ျမန္မမာႏုိငင
္ ၏
ံ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိင
ု း္ ေဒသႀကးမ မးရွိ
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မက႑
ဂ ိ်ိဳင္းလ္ဒစ္္ကင္ငင္ဂ ်ိဳန္း စ္ကေနဒာႏွင့္ အင္ဒရယမ ငမူရမ

စ္က္တင္ဘမ ၂၀၁၅

ဂ ်ိဳိ ငး္ လ္ဒစ္္ကင္ငင္ဂ ်ိဳနး္ ာႏွင့္ စ္ကေနဒတိ႔သ
ု ည္ ျမန္မမ့ဖံ႕ျဖိ်ိဳးေရး အရင္းအျမစ္္အဖ႔အ
ြဲ႔ စ္ည္း စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးအဖ႕ြဲ႔
(MDRI-CESD) မွ သုေတသနအတိုငပ
္ င္္ံာႏွင့္ သုေတသနလက္ေထမက္တ႔ျို ဖစ္္သည္။ အင္ဒရယမငမူရမမွမ အျပည္ျပည္ငင
ို ္ရမ
ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္င္တမ (IGC) မွ ျမန္မမာႏုိင္ငံငိုင္ရမ စ္းပမးေရးအၾကံေပးပုဂိ်ိဳလ္ျဖစ္္သည္။
ျမန္မမ့ဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးအရင္းအျမစ္္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း
ေရးအတက္ရည္ရယ္ေသမ

စ္းပမးေရးာႏွင့ ္ လူမဖ
ႈ ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးအဖ႕ြဲ႔ သည္

သးျ္မးလတ္လပ္သည့္

ျမန္မမာႏု္ိင္ငံ၏လူမႈစ္းပမးတိုးတက္ေျပမင္းလြဲ႔

သုေတသနာႏွင့္အတိုငပ
္ င္္အ
ံ ဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းတစ္္္ု

ျဖစ္္သည္။

စ္င္တမသည္

စ္းပမးေရးက႑ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈေလ မ့္ ေရး ေရရွည္တည္တံ့္ိုင္ျမြဲ႔ေသမ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးာႏွင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္
ေကမင္းမ မးအစ္ရွိေသမက႑မ မးရွိ သက္ငိုငသ
္ ူမ မးကိယ
ု ္တိုင္ပါဝင္ေသမ မူဝါဒေရးရမသုေတသနလုပင
္ န္းမ မးကို ေငမင္ရက္လ က္
ရွိသည္။

ထို႔အျပင္

လက္ရွိျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္မ မးတင္

ပါဝင္ေငမင္ရက္ေနၾကေသမ

အဓိက

အေရးပါသည့္

အင္စ္တက းရွင္းမ မးာႏွင့္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအတက္လည္း ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျ္င္းာႏွင့္ ပညမေရးငိုငရ
္ မ ဝန္ေငမင္မႈမ မးကို
ေငမင္ရက္ေပးလ က္ရသ
ွိ ည္။
အမရွေဖမင္ေဒရွငး္ သည္ အက ်ိဳိးအျမတ္မယူသည့္ ာႏုိင္ငံတကမဖံ႔ၿဖိ်ိဳးေရးအဖြဲ႔႔အစ္ည္းတစ္္္ုျဖစ္္ၿပး အရွိနအ
္ ဟုန္ျဖင့္ ဖံ႔ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္
ေနသည့္

အမရွေဒသရွိလူမ မး၏

လူေနမႈဘဝျမႇင့တ
္ င္ေပးသည့္

လုပ္ငန္းမ မးကုိ

ေငမင္ရက္လ က္ရွိပါသည္။

ငယ္စ္ုာႏွစ္္

ေျ္မက္ာႏွစ္္ၾကမ ကမလအတင္း ရရွိထမးသည့္ လုပ္ငန္းာႏွင့္ ေဒသတင္း အေတ႔အၾကံ်ိဳမ မးတုိ႔အေပၚ အေျ္္ံ၍ ၂၁ ရမစ္ုတင္
အမရွေဒသတင္း ေတ႔ၾကံ်ိဳေနရသည့္ စ္ိန္ေ္ၚမႈမ မးျဖစ္္ေသမ စ္မံအပ
ု ္္ ်ိဳပ္မႈာႏွင့္ ဥပေဒ
စ္မ္းေငမင္ရည္ျမင့္မမးေရး

စ္းပမးေရးဖံ႔ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္မႈ

အမ ်ိဳိးသမး

သဘမဝပတ္ဝန္းက င္နွင့္ ေဒသတင္း ပူးေပါင္းေငမင္ရက္ေရး လုပ္ငန္းမ မးကုိ လုပ္ေငမင္လ က္

ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစ္အစ္ဥ္ာႏွင့္ ပညမရပ္ငိင
ု ္ရမ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ မးကုိပါ ေငမင္ရက္ျ္င္းျဖင့္ အမရွေဒသ
ၿငိမ္း္ မ္း

တရမးမွ တကမ ဖံ႔ၿဖိ်ိဳးသမယမေရးအတက္ ကူညေငမင္ရက္လ က္ရပ
ွိ ါသည္။ ငန္ဖရန္စ္စ္ၥကုိတင္ ႐ုံးုံး္ ်ိဳပ္တည္ရွိၿပး

အမရွာႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈) ာႏုိင္ငံာႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ဒစ္ တုိ႔တင္္ ႐ုံးုံးမ မးရွိပါသည္။ အမရွေဖမင္ေဒးသည္ အစ္ုိးရဌမနငုိင္ရမာႏွင့္ ပုဂလိက
မိတ္ဖက္မ မးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ မးတြဲ႔ဖက္လပ
ု ္ေငမင္ကမ ရန္ပံုေငမ မးအမး ာႏွစ္္ာႏုိင္ငံာႏွင့္ ာႏုိင္ငံေပါင္းစ္ုံပါဝင္ေသမ ဖံ႔ၿဖိ်ိဳးေရးအဖြဲ႔႔အစ္ည္းမ မး
ေဖမင္ေဒးရွင္းမ မး ေကမ္ပိုေရးရွင္းမ မး ာႏွင့္ တစ္္သးပုဂလအလွ ရွင္မ မးမွ လက္္ရ
ံ ရွိပါသည္။
အျပည္ျပည္င္င
ို ရ
္ မဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးစ္င္တမ သည္ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးငြဲ႔ာႏုိင္ငံမ မးတင္ ေရရွည္တည္တံ့္ိုင္ၿမြဲ႔ေသမဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးျဖစ္္ေပၚလမေစ္ေရး အတက္
ေရွးဥးသုေတသနမ မးကိအ
ု ေျ္္ံသည့္ ေတမင္းငိုမမ
ႈ မးအရေငမင္ရက္ေသမ မူဝါဒအၾကံဥမဏ္မ မးကို ေပးအပ္ေလ့ရွိပါသည္။ IGC
သည္

ကမ႓ာ့မ့ထိပ္တန္း

စ္စ္ဥ္ၫႊန္ၾကမးၿပး

သုေတသနပညမရွင္မ မးကန္ရက္ာႏွင့္

သက္ငိုင္ရမအစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ မ မးာႏွင့္

အမဖရိကာႏွင့္

ပူးေပါင္းကမ

ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈငိုင္ရမ

ေတမင္အမရွတ႔မ
ို ွ

ာႏုိင္ငံအလိုက္႐ုံးုးံ ္မ
ြဲ႔ မးကို

အဓိကစ္ိ္န္ေ္ၚမႈႀကးမ မးာႏွင့္

ပတ္သက္ၿပး

အရည္အေသးျမင့္ သုေတသနမ မးာႏွင့္ မူဝါဒငိုင္ရမ အၾကံဥမဏ္မ မးကို စ္စ္ဥ္ေဖမ္ထုတ္ေငမင္ရက္ေပးေနပါသည္။ LSE ၌အေျ္
စ္ိုက္ၿပး ေအမက္စ္ဖိ႔ဒ
ု ္တကသသိုလ္ာႏွင့္ ပူးေပါင္းေငမင္ရက္ေနေသမ IGC ကို ၿဗိတိန္ာႏုိင္ငံတကမဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန (DFID) ကရန္ပုေ
ံ င
ေထမက္ပံ့ေပးသည္။

i

အမွမ - ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ာႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္ ေငးောႏးမႈမ မးကို ပံုေဖမ္ျ္င္း
ျမန္မမ့ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးအရင္းအျမစ္္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း

စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးအဖ႕ြဲ႔ သည္ International Growth Center

အမရွ

ေဖမင္ေဒးရွင္းတိ႔ာႏ
ု ွင့္ ပူးေပါင္းေငမင္ရက္္ြဲ႔့ေသမ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀကးမ မး၏ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မက႑ (State and
Region Public Finances in Myanmar) သုေတသနအစ္ရင္္ံစ္မကို ဝမ္းေျမမက္စ္မျဖင့္ ျဖန္႔္ ိအပ္ပါသည္။
ယ္ုသုေတသနသည္ ျမန္မမာႏုိ္င္ငံ၏ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈက႑ာႏွင့္ငက္စ္ပ္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကး အစ္ိုးရမ မး၏အ္န္း
က႑ကို

ပိုမိုနမးလည္သေဘမေပါက္ေစ္ရန္ရည္ရယ္၍

ေငမင္ရက္္ြဲ႔့ၿပးေသမ
ေငမင္ရက္ပုက
ံ ို

သုေတသနေတ႕ရွိ္ က္မ မးကို

ဤသုေတသနကိုေငမင္ရက္္ြဲ႔့ျ္င္းျဖစ္္သည္။
အသံုး္ ကမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအငင့္

