည။္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးသည ္ အရင္းအျမစ္္မ မးာွႏင့္ လုပ္ပုိင္  ္င့္တမဝန္တုိ႔ကုိ ေအမက္ေျ္အငင့္ငင့္ရိွ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕ 
အစ္ည္းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသက္သက္မဟုတ္ပြဲ႔ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအမး အေရး 
ပါေသမ မူဝါဒေရးရမနယ္ပယ္အမ မးအျပမးတ င္ သ းျ္မးလ တ္လပ္စ္ မ ရပ္တည္ေငမင္ရ က္  ္င့္  ငုံးျဖတ္္ က္္ မွတ္  ္င့္ (ာွႏင့္ ငုံးျဖတ္ 

္ က္မ မးအေပၚတမဝန္္ံယူမႈ) တုိ႔ကုိပါ အသိအမွတ္ျပ်ိဳလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ ထုိ႐ုံးႈေထမင့္မွၾကည့္ပါက ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ လ န္ ြ္ဲ႔့ 
ေသမ ငါးာွႏစ္္္န္႔မွစ္၍ ေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔ေ့သမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးာွႏင့္ စ္မလွ င္ 

ေဒါင္လိုက္လုပ္ပုိင္  ္င့္  ္ြဲ႔ေဝေပးျ္င္း (Deconcentration) သေဘမပုိ၍ေငမင္ေနသည္ကုိ ေတ ႕ရမည။္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ပုံစံ္တ င္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ ရန္ပုံေင အတ က္ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရကုိ အလ န္အမင္းမ ွ္ုိေနရသလုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးသညလ္ည္း ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏လက္ေအမက္္ံမ မးျဖစ္္ 

ေနသည္ကမ မးသည။္  

ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ဘတ္ဂ က္ကုိၾကည့္႐ုံုံးျဖင့္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟုိ္ ်ိဳပ္က္ုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းမ မးကုိ 

တုိင္းတမာိုႏင္ေသမ အၫႊန္းမ မးမရရိွာုိႏင္ပါ။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအေနာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမရန္ပုံေင မ မးကုိ လ တ္လပ္စ္ မ စ္ ရင္ 

ငုံးျဖတ္ေငမင္ရ က္  ္င့္အမး ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မးက ဟန္႔တမးလ က္ရိွသလုိ ျပည္ေထမင္စု္အစို္းရထံသုိ႔ အစ္ ရင္္ံေနရျ္င္း 
ကလည္း အဟန္႔အတမးျဖစ္္ေစ္သည္။ 

ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစို္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး မည္သည့္အတ္ုိင္းအတမထိ လ တ္လပ္စ္ မ က္ုိယ္ပုိင္ငုံုးျဖတ္ေငမင္ရ က္  ္င့္ရိွ 
သညကုိ္ အတိအက မသိရေသမ္လည္း သက္ငုိင္ရမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ ၾကည့္႐ုံးႈျ္င္းျဖင့္ 

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ကုိ ဗဟုိမွအျပည့္အဝထိန္း္ ်ိဳပ္စ္ မံေနေၾကမင္းကုိေတမ့ သိာိုႏင္သည္။ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ာွႏင့္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္အၾကမး ငုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ေငမင္ရ က္ာုိႏင္မႈအတုိင္းအတမကုိ အၾကမ္းဖ ဥ္း္န္႔မွန္းာိုႏင္ေသမ 

အၫႊန္းတစ္္္ုမွမ သက္ငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ က္ုိယ္ပုိင္ငုံးျဖတ္ေငမင္ရ က္  ္င့္ရိွေသမရန္ပုံေင ပမမဏမ မးအသ းသ းကုိ ာိႏႈင္းယွဥ္ 

ၾကည့္ျ္င္းျဖစ္္သည္။ ‘ေဒါင္လိုက္လုပ္ပုိင္  ္င့္အငင့္ငင့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း’ ာွႏင့္ပတ္သက္ေသမေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈကုိ ပုံ-၂၇ တ င္ 

ေလ့လမာုိႏင္ပါသည္။
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ပံု-၂၇။ ၂၀၁၃-၁၄ ေဒါငလ္ုိကလ္ပုပ္ို္င္္  င့္အငင့္ငင့္္ ေပးျ္ငး္ လပုင္နး္စ္ဥက္ိ ုေလလ့မသံုးသပျ္္ငး္43 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအငင့္တ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ အေထ ေထ အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနတုိ႔က ၎တုိ႔၏ 

မိ္င္ဝန္ႀက းဌမနမ မးာွႏင့္ ယွဥ္လွ င္ အသုံးစ္ရိတ္မ မးကုိ အမ မးငုံးသုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။  

 
ရင္းျမစ္္။ ၂၀၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသၾက းမ မး ဘတ္ဂ က္ 

အထက္တ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔႔သုိ႔ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနတုိ႔မွအပ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 

တုိင္းေဒသႀက းမ မးရိွ ဌမနမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးသည ္ ၎တုိ႔၏မိ္င္ဌမနစု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္မွ ၁ဝ%  ေအမက္ကုိသမ 

သုံးစ္ ြဲ႔ေနၾကသည။္ အငုိပါဌမနမ မးသည ္ မိ္င္ဝန္ႀက းဌမနအေပၚလည္းေကမင္း  ၎တု႔ိ၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေငမင္တမမ မးေပၚတ င္ 

လည္းေကမင္း ၾသဇမလႊမ္းမုိးာုိႏင္မႈ အနည္းငယ္သမရိွေနသည့္အျပင္ ျပည္ေထမင္စု္အေနာွႏင့္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး 
လက္ေအမက္သုိ႔ ရန္ပုံေင မ မးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ရမတ င္ ရန္ပုံေင အမ ်ိိဳးအစ္မးအလုိက္ ယုံၾကည္စိ္တ္္ မႈအတုိင္းအတမ မတူည  
ေနသည္ကုိလည္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ဘတ္ဂ က္သည ္၎တုိ႔အေနာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္ၾသဇမလႊမ္းမုိးမႈေအမက္မွ 

မည္မွ အထိလ တ္ေျမမက္ာုိႏင္သညကုိ္ ျပသေနျ္င္းလည္းျဖစ္္သည္။ အလမးတူပင္ ေဒါင္လိုက္လုပ္ပုိင္  ္င့္အငင့္ငင့္လႊြဲ႔ေပးျ္င္းာွႏင့္ 
ျဖစ္္ာိုႏင္ပါက ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတ က္ပါ ဥ းတညေ္ငမင္ရ က္ာိုႏင္မည့္ နယ္ပယ္အမ မးအျပမးကုိလည္း 
မ းေမမင္းထုိးေဖမ္ျပေနျ္င္းျဖစ္္သည္။ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာွႏင့္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးတုိ႔က ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ လုိအပ္္ က္မ မးကုိ မည္သည့္အတုိင္းအတမအထိ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးေပးသည္ကုိ မသိရိွရပါ။ 
သုိ႔ေသမ္ထုိဌမနာွႏစ္္္ုေပါင္းသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး စု္စု္ေပါင္းသုံးစ္ ြဲ႔ေင ၏ ထက္ဝက္ေက မ္ေနသည့္အ္ က္ကုိ 

ထည့္တ က္ပါက လူထုပူးေပါင္းေငမင္ရ က္မႈ  ပ င့္လင္းျမင္သမမႈာွႏင့္ တမဝန္္ံမႈတုိ႔အမးျဖင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မွ 

                                                             
43ျပည္ေထမင္စ္ု ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ တမဝန္မ မးထြဲ႔တ င္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏွင့္ ာႏိုင္ငံပိုင ္ လုပ္ငန္းမ မး၏ မွတ္တမ္းျပ်ိဳထမးေသမ အသုံးစ္ရိတ္အမးလုံး ပါဝင္သည္။ 
အသုံးစ္ရိတ္ေဝစ္ ုတစ္္ရမ္ိုင္ာႏႈန္းေအမက္ေရမက္ရွိေနေသမ ဌမနမ မးကုိ ရွ်ိဳပ္ေထ းမႈမျဖစ္ေ္စ္ရန္အတ က္ ဖယ္ထုတ္ထမးသည္။ 
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ရရိွာုိႏင္ေသမ အက ်ိိဳးေက းဇူး အမ မးအျပမးကုိ ေငမင္ၾကဥ္းေပးာိုႏင္မည့္ အဓိကေသမ့္ က္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး ျဖစ္္လမာိုႏင္သညကုိ္ 

ေတ ႕ျမင္ာုိႏင္ပါသည။္ 

ေနမက္ငုံးအေနာွႏင့္ ယေန႔အ္ ္ိိန္အထိေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔သ့မွ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးက ေဒါင္လိုက္လုပ္ပ္ုိင္  ္င့္အငင့္ငင့္  ္ြဲ႔ေဝေပး ျ္င္း 
(Deconcentration) လမ္းေၾကမင္းသုိ႔ ဥ းတည္ေနသည္ကုိ ေတ ႕ာ္ိုႏင္သည္။ သုိ႔ေသမ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးဘက္သုိ႔ ဥ းတည္ရန္ 
ႀကိ်ိဳးပမ္းအမးထုတ္မႈမ မးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပ်ိဳႀကိ်ိဳငုိသင့္သည။္ ထုိေျ္လွမ္းမ မးသည ္အနမဂတ္ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးအတ က္ 
မရိွမျဖစ္္ အေရးပါေသမအ္ က္မ မးျဖစ္္ၿပ း ျပညေ္ထမင္စု္အငင့္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအေနာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရ 

အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးကုိ တျဖည္းျဖည္း္ င္းငုံးျဖတ္လုပ္ပုိင္  ္င့္ ျမႇင့္တင္ေပးသ မးကမ ေအမက္ေျ္အငင့္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ 

စ္ မ္းေငမင္ရညကုိ္လည္း ျမႇင့္တင္ေပးသ မးာိုႏင္မည ္ ျဖစ္္ပါသည္။ ထုိျဖစ္္စ္ဥ္အတ င္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင္ 

အစို္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအငင့္ဌမနငုိင္ရမမ မးသည ္ ေဒါင္လိုက္လုပ္ပုိင္  ္င့္  ္ြဲ႔ေဝ္ ေပးသည့္ ျဖစ္္စ္ဥ္အတ င္း 
၎တုိ႔၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအ္န္းက႑ ျမင့္မမးလမကမ အသုံးစ္ရိတ္ဥ းတည္္  က္ပန္းတိုင္မ မး သက္မွတ္ငုံးျဖတ္ရမတ င္လည္း 
တုိးတက္လမေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရမတ င္ ေဒါင္လုိက္လုပ္ပုိင္  ္င့္အငင့္ငင့္ လႊြဲ႔ေပး႐ုံုံးသက္သက္ျဖင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးတ င္ကြဲ႔့သုိ႔ 
တမဝန္္ံယူမႈမ မး အလုိအေလ မက္တုိးတက္ေကမင္းမ န္ လမမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကမင့္ လက္ရိွေငမင္ရ က္ေနေသမ 

ေဒါင္လုိက္လုပ္ပုိင္  ္င့္အမဏမ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည့္ျဖစ္္စ္ဥ္သည ္ ပုိမုိက ယ္ျပန္႔ေသမ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတ က္ 

အေျ္္ံလုိအပ္္ က္တစ္္္ုကုိ ျဖည့္ငည္းျ္င္းျဖစ္္သညဟု္သမ မွတ္ယူာုိႏင္ သည။္ 

အက ဥး္္ ်ိဳပာွ္ႏင့္ မတွသ္မးရနအ္္ ကမ္ မး 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး အသံုးစ္ရတိသ္ည ္စ္စု္ေုပါငး္အစ္ုိးရအသံုးစ္ရတိ၏္ အနညး္ငယမ္ ွေသမပမမဏသမရွသိည။္ ၂၀၁၃-၁၄ 

တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အအသုံးစ္ရိတ္ စု္စု္ေပါင္းသည ္ ၁၆.၁ ထရ လ ယမ္က ပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဂ  ဒ ပ ၏ ၂၉% ရိွၿပ း ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အသုံးစ္ရ္ိတ္မွမမူ ၁.၂ထရ လ ယမ္က ပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဂ  ဒ ပ ၏ ၂% သမရိွသည။္  

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး အသံုးစ္ရတိ၏္ အမ မးစ္ကုိ ု ဌမနငိငုရ္မငါး္ကု သံုးစ္ ြဲ႔ေနျ္ငး္ျဖစ္ၿ္ပ း ယငး္အနကမ္ ွထကဝ္ကေ္က မ္မမွ 

ျပညသ္ူ႔ေငမကလ္ပုေ္ရး လပုင္နး္တစ္္္ တုညး္၏ အသံုးျဖစ္သ္ည။္ ထုိအ္ က္ေၾကမင့္ ဘ႑မေရးက႑ ေဒသာၲႏရစ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္မႈ၏ 

စ္ မ္းေငမင္ရည္ာွႏင့္ ဥ းတည္္ က္မ မးမွမ အလ န္က ဥ္းေျမမင္းစ္ မရိွေနေသးသညဟု္ ေကမက္္ က္္ ာုိႏင္သည္။ 

အေျ္ ္အံေငမကအ္ဥ ဖ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရးလပုင္နး္မ မးတ င ္ ေဒါငလ္ိကုလ္ပုပ္ိငု္္  င့္အမဏမ ္ ြဲ႔ေဝေပးျ္ငး္မမွ လမး္ေၾကမငး္မနွေ္ပၚတ ငရ္ွေိန 

သညဟ္ ု ငုိာုိႏငသ္ည။္ အထးူသျဖင့္ လပုင္နး္မ မးသည ္ ေဒသာၲႏရအျမင႐္ုံးႈေထမင့္မ မးထည့္သ ငး္အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ေသမအ္ါမ မး 
တ ငျ္ဖစ္သ္ည။္ ထုိ႔အျပင္ ယ္ုကြဲ႔သုိ့႔ထက္ေအမက္လုပ္ပုိင္  ္င့္  ္ြဲ႔ေပးေသမေၾကမင့္ ေဒသ္ံလူထုာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ 

ပူးေပါင္းေငမင္ရ က္မႈမ မးလည္း ပုိမုိေကမင္းမ န္လမနိုင္သည။္ 

ျပည္သူပုိင္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးျဖစ္္ေသမ လမ္း  တံတမး  ေလငိပ္ာွႏင့္ အေငမက္အဥ မ မး တညေ္ငမက္ျ္င္းာွႏင့္ ျပ်ိဳျပင္ထိန္း 
သိမ္းျ္င္းသည ္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမန၏ အဓိကတမဝန္ဝတၱရမးျဖစ္္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း ဤဌမန၏ 

အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ ေင လုံးေင ရင္းသုံးေင စ္မရင္းတ င္မထည့္ပြဲ႔ သမမန္သုံးေင စ္မရင္းတ င္သမ ထည့္သ င္းေလ့ရိွၾကသည္ကုိ 

ေတ ႕ရသည။္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမးတ င္လည္း ေင စ္မရင္းာွႏစ္္္ုအၾကမး  ္ြဲ႔ေဝမႈပုံစံ္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးျဖစ္္ေနသည။္ 
ထိေုင စ္မရငး္မ မးာွႏင့္ပတသ္ကၿ္ပ း ဘတဂ္ ကအ္စ္ ရင္္ ျံ္ငး္  ပ င့္လငး္ျမငသ္မမႈာွႏင့္ ဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥ္္  ြဲ႔မ မး အေသးစ္တိေ္ဖမ္ျပျ္ငး္ 
စ္သညတ္ို႔တ င ္ပိမုိတုိးုတကေ္အမင ္ေငမငရ္ ကပ္ါက မဝူါဒေရးရမငနး္စ္စ္မ္ႈမ မးကိ ုပိမုိအုေထမကအ္ကျူပ်ိဳာိုႏငသ္ည။္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဘတ္ဂ က္အသုံးတ င္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက အဓိကေနရမရယူထမးသည။္ 
ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတုိင္းေဒသႀက းတုိ႔တ င္မူ သက္ငုိင္ရမ ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးက အေျ္္ံအေငမက္အဥ  
ေငမက္လုပ္ေရးတ င္ အဓိကတမဝန္ယူေသမေၾကမင့္ ၎တုိ႔၏အသုံးစ္ရိတ္မ မး နည္းပါးေနရျ္င္းျဖစ္္သည္။ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မး၏အရ ယ္အစ္မးသည ္ ေရွ႕ငက္ေငမင္ရ က္လ က္ရိွသည့္ အသုံးစ္ရိတ္မ မးာွႏင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေဒါင္လုပ္လုပ္ပုိင္  ္င့္လႊြဲ႔ေပးျ္င္း၏ အၫႊန္းကိန္းမ မးျဖစ္္လမသည္။ သုိ႔ရမတ င္ တမဝန္ာွႏင့္လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးကုိ 

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ သည့္ပုံစံ္ျဖင့္ အျပည့္အဝလႊြဲ႔အပ္ျ္င္္းမ ်ိိဳးမရိွေသးေပ။ ငုံးျဖတ္္ က္္ မွတ္သည့္ျဖစ္္စ္ဥ္တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး  သက္ငုိင္ပတ္သက္သူမ မးာွႏင့္ ရပ္ရ မလူထုမ မးကုိ ပါဝင္ငုံးျဖတ္ေငမင္ရ က္ေစ္ျ္င္းျဖင့္ 

အက ်ိိဳးေက းဇူးမ မးစ္ မရရိွာုိႏင္ပါသည္။
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အပိငုး္ေျ္မက ္-  နဂိံုးာႏွင့္ အၾကျံပ်ိဳ  ကမ္ မး 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ဘ႑မေရး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံမ မးသည ္သမုိင္းအစ္ဥ္အလမအရ ဗဟိုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ အလ န္ျမင့္မမး ြ္ဲ႔့ 
သည ္ [၁]။ သုိ႔ရမတ င္ မၾကမေသးမ ကစ္တင္ ြ္ဲ႔ေ့သမ စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ ာ္ုိႏင္ငံေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးက ထုိအစ္ဥ္အလမကုိျပင္ငင္ရန္ 

စ္တင္ႀကိ်ိဳးပမ္းလမသည္။ ၂၀၀၈ ္ုာွႏစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒသည ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးကုိစ္တင္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းတည္ 
ေထမင္လုိက္သည့္အျပင္ ာုိႏင္ငံေရး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ ဘ႑မေရးငုိင္ရမအမဏမမ မးကုိ စ္တင္  ္ြဲ႔ေဝေပးရန္အတ က္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ကုိ ဥ းတညသ္ည့္ ေျ္လွမ္းမ မးေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့သည္။  

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မးသည ္ နယ္ပယ္အမ မးအျပမးတ င္ အသုံးစ္ရိတ္မ မးက ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္း  အ  ္န္ဘ႑မ 

ရွမေဖ စု္ေငမင္းျ္င္းာွႏင့္ ဥပေဒျပ်ိဳျ္င္းအ  ္င့္အမဏမမ မးကုိ အပ္ာွႏင္းျ္င္း္ံရေသမ္လည္း ၎တုိ႔၏ေရရွညအ္္န္းက႑ာွႏင့္ 
ပတ္သက္ၿပ း  အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ အ္န္းက႑ာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း မေရရမမေသ္ မမႈမ မး မ မးစ္ မေတ ႕ရိွရသည ္[၈]။  

အလမးတူပင္ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးအပါအဝင္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးသည္ 
က ယ္ျပန္႔ေသမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတ က္ အေရးပါေသမ ဥပမမမ မးပင္ျဖစ္္သည္။ ၎တုိ႔သည ္ျမ န စ္ပယ္ဝန္ 

ေငမင္မႈာွႏင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မး ေငမင္ရ က္ေပးျ္င္းာွႏင့္ ျပညသူ္႔လူထုထံမွ အ  ္န္ဘ႑မမ မးေကမက္္ံၿပ း အငုိပါကုန္က  
စ္ရ္ိတ္မ မးကုိ က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းာွႏစ္္မ ်ိိဳးစ္လုံးအတ က္ လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးရိွေနၾကသည ္[၈]။  

ထုိအေျပမင္းအလြဲ႔မ မးမွမ အလမးအလမေကမင္းမ မးျဖစ္္ၾကေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအငင့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ 

ဘ႑မေင သုံးစ္ ြဲ႔မႈမွမ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္သုံးစ္ ြဲ႔သည့္ ဘ႑မေင စု္စု္ေပါင္း၏ ေသးငယ္ေသမပမမဏသမရိွေနေသးသည္။ 
ထုိ႔ေၾကမင့္ ျမန္မမ့ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမွမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းထက္စ္မလွ င္ သက္ငုိင္ရမျပည္ေထမင္စု္ အငင့္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း 
မ မးအတ င္း ေဒါင္လုိက္လုပ္ပုိင္  ္င့္ အငင့္ငင့္  ္ြဲ႔ေဝေပးသည့္ျဖစ္္စ္ဥ္ာွႏင့္သမ ပုိ၍န းစ္ပ္ေနသည။္ ယင္းသည္ပင္ အေရးပါေသမ 

ပထမေျ္လွမ္းျဖစ္္ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ အနမဂတ္တ င္ရိွမည့္ အ္န္းက႑ာွႏင့္ ပတ္သက္၍ 