ပိုမိုနမးလည္သေဘမေပါက္ေစ္ရန္

လက္ရဘ
ွိ ႑မေရးက႑

ယ္ုသုေတသနသည္
ဘ႑မေရးက႑ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္း

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္တင္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ ၄င္းတို႔၏ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို ေက ပန္စ္မထမ္းေငမင္ာႏုိင္ရန္
လိုအပ္ေသမ ရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္မ မးရွ/ိ မရွိ သိရွိနိင
ု ္ေစ္ရန္ ရည္ရယ္ေငမင္ရက္္ြဲ႔့သည္။ ထိုေမး္န္းမ မးကို ေျဖငိာႏ
ု ိုင္ရန္အတက္
႐ုံးႈပ္ေထးနက္နြဲ႔ၿပး အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးကျြဲ႔ ပမးေသမ အေၾကမင္းရင္း္ံမ မးကို ေလ့လမသိရွိရန္ အေရအတက္အေျ္ျပ်ိဳာႏွင့္ အရည္အေသး/တန္ဖိုး
အေျ္ျပ်ိဳ သုေတသနနည္းလမ္းမ မးကို အသံုးျပ်ိဳ္ြဲ႔့သည္။ သက္ငိုင္ရမတမဝန္ရွိသူမ မးကို ေမး္န္းအ္ ်ိဳိ႕ႀကိ်ိဳတင္သတ္မတ
ွ ္ထမးေသမ
(semi-structure) အင္တမဗ းမ မးျပ်ိဳလုပ္ျ္င္း သက္ငိုင္ရမက႑မွ ပညမရွငမ
္ မးာႏွင့္ တိုင္ပင္ာႏွးောႏွမျ္င္း ပံုာႏွိပ္ထုတ္ေဝထမးေသမ
ဘတ္ဂ က္ာႏွင့္ လူမႈစ္းပမးအ္ က္အလက္မ မးကို ေလ့လမသံုးသပ္ျ္င္း စ္သည္တ႔က
ို ိုလည္း ေငမင္ရက္္သ
ြဲ႔့ ည္။
ာႏို္င္ငံတစ္္ာႏုိင္ငံအတက္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈ ေလွ မ့္ ေရးလမ္းေၾကမင္းကိုေလွ မက္လွမ္းရမတင္ အဓိကအေၾကမင္းျပ္ က္
မွမ ျပည္သ႔အ
ူ က ်ိဳိးျပ်ိဳလုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ ဝန္ေငမင္မႈမ မးကိုေငမင္ရက္ရမ၌ ေအမက္ေျ္အငင့္မွ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးကို အသံုးျပ်ိဳ
ျ္င္းသည္

ျပည္သ႔အ
ူ ္န္ဘ႑မမ မးကို

အက ်ိဳိးအရွိငုးံ ာႏွင့္

အထိေရမက္ငုးံ သံုးစ္ျြဲ႔ ္င္းပင္ျဖစ္္သည္ဟူေသမ

အငိုျဖစ္္သည္။

ထိုအ္ က္ကို ျပည္ေထမင္စ္ုျမန္မမာႏုိင္ငံအစ္ိုးရက ၂ဝ၁၃ ္ုာႏွစ္္တင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညမ္ြဲ႔့ေသမ လူမႈစ္းပမးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးငိုင္ရမ
မူေဘမင္မ မးတင္လည္း အသိအမွတ္ျပ်ိဳလက္္ံထမးသည္။ ထိုမူေဘမင္မ မးသည္ ေဒသာႏၲရလိုအပ္္ က္မ မးကို ပိုမိုထိေရမက္စ္မျဖည့္
စ္မ္းာႏုိင္ေစ္မည့္ ျပည္သူပါဝင္ေသမ ေဒသာႏၲရဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးငျြဲ႔ ္င္းလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မး ဗဟိအ
ု ငင့္ အင္စ္တက းရွင္းမ မးမွ လုပ္
ပိုင္္င့္အမဏမာႏွင့္ ရန္ပံုေငအရင္းအျမစ္္မ မးကို ထိေရမက္စ္မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာႏုိင္ရန္အတက္ လိအ
ု ပ္ေသမ ဥပေဒေရးရမာႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းငိုင္ရမမူေဘမင္မ မး ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကို ရည္ရယ္ျပဌမန္းထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑မေရးစ္နစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေငမက္ပသ
ုံ ည္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈကြဲ႔ေသမပံုစ္ံ၌ပင္ ရွိေနေသးေသမ္လည္း ဘ႑မေရးက႑
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရး ရည္မွန္း္ က္မ မးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရတင္ ရလမဒ္ေရမ လုပ္ငန္းစ္ဥ္ပါတန္းတူအေရးပါေၾကမင္း
အသိအမွတ္ျပ်ိဳလက္္ထ
ံ မးပါသည္။ သင့္ေလ မ္စ္မစ္မံေငမင္ရက္ာႏိုင္ျ္င္းမရွိေသမ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈေလွ မ့္ ေရး
လုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္ရပ္သည္ ေလလင့္ျပ်ိဳန္းတးမႈမ မး မညမွ မႈမ မးာႏွင့္ မက္္႐ုံးိုစ္းပမးေရးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ မးကို ျဖစ္္ေစ္ာႏုိင္
သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္ရပ္ကို မည္သ႔ေ
ို ငမင္ရက္သည္ငိုေသမ အ္ က္
ကလည္း မည္သည့္အငံုးသတ္ရလမဒ္မ မးထက္သည္ငိုေသမ အ္ က္ာႏွင့္ တန္းတူအေရးပါေနရျ္င္းျဖစ္္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္
ာႏိႈင္းယွဥ္္ က္အမးျဖင့္ တိုေတမင္းေသမအ္ ိန္ကမလတစ္္္အ
ု တင္း၌ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးထံသ႔ို လုပ္ပိုင္္င့္တမဝန္
ာႏွင့္ အရင္းအျမစ္္မ မး မ မးစ္မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာႏုိင္္ြဲ႔့ျ္င္းာႏွင့္အတူ ယွဥ္တပ
ြဲ႔ ါလမသည့္ အာႏၲရမယ္မ မးကိုလည္းေအမင္ျမင္စ္မ စ္မံာႏုိင္္ြဲ႔့ပါ
သည္။
ထိုသ႔ေ
ို အမင္ျမင္မႈမ မးရွိ္ေ
ြဲ႔့ သမ္လည္း

ပိုမိုတုိးတက္ေအမင္

ေငမင္ရက္ရန္လိုေသးသည့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး

စ္တင္တည္ေထမင္္ ိ္န္မွစ္၍

နယ္ပယ္အမ မးအျပမးရွေ
ိ နသည္။

ျပည္ေထမင္စ္ုမ၎
ွ တိ႔ထ
ု ံသ႔ို

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမဘ႑မေင

အရင္းအျမစ္္မ မးမွမ သိသိသမသမတိုးတက္မ မးျပမးလမ္ြဲ႔့သည္။ ယ္ုသုေတသနတင္ ထိုသ႔လ
ို ႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း၏ အဓိက ေနမက္္ံ
အေၾကမင္းတရမးမ မးကို ေလ့လမေဖမ္ထုတ္္ြဲ႔့ၿပး ေနမက္တစ္္ငင့္အေနာႏွင့္ ပင့္လင္းျမင္သမမႈအျပည့္ရွိေသမ ပံုေသနည္းအေျ္္ံ
လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပုစ္
ံ ံကို တိုးတက္က င့္သံုးာႏုိင္ရန္အၾကံျပ်ိဳထမးသည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသိ႔လ
ု ႊြဲ႔ေျပမင္း
ေပးမည့္ အရင္းအျမစ္္မ မးကို တရမးမွ တမႈရွိၿပး ႀကိ်ိဳတင္္န္႔မွန္းရန္လယ္ကူေသမ ပံုစ္ံမ မးျဖင့္ စ္မံေငမင္ရက္ေပးာႏုိင္မည္ျဖစ္္သည္။
ထိုမွတစ္္ငင့္ငက္လက္ၿပး

ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ေရးာႏွင့္ပတ္သက္၍

ေငးောႏးဖလွယ္ၾကရမတင္

မည္သည့္

ပမမဏ လႊြဲ႔ေျပမင္းသင့္သည္ကို အဓိကဥးတည္ေနရမမွ မည္သည့္အေၾကမင္းအရမမ မးအတက္ အဓိကရည္ရယ္လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းသင့္
သည္ကို ေနမက္တစ္္ငင့္တက္ေငးောႏးအေျဖရွမသမးာႏုိင္ရန္ရည္ရယ္ပါသည္။
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးတင္

ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္

ကနဥးေျ္လွမ္းမ မးလွမ္းသည့္

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးကို

တမူထူးျ္မးေသမအရိွန္အဟုန္ျဖင့္

အငင့္၌သမရွိေနေသးရမ

ေငမင္ရက္ာႏုိင္္ြဲ႔့ျ္င္းသည္

ဘ႑မေရးက႑

စ္ိတ္အမးတက္ေက နပ္ဖယ္

ျဖစ္္ေသမ္လည္း အ္င့္အလမ္းမ မးာႏွင့္ အာႏၲရမယ္မ မးအၾကမးတင္ ဟန္္ က္ညညေလွ မက္လွမ္းာႏုိင္ရန္လည္း အလန္အေရးႀကး
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ပါသည္။

ယ္ုသုေတသနတင္

လုပ္ငန္းတစ္္ရပ္မွမ

ေငးောႏးေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔သ
့ ႔ပ
ို င္

ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးကို

ဟန္္ က္ညေရးအတက္
က ယ္ျပန္႔ေသမ

ာႏုိင္ငံေရး

မျဖစ္္မေနေငမင္ရက္ရမည့္
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္

စ္းပမးေရး

ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးာႏွင့္ ္ ိတ္ငက္စ္ဥ္းစ္မးေငမင္ရက္ေရးပင္ ျဖစ္္သည္။ ငိုလိုသည္မွမ လုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ ေငမင္ရက္ပုန
ံ ည္းလမ္းာႏွင့္
ရလမဒ္ာႏွစ္္မ ်ိဳိးစ္လံုးကို တမူထူးျ္မးေသမ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ စ္းပမးေရး
ငံုးျဖတ္ေငမင္ရက္ရန္ျဖစ္္ပါသည္။
ေဒါက္တမေဇမ္ဥး
အမႈေငမင္ဒါ႐ုံးိုကတ
္ မ
MDRI-CESD
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ာႏို္င္ငံေရးာႏွင့္ သမိုင္းေနမက္္ံမ မးာႏွင့္ ငက္စ္ပ္စ္ဥ္းစ္မးၿပးမွ

စ္ကမးဥး
ျမန္မမ့ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးအရင္းအျမစ္္အဖြဲ႔႔အစ္ည္း - စ္းပမးေရးာႏွင့လ
္ ူမႈဖံ႕ျဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအဖ႕ြဲ႔ (MDRI-CESD)

International

Growth Center ာႏွင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္း တုိ႔သည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိေဒသာႏၱရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ေငးောႏး္ က္စ္မတမ္း ယ္ုရွစ္္ၾကိမ္ေျမမက္
ေငးောႏး္ က္စ္မတမ္းကို ဝမ္းေျမမက္စ္မ တင္ျပအပ္ပါသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ

ေျပမင္းလြဲ႔မအ
ႈ ရွန
ိ ္အဟုန္သည္

လ်င္ျမန္စ္မ

စ္ဥ္ငက္မျပတ္

ျဖစ္္ထန္းေနျပး

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလ မ့္ ေရးာႏွင့္

ေဒသာႏၱရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး အေၾကမင္းအရမကိစ္ၥရပ္မ မးသည္ အစ္ိုးရ၏ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ငင
ို ္ရမလုပင
္ န္းစ္ဥ္မ မးမွ ဥးစ္မးေပးလုပ္ငန္းမ မး
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ေဒသာႏၲရငိုင္ရမ အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးကိစ္ၥရပ္မ မးာႏွင့္ သက္ငိုင္ေသမ အဓိကျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး လုပ္ငန္းမ မးအေပၚ သုေတသနာႏွင့္
ေလ့လမသံုးသပ္္ က္မ မး အမွန္တကယ္လိအ
ု ပ္လ က္ ရွိသည္။
ျမန္မမ့ဖ႔ၿံ ဖိ်ိဳးေရးအရင္းအျမစ္္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း
ေငမင္ရက္ျ္င္းျဖင့္
မူဝါဒ္ မွတ္သူမ မး
မ မးကို

စ္းပမးေရးာႏွင့္လူမႈဖ႔ၿံ ဖိ်ိဳးေရးအဖ႕ြဲ႔ ာႏွင့္

ဤေငးောႏး္ က္စ္မတမ္းစ္ဥ္မ မးသည္
လူမႈအဖ႔အ
ြဲ႔ စ္ည္းမ မး

မူဝါဒာႏွင့္ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး

အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတိ႔ု

ျမန္မမာႏုိင္ငံေတမ္ရွိ

စ္းပမးေရးအဖ႔အ
ြဲ႔ စ္ည္းမ မး
လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအေပၚ

ငက္လက္ပူးေပါင္း

အမ ိ်ိဳးသမးအငင့္ာႏွင့္

ေဒသာႏၲရအငင့္

ဖံ႔ျဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ မးာႏွင့္ အျ္မးစ္ိတပ
္ ါဝင္စ္မးသူ

တိုက္ရိုကအ
္ စ္ရင္္ံေသမ

ေဒသာႏၱရငိုင္ရမ

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

သုေတသနငိုင္ရမေတ႔ရွိ္ က္မ မးျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ရည္ရယ္သည္။
သမိုင္းအစ္ဥ္အလမအရ
မ မးေသမအမးျဖင့္

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏

ာႏိုင္ငံေရးာႏွင့္
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ိ ွ ကိုလန
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ဖ႔စ္
ြဲ႔ ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

ဖ႔စ္
ြဲ႔ ည္းတည္ေငမက္ပုသ
ံ ည္

လတ္ေျမမက္ျပးေနမက္ပိုင္း
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ြဲ႔့ ည္။
ထိုအ္ ိန္မစ္
ွ ၍
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္ ပးရန္
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ေျဖေလ မ့ေပးျ္င္းသည္

ျပည္သ႔အ
ူ ရင္းအျမစ္္မ မးကို
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ြဲ႔ ဝေပးျပး
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ု
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အေနျဖင့္ အစ္ိုးရ၏ တမဝန္ဝတၱရမးသေဘမသဘမဝာႏွင့္ အတိုင္းအတမာႏွစ္္ရပ္စ္လံုးသည္ လုအ
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ဤေငးောႏးျငင္း္ံုမႈအေပၚ အေထမက္အပံ့ျဖစ္္ေစ္ရန္အတက္ ယ္ုသုေတသနစ္မတမ္းသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒၾကး
မ မး ဘ႑ာေရးေရးငမ
ြဲ႔ အ
ႈ ေပၚ အေျ္ျပ်ိဳ၍ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေရးစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈက႑တင္ ေဒသာႏၲရအစ္ိုးရမ မး၏ လက္ရွိတမဝန္မ မးာႏွင့္
အလမးအလမရွိာႏိုင္ေသမ တမဝန္မ မးအေပၚ ပိုမိုနမးလည္သေဘမေပါက္ေစ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးရန္ရည္ရယ္သည္။
ဤစ္မတမ္းအတက္

ၿဗိတိသွ အစ္ိုးရ၏

ာႏိုင္ငံတကမဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးဌမနမွ

လိက
ႈ လ
္ ွြဲ႔စ္မျဖင့္ရံပံုေငပံ့ပိးု ကူညပါသည္။

ဤစ္မတမ္းတင္

ေဖမ္ျပထမးေသမ ထင္ျမင္ယင
ူ ္ က္မ မးသည္ စ္မတမ္းျပ်ိဳစ္ုသူသုေတသမ မး၏ ထင္ျမင္ယင
ူ ္ က္မ မးသမျဖစ္္ျပး ၿဗိတိသွ အစ္ိုးရ၏
ာႏိုင္ငံတကမဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန

ျမန္မမ့ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးအရင္းအျမစ္္အဖြဲ႔႔အစ္ည္း

-

စ္းပမးေရးာႏွင့လ
္ ူမႈဖံ႕ျဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအဖ႕ြဲ႔

International Growth Center ာႏွင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတိ႔၏
ု ထင္ျမင္ယူင္ က္မ မးမဟုတ္ပါ။

ေဒါက္တမေဇမ္ဥး

အရန္ေပၚတမ

ေဒါက္တမကင္(မ္)နင္

အမႈေငမင္ဒါရိုကတ
္ မ

ဌမေနဒါရိုကတ
္ မ

ဌမေနကိယ
ု ္စ္မးလွယ္

MDRI-CESD

International Growth Center

အမရွေဖမင္ေဒးရွင္း
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ေက းဇူးတင္လမႊ
သုေတသနအဖ႔ျြဲ႔ ဖင့္ အ္ ိန္ေပးေတ႔ငံု၍ အေတ႔အႀကံ်ိဳမ မးကို မွ ေဝေပးသူအမးလံုးကို သုေတသနအဖ႔မ
ြဲ႔ ွ အထူးေက းဇူးတင္ရပ
ွိ ါသည္။
၎တိ႔၏
ု ပင့္လင္းမႈ ာႏွင့္ စ္ိတ္ပါဝင္စ္မးမႈမ မးသည္ ဤသုေတသနစ္မတမ္းျဖစ္္ေျမမက္ရန္အလန္အေရးပါလွပါသည္။
သုေတသနစ္မတမ္းျပ်ိဳစ္သ
ု ူ သုေတသမ မး ျမန္မမ့ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း - စ္းပမးေရးာႏွင့္လူမႈဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရး
အဖ႕ြဲ႔ International Growth Center ာႏွင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတိ႔သ
ု ည္ ေပၚလ္မစ္္ာႏိုလက္တ စ္င္ဒဂ ိ်ိဳလင္း ာႏွင့္ ေဟးမစ္္ရ္န
ွ စ္္ငင္ တို႔ကို
၎တိ႔၏
ု ဤသုေတသနစ္မတမ္းတင္ ထည့္ဝင္မႈမ မးအတက္ ေက းဇူးတင္ပါသည္။
ဤသုေတသနသည္

ရွိာႏွင့္ျပးသမး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသၾကးမ မး၏

ထပ္မံျဖည့္စ္က္ရန္ရည္ရယ္ေသမ္လည္း
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေရး)

ေပၚရွိ

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေရးငိုင္ရမ

အဓိကရည္ရယ္္ က္တစ္္္ုမွမယ္ုေ္ါင္းစ္ဥ္

လက္ရသ
ွိ တင္းအ္ က္အလက္မ မးျဖင္

ေပါင္းစ္ည္းျပး

အသိပညမမ မးအေပၚ

(ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသၾကးမ မးရွိ

အနမဂတ္

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ မးအတက္

ပံ႔ပိုးမႈေပးာႏုိင္ရန္ျဖစ္္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္လည္း က ာႏ္ပ
ု ္တ႔သ
ို ည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးေငးောႏး္ က္စ္မတမ္းမ မး အေပၚ
ထည့္ဝင္ပံ့ပိုးကူည္ြဲ႔ေ
့ သမ

သုေတသမ မးကို

ေက းဇူးအထူးတင္ရပ
ွိ ါသည္။

၎တိ႔ျု ပ်ိဳစ္ု္ြဲ႔့ေသမ

ေငးောႏး္ က္စ္မတမ္းမ မးသည္

ဤသုေတသနစ္မတမ္းျဖစ္္ေျမမက္ရန္အတက္ အလန္ပင္ အဖိုးတန္လွပါသည္။ အထူးသျဖင့္


မက္သယူးအမာႏိုးလ္ာႏွင့္ ၾကည္ျပမ္ စ္္ေစ္မတုိ႔၏ - ျမန္မမာႏိုင္ငံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑၏ ေက မ႐ုံးုိးျဖစ္္သည့္ အေထေထအုပ္
္ ်ိဳပ္ေရး
ဥးစ္းဌမနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လမတင္ျပ္ က္



ေဟးမစ္္နစ္္ငင္ာႏွင့္ စ္င္ဒဂ ိ်ိဳလင္းတိ႔၏
ု ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ဘ႑မေရးငုိငရ
္ မ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈေလ မ့္ ျ္င္း - ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး
အတက္ မူဝါဒလမ္းစ္ဥ္တစ္္္ုငသုိ႔)