မေရရမေသမေၾကမင့္ ျမန္မမနိုင္ငံသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းျဖစ္္စ္ဥ္၏ မညသ္ည့္ေနရမတ င္ ေရမက္ရိွေနသညကုိ္ 

ငုံးျဖတ္ရန္မလ ယ္ကူလွေ္ ။ ထုိ႔ေၾကမင့္ အၾကံျပ်ိဳ္ က္မ မးကုိမေင းောႏ းမ  ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏လက္ရိွအေနအထမးကုိ ာုိႏင္ငံတကမ 

အေတ ႕အႀကံ်ိဳ အေထမက္အထမးမ မးာွႏင့္ ယွဥ္ထုိးသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္လမပါသည။္ 

၆.၁ ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ေရးလပုင္နး္စ္ဥ ္ ေဒသတ ငး္ာုိႏငင္မံ မးာွႏင့္ ာိႏႈငး္ယဥွ္္  က ္

ဘ႑မေရးက႑ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ မ့္ ျ္င္းာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ေယဘုယ သုံးစ္ ြဲ႔ေလ့ရိွသည့္ အၫႊန္းကိန္းာွႏစ္္္ုမွမ စု္စု္ေပါင္းအစို္းရ 

အသုံးစ္ရိတ္ာွႏင့္ရေင တုိ႔တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အစုိ္းရမ မး၏ ေဝစု္အ္ ်ိိဳးပင္ျဖစ္္သည။္ ထုိအၫႊန္းကိန္းာွႏစ္္္ုသည္ 
အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအငင့္ငင့္တုိ႔ၾကမးတ င္ ဘ႑မေရးအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ မည္သုိ႔  ္ြဲ႔ေဝသည္ကုိ ေဖမ္ျပေနၿပ း ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္ကုိေဖမ္ၫႊန္းသည့္ တိက ေသမအၫႊန္းကိန္းတစ္္္ုလည္းျဖစ္္ေနသည္။ ထုိ႐ုံးႈေထမင့္မွေန၍ ေတမင္အမရွာွႏင့္ 
အေရွ႕ေတမင္အမရွာုိႏင္ငံမ မးာွႏင့္ သက္ငုိင္ေသမ သတင္းအ္ က္အလက္ကိန္းဂဏန္း (္န္႔မွန္းေျ္မ မးအပါအဝင္) မ မးကုိ 

ေလ့လမၾကည့္ေသမအ္ါတ င္ ေဒသတ င္းာုိႏင္ငံမ မးသည ္ ဘ႑မေရးစ္နစ္္စ္ မံအပ္ု္ ်ိဳပ္မႈာွႏင့္ ပတ္သက္သည့္မူေဘမင္ပုံစံ္အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးကုိ 

သုံးစ္ ြဲ႔ၾကၿပ း ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အမဏမပုိင္မ မး၏ ပါဝင္မႈအ္န္းက႑မွမလည္း အမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးက ြဲ႔ျပမးေနသည္ကုိေတ ႔ရမည ္(ပုံ- 

၂၈)။
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ပံု-၂၈။ ျမနမ္မာိုႏငင္ရံွ ိျပညေ္ထမငစ္္အုငင့္ေအမကဘ္႑မေရးစ္နစ္က္ိ ုာုိႏငင္တံကမအ္ငး္အက ဥး္မ မးာွႏင့္ ာိႏႈငး္ယဥွျ္္ငး္44 

ပတ္ဝန္းက င္ာိုႏင္ငံအမ မးအျပမးာွႏင့္ ာိႏႈင္းယွဥ္ပါက ျပည္သူ႔ဘ႑မေရးက႑တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးပါဝင္မႈ 
သည ္ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ နည္းပါးေနေသးသည။္ 

 

ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ က္ ရေင ာွႏင့္သုံးေင ငုိင္ရမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးအၫႊန္းကိန္းကုိ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာွႏစ္္ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ 

အေျ္္ံ၍ တ က္္ က္ထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း က န္တုိင္းျပည္မ မးအတ က္အၫႊန္းကိန္းမ မးမွမ ၂၀၀၉ ္ုာွႏစ္္ကိန္းဂဏန္းမ မး (Martinez- 
Vasquez, 2011) ကုိ အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည။္ ဂ  ဒ ပ ာွႏင့္ အစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္အ္ ်ိိဳးအစ္မးကုိမူ WDI (2009) ာွႏင့္ အျပည္ျပညငုိ္င္ရမ 
ေင ေၾကးရန္ပုံေင အဖ ြဲ႔႕၏ 2013/14 Article 4 Report (For Myanmar, Vietnam and China) ကုိအေျ္္ံထမးသည္။ 

ပုံတ င္ျပထမးသည့္အတုိင္း ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ ထုိင္း  အင္ဒုိန းရွမး  ဖိလစ္္ပုိင္  ဘဂၤလမးေဒ့ရ္ွ  ပါကစ္ၥတန္တုိ႔ာွႏင့္အတူ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ မ့္ သည့္ပမမဏ အနည္းငုံးာုိႏင္ငံမ မးစ္မရင္းတ င္ ပါဝင္သည္။ ထုိအုပ္စု္အတ င္း၌မူ ျမန္မမာိုႏင္ငံရိွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း 
အစုိ္းရမ မးသည ္ စုု္စု္ေပါင္းအစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္၏ ၈% ကုိရရိွသျဖင့္ ေဝစု္ရရိွမႈအ္ ်ိိဳးအစ္မးျမင့္မမးသည္ဟု ငုိာိုႏင္္သည္။ စိ္တ္ဝင္စ္မး 
ဖ ယ္ေကမင္းေသမအ္ က္မွမ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ ေဒသတ င္း (ဘ႑မေရးက႑) ဗဟုိ္ ်ိဳပ္က္ုိင္မႈအနည္းငုံးာိုႏင္ငံမ မးျဖစ္္ေသမ တ႐ုုံးတ္   
အိာိႏၵယတုိ႔ာွႏင့္လည္းေကမင္း  ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈအမ မးငုံးာိုႏင္ငံမ မးျဖစ္္ေသမ ထုိင္း  ဘဂၤလမးေဒ့ရ္ွတုိ႔ာွႏင့္လည္းေကမင္း နယ္နိမိတ္ 
္ င္းထိစ္ပ္ေနေသမ အ္ က္ျဖစ္္သည္။  

ဇယမး-၃ တ င္ေဖမ္ျပထမးေသမ ာိုႏင္ငံမ မးစ္မရင္းကုိအျပည့္အစုံ္ၾကည့္ပါက ျပည္ေထမင္စု္ (ဗဟုိ) အငင့္ေအမက္ရေင ္  ြဲ႔ေဝမႈအ္ ်ိိဳး 
အစ္မးတ င္ ၁၁ ာိုႏင္ငံ၌အငင့္ ၈ တ င္ရိွသည္။ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈအနည္းငုံးာိုႏင္ငံမ မးျဖစ္္ေသမ ေတမင္ကုိရ ယမး  ဗ ယက္နမ္  ဂ ပန္  
အိာိႏၵယာွႏင့္ တ႐ုုံးတ္တုိ႔တ င္ ေဒသာၲႏရအစို္းရမ မး၏ရေင သည ္ စု္စု္ေပါင္းအစုိ္းရရေင ၏ ၂၅% မွ ၄၀% အထိရိွၾကသျဖင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ 
ထက္ ၃ ငမွ ၅ င အထ္ိပုိမုိျမင့္မမးေနသည္။

                                                             
44 သိမွတ္ထမးရမည့္ကိစ္ၥတစ္္္ုမွမ အစ္ိုးရ ဘ႑မေရး၌ ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး၏ အေရးပါအရမေရမက္မႈ ျဖစ္္သည္။  ျမနမ္မာုိႏင္ငံအတ က္ အသုံးျပ်ိဳထမးေသမ 
ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ုာွႏင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း အသုံးစ္ရိတ္ အမးလုံး(ာႏိုင္ငံပိုင ္လုပ္ငန္းမ မး အပါအဝင)္ အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။ သုိ႔ေသမ္၎တ င္ 
ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ အသုံးစ္ရိတ္မ မးမပါဝင္ေပ။ 
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ဇယမး-၃။ ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံ ဗဟို္  ်ိဳပက္ို္ငမ္ႈေလ ွမ့္  ေရးကိ ုေဒသတ ငး္ာုိႏငင္မံ မးာွႏင့္ ာိႏႈငး္ယဥွ္္  က ္

 ေဒသာၲႏရအစ္ုိးရမ မး၏ ေဝစ္ ု

 သံုးေင  ရေင  

ဂ ပန ္ ၆ဝ ၄ဝ 

တရတု ္ ၇ဝ ၄ဝ 

ဗ ယကန္မ ္ ၄၅ ၃၅ 

အာိိႏၵယ ၆၆ ၃၃ 

ေတမငက္ိရု  းယမး ၄၅ ၂၅ 

ဖလိစ္ပ္ိငု ္ ၂၅ ၁ဝ 

ျမနမ္မ* ၇ ၈ 

အငဒ္ိနု  းရမွး ၃၅ ၈ 

ပါကငစ္္ၥတန ္ ၃၃ ၇ 

ထိငုး္ ၁ဝ ၂ 

ဘဂၤလမးေဒရ့ွ္ ၁၅ ၂ 

ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတ က္ ရေင ာွႏင့္ သံုးေင ငိုင္ရမဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးအၫႊန္းကိန္းကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္ကိန္း ဂဏန္းမ မးကို အေျ္္ံ၍ 

တ က္္ က္ထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း က န္တိုင္းျပည္မ မးအတ က္အၫႊန္းကိန္းမ မးမွမ ၂၀၀၉ ္ုာွႏစ္္ကိန္းဂဏန္းမ မး (Martinez- Vasquez, 2011) ကို 
အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။  

အထက္ပါဇယမးအရ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မးသုိ႔ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေင မ မး  ္ြဲ႔ေဝေပးမႈသည ္ စု္စု္ေပါင္းအစုိ္း 
ရအသုံးစ္ရိတ္၏ ၇% ္န္႔သမရိွသျဖင့္ ာိႏႈႈ္င္းယွဥ္္ က္အမးျဖင့္နည္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ပင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ ေဒသတ င္းဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
အမ မးငုံးာိုႏင္ငံမ မးစ္မရင္းတ င္ ပါဝင္ေနျ္င္းျဖစ္္သည္။ အျ္မးတစ္္ဖက္တ င္လည္း ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရအေနာွႏင့္ အသ င္ကူးေျပမင္း 
ေရးကုိ ဥ းစ္ းေငမင္ရ က္ေနရေသမေၾကမင့္ ရန္ပုံေင လုိအပ္္ က္ ျမင့္မမးေနရျ္င္းလည္းျဖစ္္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရိွ ေဒသာၲႏရ 
အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕မ မးမွမ မၾကမေသးမ ကမွစ္တင္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္း ြ္ဲ႔့ၿပ း ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ သက္တမ္းအလ န္ာုႏနယ္ေနေသး 
သညကုိ္လည္း ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးရန္လုိသည္။ အထက္ပါာိႏႈင္းယွဥ္္ က္သက္သက္ျဖင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး/ေဒါင္လိုက္လုပ္ 

ပုိင္  ္င့္အငင့္ငင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မး၏ အျမန္ာႏႈန္းကုိမသိရိွာိုႏင္ေပ။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ ဗဟုိမွ ေဒသာၲႏရအစုိ္းရမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ 
ေျပမင္းေပးသည့္ရန္ပုံေင ပမမဏမွမ အ္ ိန္တုိအတ င္းတုိးတက္မႈာႏႈန္းျမင့္မမးေၾကမင္းကုိလည္း သတိျပ်ိဳရန္လုိသည္။ 

၆.၂ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရနပ္ံုေင အရငး္အျမစ္မ္ မးာွႏင့္ လပုပ္ိငု္္  င့္တမဝနမ္ မး 

ာုိႏင္ငံတကမာိႏႈင္းယွဥ္မႈမ မးမွ ေပၚထ က္လမေသမ ပုံရိပ္သည ္ဤအစ္ ရင္္ံစ္မတ င္ အေစ္မပုိင္းသုံးသပ္ထမး္ က္မ မးာွႏင့္လည္း ထပ္တူ 
က ေနသည္ကုိ ေတ ႕ာိုႏင္သည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးရရိွေသမ ရန္ပုံေင ပမမဏမွမ တုိးတက္ျမင့္မမးလမသည္မွန္ေသမ္ 
လည္း ေဒသတ င္းစံ္ာႏႈန္းမ မးာွႏင့္ယွဥ္လွ င္ နိမ့္ပါးေနေသးသည။္ ထုိအ္ က္သည္ပင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္က္ုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္း 
စ္ဥ္သက္တမ္းာုႏနယ္မႈကုိ မ းေမမင္းထုိးျပေနသည္။  

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စု္မွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ရန္ပုံေင မ မးကုိ အဓိကမွ ္ုိအမးထမးေနၾကရၿပ း ၎တုိ႔က္ုုိယ္ 
တုိင္ေကမက္္ံရရိွေသမအ  ္န္ပမမဏမွမ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္၌ စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္၏ ၅% သမရိွသည။္ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွေင ကုိ 
‘အျ္မးရေင မ မး’ ျဖင့္ထပ္မံေပါင္းျဖည့္ေပးထမးေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ အျ္မးရေင ေကမက္္ံစု္ 
ေငမင္းပုိင္  ္င့္ာွႏင့္ပတ္သက္လွ င္မူ ရွင္းလင္းျ္င္းမရိွပါ။ အျ္မးရေင မ မးသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအငင့္၌ေကမက္္ံေသမ 
ဝန္ေငမင္မႈအသုံးျပ်ိဳ္မ မးာွႏင့္ လုိင္စ္င္ေၾကးမ မးကုိငုိလုိေသမ္လည္း ထုိအ္ က္ကုိ အျပည့္အဝအတည္ျပ်ိဳာုိႏင္ရန္အတ က္ ပုိမုိျပည့္စံ္ု 
ေသမ ဘတ္ဂ က္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးလုိအပ္သည။္  

အသုံးစ္ရိတ္က႑တ င္ စု္ေငမင္းရရိွေသမအေထမက္အထမးမ မးအရ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးကုိ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးထမး 
ေသမ လုပ္ပုိင္  ္င့္မ မးမွမ အကန္႔အသတ္ာွႏင့္သမျဖစ္္သည္ကုိ ေတ ႕ျမင္ာိုႏင္သည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရအသုံးစ္ရိတ္ 
သည ္စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္၏အနည္းစု္ျဖစ္္ေသမ ၇% ကုိသမကုိယ္စ္မးျပ်ိဳၿပ း ထုိ ၇% ာွႏင့္သက္ငုိင္ေသမ လုပ္ငန္းရပ္မ မးမွမလည္း 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ အျပည့္အဝစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈေအမက္၌ ရ္ိွေနသည္ဟုမငုိာိုႏင္ပါ။  

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအငင့္ ဌမနငုိင္ရမအရမရိွမ မး္န္႔အပ္မႈာွႏင့္ အမဏမ  ္ြဲ႔ေဝစ္ းငင္းမႈပုံစံ္မ မးအရ ထုိအရမရိွမ မးသည္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မးကုိေသမ္လည္းေကမင္း  ေဒသ္ံလူထုကုိေသမ္လည္းေကမင္း တုိက္႐ုိုံးက္တမဝန္္ံမႈမရိွပါက 
စု္စု္ေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ ေဝစု္ကုိေဖမ္ျပာုိႏင္႐ုံုံးမွ ျဖင့္လည္း (ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး 
အတ က္) အဓိပၸါယ္မ မးစ္ မမရိွာိုႏင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွမတစ္္ငင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးတုိးတက္ 



50 

ေငမက္လုပ္ေနမႈမွမ လုိလမးအပ္သည္မွန္ေသမ္လည္း ထုိရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးသည ္ အျ္မးေသမေရ း္ ယ္စ္ရမရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးာွႏင့္ 
ယွဥ္လွ င္ေသ္ မေပါက္ အက ်ိိဳးျဖစ္္ထ န္းမႈပုိမ မးေသမ ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးျဖစ္္သည္ဟု သက္ေသျပာိုႏင္ျ္င္းလည္းမရိွပါ။ 

၆.၃ တမဝနာွ္ႏင့္ ရနပ္ံုေင အရငး္အျမစ္မ္ မးအၾကမးဟန္္  က ္

က န္ေဒသတ င္းာုိႏင္ငံမ မးာွႏင့္ယွဥ္လွ င္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရိွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ ရရိွထမးေသမ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံမႈအ္န္းက႑ 
မွမေသးငယ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရေင ာွႏင့္သုံးစ္ ြဲ႔ေင တုိ႔၏ ေဝစု္သက္သက္ကုိၾကည့္႐ုံုံးမွ ျဖင့္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ 
ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေရးတ င္ အမွန္တကယ္ရိွေနေသမအ္န္းက႑ကုိ အတိအက ေဖမ္ၫႊန္းာိုႏင္မည္မဟုတ္ပြဲ႔ ပုိတ က္မိရန္အ 
လမးအလမမ မးသည္။ ထုိအေၾကမင္းာွႏစ္္ရပ္ကုိေထမက္္ င့္၍ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ ဘ႑မေရးက႑ေငမင္ရ က္ 
မႈမ မးာွႏင့္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါ ၎တုိ႔၏လုပ္ပုိင္  ္င့္တမဝန္မ မးကုိ ာိႏႈင္းယွဥ္္ ္ိန္ထုိးၾကည့္ရန္လုိအပ္လမသည္။ 

၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏တမဝန္ဝတၱရမးမ မးအျဖစ္္ ရွင္းလင္းစ္ မျပဌမန္းေပးထမး 
ေသမအ္ က္မ မးကုိၾကည့္ပါက အဓိကအသုံးစ္ရိတ္မ မးတ င္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕  ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္  တရမး႐ုံုံးး္ ်ိဳပ္  ေရွ႕ 
ေန္ ်ိဳပ္  စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္  ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မး  ေနရမ္ ထမးေရးာွႏင့္ အိုးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန 
တုိ႔က ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္တ င္ ၃၃% အထိရိွသည ္ (ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၁၀)။ က န္ျပညန္ယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မးကုိ 
ျပည္ေထမင္စု္ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏လက္ေအမက္္ံ ေဒသာၲႏရလုပ္ပုိင္  ္င့္ရရိွထမးေသမဌမနမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးကသုံးစ္ ြဲ႔ေနၾက 
ျ္င္းျဖစ္္သည။္ 

အျ္မးတစ္္ဖက္တ င္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၅ ပါ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္မ မးာွႏင့္ 
ပတ္သက္ၿပ း အေသးစိ္တ္ျပဌမန္း္ က္မ မးပါဝင္သျဖင့္ ပုိမုိရွင္းလင္းသညဟု္ငုိာိုႏင္သည္။ ထုိျပဌမန္း္ က္မ မးသည ္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တ္ုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္မ မးတ င္ပါဝင္ေသမ အဓိကရန္ပုံေင လမ္းေၾကမင္းမ မးကုိ ေဖမ္ျပေပးထမးသည။္ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈာွႏင့္ 
ဌမနငုိင္ရမဝင္ ေင မ မး (ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မပါ) အေနာွႏင့္ၾကည့္ပါက စု္စု္ေပါင္း၏ ၂၅% ရိွၿပ း အဓိကအမးျဖင့္ 
ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမ ယမေရးေကမ္မတ ာွႏင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မးမွ ေကမက္္ံရရိွၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။  

အထက္ပါအ္ က္ကုိ ပုံ- ၂၉ တ င္ေဖမ္ျပထမးၿပ း ၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္ ္ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔လုပ္ပုိင္  ္င့္ 
အပ္ာွႏင္းထမးေသမ ရံပုံေင ာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္မ မး (ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၁၀ ကုိအေျ္္ံထမး) ကုိ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မးာွႏင့္ 
ာိႏႈင္းယွဥ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

ပံု- ၂၉။ ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္္ဥံပေဒပါ အ္ နေ္ကမက္္ ပံိငု္္  င့္မ မးာွႏင့္ အသံုးစ္ရတိက္ ္သံံုးစ္ ြဲ႔ရမည့္ တမဝနမ္ မး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာွႏင့္ယွဥ္ပါက ကုိယ္ပုိင္အရင္းအျမစ္္မ မးမွ ေကမက္္ံရရိွသည့္ အ  ္န္ဘ႑မ 
မ မးမွမ လုံေလမက္မႈမရိွပါ။ 

 

ပုံ- ၂၉ တ င္ေဖမ္ျပထမး္ က္အရ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါ ၎တုိ႔၏တမဝန္ဝတၱရမး 
မ မးကုိ အျပည့္အဝထမ္းေငမင္ာုိႏင္ရန္အတ က္ လုံေလမက္ေသမ ရန္ပုံေင မ မးကုိ ေကမက္္ံရရိွျ္င္းမရိွေၾကမင္းေတ ႕ာုိႏင္သည္။ သုိ႔ရမ 
တ င္ ထိုသုိ႔ယတိျပတ္ေကမက္္ က္္ ာိုႏင္ရန္အတ က္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးမွ ေငမင္ရ က္ေပးသင့္ေသမ ျပညသူ္႔ 
အက ်ိိဳးျပ်ိဳလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ ဝန္ေငမင္မႈမ မး မည္ေရႊ႕မညမွ္ ပမမဏအထိရိွသင့္သည္ာွႏင့္ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအငင့္ငင့္တုိ႔ၾကမးတ င္ 
အသုံးစ္ရိတ္မွ ေဝသုံးစ္ ြဲ႔မႈ အ္ ်ိိဳးအငမညမွ္ ရိွသင့္သညစ္္သည့္ ာႏႈန္းစံ္တန္ဖုိးျဖတ္မႈမ မးပါလုိအပ္လမသည။္ ရံပုံေင မ မးကုိ ကိုယ္တုိင္ 
ေကမက္္ံစု္ေငမင္းာိုႏင္ျ္င္းအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးသည ္ မူဝါဒေရးင ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ျ္င္းလုပ္ငန္း 
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မ မးတ င္ ပုိမုိလ တ္လပ္စ္ မ ေငမင္ရ က္လမာိုႏင္မည္ျဖစ္္ေသမ္လည္း တစ္္ာ္ိုႏင္ငံလုံးအတုိင္းအတမာွႏင့္ က ယ္ျပန္႔ေသမ မူဝါဒေရးရမ 
ရလမဒ္မ မးအတ က္မူ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရအေနျဖင့္ ရန္ပုံေင ေထမက္ပ့ံေပးၿပ း ေငမင္ရ က္ရသည္မ မးလည္းရိွပါသည္။  

ျပည္ေထမင္စု္လက္ေအမက္္ံဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအ္ ်ိိဳ႕ကုိ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္ေအမက္တ င္ 
ထည့္သ င္းေဖမ္ျပျ္င္းက ယင္းလုပ္ငန္းမ မးသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဘ႑မေရးအရတမဝန္ရိွေသမ လုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ 
သညဟု္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရက ေမွ မ္မွန္းသတ္မွတ္ထမးျ္င္းဟု ယူငာိုႏင္ပါသည္။ သုိ႔ရမတ င္ ေရရွည၌္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈ 
ပုံစံ္မ မးမညသို္႔ရိွမည္ကုိ မမွန္းငာုိႏင္ေ္ ။ ယင္းအ္ က္ကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအငင့္ အရမရိွတစ္္ဥ းအမး လုပ္ငန္း 
စ္ မံ္ က္မ မးကုိ မည္သုိ႔ေရ း္ ယ္ေငမင္ရ က္သနည္းဟု ေမးျမန္းရမတ င္ ၎က ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းလက္ေအမက္၌ 
သက္ငုိင္ရမလုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရ က္မည့္ဌမနငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး ရိွေနၿပ းေသမ စ္ မံ္ က္မ မးကုိသမ ေရ း္ ယ္ေငမင္ရ က္ 
သညဟု္  ျပန္လည္ေျဖၾကမးျ္င္းကုိေထမက္႐ုံးႈ၍ သက္ေသျပာိုႏင္သည။္ လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈအငင့္တ င္ ဤအတုိင္းျဖစ္္ေနသည္မွမ 
မထူးငန္းေသမ္လည္း ထုိအ္ က္ကပင္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ လ တ္လပ္စ္ မငုံးျဖတ္ေငမင္ရ က္  ္င့္သည္ 
ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရက  ္င့္ျပ်ိဳေပးထမးေသမလုပ္ငန္းရပ္မ မး၏ ေဘမင္အတ င္း၌သမျဖစ္္ေနေၾကမင္း သိျမင္ာိုႏင္ေစ္သည္။  

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးက တမဝန္ယူေငမင္ရ က္ေသမအ္န္းက႑အမ မးအျပမးမွမ အလ တ္တမ္းနမးလညမ္ႈျဖင့္ 
ေငမင္ရ က္ေနျ္င္းမ ်ိိဳးျဖစ္္ရမ ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒပါ ၎တုိ႔၏ အ္န္းက႑ာွႏင့့္တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိ ငန္းစ္စ္္ျ္င္းသည ္ ထုိ 
ျပဌမန္း္ က္မ မးရွင္းလင္းျပည့္စုံ္ျ္င္းရိွ/မရိွ ပုိင္းျဖတ္ရမတ င္အသုံးဝင္မည္ျဖစ္္ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး 
ေန႔စ္ဥ္ာွႏင့္အမွ ေငမင္ရ က္ေနၾကေသမ လုပ္ငန္းေငမင္တမမ မးကုိမူ တိက စ္ မေဖမ္ျပျ္င္းျပ်ိဳာိုႏင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ 
ကုုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ေင းောႏ းသုံးသပ္ၾကရမတ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ာွႏင့့္ယွဥ္ၿပ း ရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္္ 
မည္မွ လုိအပ္သည္ငုိသည္ကုိ ေင းောႏ းျ္င္းထက္ေက မ္လ န္၍ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အ္န္းက႑  တမဝန္ဝတၱရမး 
မ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း ေရရွည္ရည္မွန္း္ က္မ မးေပၚထ က္လမေအမင္ေင းောႏ းသ မးရန္လုိအပ္သည္။  

၆.၄ ျပညေ္ထမငစ္္အုငင့္ေအမက ္ဘ႑မေရးက႑ာွႏင့္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈႈေလ ွမ့္  ေရးလပုင္နး္စ္ဥ ္ငကစ္္ပေ္င းောႏ းျ္ငး္ 

အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္တစ္္္ုုကုိ ကုိယ္စ္မးျပ်ိဳေဖမ္ျပေနေသမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္္ု၏ ထိေရမက္မႈအတုိင္းအတမကုိ 
တုိင္းတမငန္းစ္စ္္ရန္မွမ ပင္ကိုယ္သဘမဝအမးျဖင့္ ေထ ျပမးေသမလုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္ရပ္ျဖစ္္သည။္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးအယူ 
အငသည ္ စ္ းပ မးေရး  အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေရးနယ္ပယ္အမးလုံးတ င္ အက ်ံိဳးဝင္ေနသည္။ က္ိန္းဂဏန္းသက္သက္ကုိၾကည့္ေသမ 
႐ုံးႈေထမင့္မွၾကည့္ပါက ရရိွထမးေသမအေထမက္အထမးမ မးအမးလုံးက ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္သည္ 
ကနဥ းအငင့္မွမပင္ရိွေနေသးၿပ း ရန္ပုံေင မ မး  ္ြဲ႔ေဝေပးျ္င္းာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္မ မးသတ္မွတ္္ ထမးေပးျ္င္းမ မး အမးလုံးကုိ ဗဟုိ 
အစုိ္းရကသမ လႊမ္းမုိးထမးေၾကမင္းေဖမ္ျပေနသည္။ 

လုပ္ပုိင္  ္င့္အမဏမာွႏင့္ တမဝန္မ မး က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔သတ္မွတ္ေပးထမးေသမ အင္စ္တ က  းရွင္းသစ္္မ မးတည္ေထမင္ေရးသည ္
အ္ ိန္မ မးစ္ မယူရမည္ျဖစ္္သည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ ေရတုိကမလအတ င္း ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ လက္ရိွေလွ မက္လွမ္းထမးၿပ းေသမ အျပ်ိဳ 
သေဘမေျ္လွမ္းမ မးကုိ ပုိမုိ္ုိင္မမေစ္ရန္ေငမင္ရ က္ထမးရမည္ျဖစ္္ၿပ း ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးေရွ႕ငက္ေငမင္ရ က္မည့္္ နယ္ပယ္မ မး 
ကုိလည္း သတ္မွတ္ထမးသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္မူဝါဒေရးရမေင းောႏ းမႈမ မး ျပ်ိဳလုပ္ရမတ င္ ကိန္းဂဏန္းအတုိင္းအတမမ မးအရ 
မညသုိ္႔  ္ြဲ႔ေဝမညငုိ္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး ထမ္းေငမင္ရမည့္အ္န္းက႑မ မးာွႏင့္ ထုိအ္န္းက႑မ မးကုိ 
ျဖည့္ငည္းာုိႏင္ရန္ မညသုိ္႔ေငမင္ရ က္မည္နည္းစ္သည္တုိ႔ကုိပါ ထည့္သ င္းေင းောႏ းဖုိ႔လုိအပ္သည္။ 

အနမဂတ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးကုိလမ္းဖ င့္ေပးာိုႏင္ရန္အတ က္ ပ င့္လင္းျမင္သမမႈလုိအပ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး 
သုိ႔ အစုိ္းရရံပုံေင မ မးကုိလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတ င္ ရွင္းလင္းတိက ၿပ း ပ င့္လင္းျမင္သမမႈရိွေသမ စ္နစ္္တက တည္ေငမက္ထမးသည့္ 
ပုံေသနည္းတစ္္္ုျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသင့္သည ္ [၄]။ ထုိသုိ႔ေငမင္ရ က္ာိုႏင္ပါက ပ င့္လင္းျမင္သမမႈတုိးတက္လမၿပ း ာ္ုိႏင္ငံေရးအရ 
နမက င္္ံစ္မးရမႈမ မးကုိပါ ေလွ မ့္ ာုိႏင္ျ္င္း  စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ာုိႏင္ျ္င္းစ္သည္တုိ႔ျဖစ္္လမမည္။ ထုိ႔အျပင္ ရာုိႏင္သမွ ေသမ ရန္ပုံေင အရင္း 
အျမစ္္မ မး၏ေဘမင္အတ င္းမွသမေငမင္ရ က္ရေသမ လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပမမဏကုိ အဓိကအမ႐ုံုံးမစုိ္က္ပြဲ႔ မည္သည့္မူဝါဒျဖင့္ 
လႊြဲ႔ေျပမင္းမည္ကုိ ပုိမုိေင းောႏ းလမာိုႏင္ေပလိမ့္မည။္ 

ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံသည ္ ထိေရမက္စ္ မဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ထမးေသမ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္မွ အက ်ိိဳးအျမတ္မ မးကုိအျပည့္အဝမရရိွာိုႏင္ေသး 
ေသမ္လည္း အမးတက္ဖ ယ္ေကမင္းေသမ အေျပမင္းအလြဲ႔အ္ ်ိိဳ႕မွမမူ ျဖစ္္ထ န္းေပၚေပါက္ေန ြ္ဲ႔သ့ည။္ ေတ ႕ငုံေမးျမန္းမႈမ မးက 
ျပည္နယ္/တ္ုိင္းေဒသႀက းာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအငင့္ငုံးျဖတ္္ က္္ မွတ္သူမ မးျဖစ္္ေသမ တုိင္းေဒသၾက းဝန္ႀက းမ မး  ၿမိ်ိဳ႕နယ္ာွႏင့္ 
ေက းရ မအုပ္စု္အပ္ု္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးစ္သူတုိ႔သည ္ ဘ႑မေရးအရလုပ္ပုိင္  ္င့္ာွႏင့္တမဝန္မွမ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သမရိွေသမ္လည္း 
စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး/အေျ္္ံအေငမက္အဥ စ္ မံ္ က္မ မး အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတ င္ အထက္အငင့္ 
တမဝန္ရိွသူမ မး၏ တုိင္ပင္အၾကံဥမဏ္ေတမင္း္ံျ္င္းမ မးကုိ ပုိမုိတုိးတက္ၾကံ်ိဳေတ ႕ရသျဖင့္ ႀကိ်ိဳငုိသင့္ေၾကမင္းမွတ္္ က္ျပ်ိဳၾကသည။္  
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ထုိအေတ ႕အႀကံ်ိဳေကမင္းမ မးကုိ အေျ္ျပ်ိဳၿပ းေဒသာၲႏရအငင့္ တမဝန္ရိွသူ/သက္ငုိင္သူမ မး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိ 
က ယ္ျပန္႔လမေစ္ရန္ အမးေပးကူည သင့္သည။္ အထူးသျဖင့္ ေဒါင္လုိက္လုပ္ပုိင္  ္င့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသမရိွၿပ း ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ မ့္ ျ္င္းမရိွေသးေသမ မူဝါဒေရးရမနယ္ပယ္မ မးတ င္ ၎တုိ႔၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္လုိသည္။ ထုိသုိ႔ေငမင္ရ က္ျ္င္းျဖင့္ 
ေဒသာၲႏရ အစို္းရမ မးာွႏင့္ ရပ္ရ မလူထုတုိ႔သည ္ အနမဂတ္တ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္မွေငမင္ရ က္ေသမ အ္ ်ိိဳ႕ေသမ 
တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကုိ  ္ြဲ႔ေဝရယူာိုႏင္ရန္အတ က္ လုိအပ္ေသမအေတ ႕အႀကံ်ိဳာွႏင့္ စ္ မ္းေငမင္ရည္မ မးကုိလည္း ရရိွလမာိုႏင္မည္ 
ျဖစ္္သည။္ ဤနည္းအမးျဖင့္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္က္ုိင္မႈပုိမုိေလွ မ့္ ထမးေသမ အေျ္အေနသုိ႔ကူးေျပမင္းသ မးၿပ းေနမက္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးပုိင္းကုိ 
ျပည္သူလူထုက ေစ္မင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ုံးႈမႈ ပုိမုိေကမင္းမ န္ၿပ း ျပညသူ္႔ဘ႑မေင မ မးကုိ ပုိမုိထိေရမက္စ္ မ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ာုိႏင္မည့္အေနအထမးသုိ႔ 
ေရမက္ရိွသ မးာိုႏင္မည္ျဖစ္္သည။္ 

၆.၅ အၾကျံပ်ိဳ္ ကမ္ မး 

ျပညသ္ူ႔ဘ႑မစ္ မံ္ န္႔္ ြဲ႔မႈက႑တ င ္ျပညန္ယာွ္ႏင့္တို္ငး္ေဒသႀက းအစ္ုိးရမ မးကိထုမး္ေငမငေ္စ္လိေုသမအ္နး္က႑မ မးာွႏင့္ပတသ္က ္ၿပ း 
ရငွး္ရငွး္လငး္လငး္ျဖစ္ေ္အမင ္ေငမငရ္ ကသ္င့္သည။္ 

လက္ရိွတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မး၏ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္ငုိင္ရမတမဝန္ဝတၱရမမ မးကုိ ရွင္းလင္း 
ျပည့္စုံ္စ္ မသတ္မွတ္ထမးျ္င္းမရိွေသမေၾကမင့္ ၎တုိ႔အေနာွႏင့္လုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရ က္ရမတ င္ ေရွ႕အေတ ႕အႀကံ်ိဳမ မးာွႏင့္ အလ တ္ 
တမ္းနမးလည္မႈမ မးကုိသမ အေျ္္ံ၍ေငမင္ရ က္ေနရသည။္ လက္ရိွ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ ာုႏနယ္ေသးျ္င္းေၾကမင့္ 
အထက္ပါအေျ္အေနမ ်ိိဳးကုိ ေမွ မ္လင့္ထမးၿပ းျဖစ္္ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအတ က္မူ သက္ငုိင္ရမ 
ျပည္နယ္/တ္ုိင္းေဒသႀက း၏လုိအပ္္ က္မ မးာွႏင့္ ကုိက္ည ေအမင္ ျပညသူ္႔အက ်ိိဳးျပ်ိဳလုပ္ငန္းာွႏင့္ဝန္ေငမင္မႈလုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရ က္ရမ 
တ င္ အဟန္႔အတမးမ မးစ္ မျဖစ္္ေပၚေစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္က္ိုိင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းေၾကမင့္ ရလမာိုႏင္သည့္အက ်ိိဳးအျမတ္မ မးကု္ိ 
လည္းေလွ မ့ပါးေစ္သည။္  

ျပညေ္ထမငစ္္အုငင့္ေအမကအ္စ္ုိးရအဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္မ မးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးလိသုည့္ဘ႑မေရးငိငုရ္မတမဝနဝ္တရၱမးမ မးာွႏင့္ပတသ္က ္ ၿပ း 
ျပညသ္လူထူၾုကမးတ င ္က ယက္ ယျ္ပန္႔ျပန္႔ ေင းောႏ းငံုးျဖတျ္္ ငး္  ထတုျ္ပနေ္ၾကညမျ္ငး္မ မးေငမငရ္ ကေ္ပးရမည။္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအေနာွႏင့္ ေရရွည္စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ျ္င္းလုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရ က္ာိုႏင္ရန္ ၎တုိ႔အတ က္ရည္ရ ယ္ 
သည့္အ္န္းက႑မ မးကုိ လတ္တေလမာွႏင့္ အလယ္အလတ္ကမလတ င္ ရွင္းလင္းျမင္သမေအမင္ ေငမင္ရ က္ေပးရမည္။ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ 
ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးမွ အက ်ိိဳးေက းဇူးမ မးရရန္အတ က္ငုိလွ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္အသုံးစ္ရိတ္မ မး၏ ပမမဏာွႏင့္ အရည္ 
အေသ းမ မး သင့္ေလ မ္ေကမင္းမ န္ရန္လုိအပ္သည္။ အစုိ္းရမ မးအေနာွႏင့္ လက္ရိွတ င္လည္းေကမင္း ေရွ႕ငက္ေငမင္ရ က္မည့္ ဗဟုိ 
္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးတ င္လည္းေကမင္း မွန္ကန္ေသမဟန္္ က္ကုိ ထိန္းသိမ္းာိုႏင္ရန္လုိအပ္သည္။ 

ျပညေ္ထမငစ္္လုႊြဲ႔ေျပမငး္ေပးေင မ မးကိ ု အလ ယတ္ကႀူက်ိိဳတင္္ န္႔မနွး္ာိုႏငမ္ည့္ ပံုေသနညး္ကိအုေျ္ ္ရံမညျ္ဖစ္ၿ္ပ း ကိယုပ္ိငုဘ္႑မေင  
ရမွေဖ စ္ေုငမငး္ာိုႏငမ္ႈကိ္ုအမးေပးေသမ ပံုေသနညး္ ျဖစ္ရ္နလ္ိသုည။္ 

လက္ရိွတ င္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင မ မးေၾကမင့္ လုိေင အေျ္ျပ်ိဳဘတ္ဂ က္ပုံစံ္မ ်ိိဳးကုိျဖစ္္ထ န္းေစ္ၿပ း အသုံးစ္ရိတ္ပမမဏသည္ 
သက္ငုိင္ရမ ဘ႑မေရးာွႏစ္္အတ က္ ရရိွာုိႏင္သည့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ပမမဏကုိ အေျ္္ံၿပ း ေပၚထ က္လမသည့္ပုံစံ္မ ်ိိဳးျဖစ္္သည္။ 
အက ်ိိဳးငက္အေနာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး  အထူးသျဖင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္ာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရတုိ႔က 
ဥ းစ္မးေပးေသမေဒသမ မးတ င္ အသံုးစ္ရိတ္လုိအပ္္ က္ကု္ိ ပုိပုိသမသမတ က္္ က္လ္ုိေသမ မက္လုံးမ မးျဖစ္္္ေပၚေစ္သည္။ 
သက္ငုိင္ရမေဒသအလုိက္ ဥ းစ္မးေပးလုိအပ္္ က္္မ မးကုိအေျ္္ံၿပ း တ က္္ က္ျ္င္းမ ်ိိဳးကုိမေတ ႕ရိွရေပ။ 

ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မးကုိ ေလ့လမငန္းစ္စ္္္ က္မ မးအရ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑မာွႏစ္္မွစ္ၿပ း လႊြဲ႔ေျပမင္းေင ပမမဏကုိ သက္ငုိင္ရမ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း၏ ဝိေသသမ မးျဖစ္္ေသမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္  အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုိအပ္္ က္ာွႏင့္ ငင္းရြဲ႔မႈအ 
တုိင္အတမစ္သညတုိ္႔ကုိ တစ္္စိ္တ္တစ္္ပုိင္းအေျ္္ံ၍ တ က္္ က္ငုံးျဖတ္ျ္င္းမ မးရိွ ြ္ဲ႔့သည္။ သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တ္ုိင္းေဒသႀက း၏ လုိအပ္္ က္ာွႏင့္ ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေင ရွမေဖ စု္ေငမင္းာိုႏင္မႈ တုိ႔ကုိအေျ္္ံ၍တ က္္ က္ေသမ ပုံေသနည္း 
အေျ္္ံလႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပုံစံ္မွမ ပုိမုိသင့္ေလ မ္ေၾကမင္း အၾကံျပ်ိဳထမးသည္။ ထုိစ္နစ္္တ င္ အစို္းရရန္ပုံေင မ မး  ္ြဲ႔ေဝသတ္မွတ္ေပးရမတ င္ 
မညသ္ည့္အ္ က္မ မးကုိ အဓိကထည့္သ  င္းစ္ဥ္းစ္မးသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ေစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မူဝါဒေရးရမမ မးျဖစ္္ေသမ 
ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈတုိက္ဖ က္ေရး  အေျ္္ံအေငမက္အဥ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာွႏင့္ပညမေရး  က န္းမမေရးတုိး္ ြဲ႔႕ျမႇင့္တင္မႈတုိ႔ကြဲ႔့သို႔ေသမ ကိစ္ၥမ မး 
အတ က္ ဘတ္ဂ က္ညိႇာိႏႈင္းျ္င္းကုိလည္း ေငမင္ရ က္ာုိႏင္ေစ္မည္ျဖစ္္သည္။ 
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လကရ္ွျိပညန္ယာွ္ႏင့္တို္ငး္ေဒသႀက းမ မး၏ အသံုးစ္ရတိမ္ မးာွႏင့္ရေင မ မးသည ္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ေရးျဖစ္စ္္ဥအ္တ က ္ တကိ  
ေသမၫႊနး္ကနိး္မ မး မဟတုၾ္ကေသမ္လညး္ အဓကိဥ းစ္မးေပးက႑မ မးကိမု ူေဖမ္ၫႊနး္ေနသည။္ 

ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အသုံးစ္ရိတ္မ မး၏အမ မးစု္ကုိ အနည္းငယ္မွ ေသမ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈျမင့္မမးေသမ ဌမနငုိင္ရမ 
အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးက ထိန္း္ ်ိဳပ္ထမးသည္။ ရေင အမ မးစု္မွမမူ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မး  ျပညသူ္႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ 
ရေင မ မးာွႏင့္ အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနကြဲ႔သို့႔ေသမ ျပည္ေထမင္စု္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယာၲႏရမးမွတစ္္ငင့္ ေကမက္္ံရရိွေင မ မး 
ျဖစ္္သည။္ ရလမဒ္အေနျဖင့္ အငုိပါအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအမးလုံးသည ္ ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ အက ်ိိဳးအျမတ္မ မးကုိ 
ရရိွ္ံစ္မးာိုႏင္ေစ္ရန္ လုိအပ္ေသမ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ  ပ င္းလင္းျမင္သမမႈာွႏင့္ တမဝန္္ံယူမႈတုိ႔တုိးတက္ေစ္ေရးတုိ႔ကုိ ေငမင္ရ က္ရေတမ့ 
မည့္ အေရးႀက းေသမအ္ုိက္အတန္႔မ မးသုိ႔ ေရမက္ရိွေနၾကၿပ ျဖစ္္သည။္ 

ဝနႀ္က းဌမနမ မး  ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ ာိုႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မးမေွငမငရ္ ကေ္သမ လပုင္နး္မ မးာွႏင့္ အသံုးစ္ရတိမ္ မးအမးလံုးကိ ု အမ မး 
ျပညသ္ေူလလ့မသရိွာိုိႏငေ္အမင ္ထတုျ္ပနေ္ၾကညမေပးသင့္သည။္  

ဗဟုိ္ ်ိဳပ္က္ုိင္မႈ ပုိမုိေလွ မ့္ ထမးေသမ ဘ႑မေရးစ္နစ္္င သုိ႔ ေလွ မက္လွမ္းရမတ င္ ေအမင္ျမင္မႈရရိွာုိႏင္ရန္အတ က္ ရပ္ရ မလူထု  
အစုိ္းရအရမရိွမ မးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ မးအမးလုံးသည ္ အ  ္န္မွရရိွေသမ ရေင မ မးကုိ မညသ္ည့္ေနရမမ မးတ င္ မညက္ြဲ႔့သုိ႔ 
အသုံးျပ်ိဳေနသညကုိ္ သိရိွနမးလညရ္န္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔မွသမ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္္မ မးကုိ မညသ္ည့္ေနရမတ င္ မညက္ြဲ႔့သုိ႔ 
အေကမင္းငုံးအသုံး္ ာိုႏင္မညကုိ္ ပ ပ ျပင္ျပင္ေင းောႏ းာိုႏင္ၾကမည ္ ျဖစ္္သည။္ သုိ႔ရမတ င္ ျပညသူ္႔အသုံးစ္ရိတ္အမ မးစု္ကုိ 
အနည္းငယ္မွ ေသမ ဌမနငုိင္ရမမ မးကပင္ တိုိင္က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔ေနျ္င္းျဖစ္္ရမ ၎ရံပုံေင မ မးကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း အသ းသ း 
တုိ႔အတ က္ အက ်ိိဳးအရိွငုံးာွႏင့္ အထိေရမက္ငုံးျဖစ္္ေအမင္ မညက္ြဲ႔့သို႔  ္ြဲ႔ေဝေနၾကသညကုိ္ သိရိွာ္ိုႏင္ေစ္မည့္ သတင္း အ္ က္အလက္ 
အနည္းငယ္သမရိွေနေသးသည။္ 

တရမးဝငထ္တုျ္ပနေ္ၾကညမေသမ ဘတဂ္ ကက္နိး္ဂဏနး္မ မးသည ္ာိုႏငင္တံကမစ္ံ္  နိစ္္ၫံႊနး္မ မးာွႏင့္အည ျဖစ္သ္င့္သည။္ 

လက္ရိွအ္ ိန္တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဘတ္ဂ က္မ မးသည ္အမွန္တကယ္က ္ံသုံးစ္ ြဲ႔မႈပမမဏ၏ တစ္္စိ္တ္တစ္္ပုိင္းကုိ 
သမထင္ဟပ္သည္။ ‘အျ္မးေင စ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္’ ကုိသုံးစ္ ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ မွန္းေျ္မ မးသမျဖစ္္ၿပ း အမွန္တကယ္ 
သုံးစ္ ြဲ႔မႈပမမဏကုိ မထင္ဟပ္ျ္င္းစ္ေသမ အေၾကမင္းရင္းမ မးေၾကမင့္ ျဖစ္္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ထုိသတင္းအ္ က္အလက္မ မးကုိ 
ရရိွာုိႏင္ျ္င္းမရိွပါက ျပညန္ယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစို္းရမ မး၏ လုပ္ငန္းရပ္မ မးကုိ အတိအက နမးလညရ္န္ာွႏင့္ ေဝဖန္ငန္းစ္စ္္ရန္ 
္က္ ြ္ဲ႔မည္ ျဖစ္္သည္။ 

ထုိလုိအပ္္ က္မ မးကုိ ျပည့္ဝေအမင္ႀကိ်ိဳးပမ္းေငမင္ရ က္ေနၾကသည ္ မွန္ေသမ္လည္း လက္ရိွၾကမးကမလတ င္ အစုိ္းရ၏ မူလ 
ဘတ္ဂ က္မွန္းေ္ ာွႏင့္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္မ မးကုိပါ အ္ ိိန္ကုိက္ထုတ္ျပန္ာိုႏင္ေအမင္ ေငမင္ရ က္သင့္သည။္ သုိ႔မွမသမ 
ျပည္သူ႔ဘ႑မာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ ကိစ္ၥရပ္မ မးအမးေင းောႏ းငုံးျဖတ္ၾကရမတ င္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝမည္ျဖစ္္သည္။ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း အစို္းရဘတ္ဂ က္မ မးျပင္ငင္ရမတ င္ ေနမက္္ံထမးေသမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငုိင္ရမသတင္းအ္ က္အလက္ 
မ မးကုိလည္း ပုိမုိက ယ္ျပန္႔စ္ မဖ င့္ဟေပးသင့္သည္။ 

ေတ ႕ငုံေမးျမန္းျ္င္းမ မးအရ ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးင ြဲ႔ေသမ အ္ါမ မးတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရန္ပုံေင   အသုံးစ္ 
ရိတ္မ မးာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိ္တ္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးကုိ ရရိွၾကေၾကမင္းသိရသည။္ 

သုိ႔ရမတ င္ ဘတ္ဂ က္ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအ္ က္အလက္မ မးအမးလုံးကုိ ထုတ္ျပန္ေပးျ္င္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ 
ငုိင္ရမ အေသးစိ္တ္ငန္းစ္စ္္သုံးသပ္မႈမ မး ျပ်ိဳလုပ္ာိုႏင္ရန္လမ္းဖ င့္ေပးေနၿပ း သုေတသနလုပ္ေငမင္ရမတ င္လည္း ‘ရန္ပုံေင မည္မွ  
သုံးစ္ ြဲ႔’ လုိက္သည္ဟူေသမေမး  ္န္းအစ္မး ‘ရန္ပုံေင မ မးကုိ မညသုိ္႔ေကမင္းမ န္စ္ မသုံးစ္ ြဲ႔’ ြ္ဲ႔့သနည္းဟူေသမ ပုိမုိအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ 
ေမး  ္န္းမ မးကုိ ေမးာိုႏင္လမမည္ျဖစ္္သည္။ ယင္းေမး  ္န္းသည ္ ေရွ႕ငက္ေငမင္ရ က္မည့္ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးအတ က္လည္း 
အဖုိးမျဖတ္ာုိႏင္ေသမ လမ္းၫႊန္မ မးျဖစ္္လမေပမည။္ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တို္ငး္ေဒသႀက းဘတဂ္ ကာွ္ႏင့္ပတသ္ကလ္ ွင ္ ျပညေ္ထမငစ္္သုို႔တငျ္ပေသမပမမဏာွႏင့္ ျပညေ္ထမငစ္္မု ွ အမနွတ္ကယ ္
္ ေပးေသမဘတဂ္ ကာွ္ႏစ္္္ စု္လံုးကိ ုအမ မးသေိအမင ္ထတုျ္ပနေ္ၾကညမေပးရမည။္ 

အစုိ္းရ၏ ဘတ္ဂ က္ငုိင္ရမ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ အေသးစိ္တ္ အ္ ိန္ာွႏင့္တေျပးည ထုတ္လႊင့္လမမႈမ မး တုိးတက္ေနၿပ ျဖစ္္ေသမ္လည္း 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ တင္ျပေသမ ဘတ္ဂ က္မူၾကမ္းကုိ္ ျပည္ေထမင္စု္လႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္တုိ႔မွ ျပင္ငင္ 
္ က္မ မးကုိလည္း မညသ္ည့္ေနရမတ င္ မညသုိ္႔ျပင္ငင္ေၾကမင္းအမ မးသိေအမင္ထုတ္ျပန္ေၾကညမေပးရမည။္ 
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၆.၆ ေရ႕ွငကေ္ငမငရ္ ကရ္နလ္ိအုပသ္ည့္ သေုတသနလပုင္နး္မ မး 

ျပညေ္ထမငစ္္အုငင့္ေအမက ္အ္ နေ္ကမက္္ မံႈလပုပ္ိငု္္  င့္အမ ်ိဳးိမ ်ိဳးိကိ ုာိႏႈငး္ယဥွန္မးလညသ္ေဘမေပါကေ္စ္ေရး 

လက္ရိွအ္ ိိန္တ င္ စု္စု္ေပါင္းာွႏင့္ တစ္္ဥ း္ င္းပ မ္းမွ အ  ္န္ေကမက္္ံရရိွမႈာႏႈန္းထမးမ မးသည္ ျပည္နယ္  တုိင္းေဒသႀက းမ မးာွႏင့္ 
ေဒသာၲႏရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအၾကမးတ င္ ႀက းႀက းမမးမမးက မဟလ က္ရိွသည။္ အဘယ့္ေၾကမင့္ထုိသုိ႔က မဟေနေၾကမင္း အေသးစိ္တ္ 
ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈမ မးကုိ ယ္ုသုေတသနတ င္ မေငမင္ရ က္ာ္ိုႏင္ေသမ္လည္း ထုိက ြဲ႔ျပမးမႈမ မး၏ အေၾကမင္းရင္း္ံမ မးကုိ အေသးစိ္တ္ 
ေလ့လမငန္းစ္စ္္ျ္င္းအမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းအမ ်ိိဳးမ ်ိိဳးအတ က္ ေလ့လမသင္ယူစ္ရမမ မး က ယ္က ယ္ျပန္႔ 
ျပန္႔ေတ ႕ရိွလမာိုႏင္သည။္ ေနမက္ငက္တ ြဲ႔သုေတသနမ မးတ င္ ေအမက္ပါေမး  ္န္းမ မးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပ း အေျဖမ မးရွမာိုႏင္သည္။ 

 လက္ရိွအ  ္န္ေကမက္္ံမႈပုံစံ္မ မးာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမဥပေဒျပဌမန္း္ က္မ မးအရ ျမန္မမာိုႏင္ငံရိွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း 
အစုိ္းရမ မး၏ အ  ္န္ေကမက္္ံပုိင္  ္င့္ငုိင္ရမ အနမဂတ္အလမးအလမမ မးမွမ အဘယ္နည္း။ 

 ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ ေအမက္အ  ္န္ေကမက္္ံမႈလုပ္ငန္းတ င္ အ  ္န္ေက ပ န္စ္ မထမ္းေငမင္မႈအနအထမးသည ္ မည္သုိ႔ 
ရိွသနည္း။ ျပည္နယ္  တုိင္းေဒသႀက း  ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ အ  ္န္အမ ်္ိိဳးအစ္မးအလုိက္ 
က ြဲ႔ျပမးမႈမ မးမွမ အဘယ္အေၾကမင္းမ မးေၾကမင့္ျဖစ္္ရသနည္း။ 

 အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးကုိ လ တ္လပ္စ္ မျပဌမန္း  ္င့္ကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးက မည္သည့္အတုိင္းအတမအထိ 
ထိေရမက္စ္ မသုံးစ္ ြဲ႔ာုိႏင္သနည္း။ 

 အ  ္န္ေကမက္္ံမႈအ္ ္ိန္ဇယမးမ မးာွႏင့္ အ  ္န္ေကမက္္ံမႈပုံစံ္တုိ႔ကုိ ေျပမင္းလြဲ႔ရမတ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရ 
မ မးသည ္မည္သည့္အ္ က္မ မးကုိ အေျ္္ံ၍ စ္ဥ္းစ္မးငုံးျဖတ္ၾကသနည္း။ 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တို္ငး္ေဒသႀက းအစ္ုိးရမ မး၏ လပုင္နး္ေငမငရ္ က္္  ကမ္ မးာွႏင့္ ဗဟို္  ်ိဳပက္ိငုမ္ႈေလ ွမ့္  ေရး 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မးလုပ္ငန္းေငမင္ရ က္ရမတ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ဌမနငုိင္ရမမ မးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံပ္ုိင္ 
လုပ္ငန္းမ မး၏ အ္န္းက႑ကအေရးပါေလရမ ၎တုိ႔၏အ္န္းက႑မ မး  တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာွႏင့္ အ္ င္း္ င္းငက္ာႏ ယ္မႈမ မးကုိ 
အေသးစိ္တ္ ေလ့လမငန္းစ္စ္္ရန္လုိသည္။ ထုိသုိ႔ေလ့လမငန္းစ္စ္္ျ္ င္းျဖင့္ ျမန္မမနိုင္ငံအတ င္းရိွ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ 
ေန႔စ္ဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈမ မးကုိ ျပဌမန္းေသမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး  စ္ းပ မးေရးာွႏင့္ ာိုႏင္ငံေရးအေၾကမင္းတရမးမ မးကုိ 
ပုိမုိနမးလည္သေဘမေပါက္လမမည္ ျဖစ္္သည္။ ေအမက္ပါသုေတသနေမး  ္န္းမ မး အက ်ံိဳးဝင္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈတမဝန္ဝတၱရမးမ မးမွမ အဘယ္နည္း။ ၎တုိ႔၏ 

ေန႔စ္ဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းေငမင္ရ က္မႈမ မးကုိ မည္သည့္အ္ က္မ မးကျပဌမန္းသနည္း။ 
 ဗဟုိ္ ်ိဳပ္ကုိင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ာွႏင့္အည ျဖစ္္ေစ္ရန္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ဌမနငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးက ျပ်ိဳျပင္ 

ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးကုိ မညသု္ိ္႔စ္ မံေငမင္ရ က္ေနၾကသနည္း။ 
 (ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအပါအဝင္) ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ေအမက္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသည ္ လုပ္ငန္း 

ေငမင္တမမ မးကုိ အျ္မးဌမနငုိင္ရမမ မး  ဝန္ႀက းဌမနမ မး  ာိုႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မး  အရပ္ဘက္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးာွႏင့္ 
ပုဂ လိကစ္ းပ မးေရးလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ မည္သုိ႔အစ္ အစ္ဥ္ေရးင ြဲ႔ၿပ း ေပါင္းစ္ပ္ညိႇာိႏႈင္းေငမင္ရ က္ၾကသနည္း။ 

ေင လံုးေင ရငး္ျမႇပာံွ္ႏမႈမ မးာွႏင့္ အရငး္အာွႏ းဖ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရး 

ျပည္သူပုိင္အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးကြဲ႔့သို႔ ေရရွည္ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးာွႏင့္ ပတ္သက္သည့္အသုံးစ္ရိတ္မ မး သုံးစ္ ြဲ႔ရမတ င္လည္း 
က ြဲ႔ျပမးျ္မးနမးမႈမ မး မ မးစ္ မေတ ႕ရိွရသည။္ ေရရွည္ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈငုိင္ရမ လုပ္ငန္းအမ မးစု္ကုိ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးက 

တမဝန္ယူေငမင္ရ က္ေနေသမ္လည္း မညသ္ည့္အတ က္ေၾကမင့္ေငမင္ရ က္သည္  မည္မွ သင့္ေလ မ္ေကမင္းမ န္သည ္စ္သည္တုိ႔ကုိမူ 

အကြဲ႔ျဖတ္ာိုႏင္ျ္င္းမရိွေသးပါ။ ထုိသုိ႔ေငမင္ရ က္ာိုႏင္ရန္အတ က္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအငင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ  
လုိအပ္္ က္ာွႏင့္ အသုံးစ္ရိတ္မ မး  ထုိအသုံးစ္ရိတ္မ မးမွ ရရိွလမေသမရလမဒ္ စ္သည္တုိ႔ကုိ အေသးစိ္တ္ ာိႏႈင္းယွဥ္ေလ့လမ 
သုံးသပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ေနမက္ငက္တ ြဲ႔သုေတသနမ မးကုိ ေအမက္ပါရည္ရ ယ္္ က္မ မးျဖင့္ ေငမင္ရ က္သင့္္သည။္ 

 ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံတ င္ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအငင့္မ မးတ င္ ေင လုံးေင ရင္းျမႇပ္ာံွႏမႈမ မးကုိ မည္သုိ႔ 
စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ၿပ း မည္သုိ႔အေကမင္အထည္ေဖမ္ေနၾကသနည္း။ 

 လက္ရိွ ျပည္သူ႔အေျ္္ံအေငမက္အဥ  တည္ေငမက္ေရးမ မးတ င္ ပါဝင္ေငမင္ရ က္ေနၾကေသမ ျပည္ေထမင္စု္အငင့္ 
ေအမက္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသည ္စ္ မံ္ က္မ မးကုိ မည္သို႔ေရ း္ ယ္ၿပ း ၿမိ်ိဳ႕နယ္  ္႐ုိုံးင္  ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမး 
တ င္ မည္သုိ႔ေပါင္းစ္ပ္ညိႇာိႏႈ္င္းေငမင္ရ က္ၾကသနည္း။ 
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ျပညန္ယာွ္ႏင့္တို္ငး္ေဒသႀက းအငင့္ ဘတဂ္ ကစ္္ မံ္ န္႔္ ြဲ႔ျ္ငး္ာွႏင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရငွ ္

ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္တ င္ ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မးကုိ ္ ိန္ညိႇေပးျ္င္း  လုိအပ္ပါက 
ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ဘတ္ဂ က္မ မး ္ ထမးေပးရန္ ေထမက္္ံ္ က္ေပးျ္င္း  ဘ႑မေရးကိစ္ၥရပ္မ မးအတ က္ အၾကံဥမဏ္မ မးေပးျ္င္း 
စ္သည္တုိ႔ကုိေငမင္ရ က္ရေသမ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သည ္ အလ န္အေရးပါေသမအ္န္းက႑တစ္္ရပ္၌ ရိွေနသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ျပည္သူ႕ဘ႑မစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေရးက႑ာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးအၾကမးငက္ငံေရး 
တုိ႔တ င္ ယင္းသညအ္ဓ္ိကေနရမမွ ပါဝင္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္ကုိ အျပည့္အဝနမးလည္သေဘမေပါက္ရန္လုိ 
သည။္ 

 ျပည္ေထမင္စု္မွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ ရန္ပုံေင မ မးကုိ မညသုိ္႔ငုံးျဖတ္သတ္မွတ္ၾက 
သနည္း။ 

 ျပည္ေထမင္စု္ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မးကုိ မညသုိ္႔ဟန္္ က္ည ေအမင္ ္ ိန္ညႇိသနည္း။ က ယ္ျပန္႔ 
ေသမ ာိုႏင္ငံေရးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးရည္မွန္း္ က္မ မးေအမက္တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တ္ုိင္းေဒသႀက းမ မး၏မတူည ေသမ လုိအပ္္ က္ 
အသ းသ းကုိ မညသုိ္႔ဟန္္ က္ည ေအမင္ ျဖည့္ငည္းေပးသနည္း။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ 

ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၁ - ၂၀၀၈ ္ာွုႏစ္ ္ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္ ္ဥံပေဒ ဇယမး-၂ တိငုး္ေဒသႀက းာွႏင့္ျပညန္ယ ္ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရငး္ 