ေဟးမစ္္ရ္န
ွ စ္္ငင္

စ္င္ဒဂ ိ်ိဳလင္း

ၾကည္ျပမ္ စ္္ေစ္မ

သက္ေအမင္လင္းာႏွင့္

မက္သယူးအမာႏိုးလ္

တို႔၏

ျမန္မမာႏိုင္ငံ

တုိင္းေဒသႀကးာႏွင့္ ျပည္နယ္မ မးရွိ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္
ေနမက္ငုးံ အေနျဖင့္ သုေတသနမွ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းာႏွင့္ “အစ္အစ္ဥ္မ မး ပူးေပါင္းေငမင္ရက္မႈ သေဘမတူည္ က္” ေအမက္မွ
ဤသုေတသနစ္မတမ္းျဖစ္္ေျမမက္ရန္

ဘ႑မေရးငိုငရ
္ မပံ့ပိုးကူညမႈေပး္ြဲ႔့ေသမ

ၿဗိတိန္ာႏိုင္ငံ

ာႏိုင္ငံတကမဖ႔ၿံ ဖိ်ိဳးေရးဌမနကိလ
ု ည္း

အထူးေက းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤသုေတသနစ္မတမ္းတင္ အမွမးအယင္းမ မးပါရွိ္ြဲ႔့ပါကလည္း ယင္းမွမဤသုေတသနစ္မတမ္းကိုျပ်ိဳစ္ုသူ
သုေတသမ မး၏ အမွမးမ မးသမျဖစ္္ပါသည္။

အမည္အေ္ၚအေဝၚမ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္၍
၁၉၈၉္ုာႏွစ္္တင္ ာႏုိင္ငံေတမ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပမးမႈတည္ေငမက္ေရးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ိုးရသည္ ာႏို္င္ငံ၏အမည္အပါအဝင္ ေနရမေဒသအမ မးအျပမး၏
အဂၤလပ
ိ ္ဘမသမျဖင့္ အေ္ၚအေဝၚစ္မလံုးေပါင္းမ မးကို ျပင္ငင္ေျပမင္းလြဲ႔္ြဲ႔့သည္။ ယ္ုအစ္ရင္္စ္
ံ မတင္ ေနရမေဒသမ မးကို လက္ရွိ
ျမန္မမနုိင္ငံတင္ တရမးဝင္ေ္ၚေဝၚသံုးစ္ေ
ြဲ႔ နေသမ အေ္ၚမ မးအတိုင္း သံုးစ္ထ
ြဲ႔ မးပါသည္။ လိအ
ု ပ္ေသမေနရမမ မးတင္ အျ္မးအမည္ကြဲ႔
မ မးကိုလည္း

ပူးတထ
ြဲ႔ ည့္သင္းေဖမ္ျပထမးပါသည္။

သမိုင္းေၾကမင္းငိုင္ရမ

အ္ က္အလက္မ မးကို

ေဖမ္ျပရေသမအ္ါတင္

သမိုင္းငိုင္ရမ ေဝါဟမရအေ္ၚမ မးအတိုင္း ေ္ၚေဝၚသံုးစ္ပ
ြဲ႔ ါသည္။ သို႔ရမတင္ျမန္မမအမည္မ မးကို အဂၤလိပ္ဘမသမျဖင့္ စ္မလံုးေပါင္း
ရမတင္ ေပၚေပါက္ေသမ မည္သည့္အျငင္းအ္ံုတင္မွ ရပ္တည္ပါဝင္ျ္င္းမရွိပါ။ မူရင္းအဂၤလိပအ
္ စ္ရင္္စ္
ံ မတင္ သးျ္မးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း
လူပုဂိ်ိဳလ္ာႏွင့္ တရမးဝင္ရမထူးအမည္မ မးကို ေဖမ္ျပေသမအ္ါမ မးတင္ ႐ုံးွ်ိဳပ္ေထးမႈမျဖစ္္ေစ္ရန္အတက္ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအမည္မ မး
အမးလံုးကို စ္မလံုးႀကးျဖင့္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။

vii

သုေတသန ဥးတည္္ က္ာႏွင့ ္ ္ ဥ္းကပ္ပုန
ံ ည္းလမ္္း
ျမန္မမ့ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္ေရးအရင္းအျမစ္္အဖြဲ႔အ
႔ စ္ည္း - စ္းပမးေရးာႏွင့္လူမဖ
ႈ ံ႔ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးအဖ႕ြဲ႔ (MDRI-CESD) သည္ အျပည္ျပည္
ငုင
ိ ္ရမဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္င္တမ (IGC)

အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတိ႔ာႏ
ု ွင့္ ပူးေပါင္းကမျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရ

အငင့္အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ သုေတသနစ္မစ္ဥ္မ မး (Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper Series) ထြဲ႔မွ
စ္မစ္ဥ္တစ္္္အ
ု ျဖစ္္ ဤ သုေတသနစ္မတမ္းကို ေလ့လမေရးသမးျပ်ိဳစ္ု္ြဲ႔့ပါသည္။
ယ္ုသုေတသနသည္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈက႑တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏အ္န္းက႑ကို ပိုမိုနမးလည္ေစ္
ရန္ာႏွင့္

ေငမင္ရက္ၿပးသမးသုေတသနေတ႕ရွိ္ က္မ မးကို

အသံုးျပ်ိဳကမေအမက္ပါေမး္န္းမ မးကို

ေျဖငိုရန္ေငမင္ရက္္ြဲ႔့ျ္င္း

မည္သည့္အ္န္ဘ႑မေငမ မးကို

မည္သည့္အရင္းအျမစ္္မ မးမွ

ျဖစ္္သည္။
၁)

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္

ေကမက္္ံစ္ေ
ု ငမင္းၿပး မည္သ႔ျို ပန္လည္အသံုး္ သည္။
၂)

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္

တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို

ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒက

ေက ပန္စ္မထမ္းေငမင္ာႏုိင္ေစ္ရန္အတက္

လံုေလမက္ေသမ

၎တိ႔က
ု ိုအပ္ာႏွင္းထမးေသမ
ရန္ပံုေငအရင္းအျမစ္္မ မးကို

ေကမက္္ံစ္ေ
ု ငမင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လက္္ံရရွိ ျ္င္းရွ/ိ မရွ။ိ
အေျ္္ံသေ
ု တသနေမး္န္းမ မးကို
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏

ေျဖငိုာႏုိင္ရန္ာႏွင့္

အ္န္းက႑ကို

ျပည္သူ႔ဘ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈတင္

ပို၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ာႏုိင္ေစ္ရန္အတက္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္

ယ္ုသုေတသနတင္

အျပန္အလွန္

အေထမက္အပံ့ျဖစ္္မည့္ အေရအတက္အေျ္ျပ်ိဳာႏွင့္ အရည္အေသး/တန္ဖိုး အေျ္ျပ်ိဳ ေအမက္ပါသုေတသနနည္းလမ္းမ မးအမးလံုးကို
အသံုးျပ်ိဳထမးပါသည္။


ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မ စ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈာႏွင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္မႈက႑မ မးာႏွင့္ပတ္သက္ေသမ စ္မအုပစ္
္ မတမ္း အစ္ရင္္စ္
ံ မမ မးကို
ေလ့လမသံုးသပ္ျ္င္း



တိုင္းေဒသႀကးသံုး္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္္္ုတ႔မ
ို ွ ေက းရမအုပ္စ္အ
ု ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမွသည္ လႊတ္ေတမ္အမတ္အထိ တမဝန္ရွိသူ
မ မးာႏွင့္

ေက းရမေ္ါင္းေငမင္စ္စ္
ု ုေပါင္း

၂၁

ဥးကို

ေမး္န္းအ္ ်ိဳိ႕ႀကိ်ိဳတင္သတ္မွတထ
္ မးေသမ

(semi-structure)

အင္တမဗ းပံုစ္ံျဖင့္ ေတ႕ငံုေမးျမန္းျ္င္း1


၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္ာႏွစ္္ (အ္ က္အလက္မ မးရာႏိုင္သည့္ အနးငံုးာႏွစ္္) ကိုအဓိကထမးၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္
ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္ငင
ို ္ရမ ကိန္းဂဏန္း အ္ က္အလက္မ မးကို ေလ့လမသံုးသပ္ျ္င္း



ဌမနငိုငရ
္ မမ မး စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး ာႏိုင္ငံပိုင္စ္းပမးေရးလုပင
္ န္းမ မးာႏွင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအၾကမး
ဘ႑မေရးအရ ငက္သယ္မႈမ မးကို ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္ရန္ရည္ရယ္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ငိုင္ရမ
အ္ က္အလက္မ မးကို စ္မရင္းအင္းသေဘမအရ ေလ့လမငန္းစ္စ္္ျ္င္း



ဘ႑မေရးငိုငရ
္ မကၽမ္းက င္သူမ မးာႏွင့္ ေငးောႏးျ္င္း အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းတင္းာႏွင့္ ျပင္ပ ပညမရွင္မ မး၏ သေဘမထမးသံုးသပ္
္ က္မ မးကို ရယူျ္င္း

ယ္ုသုေတသနမွ

ကိန္းဂဏန္းအေျ္္ံငန္းစ္စ္္မႈမ မးကို

အမ မးျပည္သေ
ူ လ့လမာႏုိင္ရန္ထုတ္ျပန္ထမးသည့္

ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္္န္႔မွန္းတက္္ က္မႈမ မးကို အဓိကအေျ္္ံထမးၿပး ေငမင္ရက္ျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဘတ္ဂ က္ာႏွင့္
ငိုင္ေသမ အ္ က္အလက္မ မးမွမ အေသးစ္ိတ္ေလ့လမာႏုိ္င္ေအမင္ စ္ံုလင္ျပည့္စ္ံုမႈမရွိျ္င္း

လံုေလမက္ေသမကမလအပိုင္းအျ္မး

တစ္္္ုစ္မ အ္ က္အလက္မ မးရွိမေနျ္င္းစ္သည့္ အကန္႔အသတ္မ မးၾကံ်ိဳေတ႕ရေသမ္လည္း ယ္ုစ္မတမ္းသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကးအငင့္မ မးရွိ