၁။ ဘ႑မေရးာွႏင့္စ္ မကံနိး္က႑ 
(က)တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္ေင စ္မရင္း  
( ္ )တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပံုေင   
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(ဃ)ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္ (မူးယစ္္ေငးဝါးာွႏင့္ စိ္တ္ကုိေျပမင္းလြဲ႔ေစ္တတ္သည့္ ေငးဝါးမ မးမပါ)  
( င )အေငမက္အအုံာွႏင့္ ေျမ  ္န္  ေရ  ္န္  လမ္းမ း  ္န္  ဘ း  ္န္စ္သည့္ စ္ညပ္င္သမယမေရးငုိင္ရမ အ  ္န္အ္မ မး  
( စ္ )တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ မး၏ ဝန္ေငမင္မႈလုပ္ငန္းမ မး  
(င)တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပုိင္ပစ္ၥည္းမ မး ေရမင္း္ ျ္င္း  ငွမးရမ္းျ္င္းာွႏင့္အျ္မးနည္းျဖင့္ေငမင္႐ုံး က္ျ္င္း  
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(ည) ေဒသာၲႏရစ္ မံကိန္း  
( ဋ ) အေသးစ္မးေင ေ္ းလုပ္ငန္း။ 

၂။ စ္ းပ မးေရးက႑ 
(က)ျပည္ေထမင္စု္က ျပ႒မန္းသည့္ ဥပေဒာွႏင့္အည  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္အတ င္း ေငမင္႐ုံး က္သည့္စ္ းပ မးေရးကိစ္ၥမ မး  
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ဝယ္ေရးကိစ္ၥမ မး   
(ဂ)ျပည္ေထမင္စု္ကျပ႒မန္းသည့္ ဥပေဒာွႏင့္အည  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္အတ င္း ေငမင္႐ုံး က္သည့္ သမဝါယမကိစ္ၥမ မး။ 

၃။ စ္ိကုပ္ ်ိိဳးေရးာွႏင့္ေမ းျမ ေရးက႑ 
(က) လယ္ယမစုိ္က္ပ ိ်ိဳးေရး  
( ္ ) အပင္ာွႏင့္သ းာံွႏဖ က္ပုိးမႊမးေရမဂါ ကမက ယ္ေရးာွႏင့္ ာိွႏမ္နင္းေရး  
( ဂ ) ဓမတ္ေျမဩဇမ စ္နစ္္တက  သံုးစ္ ြဲ႔ေရးာွႏင့္ သဘမဝေျမဩဇမမ မး စ္နစ္္တက ထုတ္လုပ္သံုးစ္ ြဲ႔ေရး  
(ဃ) စုိ္က္ပ ိ်ိဳးေရး ေ္ းေင ာွႏင့္ စု္ေင မ မး  
(င)တုိင္းေဒသႀက းသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္ကစ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွေသမငည္ေျမမင္း တမတမံ ေရကန္  
ေရာုႏတ္ေျမမင္းာွႏင့္စုိ္က္ပ ိ်ိဳးေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ မး  
( စ္ ) ေရ္ ိ်ိဳငါးလုပ္ငန္း  
(င) ျပည္ေထမင္စု္က ျပဌမန္းသည့္ ဥပေဒာွႏင့္အည  တိရိစ္မၦန္ေမ းျမ ေရးာွႏင့္ ထိန္းေက မင္းေရး ။ 

၄။ စ္ မး္အင ္ လၽပွစ္္စ္ ္ သတ်ၱိဳာွႏင့္ သစ္ေ္တမက႑ 
(က)ျပည္ေထမင္စု္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္ အႀက းစ္မးလၽွပ္စ္စ္္ဓမတ္အမး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖ းေရးမွအပ မဟမဓမတ္အမးလုိင္းာွႏင့္ 
ငက္သ ယ္ျ္င္းမရိွေသမတုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္ အလတ္စ္မးာွႏင့္အေသးစ္မး လွ ပ္စ္စ္္ဓမတ္အမး 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖ းေရး  
( ္ ) ငမးာွႏင့္ငမးထ က္ပစ္ၥည္း  
( ဂ ) တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း ေက မက္မ က္ရတနမ ျဖတ္ေတမက္ျ္င္း  ေသ းျ္င္း  
(ဃ)ေက းရ မထင္းစုိ္က္္င္း 
( င ) အပန္းေျဖစ္္န္းမ မး  တိရစ္ မန္ဥယ မဥ္  ႐ုုံးကၡေဗဒဥယ မဥ္။ 

၅။ စ္ကမ္ႈလကမ္ႈက႑ 
(က) ျပ ညေ္ထမင္စု္အငင့္ကေငမင္ရ က္ရန္ သတ္မွတ္ထမးသည့္ စ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မးမွအပ အျ္မးစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မး  
( ္ ) အိမ္တ င္းစ္က္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ မး။ 

၆။ ပို႔ေငမငေ္ရး  ငကသ္ ယေ္ရးာွႏင့္ ေငမကလ္ပုေ္ရးက႑ 
(က) တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္ ငိပ္ကမ္းမ မး သေဘၤမငိပ္မ မး  ငိပ္္ံမ မး  
(္ ) တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္လမ္းမ မး  တံတမးမ မး  
( ဂ ) တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းသမသ မးလမသည့္ ပုဂ လိကယမဥ္မ မး စ္နစ္္တက ေျပးင ြဲ႔ာုိႏင္ေရး 
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၇။ လမူႈေရးက႑ 
(က) ျပည္ေထမင္စု္က ္ မွတ္ထမးသည့္ တုိင္းရင္းေငးငုိင္ရမ မူဝါဒမ မးာွႏင့္မငန္႔က င္ေသမ တုိင္းရင္းေငးငုိင္ရမကိစ္ၥမ မး  
( ္ ) တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ မး  
( ဂ ) မ းေဘးာွႏင့္ သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ္မ မး ႀကိ်ိဳတင္ကမက ယ္ေရး  
(ဃ) ကုန္တင္ကုန္္ လုပ္ငန္း  
( င ) တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္ – 
 (၁) ယဥ္ေက းမႈအေမ အာွႏစ္္မ မးထိန္းသိမ္းေရး  
 (၂) ျပတုိက္ာွႏင့္ စ္မၾကည့္တိုက္မ မး 
( စ္ ) ဇမတ္႐ံုုံး  ႐ုုံးပ္ရွင္႐ံုုံးာွႏင့္ ဗ ဒ ယုိ႐ံုုံး  
(င) ဓမတ္ပံု  ပန္း္    ပန္းပု စ္သည့္ျပပ ြဲ႔မ မး။ 

၈။ စ္ မံ္ န္႔္ ြဲ႔ေရးက႑ 
(က) စ္ည္ပင္သမယမေရး  
( ္ ) ၿမိ်ိဳ႕႐ုံး မာွႏင့္ အိုးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရး  
( ဂ ) ဂုဏထူ္းေငမင္လက္မွတ္မ မးာွႏင့္ ဂုဏထူ္းေငမင္ငုပစ္ၥည္းမ မး။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၂ - ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္ ္ဥံပေဒဇယမး - ၅ တိငုး္ေဒသႀက း သို႔မဟတု ္ ျပညန္ယမ္ မးက ေကမက္္ ရံမည့္ 
အ္ နအ္္မ မး 

၁။  ေျမ ယမ  ္န္  
၂။  ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္  
၃။တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္ ငညမ္ မး  တမတမံမ မးကုိအရင္း္ံသည့္ ေရ  ္န္  တမတမံ  ္န္ာွႏင့္ 
ထုိငည္မ မး  တမတမံမ မး၏ ေရအမးျဖင့္ထုတ္လုပ္ရရိွသည့္ လွ ပ္စ္စ္္ဓမတ္အမးသံုးစ္ ြ္ဲ႔   
၄။  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္ မံ္န္႔  ္ြ္ဲ႔  င့္ရိွသည့္လမ္းမ မး  တံတမးမ မးျဖတ္သန္း္  
၅။  (က) ေရ္ ိ်ိဳငါး လုပ္ငန္းအေပၚတ င္ စ္ည္းၾကပ္ေကမက္္ံသည့္ ဘ႑မေတမ္ေၾကး  
     (္)သတ္မွတ္ထမးေသမ အက မအေဝးအတ င္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚတ င္ စ္ည္းၾကပ္ေကမက္္ံသည့္ ဘ႑မေတမ္ေၾကး။ 
၆။  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ကုန္းလမ္း  ေရလမ္းသံုးယမဥ္မ မးငုိင္ရမ ဥပေဒအရစ္ည္းၾကပ္ေသမအ  ္န္  
၇။တုိင္းေဒသႀက းသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္ပုိင္ပစ္ၥည္းမ မးေရမင္းရေင ာွႏင့္ငွမးရမ္း္မ မး ယင္းပစ္ၥည္းမ မးမွရရိွေသမ အျ္မးအက ိ်ိဳး 
အျမတ္မ မး  
၈။တုိင္းေဒသႀက းသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္မ မးကဝန္ေငမင္မႈလုပ္ငန္းမ မးအတ က္သတ္မွတ္ေကမက္္ံသည့္အ္ေၾကးေင မ မး  အ  ္န္ 
အ္မ မးာွႏင့္ အျ္မးရေင မ မး  
၉။  တုိင္းေဒသႀက းတရမးလႊတ္ေတမ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရမးလႊတ္ေတမ္ အပါအဝင္တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းရိွ 

တရမး႐ံုုံးးမ မးက ္ မွတ္သည့္ ဒဏ္ေင မ မး ဝန္ေငမင္မႈအတ က္ ေကမက္္ံသည့္ အ  ္န္အ္မ မးာွႏင့္ အျ္မးရေင မ မး  
၁ဝ။  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပံုေင မ မး ထုတ္ေ္ းသျဖင့္ ရရိွေသမအတုိးမ မး  
၁၁။  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းာွႏ းျမႇ်ိဳပ္ာံွႏမႈျဖင့္ရရိွသည့္ အက ိ်ိဳးအျမတ္မ မး  
၁၂။တုိင္းေဒသႀက းသုိ႔မဟုတ္ျပည္နယ္အတ င္းရိွသစ္္ေတမမ မးမွေအမက္ပါပစ္ၥည္းမ မးထုတ္ယူသည့္အတ က္ 

ေကမက္္ံသည့္အ  ္န္အ္မ မး - 
 (က) ကၽ န္းာွႏင့္သတ္မွတ္ေသမသစ္္မမမ မးမွအပ က န္သစ္္မ မးအေပၚတ င္ ေကမက္္ံသည့္အ  ္န္  
 ( ္ ) ထင္း  မ းေသ း  ႀကိမ္  ဝါး  ငွက္သုိက္  ရွမးေစ္း  သနပ္္ါး  ထင္း႐ွုံး းင  သစ္္ေမႊး  ပ မးထ က္ပစ္ၥည္းမ မး စ္သည္တုိ႔အေပၚ 
 ေကမက္္ံသည့္အ  ္န္။ 
၁၃။  မွတ္ပံုတင္ေၾကး  
၁၄။  ပ ြ္ဲ႔  န္  
၁၅။  ငမး  ္န္  
၁၆။  ျပည္ေထမင္စု္ ဘ႑မရန္ပံုေင မွ ရရိွသည့္ဘ႑မေင မ မး  
၁၇။  တုိင္းေဒသႀက း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းရိွ စ္ည္ပင္သမယမေရးငုိင္ရမအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ ထည့္ဝင္ေင မ မး  
၁၈။  ပုိင္ရွင္မေပၚေသမ သ င္းထမးေင မ မးာွႏင့္ပစ္ၥည္းမ မး  
၁၉။  ရတနမသုိက္။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၃ - ယစ္မ္ ်ိိဳး္ နေ္ကမက္္ မံႈ ဥပမမ 

လိငုစ္္ငအ္မ ်ိဳးိအစ္မး အဓပိၸါယ ္ ာႏႈနး္ထမး (က ပ)္ 
D-1 စ္က္႐ုံုံးပုိင္ငုိင္မႈာွႏင့္ ထုတ္လုပ္  ္င့္ပါမစ္္ ၄၅ဝဝဝဝဝ 
FL-6 ျပည္တ င္းစ္က္႐ုံုံးထုတ္ ာိုႏင္ငံျ္မးအရက္မ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း ၁၅ဝဝဝဝဝ 
FL-8 ျပည္တ င္းစ္က္႐ုံုံးထုတ္ ာိုႏင္ငံျ္မးဘ ယမမ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း ၁ဝဝဝဝဝဝ 
FL-8A ာ္ုိႏင္ငံျ္မးမွတင္သ င္းလမေသမ ဘ ယမမ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း ၈ဝဝဝဝဝ 

FL-9 
ျပည္တ င္းထုတ္ဘ ယမမ မးကုိ ငုိင္အတ င္းေသမက္သုံးျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ 

လက္လ ေရမင္း္ ျ္င္း 
၅၅ဝဝဝဝ 

FL-9A 
ာ္ုိႏင္ငံျ္မးထုတ္ဘ ယမမ မးကုိ ငုိင္အတ င္းေသမက္သုံးျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ 

လက္လ ေရမင္း္ ျ္င္း 
၄၅ဝဝဝဝ 

FL-11 ာုိႏင္ငံျ္မးျဖစ္္အရက္မ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း ၅၅ဝဝဝဝ 

FL-12 
ဟုိတယ္  နမးေနေငမင္  ဘူတမ႐ုံုံး  ေလငိပ္  သေဘၤမငိပ္  ရထမးစ္မး 
ေသမက္တ ြဲ႔  စ္မးေသမက္ငုိင္မ မး၌ ာိုႏင္ငံျ္မးျဖစ္္အရက္ေရမင္း္ ျ္င္း (မန္ေနဂ မ 

သုိ႔မဟုတ္ ငုိင္ရွင္က ေင သိမ္းစ္မးပ ြဲ႔တ င္ ထုိင္ေနရမည)္ 
၈ဝဝဝဝဝ 

FL-17 
ာုိႏင္ငံျ္မးအရက္မ ်ိိဳးစုံ္ကုိ ထုတ္လုပ္ျ္င္း  သန္႔စ္င္ျ္င္း  ေပါင္း္ံျ္င္း  ေရမစ္ပ္ျ္င္း  
အေရမင္သ င္းျ္င္းာွႏင့္ စ္က္႐ုံုံးပုိင္ငုိင္ျ္င္း  လက္ကမးလိုင္စ္င္ရိွသူမ မးသုိ႔ 
ေရမင္း္ ျ္င္း 

၁၂ဝဝဝဝဝ 

D1-A 
သတ္မွတ္ထမးေသမ လုိင္စ္င္ရိွသည့္ စ္က္႐ုံုံးမွထုတ္လုပ္ေသမ ္ က္အရက္ 

ကုိလက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း  ေင သိမ္းေကမင္တမရိွေသမ စ္မးေသမက္ငုိင္ ာွႏင့္ 

နမးေန္န္းမ မးတ င္လက္လ ေရမင္း္ ျ္င္း 
၁ဝဝဝဝဝ 

CS-2A 
စ္မးေသမက္ငုိင္ာွႏင့္ နမးေန္န္းမ မး၌ ဗ စ္္ရည ္ ဓနိရည္ာွႏင့္ ထန္းရည္တုိ႔ကုိ 

လက္လ ေရမင္း္ ျ္င္း 
၁ဝဝဝဝ 

CFL-1A ထန္းရည္ာွႏင့္ ဓနိရညတုိ္႔ကုိ ကုိယ္ပ္ုိင္စ္မးေသမက္ငုိင္၌ ေရမင္း္ ျ္င္း ေလလံ 

CS-1 
ျပည္တ င္းထုတ္္ က္အရက္ကုိ က္ုိယ္ပုိင္ငုိင္အတ င္းေသမက္သုံးရန္ာွႏင့္ 

လက္လ ေရမင္း္ ရန္ 
ေလလံ 

CS-2 
္ က္အရက္ထုတ္လုပ္သည့္ စ္က္႐ုံုံးပုိင္ငုိင္ျ္င္း  ္ က္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ 

ငုိင္အတ င္းေသမက္သုံးရန္ာွႏင့္ လက္လ ေရမင္း္ ရန္ 
ေလလံ 

CS-3 
ျပည္တ င္းစ္က္႐ုံုံးမ မးမွ ထုတ္လုပ္ေသမ ္ က္အရက္ကုိ ေသမက္သုံးရန္ာွႏင့္ 

လက္လ ေရမင္း္ ရန္ 
ေလလံ 

FL-10 ဝုိင္အရက္ကုိ င္ုိင္အတ င္းေသမက္သုံးရန္ာွႏင့္ လက္လ ေရမင္း္ ရန္ ေလလံ 
မေက းတိုင္းေဒသႀက းကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း  ္န္ဥပေဒ ဧၿပ  ၁  ၂၀၁၄ မွ ေကမက္ာႏႈတ္သည္။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၄ - ရနက္နုၿ္မ်ိိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ ၏ ပစ္ၥညး္္ နေ္ကမက္္ မံႈပံုစ္ ံ

ပစ္ၥညး္္ န ္(ပိငုင္ိငုမ္ႈ္  န)္ 

ပစ္ၥည္း  ္န္ငုိသည္မွမ ေျမျဖစ္္ေစ္  အေငမက္အအံုျဖစ္္ေစ္  ေျမနွင့္အေငမက္အအံုျဖစ္္ေစ္ ၎တုိ႔၏နွစ္္စ္ဥ္တန္ဖုိးအေပၚ 
သတ္မွတ္ေသမရမ္ုိင္နႈန္းျဖင့္ ေကမက္္ံေသမအ  ္န္ကုိ ငုိလုိသည။္ ယင္းစ္ကမးရပ္တ င္ အေထ ေထ ္  န္  မ း  ္န္  ေရ  ္န္  
အမိႈက္နွင့္အညစ္္အေၾကး  ္န္တုိ႔ ပါဝင္သည။္ 

အေထ ေထ ္  န ္

(၁) အေထ ေထ  ္န္ငုိသည္မွမ အမ မးျပညသူ္ငုိင္ရမလမ္းမ မး  တံတမးမ မး ေရေျမမင္းမ မး  ေဈးမ မး  ပန္းျ္ံမ မး  အမးကစ္မးက င္း 
စ္သည္မ မး တည္ေငမက္ျ္င္း  ေဖမက္လုပ္ျ္င္း  ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းတုိ႔အတ က္ ကုန္က စ္ရိတ္မ မး ကမမိေစ္ရန္ စ္ည္းၾကပ္သည့္ 
အ  ္န္ျဖစ္္သည္။ 

မ း္ န ္

(၂) မ း  ္န္ငုိသည္မွမ အမ မးျပညသူ္ငုိင္ရမလမ္းမ မး  တံတမးမ မးတ င္ မ းထ န္းေပးျ္င္းအတ က္ စ္ရိတ္က ္ံနုိင္ေစ္ရန္ 

စ္ည္းၾကပ္ေကမက္္ံေသမ အ  ္န္ျဖစ္္သည္။ 

ေရ္ န ္

(၃) ေရ  ္န္ငုိသည္မွမ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတ က ေရျဖန္႔ေဝေပးျ္င္းအတ က္ ေကမက္္ံသည့္အ  ္န္ျဖစ္္သည။္ 

အမိႈကန္ငွ့္အညစ္အ္ေၾကး္ န ္

(၄) အမိႈက္နွင့္အညစ္္အေၾကး  ္န္ငုိသည္မွမ အမိႈက္နွင့္အညစ္္အေၾကးမ မး စု္စ္ည္းသိမ္းငည္းျ္င္း  စ္ န္႔ပစ္္ျ္င္း  ဖ က္င းျ္င္း  
မိလ မသန္႔စ္င္ျ္င္းလုပ္ငန္းမ မးနွင့္ ေရစ္ းေရလမေကမင္းမ န္ေစ္ရန္ ေရေျမမင္းမ မးရွင္းလင္းျ္င္းတုိ႔အတ က္ ေငမင္ရ က္ရသည့္ 
စ္ရိတ္မ မးအမး က ္ံနုိင္ေစ္ရန္စ္ည္းၾကပ္သည့္ အ  ္န္ျဖစ္္သည္။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၅ - ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ၂၀၁၃-၁၄ ဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥ ္အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

အပု္္  ်ိဳပေ္ရးာွႏင့္ စ္ မံ္ န္႔္ ြဲ႔ေရး (တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ ္ ေရ႕ွေန္ ်ိဳပ ္ စ္မရငး္ 
စ္စ္္္  ်ိဳပဘ္တဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥမ္ မး) 

ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး (ဝနႀ္က းဌမန 

မ မး  အပု္္  ်ိဳပေ္ရးဌမနမ မးာွႏင့္ ျမ န စ္ပယ႐္ုံးံုးဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥ ္

မ မး) 

ေင စ္မရင္း႐ုံုံးးမ မး စုိ္က္ပ ်ိိဳးေရးဌမန 
တရမး႐ုံုံးးမ မး ပ မးလုပ္ငန္း 
ဥပေဒ႐ုံုံးးမ မး ေင စ္မရင္းဌမန 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းအစို္းရ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေငမင္ေရးစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈေကမ္မတ  
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္ သမဝါယမဌမန 

ာ္ုိႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မး၏ဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥမ္ မး အပူပုိင္းေဒသစိ္မ္းလန္းစုိ္ျပည္ေရး 

ျမန္မမ့႐ုုံးပ္ရွင္လုပ္ငန္း ငါးလုပ္ငန္းဌမန 
ျမန္မမ့ငမးာွႏင့္ အဏၰဝါဓမတုေဗဒလုပ္ငန္း သစ္္ေတမဌမန 
ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမန 