ေယဘုယ ဘတ္ဂ က္ေရးငမ
ြဲ႔ ႈပုစ္
ံ ံာႏွင့္

ရရွိာႏုိင္ေသမဘ႑မေငအရင္းအျမစ္္မ မးအေၾကမင္းကို

နမးလည္

သေဘမေပါက္ေအမင္ႀကိ်ိဳးစ္မးရမတင္ အေရးႀကးေသမ ေျ္လွမ္းတစ္္ရပ္ျဖစ္္သည္။

1

ပင့္လင္းျမင္သမေသမ ေငးောႏးေျပမငိုမႈမ မးျဖစ္္ေစ္ရန္ အမည္မေဖမ္လိုပါက မေဖမ္ေစ္ေသမပံုစ္ံျဖင့္ အင္တမဗ းမ မးကို လုပ္ေငမင္သည္။ ဤစ္မတမ္းတင္ ပါဝင္ေသမ

ရည္ညႊန္းအင္တမဗ းမ မးတင္ လူပုဂိ်ိဳလ္တစ္္ဥး္ င္းစ္ကို သိသမေပၚလင္ေစ္ေသမ အ္ က္လက္မ မးကို ဖယ္္ န္ထမးသည္။

viii

အစ္ရင္္စ္
ံ မအာႏွစ္္
္ ်ိဳပ္
ျမန္မမာႏိုငင
္ ၏
ံ
အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးာႏွင့ ္ ာႏုိငင
္ ေ
ံ ရးစ္နစ္္မ မးသည္ အစ္ဥ္အလမအမးျဖင့္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ အ
ႈ လန္ျမင့္မမးသည္။သိ႔ရ
ု မတင္ ၂၀၀၈
္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒာႏွင့္

၂၀၁၀

ေရးေကမက္ပတ
ြဲ႔ ႔တ
ို င္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးကို

ဖ႔စ္
ြဲ႔ ည္း္ြဲ႔ၿ့ ပးေနမက္

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံမစ္
ႈ နစ္္တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏အ္န္းက႑က ပိုမိုအေရးပါလမ္ြဲ႔့သည္။
စ္တင္တည္ေထမင္္ ိန္မွစ္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ ဘတ္ဂ က္ကိုကိုယတ
္ ိုင္ျပင္ငင္ေရးငျြဲ႔ ္င္း အ္န္အ္မ မး
ေကမက္္ံျ္င္း ဥပေဒမ မးျပဌမန္းျ္င္းာႏွင့္ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ ျပဌမန္းထမးေသမ က႑မ မးအတက္ အသံုးစ္ရိတ္
မ မးသံုးစ္ျြဲ႔ ္င္းစ္သည္တ႔က
ို ို ေငမင္ရက္ပ္င
ို ္္င့္ရွိၾကသည္။
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ဘ႑မေရးက႑
တိးု ျမႇင့ေ
္ ငမင္ရက္ရန္ရည္ရယ္သည့္

ာႏို္ငင
္ ေ
ံ ရးာႏွင့ ္ အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးက႑ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ကို

ျပဌမန္း္ က္အမ မးအျပမးပါဝင္သည္။ဥပမမအမးျဖင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္

မ မးသည္ အ္န္ဘ႑မအမ ်ိဳိးအစ္မး ေတမ္ေတမ္မ မးမ မးကိုေကမက္္ပ
ံ ိုင္္င့္ရွိသလို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးက
လည္းအေျ္္ံဥပေဒပါ သးျ္မးလုပ္ပို္င္္င့္မ မးာႏွင့္အည ဥပေဒေရးငျြဲ႔ ပဌမန္း္င့္ရွိျပး ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရး
အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသည္လည္း အသံုးစ္ရိတ္သုးံ စ္ြဲ႔္င့္မ မးရွိၾကသည္။
၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒက ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ိးု ရမ မး၏ ဘ႑မေရးငိင
ု ရ
္ မတမဝန္မ မးအတက္လမ္းၫႊန္
္ က္အ္ ်ိဳ႕ိ ကို

ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း

၎တိ႔၏
ု ေရရွညအ
္ ္န္းက႑အတက္မူ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏

အ္ ်ိဳိ႕ေသမ

လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးကို

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရက

အေျ္္ံထမးၿပး

ရွငး္ လင္းျမင္သမမႈမရွေ
ိ သးပါ။

ဘ႑မေရးငိင
ု ္ရမလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးမွမ

ထို႔ေၾကမင့္

ယ္င္ကေငမင္ရက္္ြဲ႔့ဖူးေသမ

၎တိ႔က
ု ိုထမ္းေငမင္ေစ္လိေ
ု သမ

တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို

အလတ္သေဘမ နမးလည္ထမးျ္င္းသမျဖစ္္သည္။
ၿ္ံ်ိဳငု၍
ံ ငိရ
ု ေသမ္ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္ဖ
္ ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ အ္န္ေကမက္္ျံ ္င္းငိင
ု ရ
္ မတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို ရွငး္ လင္းစ္မေဖမ္ျပ
ထမးေသမ္လည္း

ရန္ပုေ
ံ ငသံုးစ္ပ
ြဲ႔ င
ို ္
္ င့္အပိင
ု း္ ာႏွင့ပ
္ တ္သက္လွ င္

ရွငး္ လင္းစ္မေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွဟ
ိ ု

ငိာႏ
ု ုိငသ
္ ည္။

ရန္ပံုေငသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ

အပိုင္းမွမ အေျ္္ံသဘမဝအရက ယ္ျပန္႔ၿပး မၾကမ္ဏငိသ
ု လို ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရ၏လုပ္ပ္င
ို ္္င့္မ မးာႏွင့္ ထပ္လ က္ (သို႔မဟုတ္
ေရမယွကလ
္ က္) ရွိေနတတ္သည္။ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးငစ္
ြဲ႔ ဥ္ကပင္ ဇယမး- ၅ တင္ေဖမ္ျပထမးေသမ အ္န္
ဘ႑မအရင္းအျမစ္္အမ မးစ္ုမမွ

တည္ရွိာႏွင့္ေနၿပး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏

တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့္ပတ္သက္၍

တသမတ္တည္း႐ုံးႈျမင္နမးလည္ာႏုိင္မႈမွမမူ အလန္ာႏုနယ္ေနေသးသည္ကို သိာႏုိင္သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ိးု ရမ မးကေကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ သမ
ရေငစ္ုစ္ေ
ု ပါင္းာႏွင့ာႏ
္ ိႈ္ငး္ ယွဥလ
္ င္

ရေငပမမဏသည္

နည္းပါးေနေသးသည္မန
ွ ေ
္ သမ္လည္း

ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ေ
ွ ကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ သမ
၎တိ႔ေ
ု ကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ သမရေငမ မးမွမ

တစ္္ာႏွစ္တ
္ ျ္မးတိးု ပမးလ က္ရသ
ွိ ည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္တင္ ျပည္ေထမင္စ္ု အစ္ိုးရ၏ စ္ုစ္ုေပါင္းအ္န္ဘ႑မေကမက္္ံာႏိုင္မႈမွမ ၁၃.၂
ထရလယမ္က ပ္

သို႔မဟုတ္

စ္ုစ္ုေပါင္းျပည္တင္းထုတက
္ ုန္တန္ဖိုး

(ဂ ဒပ)၏

၂၄

ရမာႏႈန္းရွိၿပး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

အစ္ိုးရမ မးအစ္ုိးရမ မးက ေကမက္္ံရရွိေသမအ္န္ေငပမမဏမွမ ၁.၂ ထရလယမ္က ပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဂ ဒပ၏ ၂ ရမာႏႈန္းရွိသည္။
ျမန္မမာႏုိ္င္ငံတင္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကို္င္မႈေလ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ ျဖစ္္ေပၚတိုးတက္သည့္ာႏႈန္းထမးမွမ ျမန္ငန္သည္ဟင
ု ိုာႏုိင္သည္။ ၂၀၁၁-၁၂
္ုာႏွစ္္က ျပည္ေထမင္စ္အ
ု သံုးစ္ရိတ္၏ ၂.၂% ကို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပး္ြဲ႔့ေသမ္လည္း ၂၀၁၅-၁၆ သို႔
ေရမက္ေသမအ္ါ ၈.၇%္န္႔ရွိလမမည္ျဖစ္္သည္။ သို႔ရမတင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ လက္ရ္ာႏ
ွိ ွင့္
အနမဂတ္အ္န္းက႑မ မးတင္ မေရရမမေသ္ မမႈမ မးႀကးႀကးမမးမမးရွေ
ိ နငြဲ႔ျဖစ္္သည္။ ရည္မန
ွ း္ ထမးေသမ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လ မ့္
ေရးျဖစ္္ေပၚတိးု တက္မလ
ႈ မ္းေၾကမင္းသည္ ပိမ
ု က
ို ယ္ျပန္႔ေသမ ာႏုိငင
္ ေ
ံ ရးာႏွင့ ္ အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးငိ္င
ု ရ
္ မ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မမ
ႈ မးာႏွင့္ ဟန္္ က္ည
အ္ န
ိ က
္ က
ို ျ္ ဖစ္္ေနေစ္ရန္အေရးႀကးသလို ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးသိ႔ ု ရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္မ မး တိးု ျမႇင့္
္ ထမးေပးျ္င္းသည္
လည္း၎တိ႔၏
ု ထိေရမက္စ္မစ္မံသုးံ စ္ာႏ
ြဲ႔ ုိငစ္
္ မ္းာႏွင့္ ္ န
ိ သ
္ မးကုိကရ
္ န္အေရးႀကးသည္။
၂၀၁၃-၁၄

္ုာႏွစ္တ
္ င္

အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ ငသည္

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏

စ္ုစ္ေ
ု ပါင္းဘ႑မေင၏

၅%

သမရွေ
ိ သမ္လည္းစ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး ရန္ကုန္ာႏွင့မ
္ ာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးမွ
ကိုယ္တိုငေ
္ ကမက္္ံရရွိေသမ ရေငမ မးမွမ ၁၇% ္န္႔ရွိသည္။
စ္ုစ္ေ
ု ပါင္းအစ္ုိးရအသံုးစ္ရိတတ
္ င္
ေသးေသမ္လည္း

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အစ္ိးု ရမ မး၏အသံုးစ္ရိတပ
္ ါဝင္မသ
ႈ ည္

၎တိ႔စ္
ု တင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေထမင္္ န
ိ မ
္ စ္
ွ ၍ၾကည့္လွ င္

ပံုမန
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္ မရွိရမ ေဒသတစ္္္ုတင္ သံုးစ္ြဲ႔သျဖင့္ရရွိလမ
မည့္အက ်ိဳိးကို က န္ေဒသမ မးတင္သုံးပါက ရာႏို္င္မည့္အက ်ိဳ္းိ မ မးာႏွင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္္ ိန္ထိုးၿပးမွ ငံုးျဖတ္သင့္သည္။ သို႔မွသမ အကန႔္အ
သတ္ျဖင့္ရွိေနသည့္အရင္းအျမစ္္မ မးကို အက ်ိဳိးျဖစ္္ထန္းမႈအမ မးငံုးျဖစ္္ေအမင္ သံုးစ္ာႏ
ြဲ႔ ုိင္ေပလိမ့မ
္ ည္။
ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမအစ္ိုးရ၏အေရးႀကးေသမအ္န္းက႑တစ္္္ုမွမ ာႏို္င္ငံ၏လိုအပ္္ က္မ မးာႏွင့္ ထိုလိုအပ္္ က္မ မးကိုျဖည့္ငည္းရန္
အကန႔္အသတ္ာႏွင့္ရွိေနေသမ ဘ႑မေငအရင္းအျမစ္္မ မးအၾကမး ဟန္္ က္ကိုထိန္းသိမ္းေရးပင္ျဖစ္္သည္။ ထိေရမက္ေသမ ျပည္သူ႔
ဘ႑မစ္မံ္န္္ေ
ြဲ႔ ရးငိုသည္မွမ ျပည္သ႔အ
ူ ရင္းအျမစ္္မ မးကို မည္သက
ူ မည္ကြဲ႔့သ႔ို စ္မံ္န္႔္ရ
ြဲ႔ မည္ကို သတ္မွတေ
္ ပးျ္င္းျဖစ္္သည္။
ထိုသ႔စ္
ို မံ္န႔္္ရ
ြဲ႔ မတင္ အ္ င္း္ င္းငက္စ္ပ္ေနေသမ္လည္း သးျ္မးစ္အေရးပါသည့္ နယ္ပယ္သုးံ ္ုျဖစ္္ေသမ အသံုးစ္ရိတ္္ေ
ြဲ႔ ဝသတ္
မွတ္ျ္င္း

အ္န္ဘ႑မမ မးေကမက္္ံစ္ုေငမင္းျ္င္းာႏွင့္ ဘ႑မေရးငိုင္ရမငံုးျဖတ္္င့္အမဏမာႏွင့္တမဝန္တို႔ကို္ေ
ြဲ႔ ဝေပးျ္င္းတိ႔ာႏ
ု ွင့္

သက္င္ုင
ိ ္ေသမ မူဝါဒေရးရမေမး္န္းမ မးကို ေျဖရွင္းေငမင္ရက္ေပးာႏုိင္ရန္လအ
ို ပ္သည္ [၁]။
အသံုးစ္ရိတ္
္ ေ
ြဲ႔ ဝသတ္မတ
ွ ျ္ ္င္းသည္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကို မည္သည့္ပမမဏ မည္သည့္နည္းလမ္းမ မးျဖင့္ ္ေ
ြဲ႔ ဝေပး
သည္ငိုေသမ ကိစ္ၥျဖစ္္သည္။ ယင္းသိ႔္
ု ေ
ြဲ႔ ဝရမတင္ တရမးဥပေဒစ္ိုးမိုးေရးာႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအး္ မ္းေရး အမ ်ိဳိးသမးလံုၿ္ံ်ိဳေရး ပညမေရး
က န္းမမေရးာႏွင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥဝန္ေငမင္မစ္
ႈ သည္တ႔ာႏ
ို ွင့္ပတ္သက္ေသမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း ဌမနအသးသးကို ရန္ပံုေငေထမက္
ပံ့ေပးျ္င္းပါဝင္သည္။ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးမွမ အကန္႔အသတ္ာႏွင့္သမရွိရမအစ္ိုးရမ မးအေနာႏွင့္ ျပည္သ႔အ
ူ သံုးစ္ရိတ္္ေ
ြဲ႔ ဝ
သံုးစ္ရ
ြဲ႔ မတင္ အေကမင္းငံုးအက ်ိဳိးျဖစ္္ထန္းေစ္ရန္ ဥးစ္မးေပးၿပး ္ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္ၾြဲ႔ ကရသည္။ ထိုသ႔င
ို ံုးျဖတ္ရန္အတက္ စ္းပမးေရးာႏွင့္ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳး
တိုးတက္ေရးငိုင္ရမ

ရည္မွန္း္ က္ပန္းတိုင္မ မးကို

ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးရသလို

မြဲ႔ငာႏၵနယ္မ မး၏လိအ
ု ပ္္ က္မ မးကိုလည္း

တၿပိ်ိဳင္နက္တည္း ျဖည့္ငည္းေပးာႏိုင္ရန္ စ္စ္ဥ္ရသည္။
အ္န္ဘ႑မေကမက္္စ္
ံ ေ
ု ငမင္းျ္င္းငိုသည္မွမ
အ္ က္ျဖစ္္သည္။

အ္န္ေကမက္္ံစ္ုေငမင္းျ္င္းသည္

အ္န္ဘ႑မေကမက္္ံပုက
ံ ိုယ၌
္ ကလည္း
ဥပမမအမးျဖင့္

အစ္ိုးရရေငမ မးမည္သည့္ေနရမမွ

လူမႈေရးာႏွင့္

မည္ကသ
ြဲ႔့ ို႔စ္
္ ုေငမင္းရရွိသည္ဟူေသမ

အစ္ိုးရအသုံးစ္ရိတ္မ မးအတက္
စ္းပမးေရးအရ

ျပည္သလ
ူ ူထုာႏွင့္စ္းပမးေရးလုပင
္ န္းမ မးသည္

အဓိကအေထမက္အပ့ံျဖစ္္ေစ္သလို

သက္ေရမက္မအ
ႈ မ မးအျပမးရွိေသမေၾကမင့္ျဖစ္္သည္။

၄င္းတို႔တိုက္႐ုံးက
ို အ
္ က ်ိဳိးျဖစ္္ထန္းာႏုိင္မည့္

အေျ္္ံအေငမက္အဥ

ေငမက္လပ
ု ္ေရးအတက္ အ္န္ဘ႑မမ မးေပးလိုၾကေသမ္လည္း ၎တို႔၏အ္န္ဘ႑မေပးာႏုိင္စ္မ္းမွမမူ တူညၾကမည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔ေၾကမင့္

ထိေရမက္ေသမ

ဘ႑မေငေကမက္္ံစ္ုေငမင္းသည့္

စ္နစ္္တစ္္္ုမွမ

စ္ုစ္ုေပါင္း

မည္မွ ေကမက္္မ
ံ ည္က

ငံုးျဖတ္ျ္င္းသက္သက္မဟုတ္ပြဲ႔ ထိေရမက္ၿပးတရမးမွ တေသမ နည္းလမ္းမ မးျဖင့္ ေကမက္္ံ စ္ုေငမင္းျ္င္းလည္း ျဖစ္္ရမည္။
အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို မည္သ႔္
ို ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္ၿြဲ႔ ပး အ္န္ဘ႑မမ မးကို မည္သိ႔ေ
ု ကမက္္ံစ္ေ
ု ငမင္းမည္နည္းငိုေသမအ္ က္က အေရးႀကး
သလို

တတိယေျမမက္မဝ
ူ ါဒငိုင္ရမေမး္န္းမွမ

ထိုကိစ္ၥရပ္မ မးကို

မည္သူကငံုးျဖတ္မည္

အမဏမပိုငအ
္ ဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိး

ဌမနငိုငရ
္ မအသးသးာႏွင့္ အစ္ိုးရအလႊမအသးသးၾကမးတင္ အငိပ
ု ါတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကိုမည္သ႔္
ို ေ
ြဲ႔ ဝေငမင္ရက္ၾကမည္ငသ
ို ည္ကို
ေမးျမန္းျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဥပမမ အ္ ်ိဳိ႕ေသမအေျ္အေနမ မးတင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ရွိအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသည္ ျပည္သူ
လူထုာႏွင့္ပိုမိုနးကပ္ေသမေၾကမင့္

ျပည္သလ
ူ ူထုလအ
ို ပ္္ က္မ မးကိုျဖည့္ငည္းရမတင္

ပိုမိုထိေရမက္ာႏုိင္သည္မ မးလည္းရွသ
ိ ည္။

အလမးတူပင္ အ္န္ထမ္းျပည္သမ
ူ မးကလည္း ၎တို႔ာႏွင့္ ပိုမိုနးစ္ပ္မႈရွိၿပး တမဝန္္ံယူမႈပိုျမင့္သည္ဟယ
ု ူငေသမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးကို
အ္န္ေပးေငမင္လိုစ္ိတ္ပမ
ို မးာႏုိ္င္သည္။

ထို႔ေၾကမင့္

ဘ႑မေရးငိင
ု ရ
္ မငံုးျဖတ္္င့္အမဏမာႏွင့တ
္ မဝန္တ႔က
ို ို

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသည္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ၏ အေရးႀကးေသမ တတိယမ က္ာႏွမစ္မတစ္္္ုကပင္ ျဖစ္္သည္။