ဝနႀ္က းဌမနမ မး  အပု္္  ်ိဳပေ္ရးဌမနမ မးာွႏင့္ စ္ည/္ပငအ္ဖ ြဲ႔႕မ မး၏ 

ဘတဂ္ ကေ္္ါငး္စ္ဥေ္အမက၌္ေဖမ္ျပေသမ ရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 
ျပန္လညေ္နရမ္ ထမးေရးာွႏင့္ အိုးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန 
စ္က္မႈသ းာံွႏဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန 

တမတမံ  ္န္ တိရစ္ မန္ေမ းျမ ေရးာွႏင့္ ကုသေရးဌမန 
ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္ မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ  
အင္းအိုင္  ္န္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး 
ေျမယမ  ္န္ စ္ မံကိန္းရင ြဲ႔ေရးဌမန 
ပစ္ၥည္း  ္န္/ပုိင္ငုိင္မႈ  ္န္ ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀက းမ မးလက္ေအမက္ရိွ ာိုႏင္ငံပ္ုိင္လုပ္ငန္း 
မ မးမွ ရေင မ မး 

အေသးစ္မးစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မး 

ေျမ  ္န္မ မးျပင္ငင္ေကမက္္ံျ္င္းအတ က္ စ္ မံေငမင္ရ က္္ အထူးစုံ္စ္မ္းစ္စ္္ေငးေရးဥ းစ္ းဌမန 
သစ္္ေတမထ က္ပစ္ၥည္း  ္န္ အမးကစ္မးာွႏင့္ ကမယပညမဥ းစ္ းဌမန 
ဓမတ္သတၱ်ိဳပစ္ၥည္း  ္န္ ေရအရင္းအျမစ္္အသုံး္ ေရးဥ းစ္ းဌမန 
ဘ း  ္န္ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတ  
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၆ - ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မးလကေ္အမကရ္ွ ိဌမနငိငုရ္မမ မး၏ တမဝနဝ္တရၱမးမ မး 

ျပညေ္ထမငစ္္ဝုနႀ္က းဌမန 
ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး

ရွ ိဌမနမ မး 
တရမးဝငသ္တမ္တွထ္မးေသမ အ္နး္က႑ 

လယယ္မစ္ိကုပ္ ်ိဳးိေရးာွႏင့္ 
ငညေ္ျမမငး္ 

စ္ိကုပ္ ်ိဳးိေရးဌမန 
စုိ္က္ပ ်ိိဳးေရးက႑ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး စ္မးနပ္ရိကၡမဖူလုံေရးာွႏင့္စုိ္က္ပ ်ိိဳးေရးလုပ္က္ုိ
င္သူမိသမးစု္မ မး၏ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈ ေလွ မ့္ ေရး 

ေရအရငး္အျမစ္အ္သံုး္ ေရး 

ဥ းစ္ းဌမန 

စုိ္က္ပ ်ိိဳးေရးက႑ာွႏင့္ လူေနေဒသမ မးသုိ႔ ေရအရင္းအျမစ္္ 
မ မးေထမက္ပ့ံေပးေရး  အထူးသျဖင့္ ငည္ေျမမင္းလုပ္ငန္းမ မး  
ေျမေအမက္ေရအသုံး္ ေရး  သန္႔ရွင္းေသမေသမက္သုံးေရစ္သည ္

စ္ကမ္ႈသ းာံွႏဖ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရးဌမန 

ဝါဂ မ္း  ေလွ မ္  ၾကံ  ာွႏစ္္ရွည္သ းာံွႏမ မး  ရမသ အလုိက္သ းာံွႏ မ မးာွႏင့္ 
ေကမ္ဖ စ္သည့္ စ္က္မႈကုန္ၾကမ္းသ းာံွႏမ မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး အတ က္ စ္နစ္္တက  
ေငမင္ရ က္ျ္င္း  မ ်ိိဳးေစ့္ထုတ္လုပ္ျ္င္း  ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျ္င္းာွႏင့္ 
ပညမေပးလုပ္ငန္းမ မး 

ေရ႕ွေန္ ်ိဳပ ္ ဥပေဒ႐ုံးံုးမ မး 
တရမးစ္ ြဲ႔ငုိျ္င္းာွႏင့္ ဥပေဒေရးရမအၾကံဥမဏ္မ မးေပးျ္င္းတုိ႔အတ က္ 
အဓိကတမဝန္ရိွေသမ အစုိ္းရ၏တရမးစ္ ရင္ ေရးအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း 

စ္မရငး္စ္စ္္္  ်ိဳပ ္ စ္မရငး္႐ုံးံုးမ မး 
အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အငင့္ငင့္၏ေင လက္္ံေျပစ္မမ မးာွႏင့္ေပးေ္ မႈမ မးအမးလုံ
းကုိ စ္မရင္းစ္စ္္ရန္ 

ေငမကလ္ပုေ္ရး 

ျပညသ္ူ႔ေငမကလ္ပုေ္ရး 

ျပည္သူပုိုင္အေျ္္ံအေငမက္အဥ မ မးကုိအဓိကတမဝန္ယူတည္ေငမ
က္သည္။ လမ္း  တံတမး  ာိုႏင္ငံပုိင္ေလယမဥ္က င္းမ မး  
အေငမက္အဥ မ မး ေငမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းကုိ 
ေငမင္ရ က္သည္။ ပမမဏႀက းမမး ေသမစ္ မံ္ က္မ မးအတ က္လည္း 
ဒ ဇိုင္းင ြဲ႔ျ္င္း  လုပ္ငန္းသုံး ပစ္ၥည္းကိရိယမမ မးထုတ္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ 
ဘတ္ဂ က္စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ ျ္င္းတုိ႔တ င္ ပါဝင္ေငမင္ရ က္သည္။ 

ျပနလ္ညေ္နရမ္ ထမးေရးာွႏင့္ 
အိးုအမိဖ္ ႕ံၿဖ်ိိဳးေရးဌမန 

အုိးအိမ္က႑ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကုိအဓိကတမဝန္ယူသည္။တန္ဖုိးနည္းအိမ္ယမ
စ္ မံကိန္းမ မးေရးင ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္း  ျပညသူ္႔ 
အိမ္ယမမ မး ငွမးရမ္းျ္င္းာွႏင့္ အျ္မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္ မံ္ က္မ မးကုိ 
လည္းေငမင္ရ က္သည္။ 

သမဝါယမ 

သမဝါယမဌမန 
ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ င္းရ္ိွ လူ႔အရင္းအျမစ္္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာွႏင့္ အစုိ္းရမူဝါဒ 
မ မးာွႏင့္အည  စ္ းပ မးေရးက႑စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအတ က္ အဓိက 
တမဝန္ယူသည္။  

အေသးစ္မးလပုင္နး္မ မး 

အေသးစ္မးစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မး မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျ္င္းာွႏင့္ 
ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရး ေငမင္ရ က္ေပးျ္င္း  စ္က္မႈကုန္ထုတ္ 
သမအသင္းမ မးာွႏင့္ အေသးစ္မးလုပ္ငန္းမ မးအတ က္ နည္းပညမ 
အေထမက္အပ့ံမ မး ေပးျ္င္း 

စ္ညပ္ငသ္မယမေရး 
စ္ညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ 

မ မးာွႏင္ ့
စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး 

စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးသည ္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း 
အစုိ္းရမ မးလက္ေအမက္္ံျဖစ္္ၿပ း ၿမိ်ိဳ႕ႀက းမ မးာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕မ မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး 
အတ က္ အဓိကတမဝန္ရိွသည္။ ၿမိ်ိဳ႕ျပစ္ မံ္ က္မ မးေငမင္ရ က္ျ္င္း  
ဥပေဒာွႏင့္အည  ေျမယမစ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ျ္င္း  ပန္းျ္ံ  လမ္း  တံတမးမ မး 
ေငမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ အျ္မးျမ န စ္ပယ္လုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရ က္သည္။ 

သစ္ေ္တမဌမန သစ္္ေတမထိန္းသိမ္းျ္င္း  အ  ္န္ေကမက္္ံျ္င္းာွႏင့္ သစ္္ေတမမ မး 
ျပန္လညစုိ္္က္ပ ်ိိဳးတည္ေထမင္ျ္င္းတုိ႔ကုိ ေငမင္ရ က္သည။္ ေတမ႐ုိုံးင္း 
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သဘမဝပတဝ္နး္က င ္
ထနိး္သမိး္ေရးာွႏင့္ 
သစ္ေ္တမ 

တိရစ္ မန္မ မး  ေရ  ေျမာွႏင့္သစ္္ေတမအရင္းအျမစ္္မ မးကုိ ကမက ယ္ 
ေစ္မင့္ေရွမက္ျ္င္း  သစ္္ေတမမ မး၏ အေရးပါမႈကုိ ျပညသူ္လူထု 
နမးလညသ္ေဘမေပါက္လမေအမင္ ေငမင္ရ က္ျ္င္းတုိ႔ပါဝင္သည။္ 

အပပူိငုး္ေဒသ 
စ္မိး္လနး္စ္ိျုပညေ္ရး 

ျမန္မမာိုႏင္ငံအလယ္ပုိင္း မုိးနည္းေရရွမးေဒသ ျပန္လည္စိ္မ္းလန္း 
စုိ္ျပည္လမေရးကုိ အဓိကေငမင္ရ က္သည ္

ဘ႑မေရးာွႏင့္ အ္ နဝ္န ္
ႀက းဌမန 

ရသံုးမနွး္ေ္ ေင စ္မရငး္ 
(ဘတဂ္ က)္ ဌမန 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀက း အစုိ္းရမ မးအတ က္ ဘတ္ဂ က္ 
ျပင္ငင္ေရးင ြဲ႔ေရးကုိ အဓိကတမဝန္ယူသည။္ ျပန္လည္ျပင္ငင္ေသမ 
ဘတ္ဂ က္  ေနမက္ငက္တ ြဲ႔ ေထမက္ပ့ံေင ဘတ္ဂ က္  ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းအငင့္တ င္ ဘတ္ဂ က္တ င္မပါဝင္ေသမ ရေင မ မးာွႏင့္ 
ေပးေ္ မႈမ မးအမးလုံးကုိ ျပင္ငင္ေငမင္ရ က္ေပးသည ္

ျပညထ္ြဲ႔ေရး 
အေထ ေထ အပု္္  ်ိဳပေ္ရးဥ းစ္ း 

ဌမန 

တုိင္းျပညာွ္ႏင့္ ျပညသူ္လူထု၏ ေန႔စ္ဥ္ပုံမွန္လုိအပ္္ က္မ မးကုိ 
စ္ မံအုပ္္ ်ိဳပ္သည္။ တည္ၿင္ိမ္းေအး္ မ္းေရး  အ  ္န္ေကမက္္ံေရး  
ေက းလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး  တရမးဥပေဒ စုိ္းမုိးေရး  အစုိ္းရအမဏမပ္ုိင္မ မးာႏွင့္ 
ေဒသလူထုအၾကမး ငက္စ္ပ္ေပးေရး စ္သညတုိ္႔ကုိ အဓိက 
ေငမင္ရ က္သည္။ 

ျပနၾ္ကမးေရး ျမနမ္မ႐့ုံးပုရ္ငွလ္ပုင္နး္ 

ယ္င္က ငင္ငမျဖတ္ေတမက္ျ္င္းကုိ အဓိကထမးေငမင္ 
ရ က္ ြ္ဲ႔့ေသမ္လည္း ယ္ုအ္ါ ျမန္မမ့႐ုုံးပ္ရွင္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဘက္သုိ႔ 
ေျပမင္းလြဲ႔အမ႐ုံုံးစုိ္က္ ေငမင္ရ က္သည။္ ႐ုုံးပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ မးအတ က္ 
လုိင္စ္င္ထုတ္ေပးျ္င္း  ာိုႏင္ငံေ္ါင္းေငမင္မ မး၏ မွတ္တမ္း 
႐ုုံးပ္ရွင္မ မး႐ုိုံးက္ကူးေပးျ္င္းာွႏင့္ ျပည္သူလူထုသုိ႔ ျပန္လည္ျပသျ္င္း 
တုိ႔ကုိလည္း ေငမင္ရ က္သည။္ 

အလပုသ္မမး  
အလပုအ္ကိငုာွ္ႏင့္ 
လမူႈဖလူံုေရးဝနႀ္က းဌမန 

ကနုး္လမး္သယယ္ပူို႔ေငမင ္
ေရး ၾက းၾကပမ္ႈေကမ္မတ  

ကုန္စ္ည္ာွႏင့္ လူသုံးကုန္မ မး အငင္ေျပေ္ မေမ ႕စ္ မာွႏင့္ ပုံမွန္ 
သယ္ယူပုိ႔ေငမင္ာိုႏင္ေရးအတ က္ ကုန္းလမ္းကုန္စ္ည ္ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေငမင္ေရးလုပ္ငန္းမ မးကုိ က ပ္ကြဲ႔သည္။ လုပ္အမးာွႏင့္အည  မွ တၿပ း 
ပုံမွန္ျဖစ္္ေသမ လုပ္အမး္မ မး ရရိွေစ္ေရး  အလုပ္သမမးမ မးအတ က္ 
လူမႈဖူလုံေရးမ မးာွႏင့္ လုပ္ငန္း  ္င္အေျ္အေနမ မး ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရး 
ကုိလည္း ေငမင္ရ က္ေပးသည္။ 

အမ ်ိဳးိသမးစ္ မကံနိး္ာွႏင့္ 
စ္ းပ မးေရးဖ ႕ံၿဖ်ိိဳးတိးုတက ္
ေရးဝနၾ္က းဌမန 

စ္ မကံနိး္ေရးင ြဲ႔ေရးဌမန 

မက္္႐ုိုံးစ္ းပ မးေရးအေငမက္အအံု တည္ၿငိမ္ေရးာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖ္ိ်ိဳးမႈ 
တုိ႔အတ က္ အဓိကတမဝန္ယူသည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ 
ေရတုိာွႏင့္ေရရွည ္ စ္ းပ မးေရးစ္ မံကိန္းမ မး ေရးင ြဲ႔ေပးျ္င္း  လူမႈစ္ းပ မး 
အေျ္အေနစ္စ္္တမ္းေကမက္ယူျ္င္း  လူမႈစ္ းပ မးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး 
စ္ မံကိန္းမ မးေရးင ြဲ႔ျ္င္းာွႏင့္ သုံးသပ္ျ္င္းတုိ႔တ င္ သက္ငုိင္ရမ 
အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအမး ပညမရပ္ငုိင္ရမေထမက္ပ့ံကူည မႈမ မး ေငမင္ 
ရ က္ေပးျ္င္းတုိ႔လည္း ပါဝင္သည။္ 

ေမ းျမ ေရး  
ေရလပုင္နး္ာွႏင့္ 
ေက းလကေ္ဒသဖ ႕ံျဖ်ိိဳး 

ေရး ဝနၾ္က းဌမန 

ငါးလပုင္နး္ဥ းစ္ းဌမန 

ေရလုပ္ငန္းဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အဓိကေငမင္ရ က္ရန္ တမဝန္ 
ရိွေသမဌမနျဖစ္္သည့္အျပင္ အင္းအိုင္  ္န္  ေရလုပ္ငန္းာွႏင့္ ကမ္းန း 
ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ သက္ငုိင္ေသမ အ  ္န္အ္မ မးကုိ 
ေကမက္္ံသည္။  

ေမ းျမ ေရးာွႏင့္ကသုေရး 

ဥ းစ္ းဌမန 

ေမ းျမ ေရးလုပ္ငန္းမ မး ဖ ံ႕ျဖိ်ိဳးတုိးတက္ရန္အတ က္ သုေတသနမ မး 
ျပ်ိဳလုပ္ေငမင္ရ က္ျ္င္း  ဓမတ္  ္ြ္ဲ႔ န္းငုိင္ရမလုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရ က္ 
ျ္င္းာွႏင့္ သင္တန္းမ မးေပးျ္င္းတုိ႔ကုိ အဓိကေငမင္ရ က္သည။္ 
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တိရိစ္မၦန္ာွႏင့္ တိရိစ္မၦန္ငုိင္ရမ ကုန္ပစ္ၥည္းမ မး တင္ပုိ႔ျ္င္း  
တင္သ င္းျ္င္းတုိ႔အတ က္ လက္မွတ္မ မး ထုတ္ေပး  ္င့္ရိွသည္။  

ပ မးလပုင္နး္ 
ပ မးေမ းျမ ေရး  ပ မးရညထု္တ္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ပ မးရညင္က္စ္ပ္ပစ္ၥည္းမ မး 
ဖ ံၿဖိ်ိဳးရန္ တမဝန္ယူေငမင္ရ က္သည။္  

အမးကစ္မး 
အမးကစ္မးာွႏင္ ့

ကမယပညမဥ းစ္ းဌမန 
ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ င္း အမးကစ္မးာွႏင့္ကမယပညမမ မး ထ န္းကမးေစ္ရန္ 
ရည္ရ ယ္သည ္

ဗဟိတုရမးလႊတေ္တမ္ 

္ ်ိဳပ ္
တရမး႐ုံးံုးမ မး 

တရမး႐ုံုံးးမ မးသည ္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသမ မး လက္ေအမက္ရိွ 
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယူနစ္္အငင့္ငင့္ာွႏင့္ ယွဥ္တ ြဲ႔တညရိွ္ၿပ း တရမး႐ုံုံးး္ ်ိဳပ္၏ 
စ္ မံထ္ိန္း္ ်ိဳပ္မႈေအမက္တ င္ ရိွၾကသည ္

ျပညန္ယာွ္ႏင့္ တိငုး္ေဒသႀက း လႊတေ္တမ္ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း အစို္းရအဖ ြဲ႔႕ဝင္မ မးကုိ ေရ း္ ယ္ 
တင္ေျမႇမက္ေပးသည့္ သ းျ္မးလ တ္လပ္ေသမ အစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း 
တစ္္္ုျဖစ္္သည။္  

ျပညန္ယာွ္ႏင့္ 
တိငုး္ေဒသႀက း 
လႊတေ္တမ္ 

အစ္ိးုရအဖ ြဲ႔႕ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္ တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရအဖ ြဲ႔႕သည ္ သက္ငုိင္ရမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အျမင့္ငုံးအမဏမပုိင္ အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္း 
ျဖစ္္သည။္ နယ္ေျမေအး္ မ္းသမယမေရးာွႏင့္ တည္ၿငိမ္ေရး  ဥပေဒ 
ေရးင ြဲ႔ျပဌမန္းေရးာွႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ေရး  ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳး 
ေရးတုိ႔အတ က္ တမဝန္ရ္ိွသည္။ 

ရင္းျမစ္္။ ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို သက္ငိုင္ရမဝန္ႀက းဌမနအင္တမနက္စ္မမ က္မွမမ မး (ရွိပါက) မွတစ္္ငင့္ အဓိက ရယူပါသည္။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၇ - ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းမ မး၏ ရေင ာွႏင့္အသံုးစ္ရတိေ္္ါငး္စ္ဥမ္ မး အဓပိၸါယဖ္ င့္ငို္  က ္

၂၀၁၃- ၁၄ ္ာွုႏစ္ ္ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး45 

 ေ္ းေင မရွေင  တ င္ ေ္ းငွမးျ္င္းျဖင့္ ရရိွထမးေသမ ရေင မ မးပါဝင္သည။္ 
 ေင လံုးေင ရငး္ရေင  တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းအစုိ္းရမ မးမွပုိင္ငုိင္ေသမ (အိုးအိမ္အေငမမက္အဥ ကြဲ႔သုိ့႔) 

ေရရွညပုိ္င္ငုိင္မႈမ မးကုိ ေရမင္း္ ျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ ငွမးရမ္းျ္င္းျဖင့္ ရရိွလမေသမရေင မ မးျဖစ္္သည္။ 
 အျ္ မးရေင  မ မးတ င္ က န္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးာွႏင့္သက္ငုိင္ျ္င္းမရိွေသမ ရေင မ မးအမးလုံးပါဝင္သည္။ 
 ာ္ုိႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မးမရွေင  မွမ ာုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္အတ င္းသုိ႔ ျပန္လညစ္္ းဝင္ 

ေသမရေင ျဖစ္္သည္။ 
 အ္ နရ္ေင  တ င္ ယစ္္မ ိ်ိဳး  ္န္  တမတမံ  ္န္  ဘ း  ္န္စ္ေသမ အ  ္န္ေကမက္္ံမႈမ မးမွရရိွေသမ ရေင မ မးပါဝင္ သည ္
 ျပညေ္ထမငစ္္အုစ္ိးုရေထမကပ္ံေ့င  တ င္ ျပည္ေထမင္စု္မွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရေင မ မး 

ပါဝင္သည္။ 

၂ဝ၁၃- ၁၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းအသံုးစ္ရတိအ္မ ်ိဳးိအစ္မးမ မး46 

 ေင လံုးေင ရငး္အသံုးစ္ရတိ ္ တ င္ မေရႊ႕ေျပမင္းာိုႏင္ေသမ ပုိင္ငုိင္မႈမ မးာွႏင့္ ေရရွည္ရင္းာွႏ းျမႇပ္ာွံႏမႈမ မးအတ က္ သုံးစ္ ြဲ႔ေသမ 
ေင မ မးပါဝင္သည္။ 