1

အငင့္ငင့္

အမရွပစ္ိဖိတ္ေဒသရွိ အစ္ိုးရအမ မးအျပမးသည္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရး၏ အေရးပါမႈကို ပိုမိုသေဘမေပါက္နမး
လည္လမၾကရမ ျမန္မမာႏုိ္င္ငံသည္လည္းအပါအဝင္ျဖစ္္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈက႑ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မး
သည္ ကနဥးအေနာႏွင့္ စ္ိတ္အမးတက္စ္ရမရလမဒ္မ မး ထက္ေပၚလမေစ္သည္။ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈေၾကမင့္ အစ္ိုးရ၏အ္န္ဘ႑မ
ေကမက္္ံစ္ေ
ု ငမင္းမႈ ပိုမိုတိုးတက္လမၿပး တိုးပမးလမေသမအရင္းအျမစ္္မ မးကို ျမန္မမျပည္သူမ မးအတက္ စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈာႏွင့္
လူမႈဖူလုေ
ံ ရးမ မး ပိုမိုတိုးတက္ေစ္ေရးကိုရည္ရယ္ေသမ မူဝါဒမ မးအေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္အသံုးျပ်ိဳာႏိုင္မည္ျဖစ္္သည္။
သို႔ရမတင္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးၿပးေျမမက္ေအမင္ျမင္ရန္အတက္မူ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအတင္း လုပ္ပိုင္္င့္
ာႏွင့္တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို ျပန္လည္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေငမက္ဖ႔လ
ို ိုအပ္သည္။ သိ႔မ
ု ွသမ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကို အထိေရမက္
ငံုးျပန္လည္္ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္ာႏ
ြဲ႔ ိုင္ေပလိမ့မ
္ ည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းျ္င္း ၎တိ႔က
ု ို ာႏုိင္ငံေရးာႏွင့္ ဘ႑မေရးအရ
ငံုးျဖတ္လုပ္ပ္င
ို ္္င့္မ မး ပိုေပးျ္င္းစ္ေသမနည္းလမ္္းမ မးျဖင့္ ကနဥးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးေျ္လွမ္းမ မးကို စ္တင္ာႏိုင္္ြဲ႔့သည္။ ထိုအေျ္္ံ
မ မးအေပၚမူတည္ၿပး ေငမင္ရက္လက္စ္ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္၍ေငမင္ရက္ျ္င္းျဖင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ အကန္႔
အသတ္ာႏွင့္ရွိေသမ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကို ျပည္သတ
ူ ႔၏
ို လိုအပ္္ က္ေပါင္းမ မးစ္မတိ႔က
ု ိုျဖည့္ငည္းာႏိုင္ေရးတင္ အထိ
ေရမက္ငုးံ စ္မံေငမင္ရက္ာႏုိင္ေစ္ရန္ ္ိုင္မမေသမေျ္လွမ္းမ မး္ မွတ္ာႏုိငမ
္ ည္ျဖစ္္သည္ [၁]။

၁.၁ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းအစ္အစ္ဥ္
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးငိသ
ု ည္မွမ

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မအရင္းအျမစ္္မ မး

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးာႏွင့္

ာႏုိင္ငံေရးငံုးျဖတ္္င့္

အမဏမတိ႔က
ု ို ဗဟိအ
ု ငင့္ သို႔မဟုတ္ အမ ်ိဳိးသမးအငင့္အစ္ိုးရမ မးမွေန၍ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္
ေအမက္ေျ္ေဒသာႏၲရ

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအငင့္ငင့္သို႔

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမျဖစ္္စ္ဥ္ကင
ို ိုလသ
ို ည္(ေဘမင္ကက္-၁)။

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈ

ေလွ မ့္ ျ္င္းကို ေငမင္ရက္ၾကသည္ အေၾကမင္းတရမးအမ မးအျပမးရွေ
ိ သမ္လည္း အမ မးငံုးေတ႕ရေသမ စ္းပမးေရးယုတိၱတစ္္္ုမွမ
‘ေအမက္ေျ္ာႏွင့္နးေလ ထိေရမက္ေလ’ ဟူေသမ နိယမမျဖစ္္သည္။ အမ မးျပည္သူဘုအ
ံ က ်ိဳိးစ္းပမး ျဖစ္္ထန္းေစ္ေသမကိစ္ၥမ မးာႏွင့္
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေငမင္မႈမ မးကို

ေအမက္ေျ္အငင့္အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးမွ

ေငမင္ရက္ပါက

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကို

အထိေရမက္ငုးံ ာႏွင့္ အက ်ိဳိးျဖစ္္ထန္းမႈအမ မးငံုးျဖစ္္ေအမင္ သံုးစ္ာႏ
ြဲ႔ ိုင္မည္ဟေ
ူ သမ အယူအငျဖစ္္သည္ [၂]။
ေဘမင္ကက္-၁။ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ ိင
ု မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ျ္င္း၏ မ က္ာႏွမစ္မမ မး
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းသည္ စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္မႈငိုင္ရမတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို အစ္ိုးရ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖြဲ႔႕အစ္ည္း
အငင့္ငင့္အၾကမး ္ြဲ႔ေဝေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။
ာႏို္င္ငံေရးအရ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းသည္ ငံုးျဖတ္္င့္အမဏမာႏွင့္ တမဝန္္ံယူမႈကို (ဗဟိုမ)ွ ေအမက္ေျ္အငင့္မ မးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း
ျဖစ္္သည္။
ဘ႑မေရးအရ

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းငိုသ ည္မွမ

အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္မ မးာႏွင့္

အ္န္ဘ႑မေကမက္္ံစ္ုေငမင္း္င့္တို႔ကို

(ဗဟိုမ)ွ

ေအမက္အငင့္ အစ္ိုးရအဖြဲ႔႕အစ္ည္းအသးသးသို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။

ရည္ၫႊန္း [၃] ာႏွင့္ [၄]

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ရျ္င္း၏ ေနမက္္အ
ံ ေၾကမင္းရင္းအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးရွိေသမ္လည္း ာႏိုင္ငံေရးအမဏမကို ္ေ
ြဲ႔ ဝျဖန္႔္ ျ္င္း ျပည္သလ
ူ ူထု ာႏွင့္
ာႏုိင္ငံေရးအင္စ္တက းရွင္းမ မးအၾကမးမွမ အကမအေဝးကို ္ ်ိဳံ႕ပစ္္ျ္င္းစ္သည့္နည္းမ မးျဖင့္ အစ္ိုးရမ မးကို ပိုမိတ
ု မဝန္္ံယူမရ
ႈ ွိၿပး
ျပည္သလ
ူ ူထု၏

လိုအပ္္ က္မ မးကို

လက္္ံယုၾံ ကည္ထမးၾကသည္။
ေကမက္္ံစ္ေ
ု ငမင္းမႈတ႔တ
ို င္
ာႏွစ္္လိုဖယ္ျဖစ္္ေသမ္လည္း
အဓိကအမးျဖင့္

ပိုမိုထိေရမက္လမာႏိုင္သည္။
လက္ေတ႕ေအမင္ျမင္မႈကို

အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏

ျပည္သ႔မ
ူ ူဝါဒမ မးအေပၚ

ပိုမိုထိေရမက္စ္မ

တုန႔ျ္ ပန္ေငမင္ရက္ာႏုိင္သည္ဟု

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းအမးျဖင့္

ၾသဇမလႊမ္းမိုးာႏုိင္ေသမ

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းသည္
အငံုးအျဖတ္ေပးေသမ

အရင္းအျမစ္္

ေယဘုယ အမးျဖင့္

အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္မ မး္ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈာႏွင့္

စ္မ္းေငမင္ရည္ာႏွင့္

အ္န္ဘ႑မ

အယူအငတစ္္္အ
ု ေနာႏွင့္

အျ္မးအေၾကမင္းအရမမ မးလည္းရွိသည္။
ငံုးျဖတ္္င့္အမဏမ

အရည္အ္ င္းစ္သည္တ႔ျို ဖစ္္ၾကသည္[၅]။ထိုအေၾကမင္းေၾကမင့္

ျပည္သလ
ူ ူထု၏
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈ

ေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ ေရမက္ရွိေနသည့္အငင့္ာႏွင့္ ေျပမင္းလြဲ႔တိုးတက္မႈာႏႈန္းကို တေပါင္းတစ္ည္းတည္း ႐ုံးႈျမင္သုးံ သပ္ရျ္င္း
ျဖစ္္သည္။
အလမးတူပင္

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မး၏

ထိုရလမဒ္ျဖစ္္လမေအမင္ေငမင္ရက္သည့္

ေအမင္ျမင္မႈမွမ

ျဖစ္္စ္ဥ္ေပၚတင္လည္း

ရလမဒ္တစ္္္ုတည္းေပၚတင္
မူတည္သည္။

မူတည္ျ္င္းမရွိပြဲ႔

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးကို

မွန္ကန္စ္မအေကမင္အထည္ ေဖမ္ေငမင္ရက္ျ္င္းမျပ်ိဳာႏုိင္ပါက နဂိုရွိၿပးသမးမညမွ မႈမ မး ပဋိပကၡမ မးကို ပိုမိုငိုးရမးေစ္မည့္အျပင္
မက္က႐ုံးိုစ္းပမးေရးအေငမက္အအုံ၏

တည္ၿငိမ္မႈကိုပါ

ထိ္ိုက္ေစ္ာႏိုင္သည္[၂][၆]။

2

ထိုအ္ က္မ မးကို

ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးေသမအေနျဖင့္

အစ္ိုးရမ မးသည္

ဘ႑မေရးက႑

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရးာႏွင့္အတူ

သယံဇမတာႏွင့္

အရင္းအျမစ္္မ မး ာႏိုင္ငံေရးာႏွင့္ ဘ႑မေရးငိုငရ
္ မ အ္င့္အမဏမ မ မးတင္ပါ လုပ္ပိုင္
္ င္အမဏမလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း (delegation)
ေဒသာႏၲရငံုးျဖတ္္င့္ပိုေပးျ္င္း (devolution)ာႏွင့္ ေဒါင္လိုကလ
္ ုပ္ပိုင္
္ င့္အငင့္ငင့္္ ေပးျ္င္း(deconcentralisation) စ္သည္တ႔ို
ကိုပါ ပူးတေ
ြဲ႔ ငမင္ရက္ၾကေလ့ရသ
ွိ ည္။ (ေဘမင္ကက္- ၂)
ေဘမင္ကက္ ၂ - လုပပ
္ င
ို ္
္ င့္အမဏမလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း ေဒသာႏၲရငံုးျဖတ္္င့္ပေ
ို ပးျ္င္းာႏွင့္ ေဒါင္လက
ို လ
္ ပ
ု ပ
္ င
ို ္
္ င့္
အငင့္ငင့္္ ေပးျ္င္း
လုပပ
္ င
ို ္
္ င့္အမဏမလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းငိုသည္မွမ