 အတိးုေပးေင  တ င္ ေ္ းငွမးထမးေသမ ေင မ မးအတ က္ အတုိးျပန္လည္ေပးငပ္ျ္င္းမ မးျဖစ္္သည္။ 
 ေထမကပ္ံေ့င  မွမ မ မးေသမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသမ ေထမက္ပ့ံေင မ မးျဖစ္္သည။္ 
 ေ္ းငမွးေင  မ မးမွမ ေ္ းေင အျဖစ္္ ထုတ္ေ္ းေသမ ကုန္က ေင ျဖစ္္သည္။ 
 သမမနအ္သံုးစ္ရတိ ္ မွမ အျ္မးအသုံးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးတ င္ အက ်ံိဳးမဝင္ေသမသုံးစ္ ြဲ႔ေင မ မးျဖစ္္ၿပ း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ငုိင္ရမစ္ရိတ္မ မးာွႏင့္ ႐ုံုံးးစ္ရိတ္မ မးပါဝင္သည။္ 
 ေ္ းေင မအွရငး္ျပနင္ပေ္င မ မး ငုိသည္မွမ အတုိးေပးေင မဟုတ္ေသမ ေ္ းငွမးမႈာွႏင့္သက္ငုိင္သည့္ ကုန္က စ္ရိတ္မ မး  

ဥပမမ အရင္းျပန္ငပ္ေင ကုိငုိလုိသည။္

                                                             
45 ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္တ င္ ေ္ါင္းစ္ဥ္ရွစ္္္ုပါဝင္ေသမ္လည္း ‘အတုိးရေင မ မး’ ာႏွင္ ‘ေ္ းေင မ ွရေင မ မး’ ေ္ါင္းစ္ဥေ္အမက္တ င္ မည္သည့္ရေင မွ မရွိပါ။ 
46 သုံးေင စ္မရင္းတ င္လည္း ‘အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းငုိင္ရမရင္းာွႏ းျမႇပ္ာံွႏမႈေ္ါင္းစ္ဥ္’ ေအမက္တ င္ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မွအပ က န္အဖ ြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးအမးလုံး 
တ င္ သုံးစ္ ြဲ႔မႈလုံးဝမရွိပါ။ 
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၈ - ျပညေ္ထမငစ္္လုႊြဲ႔ေျပမငး္ေင မ မးကိ ုေလလ့မျ္ ငး္ - လကေ္တ ႕ငနး္စ္စ္ေ္လလ့မမႈ 

ျပည္ေထမင္စု္မွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းစ္ းငင္းမႈကုိ မည္သည့္အ္ က္မ မးက အငုံးအျဖတ္ေပးေန 
သညကုိ္ ပုိမုိနမးလည္ရန္အတ က္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ပမမဏာွႏင့္ သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း၏ အလ ယ္တကူျမင္သမ 
ေသမ ဝိေသသမ မး (ေနမက္ငက္တ ြဲ႔- ၉) အၾကမး လက္ေတ ႕ငက္ာႏ ယ္မႈကုိ ေလ့လမသုံးသပ္ ြ္ဲ႔့သည။္ ယ္ုသုံးသပ္မႈသည္ 
လ န္ ြ္ဲ႔့ေသမငါးာွႏစ္္တမကမလအတ င္း ျပည္ေထမင္စု္ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈာွႏင့္ ငက္စ္ပ္ဖ ယ္ရိွေသမ အ္ က္အလက္မ မးကုိ 
ေဖမ္ထုတ္ာိုႏင္ရန္ ႀကိ်ိဳးပမ္းျ္င္းသမျဖစ္္သည။္ ထုိသုိ႔ႀကိ်ိဳးပမ္းရမတ င္ ျဖစ္္ာုိႏင္ဖ ယ္ရိွေသမငက္ာႏႊယ္မႈမ မးကုိ စ္နစ္္တက  
တညေ္ငမက္ျပျ္င္းသမျဖစ္္ၿပ း ထုိအ္ က္မ မးေၾကမင့္ ကံေသသံမျဖစ္္ရမည္ဟု သက္ေသျပ်ိဳျ္င္းမဟုတ္ပါ။ ထိုသုိ႔ေသမ 
ငက္ာႏႊယ္မႈမ မးရိွေသမေနရမမ မးတ င္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ပမမဏသည ္ မည္သုိ႔ေသမကိန္းရွင္မ မးေပၚတ င္ မ ွတည္ 
ေနာိုႏင္သည္ကုိလည္း အၾကမ္းဖ ဥ္းရွင္းျပာုိႏင္ ရန္ႀကိ်ိဳးပမ္းထမးပါသည္။ 

ကနိး္ဂဏနး္မ မး 

ယ္ုေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈတ င္သုံးစ္ ြဲ႔ထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ အရင္းအျမစ္္မ ်ိိဳးစုံ္မွရယူထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပ း ေအမက္ပါဇယမးတ င္ 
အက ဥ္း္ ်ိဳပ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ ေလ့လမမႈ၏အေျ္္ံယူနစ္္မွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ၁၄ ္ုပင္ျဖစ္္သည္။ သက္ငုိင္ရမကမလ 
တစ္္ေလွ မက္ တငက္တည္းေလ့လမငန္းစ္စ္္ာုိႏင္ေသမ တစ္္္ုတည္းေသမကိန္းရွင္မွမ ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ 
ေင ေၾကးပမမဏျဖစ္္ၿပ း ယင္းကုိ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းဘတ္ဂ က္မ မးတ င္ ‘ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ ေထမက္ပ့ံေင   
လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တ င္ စ္မရင္းသ င္းသည္။ အျ္မးကိန္းရွင္းမ မးအမးလုံးမွမ ေလ့လမငန္းစ္စ္္ေသမကမလတစ္္ 
ေလွ မက္လုံးတ င္ အေျပမင္းအလြဲ႔မရိွေပ။ 

အ္ ်ိိဳ႕ေသမအေျ္အေနတ င္ ာွႏစ္္တစ္္ာွႏစ္္အတ က္ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိသမရရိွာုိႏင္ေသမ္လည္း အ္ ်ိိဳ႕ေသမအေျ္အေနမ မးတ င္မူ 
အ္ ိန္ကမလတစ္္ေလွ မက္ေျပမင္းလြဲ႔ေနေသမ ဂဏန္းစ္ဥ္မ မးကုိ အမွန္တကယ္ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ ေကမက္္ံျ္င္းျဖင့္မဟုတ္ပြဲ႔ 
(က ပန္းဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈာႏႈန္းကုိသုံးကမ) ပုံစံ္ငယ္တညေ္ငမက္ျ္င္းနည္းျဖင့္ ရာိုႏင္သည္။ ထုိ႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ 
အ္ ိန္ကမလတစ္္္ုမွ ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိသမရယူရန္ငုံးျဖတ္ ြ္ဲ႔့သည။္ ယင္း္ က္သည့္ ယ္ုေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈ၏အကန္႔အသတ္ျဖစ္္ 
လမာိ္ုႏင္သည။္ အ္ ်ိိဳ႕ေသမ ကိန္းရွင္မ မး (ဥပမမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္ာွႏင့္ ေျမဧရိယမ) စ္သည္တု္ိ႔မွမ အ္ ိန္ာွႏင့္လုိက္ၿပ းေျပမင္းလြဲ႔ ျ္င္း 
မရိွေသမ္လည္း (ငင္းရြဲ႔မႈာႏႈန္းကြဲ႔သုိ့႔) အ္ ်ိိဳ႕ေသမ ကိန္းရွင္မ မးမွမမူ အ္ ိန္ာွႏင့္အမွ ေျပမင္းလြဲ႔ေနၾကသည။္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းမ မးအၾကမး ဟန္္ က္မည မႈကုိရွင္းျပာိုႏင္မည့္ ကိန္းဂဏန္းမ မးလည္း မရိွသေလမက္ပင္ျဖစ္္သည။္ အငုိပါအမးနည္း္ က္ 
မ မးေၾကမင့္ ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈ၏ အက ယ္အဝန္းကုိအကန္႔အသတ္ျဖစ္္ေစ္ေသမ္လည္း ေတ ႕ရိွ္ က္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စု္ အငင့္ 
ေအမက္သုိ႔ရန္ပုံေင မ မး လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ နမးလညမ္ႈမ မးကုိ အေထမက္အကူျပ်ိဳမည္ဟု ယူငပါသည။္ 

ကိန္းရွင္ အၫႊန္း  ဖ င့္ငို္ က္ ာႏွစ္္ အရင္းအျမစ္္ 

ltransf 
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက း အစ္ိုးရမ မးသို႔ 
ျပည္ေထမင္စု္ေထမက္ပံ့ေင /လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင  
(natural logarithm) 

၂၀၁၁-၁၂ မွ 
၂၀၁၅- ၁၆ 

ျပည္ေထမင္စု္ျမန္မမာႏုိင္ငံ အစ္ိုးရ  ဘ႑မေရး 
ဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၁-၁၂  ၂၀၁၂-၁၃  ၂၀၁၃-
၁၄  ၂၀၁၄-၁၅)  ၁၃ ဧၿပ  ၂၀၁၅  
ေၾကးမံုသတင္းစ္မ 

townships ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္ ၂၀၁၂ 

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက း အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ 
ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု  ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ  
ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမန အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစ္မ  
၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ 

poverty ငင္းရြဲ႔မႈာႏႈန္း- လူဥ းေရ၏အ္ ်ိဳိးအစ္မး ၂၀၀၉ - ၁၀ 

ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔ေရး 
ယူနစ္္  မူရင္းအရင္းအျမစ္္ - Integrated 
Household Living Conditons Survey in 
Myanmar (2009- 10) 

lgdp 
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ ရည္မွန္း ဂ  ဒ ပ  
(natural logarithm)47 

၂၀၁၃- ၁၄ 

ျပည္ေထမင္စု္ျမန္မမာႏုိင္ငံအစ္ိုးရ ျပန္တမ္း  
အမွတ္- ၈  အတ ြဲ႔- ၆၈  ၂ဝ ေဖေဖမ္ဝါရ  ၂၀၁၅  
IMF’s WEO GDP (ေစ္ းာႏႈန္း အေသ) မွ 
၂ဝ၁၃-၁၄ ္ုာွႏစ္္မွန္းေ္ ာႏွင့္ ္ ိန္ညႇိထမးသည္ 

                                                             
47 ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအတ က္ ရည္မွန္းဂ  ဒ ပ ကုိမည္သုိ႔သတ္မွတ္သည္ကုိ အတိအက မသိရေသမ္လည္း သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀက းလူဥ းေရာႏွင့္ 
ငက္စ္ပ္ပံုရသည္။ 
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lland ဧရိယမအက ယ္အဝန္း (natural logarithm) ၂၀၁၂ 
ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈ 
ယူနစ္္  SHP Data  ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀက းမ မး  ဧၿပ  ၂ဝ၁၄ 

pop လူဥ းေရ ၂၀၁၄ 
၂ဝ၁၄ ္ုာွႏစ္္ လူဥ းေရာွႏင့္ အိမ္အေၾကမင္း 
အရမစ္စ္္တမ္း ကနဥ းေတ ႕ရွိ္ က္မ မး  လူဝင္ 
မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးာႏွင့္ လူဥ းေရဝန္ႀက းဌမန 

health_p 
က န္းမမေရးကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ေဖမ္ျပ ေသမ 
လူဥ းေရ % 

၂၀၁၄ 
UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငန္းစ္စ္္ ္ က္ 
အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း ေဒသႀက း 
မ မး  ၂၀၁၅ 

jobs_p 
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို အဓိကျပႆနမ 
အျဖစ္္ေဖမ္ျပေသမ လူဥ းေရ % 

၂၀၁၄ 
UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငန္းစ္စ္္ ္ က္ 
အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း ေဒသႀက းမ မး 
၂၀၁၅ 

roads_p 
လမ္းပန္းငက္သ ယ္ေရးကို အဓိကျပႆနမ 
အျဖစ္္ေဖမ္ျပေသမ လူဥ းေရ % 

၂၀၁၄ 
UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငန္းစ္စ္္ ္ က္ 
အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း ေဒသႀက းမ မး 
၂၀၁၅ 

times2- 
times5 

ာႏွစ္္မ မး ၂၀၁၂- ၁၅ - 

 

ရလမဒမ္ မး 

ေအမက္တ င္သုံးထမးေသမ မ ွ္ုိကိန္းရွင္မွမ ျပည္ေထမင္စု္မွ ျပညန္ယ္တုိင္ေဒသႀက းမ မးသုိ႔လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ လႊြဲ႔ေျပမင္းေင  
သုိ႔မဟုတ္ ေထမက္ပ့ံေင မ မး၏ ေင ေၾကးတန္ဖုိးျဖစ္္သည္။ Ordinary Least Squares (OLS) Regression ၏ အေသးစိ္တ္ ရလမဒ္ 
မ မးကုိ STATA အျဖစ္္ေအမက္တ င္ေဖမ္ျပထမးသည။္ 

 
ပထမေတ ႕ရိွ္ က္မွမ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင သည ္ ာွႏစ္္အလုိက္တုိးတက္မ မးျပမးလမသည္ဟူေသမ 
အ္ က္ျဖစ္္သည္။ အဓိကအေၾကမင္းမွမ လ န္ ြ္ဲ႔့ေသမငါးာွႏစ္္အတ င္း ျပည္ေထမင္စု္အစုိ္းရမွ ရရိွေသမရေင အရင္းအျမစ္္မ မးတုိးပ မး 
လမေသမေၾကမင့္လည္းျဖစ္္သည။္ သုိ႔ရမတ င္ တုိးတက္မႈာႏႈန္းမွမ ေနမက္ပုိင္းတ င္က ငင္းသ မးသည။္ 

                                                                              

       _cons     3.097935    1.33928     2.31   0.024      .416072    5.779798

       time5     2.517331   .1327512    18.96   0.000     2.251501    2.783161

       time4     2.245743   .1327512    16.92   0.000     1.979914    2.511573

       time3     1.226215   .1327512     9.24   0.000     .9603854    1.492045

       time2     .5638841   .1327512     4.25   0.000     .2980543    .8297138

     roads_p     2.717597   1.216182     2.23   0.029     .2822353    5.152958

      jobs_p     4.113566   2.282701     1.80   0.077    -.4574649    8.684596

    health_p     3.745167   1.394374     2.69   0.009     .9529807    6.537353

         pop    -2.88e-07   1.27e-07    -2.26   0.028    -5.43e-07   -3.31e-08

       lland     .1152434    .100683     1.14   0.257    -.0863709    .3168577

        lgdp     .1866077   .1062111     1.76   0.084    -.0260763    .3992917

     poverty     .0181606   .0038742     4.69   0.000     .0104026    .0259186

   townships     .0456775   .0164423     2.78   0.007     .0127523    .0786027

                                                                              

     ltransf        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    89.2607836    69  1.29363454           Root MSE      =  .35123

                                                       Adj R-squared =  0.9046

    Residual    7.03153121    57  .123360197           R-squared     =  0.9212

       Model    82.2292524    12   6.8524377           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 12,    57) =   55.55

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      70
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ေလ့လမမႈတ င္ ထည့္သ င္းထမးေသမ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဝိေသသမ မးအနက္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင ပမမဏာွႏင့္ 
ငက္စ္ပ္မႈအမ မးငုံးျဖစ္္ေသမ ဝိေသသသုံး္ုမွမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္  စု္စု္ေပါင္းလူဥ းေရတ င္ ငင္းရြဲ႔သူဥ းေရအ္ ်ိိဳးအစ္မး (ငင္းရြဲ႔မႈ 
အတုိင္းအတမမဟုတ္) ာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက း ဘတ္ဂ က္ရညမွ္န္းကိန္းဂဏန္းမ မးျဖစ္္သည။္ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးရိွ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္သည ္ စု္စု္ေပါင္းအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး႐ုံုံးး မည္မွ ရိွမညကုိ္ငုံးျဖတ္ေပးၿပ း  
႐ုံုံးးအေငမက္အဥ းာွႏင့္ ပုိင္ငုိင္မႈမ မး  ဝန္ထမ္းအေရအတ က္  ေရ း္ ယ္တင္ေျမႇမက္ရမည့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စ္မးလွယ္ 
အေရအတ က္စ္သညတုိ္႔ကုိ အငုံးအျဖတ္ေပးသည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္သည ္ သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းကကုန္က ရမည့္ ပုံေသကုန္က စ္ရိတ္မ မးကုိ ေဖမ္ျပာိုႏင္ေသမ အၫႊန္းတစ္္္ုျဖစ္္ေနသည။္ ထုိ႔အျပင္ ျပညန္ယ္ာွႏင့္ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ အ္ ်ိိဳ႕ေသမရန္ပုံေင မ မးသည ္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္/မြဲ႔ငာႏၵနယ္အေရအတ က္ေပၚမူတည၍္ တုိက္႐ုိုံးက္ 
လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည။္ 

ရန္ပုံေင မ မးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတ င္ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးေသမအ္ က္တစ္္္ုမွမ ငင္းရြဲ႔မ ြဲ႔ေတမႈျဖစ္္သည္။ ငင္းရြဲ႔ေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္း 
ေဒသႀက းမ မးက ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတ င္ ဥ းစ္မးေပး္ံၾကရသည္။ ငုံးျဖတ္္ က္္ ရမတ င္ ႐ုိုံးးရွင္းေသမ ငင္းရြဲ႔မႈအၫႊန္းကိန္း 
မ မးအျပင္ ငင္းရြဲ႔မႈာွႏင့္အဓိကငက္စ္ပ္ေသမ အျ္မးအ္ က္မ မးျဖစ္္သည့္ အင္စ္တ က  းရွင္းမ မးမရိွျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ အမးနည္းျ္င္း 
တုိ႔ေၾကမင့္ အငင့္ျမႇင့္ျ္င္း  တုိး္ ြဲ႔႕ျ္င္းတုိ႔လုိအပ္မႈမ မးကုိလည္း ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးသည္ (ေအမက္တ င္ၾကည့္)။ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ ဂ  ဒ ပ ရည္မွန္းကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင ပမမဏာွႏင့္ငက္စ္ပ္ေသမ္လည္း 
ထုိအ္ က္သည ္္ မ္းသမႂက ယ္ဝေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးကုိ  ္ြဲ႔ျ္မးငက္ငံျ္င္္းဟု မွတ္ယူ၍မရာုိႏင္ပါ။ စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳး 
တုိးတက္လမသည္ာွႏင့္အမွ  ေဒသအမ မးအျပမးတ င္ လွ ပ္စ္စ္္ာွႏင့္ လမ္းတံတမးကြဲ႔သုိ့႔ေသမ ျပညသူ္႔ဝန္ေငမင္မႈမ မးကုိ တုိးတက္ 
ေတမင္းငုိလမၾကမည္ျဖစ္္ရမ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင ပမမဏ ပုိမုိလုိအပ္ျ္င္းျဖစ္္ေပၚေစ္မညမွ္မ အမွန္ပင္ျဖစ္္သည္။  

လူဥ းေရာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင သည္ ေျပမင္းျပန္ငက္စ္ပ္သည္။ သုိ႔ရမတ င္ ေျမအက ယ္အဝန္းအပါအဝင္ အျ္မးေသမ 
အၫႊန္းကိန္းမ မးအမးလုံး တူည ေသမအေျ္အေနတ င္မွ ျဖစ္္သည။္ ထုိ႔ေၾကမင့္ လူဥ းေရသိပ္သည္းမႈပုိမ မးေသမ (စု္စု္ေပါင္းလူဥ းေရ 
ာွႏင့္မသက္ငုိင္) ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင ပုိမုိနည္းပါးစ္ မ ရရိွသည့္အေျ္အေနကုိေဖမ္ျပေန 
သည။္ အေၾကမင္းမွမ ထုိေဒသမ မးသည ္ကုိယ္ပုိင္အ  ္န္ဘ႑မေင ေကမက္္ံရရိွာုိႏင္စ္ မ္း ျမင့္မမးေသမေၾကမင့္ ျဖစ္္ာိုႏင္သည။္ ထုိ႔အျပင္ 
လူဥ းေရထူထပ္ေသမေဒသမ မးာွႏင့္ ၿမိ်ိဳ႕ျပေဒသမ မးတ င္ အ  ္န္ဘ႑မေကမက္္ံမႈကုန္က စ္ရိတ္မ မးလည္း သက္သမေလ့ရိွရမ 
၎တုိ႔အတ က္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မးနည္းပါးရျ္င္းလည္း ျဖစ္္ာိုႏင္ပါသည္။ 

ကုလသမဂ ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈအစ္ အစ္ဥ္မွ မၾကမေသးမ ကေငမင္ရ က္ ြ္ဲ႔့ေသမ ‘ေဒသာၲႏရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမ မးကုိ ေလ့လမျ္င္း’ တ င္ က န္းမမေရး  
အလုပ္အက္ုိင္ာွႏင့္ လမ္းပန္းငက္သ ယ္ေရးတုိ႔အနက္မွ တစ္္္ုစ္ ကုိ အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ ယူငေသမလူဥ းေရ၏အ္ ်ိိဳးကုိလည္း ယ္ု 
ငန္းစ္စ္္မႈတ င္ ကိန္းရွင္မ မးအျဖစ္္ ရယူသုံးစ္ ြ္ဲ႔ ြဲ႔့သည။္ ထုိအ္ က္မ မးအရ အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုိအပ္္ က္  ေစ္ းက က္  
ဝန္ေငမင္မႈာွႏင့္ အင္စ္တ က  းရွင္းမ မးကုိ လက္လွမ္းမ မႈစ္သညတုိ္႔ကုိ ေဒသအလုိက္ာိႏႈင္းယွဥ္တ္ုိင္းတမာိုႏင္ေသမ ကိန္းရွင္မ မးအျဖစ္္ 
သတ္မွတ္သုံးစ္ ြဲ႔ာုိႏင္သည္။ အထက္ေဖမ္ျပပါ အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုိအပ္္ က္မ မးာွႏင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ပမမဏတုိ႔မွမ ထြဲ႔ထြဲ႔ဝင္ဝင္ 
ငက္စ္ပ္ေနသည္ကုိေတ ႕ရသျဖင့္ ျပည္ေထမင္စု္လႊြဲ႔ေျပမင္းေင မ မးသည ္ အေျ္္ံအေငမက္အဥ လုိအပ္္ က္ကုိ ပုိမုိထင္ဟပ္ျပာိုႏင္ 
ေသမ ေဒသမ မးသုိ႔ပုိမုိေရမက္ရိွေၾကမင္းကုိ ေကမက္္ က္င ြဲ႔ာုိႏင္သည္။ သုိ႔ရမတ င္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင ပမမဏာွႏင့္ လုိအပ္္ က္ပမမဏ 
အနည္းအမ မးတုိ႔ မည္သုိ႔ငက္စ္ပ္ေနသည္ကုိ သိရိွရျ္င္းမရိွေပ။ သုိ႔ရမတ င္ တုိက္႐ုိုံးက္အ္ ်ိိဳးက မႈာွႏင့္ ကိန္းဂဏန္းအရငက္ာႏႊယ္မႈ 
သေဘမအလ န္ထင္ရွမးျ္င္းတုိ႔ေၾကမင့္ ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတ င္ ေဒသတ င္းအေျ္္ံအေငမက္အဥ ာွႏင့္ အင္စ္တ က  းရွင္းလုိ 
အပ္္ က္ကုိ ထည့္သ င္းစ္ဥ္းစ္မးထမးေၾကမင္း ္န္႔မွန္းာိုႏင္သည္။ 

ရန္ပုံေင လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈမ မးသည ္သက္ငုိင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မး၏ အသုံးစ္ရိတ္လုိအပ္္ က္မ မးာွႏင့္ ငက္စ္ပ္ေနေၾကမင္း 
(လုိအပ္္ က္မ မးက လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပမမဏကုိ တုိက္႐ုိုံးက္ငုံးျဖတ္ျ္င္းမဟုတ္ေသမ္လည္း) ေတ ႕ရိွရသျဖင့္ စိ္တ္အမးတက္ဖ ယ္ ျဖစ္္ေစ္ 
သည။္ သုိ႔ရမတ င္ အငုိပါကိန္းရွင္မ မးာွႏင့္ငက္စ္ပ္မႈမွမ စု္စု္ေပါင္းလႊြဲ႔ေျပမင္းမႈတစ္္ရပ္လုံးမဟုတ္ပြဲ႔ အစိ္တ္အပုိင္းမ မးသမျဖစ္္ေနသည္ 
ကုိ သတိျပ်ိဳရမည။္ လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပမမဏ၏အမ မးစု္ကုိ ပုံေသပမမဏမ မးျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေနျ္င္းျဖစ္္ၿပ း သက္ငုိင္ရမာွႏစ္္မ မးအတ က္ 
ပမမဏႀက းေသမ coefficient မ မးာွႏင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈကိန္းေသမ မး၏ ပမမဏကုိၾကည့္၍လည္း သိရိွာုိႏင္ပါသည္။
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၉ - ယ္ေုလလ့မမႈတ ငအ္သံုးျပ်ိဳ္ြဲ႔ေ့သမ လဥူ းေရဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုာွႏင့္ စ္ းပ မးေရးငို္ငရ္မ ကနိး္ဂဏန္း 
အ္ ကအ္လကမ္ မး 

အၫႊနး္ကနိး္မ မး အရငး္အျမစ္မ္ မး 
ပ မး္မ ွအမိေ္ထမငစ္္လုဥူ းေရ လက္ေတ ႕တ က္္ က္မႈ (လူဥ းေရ/အိမ္ေထမင္စု္) 

လဥူ းေရတစ္သ္နး္တ င ္ေရ းေကမက္္ ဥံ းေရ 
လက္ေတ ႕တ က္္ က္မႈ(ေရ းေကမက္္ံျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္ 
အမတ္ဥ းေရ/ လူဥ းေရ- သန္း) 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက း မ မး၏ ဂ  ဒ ပ  
ျပည္ေထမင္စု္ျမန္မမာႏိုင္ငံ အစ္ိုးရျပန္တမ္း  အမွတ္-၈  အတ ြဲ႔-၆၈  ေဖေဖမ္ဝါရ  ၂ဝ  
၂ဝ၁၅ 

ေက းရ မပ မး္မ ွအမိေ္ထမငစ္္ ု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုကို မူတည္ၿပ း 
တ က္္ က္သည္ 

အမိေ္ထမငစ္္အုရ ယအ္စ္မး 
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုကို 
မူတည္ၿပ းတ က္္ က္သည္ 

ေျမဧရယိမ စ္တရုနး္ က လိမု တမ 
ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္ စ္ မံ္န္႔  ္ြဲ႔မႈဌမန၏ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက း 
နယ္နိမိတ္မ မး GIS အ္ က္အလက္မ မးကို အေျ္္ံသည္ 

္႐ုံးိငုအ္ေရအတ က ္ 
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

အမိေ္ထမငစ္္အုေရအတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

အမိအ္ေငမကအ္ဥ  အေရအတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

ၿမ်ိိဳ႕နယအ္ေရအတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

ေက းရ မအပုစ္္အုေရ အတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

ေက းရ မအေရအတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

ရပက္ ကအ္ေရအတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံု 

လတူစ္ဥ္ းပ မး္မ ွလႊတေ္တမ္ ကိယုစ္္မးလယွအ္ေရအတ က ္
လက္ေတ ႕တ က္္ က္သည္ (ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက း လႊတ္ေတမ္အမတ္ 
အေရအတ က္ - စ္ုစု္ေပါင္းလူဥ းေရ- သန္း) 

လဥူ းေရ 
၂၀၁၄္ုာွႏစ္္လူဥ းေရာႏွင့္ အိမ္အေၾကမင္းအရမ စ္စ္္တမ္းကနဥ းေတ ႕ရွိ္ က္ 
မ မး  လူဝင္မႈ ႀက းၾကပ္ေရးာွႏင့္ လူဥ းေရဝန္ႀက းဌမန 

လဥူ းေရသပိသ္ညး္င 
လက္ေတ ႕တ က္္ က္သည္(လူဥ းေရ/သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀက း၏ ဧရိယမအက ယ္အဝန္း) 

ငငး္ရြဲ႔မႈက မဟ္ က ္အ  ္်ိဳးိ 
ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္ စ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔ေရးယူနစ္္  မူရင္းအရင္းအျမစ္္ - Integrated 
Household Living Conditons Survey in Myanmar (2009- 10) 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းလႊတေ္တမ္ - တပမ္ေတမ္ 
သမးကိယုစ္္မးလယွ ္

M. A. Hamish Nixon, Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, 
“State and Region Governments in Myanmar,” Myanmar Dev. Resour. 
Inst. - Cent. Econ. Soc. Dev., 2013 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းလႊတေ္တမ္- ေရ းေကမက္္  ံ
ကိယုစ္္မးလယွ ္

M. A. Hamish Nixon, Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, 
“State and Region Governments in Myanmar,” Myanmar Dev. Resour. 
Inst. - Cent. Econ. Soc. Dev., 2013 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းလႊတေ္တမ္-စ္စု္ေုပါငး္ 
ကိယုစ္္မးလယွ ္

M. A. Hamish Nixon, Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, 
“State and Region Governments in Myanmar,” Myanmar Dev. Resour. 
Inst. - Cent. Econ. Soc. Dev., 2013 

္႐ုံးိငုမ္ မးရွ ိၿမ်ိိဳ႕နယအ္ေရ အတ က ္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀက းဌမန  အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမနျပန္တမ္း  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ 
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက းမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖ ြဲ႔႕စ္ည္းပံုကို 
မူတည္ၿပ းတ က္္ က္သည္ 
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လဥူ းေရတစ္သ္နး္တ င ္တိကု႐္ုံးိကု္္ န္႔အပေ္သမ 
ကိယုစ္္မးလယွအ္ေရ အတ က ္

M. A. Hamish Nixon, Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, 
“State and Region Governments in Myanmar,” Myanmar Dev. Resour. 
Inst. - Cent. Econ. Soc. Dev., 2013 

စ္စု္ေုပါငး္လဥူ းေရတ င ္ၿမ်ိိဳ႕ျပ လဥူ းေရအ္ ်ိဳးိအစ္မး 
၂၀၁၄္ုာွႏစ္္လူဥ းေရာႏွင့္အိမ္အေၾကမင္းအရမစ္စ္္တမ္းကနဥ းေတ ႕ရွိ္ က္ 
မ မး  လူဝင္မႈ ၾကည့္ၾကပ္ေရးာႏွင့္ လူဥ းေရဝန္ႀက းဌမန 

ၿမ်ိိဳ႕နယအ္တ ငး္ရွ ိေက းရ မအပုစ္္ာွုႏင့္ရပက္ ကအ္ေရ 
အတ က ္

လက္ေတ ႕တ က္္ က္သည္(ေက းရ မအုပ္စ္ုအေရအတ က္/ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတ က္) 

ေက းရ မအပုစ္္/ုရပက္ က ္တစ္္္ အုတ ငး္ရွ ိေက းရ မ 
အေရအတ က ္

လက္ေတ ႕တ က္္ က္သည္(ေက းရ မ+ရပ္က က္အေရအတ က္/ေက းရ မအုပ္စု္အေရ
အတ က္) 

ေရရရွေိရးကိ ုအဓကိျပႆနမအျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

က နး္မမေရးကိ ုအဓကိျပႆနမအျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

လမး္ပနး္ငကသ္ ယေ္ရးကိ ုအဓကိျပႆနမအျဖစ္ ္
ေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

ပညမေရးကိ ုအဓကိျပႆနမအျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

အလပုအ္ကိငုရ္ရွေိရးကိအုဓကိျပႆနမအျဖစ္ေ္ဖမ္ျပ 
ေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

လ ွပစ္္စ္မ္ းရရွေိရးကိအုဓကိျပႆနမအျဖစ္ေ္ဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

လံုၿ္်ံိဳေရးာွႏင့္ေဘးအာၲႏရမယက္ငး္ေရးကိအုဓကိျပႆနမ
အျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္ အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

မညသ္ည့္အဓကိျပႆနမမ ွမရွဟိ ုေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ 
% 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

ေရရွေိရးကိ ုအဓကိတိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

က နး္မမေရးေစ္မင့္ေရမွကမ္ႈကိ ုအဓကိတိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္
ေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

ပညမေရးကိ ုအဓကိတိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

အလပုအ္ကိငုရ္ရွေိရးကိ ုအဓကိတိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္
ေဖမ္ျပေသမလဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

လမး္ပနး္ငကသ္ ယေ္ရးကိ ုအဓကိ တိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္
ေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

လ ွပစ္္စ္မ္ းရရွေိရးကိ ုအဓကိတိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္
ေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

ေဘးအာၲႏရမယက္ငး္ေရးာွႏင့္ လံုၿ္်ံိဳေရးကိ ုအဓကိ 
တိးုတကမ္ႈအျဖစ္ ္ေဖမ္ျပေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

ေျမယမပိငုင္ိငုမ္ႈကိ ုအဓကိတိးုတကမ္ႈ အျဖစ္ေ္ဖမ္ျပ 
ေသမ လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  

မညသ္ည့္အဓကိ တိးုတကမ္ႈမ ွ မရွဟိေုဖမ္ျပေသမ 
လဥူ းေရ % 

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ ရင္္ံစ္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မး  
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၁၀ - ၂၀၁၃-၁၄ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက း ဘတဂ္ ကတ္ ငေ္ဖမ္ျပထမးေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္မ မး  ဌမန 
ငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ ာိုႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မးအမး ၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔႕စ္ညး္ပံုအေျ္ ္ဥံပေဒက သတမ္တွေ္ပးထမးေသမ အငင့္အတနး္မ မး 

ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀက းဘတဂ္ ကတ္ ငေ္ဖမ္ျပထမးေသမ အဖ ြဲ႔႕အစ္ညး္မ မး  
ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ ာႏုိငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မး 

ျပညေ္ထမငစ္္ ု
ျပညန္ယ/္တိငုး္ 
ေဒသႀက း 

အတအိက မသ ိ

တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္  ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္  ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀက းလႊတ္ေတမ္  အစ္ိုးရအဖ ြဲ႔႕  
စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္ 

   

ာႏိုငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မး    

ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရွင္လုပ္ငန္း    
ျမန္မမ့ငမးာႏွင့္ အဏၰဝါဓမတုေဗဒလုပ္ငန္း    
ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး    

ဝနႀ္က းဌမနမ မး  အပု္္  ်ိဳပေ္ရးဌမနမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး 
ေ္ါငး္စ္ဥေ္အမကတ္ င ္စ္မရငး္သ ငး္ေသမ ရေင အမ ်ိဳးိအစ္မးမ မး 

ျပညေ္ထမငစ္္ ု
ျပညန္ယ/္တိငုး္ 
ေဒသႀက း 

အတအိက မသ ိ

တမတမံ  ္န္    
ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း္ န္    
အင္း/ေ္ မင္း  ္န္    
ေျမ  ္န္    
ပစ္ၥည္း္ န္/ပိုင္ငိုင္မႈ  ္န္    
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးလက္ေအမက္ရွိ ာႏုိင္ငံပ္ုိင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရေင မ မး    
ေျမ  ္န္မ မးျပင္ငင္ေကမက္္ံျ္င္းအတ က္ စ္ မံေငမင္ရ က္္    
သစ္္ေတမထ က္ပစ္ၥည္း္ န္    
တ င္းထ က္ပစ္ၥည္း္ န္    

ဘ း္ န္    

 

ဌမနငို္ငရ္မမ မးာွႏင့္ စ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး ျပညေ္ထမငစ္္ ု
ျပညန္ယ/္တိငုး္ 
ေဒသႀက း 

အတအိက မသ ိ

စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးဌမန    
ပ မးလုပ္ငန္း    
ေင စ္မရင္းဌမန    
ကုန္းလမ္းပုိ႔ေငမင္ေရးစ္ မံ္န္႔္ ြဲ႔မႈေကမ္မတ     
သမဝါယမဌမန    
အပူပုိင္းေဒသစ္ိမ္းလန္းစုိ္ျပည္ေရး    
ငါးလုပ္ငန္းဌမန    
သစ္္ေတမဌမန    
အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥ းစ္ းဌမန    
ျပန္လည္ေနရမ္ ထမးေရးာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန    
စ္က္မႈသ းာႏွံဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန    
တိရိစ္ မန္ေမ းျမ ေရးာႏွင့္ ကုသေရးဌမန    
မာၲႏေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ     
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႕မ မး    
စ္ မံကိန္းရင ြဲ႔ေရးဌမန    
ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး    
အေသးစ္မးစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မး    
အထူးစ္ံုစ္မ္းစ္စ္္ေငးေရးဥ းစ္ းဌမန    
အမးကစ္မးာႏွင့္ ကမယပညမဥ းစ္ းဌမန    
ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး္ ေရးဥ းစ္ းဌမန    
ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ     

ရင္းျမစ္္။ M. A. Hamish Nixon, Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, “State and Region Governments in Myanmar,” 
Myanmar Dev. Resour. Inst. - Cent. Econ. Soc. Dev., 2013 မွ စ္မမ က္ာႏွမ ၃၉
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ေနမကင္ကတ္ ြဲ႔ ၁၁ - ျပညန္ယာွ္ႏင့္ တိငုး္ေဒသႀက းအငင့္ဌမနငိငုရ္မမ မးာွႏင့္ ာ္ုိႏငင္ပံိငုလ္ပုင္နး္မ မးကိ ုဝနႀ္က းဌမနငိငုရ္မ လပုင္နး္တမဝနဝ္တရၱမးမ မးအရ ္ ြဲ႔ျ္ မးျ္ ငး္ 

ေအမက္ပါဇယမးတ င္ ာုိႏင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ မးာွႏင့္ ဌမနငုိင္ရမမ မးကုိ သက္ငုိင္ရမတမဝန္ရိွေသမ ေနျပည္ေတမ္အေျ္စုိ္က္ဝန္ႀက းဌမနမ မးာွႏင့္ ငက္စ္ပ္ၿပ းေဖမ္ျပထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။ ယင္းဇယမးမွမ 
အၫႊန္းအေနျဖင့္ ေဖမ္ျပထမးျ္င္းသမျဖစ္္ၿပ း ျပညန္ယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀက းမ မးအလုိက္က ြဲ႔ျပမးျ္မးနမးမႈမ မးရိွာိုႏင္သည္ကုိ သတိျပ်ိဳရမည္။ 

စ္ိကုပ္ ်ိဳးိေရးာွႏင့္ 
ေမ းျမ ေရးဝနႀ္က းဌမန 

စ္ညပ္ငသ္မယမေရး 
ဝနႀ္က းဌမနမ မး 

ဘ႑မေရး ဝနႀ္က းဌမန 
သစ္ေ္တမာွႏင့္ 

စ္ မး္အငဝ္နႀ္က းဌမန 

အမ ်ိဳးိသမးစ္ မကံနိး္ 
ာႏွင့္စ္ းပ မးေရး 
ဝနႀ္က းဌမန 

လံုၿ္်ံိဳေရးာွႏင့္ နယစ္္ပ ္
ေရးရမ 

လမူႈဖလူံုေရး  
ပညမေရးာွႏင့္ 

က နး္မမေရးဝနႀ္က း ဌမန 

သယယ္ပူို႔ေငမငေ္ရး 
ဝနႀ္က းဌမန 

လယ္ယမစ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးာႏွင့္ 
ငည္ေျမမင္း 

စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးဌမန 

ပ မးလုပ္ငန္း 

အပူပုိင္းေဒသ 
စ္ိမ္းလန္းစုိ္ျပည္ေရး 

ငါးလုပ္ငန္း 

စ္က္မႈသ းာႏွံဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန 

တိရစိ္ မန္ေမ းျမ ေရးာႏွင့္ 
ေရလုပ္ငန္း 

တိရစိ္ မန္ေမ းျမ ေရးာႏွင့္ 

ကုသေရးဌမန 

ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး္  
ေရးဥ းစ္ းဌမန 

စ္ည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတ ာႏွင့္ 
စ္ည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႔႕မ မး 

မာၲႏေလးတို္င္းေဒသ 
ႀက းဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးေကမ္မ တ  

ရန္ကုန္ဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး 
ေကမ္မတ  

ရသံုးမွန္းေ္ ေင စ္မရင္း 
(ဘတ္ဂ က္) ဌမန 

ဘ႑မေရးာႏွင့္ အ္ န္ 
ဌမန 

ေငမက္လုပ္ေရး 

သဘမဝပတ္ဝန္းက င ္
ာႏွင့္သစ္္ေတမ 

သစ္္ေတမ 

ျပန္လည္ေနရမ္ ထမး 
ေရးာႏွင့္ အိုးအိမ္ဌမန 

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ 
ေရး 

သတ ်ိဳတ င္း 

ငမးာႏွင့္ အဏၰဝါ 
ဓမတုေဗဒ လုပ္ငန္း 

အမ ်ိဳိးသမးစ္ မံကိန္း ာႏွင့္ 
စ္ းပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ိဳး 
တိုးတက္ေရး 

စ္ မံကိန္းေရးင ြဲ႔ေရး 

အမးကစ္မး 

အမးကစ္မးာႏွင့္ 
ကမယပညမဌမန 

ျပည္ထြဲ႔ေရးဌမန 

အေထ ေထ အုပ္္ ်ိဳပ္ 
ေရးဌမန 

ျပန္ၾကမးေရး 

ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရွင္လုပ္ငန္း 

အထူးစ္ံုစ္မ္းစ္စ္္ေငး 
ေရးဥ းစ္ းဌမန 

ဗဟိုကုန္းလမ္းသယ္ 
ယူပို႔ေငမင္ေရး စ္ မံ 
္န္႔္ ြဲ႔မႈေကမ္မတ  

အလုပ္သမမး  
အလုပ္အကုိင္ာွႏင့္ 
လူမႈဖူလံုေရး 

သမဝါယမဌမန 

အေသးစ္မးစ္က္မႈ 
လုပ္ငန္း 

ေရအရင္းအျမစ္္ဌမန 
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