လုပ္ငန္းရပ္မ မးကို

သို႔မဟုတ္

အဖြဲ႔႕အစ္ည္းမ မးသို႔

အျပည့္အဝသးျ္မးလတ္လပ္သ ည့္

အစ္ိုးရယာႏၲရမးဗဟို္ က္၏

အျပင္ဘက္တင္ရွိေသမ

အစ္ိုးရ၏လုပ္ငန္းရပ္မ မးကို

တစ္္စ္ိတ္တပိုင္း

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သ ည္။

ဥပမမ-

သးျ္မးအမဏမပိုင္ အဖြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ုသို႔လႊြဲ႔ေပးျ္င္း အျပည့္အဝပုဂလိကပိုင္အျဖစ္္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း စ္သည္တို႔ကို ငိုလိုသည္။
ေဒသာႏၲရငံုးျဖတ္္င့္ပေ
ို ပးျ္င္းငိုသည္မွမ ေဒသာႏၲရအစ္ိုးရမ မးသည္ ငံုးျဖတ္္ က္မ မးာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ မးအတက္ ဗဟိုစ္က္ဖက္မႈ ကင္းေသမ
လုပ္ပိုင္္င့္အျပည့္အဝရွိၿပး ၎တို႔၏ငံုးျဖတ္္ က္မ မးအတက္ ေဒသ္ံလူထုကို ေရးေကမက္ပြဲ႔မ မးမွတစ္္ငင့္ တိုက္႐ုံးိုက္ တမဝန္္ံရေသမ
စ္နစ္္ျဖစ္္သ ည္။
ေဒါင္လက
ို လ
္ ပ
ု ပ
္ င
ို ္
္ င့္ အငင့္ငင့္္ ေပးျ္င္း မွမမူ ဗဟိုအဖြဲ႔႕အစ္ည္းတစ္္္ု္ု (အဓိကအမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုဝန္ႀကးဌမနမ မး) ၏ လုပ္ငန္းရပ္မ မး
ာႏွင
ွ ့္

အရင္းအျမစ္္မ မးကို

အဖြဲ႔႕အစ္ည္း၏

ေအမက္ေျ္ဌမန္အ
ြဲ႔ ငင့္င င့္သို႔

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းကိုငိုလိုသ ည္။

သို႔ေသမ္

တမဝန္္ံမႈမွမမူ

ဗဟိုအငင့္အဖြဲ႔႕အစ္ည္း ကို တမဝန္္ံရသည္။

ရည္ၫႊန္း [၄]

ထိုသ႔က
ို ျြဲ႔ ပမးေသမဝိေသသမ မးရွိေစ္ကမမူ အရင္းအျမစ္္မ မးာႏွင့္ အ္န္ဘ႑မေကမက္္ံမႈတမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို လူထုာႏွင့ပ
္ ိုမိုနးစ္ပ္
ေသမ ေအမက္ေျ္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအငင့္ငင့္သ႔ို လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသည္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ အေရးအႀကးငံုး
ဝိေသသလကၡဏမတစ္္္္ု
အစ္ုိးရာႏွင့္

ျဖစ္္သည္။

လူထုာႏွစ္္ရပ္စ္လံုးအတက္

ေကမင္းမန္လမျ္င္း
ေကမင္းက ်ိဳိး္ မ္းသမကို

အကယ္၍ေကမင္းမန္မွနက
္ န္စ္မစ္မံေငမင္ရက္ာႏုိင္ပါက
အက ်ိဳိးစ္းပမးမ မးကို

ပူးေပါင္းေငမင္ရက္မႈ

ေငမင္ၾကဥ္းလမာႏုိင္သည္။

တိုးတက္လမျ္င္း

ပိုမိုေငမင္ၾကဥ္းာႏိုင္ေစ္မည့္

အေလအလင့္မ မး

အရင္းအျမစ္္္ေ
ြဲ႔ ဝအသံုး္ မႈပံုစ္ံ

အက ်ိဳိးစ္းပမးမ မးကိုရရွာႏ
ိ ုိင္သည္။
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ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးသည္

တမဝန္္ံမႈဘက္ေပါင္းစ္ံုမွ
ေလ မ့့ပါးသမးျ္င္းာႏွင့္

တိုးတက္
ရပ္ရမလူထု

ပိုမိုထိေရမက္ေကမင္းမန္လမျ္င္းစ္ေသမ

အပိင
ု း္ ာႏွစ္္ - ျမန္မမာႏုိငင
္ ၏
ံ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ာႏွင့ာႏ
္ ုိငင
္ ေ
ံ တမ္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေငမက္ပု ံ
သမုိင္းအစ္ဥ္အလမအရ ျမန္မမာႏုိ္င္ငံ၏ ာႏုိင္ငံေရး အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္ ဘ႑မေရးစ္နစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုသည္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မအ
ႈ လန္ႀကးမမးေသမ
ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုမ ်ိဳိးျဖစ္္သည္ [၁]။ သိ႔ရ
ု မတင္ မၾကမေသးမကစ္တင္္ြဲ႔့ေသမ ာႏိုင္ငံေရးာႏွင့္ စ္းပမးေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးက ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈ
ႀကးမမးေနေသမ ျပႆနမကိုပါကိုငတ
္ ယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိ်ိဳးစ္မးလမသည္။ အဓိကအမးျဖင့္ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္တင္ဥပေဒျပ်ိဳေရး တရမးစ္ရင္ေရးာႏွင့္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမသံုးမ ်ိဳိးစ္လံုးပါဝင္ေသမ
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးကို စ္တင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေထမင္သည္ [၃]။
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါျပဌမန္း္ က္မ မးအရ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ မ မးဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုတင္ တိုင္းေဒသႀကး
္ုနစ္္္ု ျပည္နယ္္ုနစ္္္ုာႏွင့္ ေနျပည္ေတမ္ျပည္ေထမင္စ္န
ု ယ္ေျမတိ႔ျု ဖင့္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းထမးသည္။ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ မး
ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္

အငင့္အတန္းျ္င္းတူညသည္။ျပည္နယ္မ မးတင္

တိုင္းရင္းသမးလူမ ်ိဳိးစ္ုမ မးအဓိကေနထိုင္ၾကကမ

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏နယ္စ္ပ္တေလွ မက္တင္တည္ရွိၿပး တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွမ လူမ မးစ္ု ဗမမလူမ ်ိဳိးမ မးေနထိုငေ
္ သမ ေဒသမ မးျဖစ္္သည္
[၃]။
ပု-ံ ၁။ ျမန္မမာႏုိ္ငင
္ ၏
ံ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး

၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးကို တရမးဝင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေထမင္သည္။

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးနယ္နိမိတ္မ မး ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္စ္မံ္န္႔္ြဲ႔မႈယူနစ္္ ဧၿပ ၂၀၁၄

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ ဥပေဒျပ်ိဳေရးမ႑ိ်ိဳင္တင္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္၌
ု ေရးေကမက္္ံကယ
ို ္စ္မးလွယ္ ာႏွစ္္ဥးက စ္ရွိျပး
တပ္မေတမ္သမးကိယ
ု ္စ္မးလွယ္မ မးက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္ သံုးပံုတစ္္ပုက
ံ ို ေနရမယူထမးသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတင္း စ္ုစ္ုေပါင္းလူဥးေရ၏ ၀.၁ ရမ္ိုင္ာႏႈန္းရွိေသမ ‘တိုင္းရင္းသမးလူမ ်ိဳိးမ မး’ အတက္ သးျ္မးကုိယ္စ္မးလွယ္
ေရး္ ယ္္ံပိုင္္င့္လည္းရွိသည္[၃]။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးသည္ ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒဇယမး-၂ ပါ ဥပေဒျပ်ိဳ
စ္မရင္းတင္ ပါဝင္ေသမကိစ္ၥရပ္မ မးအတက္ ဥပေဒမ မးကိုေရးငျြဲ႔ ပဌမန္း္င့္ရွိသည္(ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၁)။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး
လႊတ္ေတမ္မ မး ၏ ပထမအႀကိမအ
္ စ္ည္းအေဝးမ မးကို ၂၀၁၁ ္ုာႏွစ္္ ဇန္နဝါရလအတင္းက စ္တင္က င္းပ္ြဲ႔့သည္ [၇]။
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၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္ကို ာႏုိင္ငံေတမ္သမၼတက အမည္စ္မရင္းတင္သင္းၿပး
သက္ငိုငရ
္ မ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္က အတည္ျပ်ိဳ္န္႔အပ္သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဝန္ႀကးမ မးေရး္ ယ္
အမည္စ္မရင္းတင္သင္းျ္င္းသည္ သက္ငိုင္ရမဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္၏ လုပ္ပိုင္
္ င့္အတင္းတင္ရွိၿပး ာႏို္င္ငံေတမ္သမၼတာႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္ေတမ့
လိုအပ္သည္။2 ေန႔စ္ဥ္အပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ မးကို ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒဇယမး-၂ ပါျပဌမန္း္ က္မ မးာႏွင့္အညဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းထမးေသမ
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကးဌမနမ မးက တမဝန္ယူေငမင္ရက္ၾကသည္ [၃] (ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၁)။3
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ႐ုံးႈေထမင့္မွၾကည့္ပါက ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ အသံုးစ္ရိတအ
္ ္င့္အမဏမသည္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံု
အေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး-၂ ပါျပဌမန္း္ က္မ မးမွ တိုက္႐ုံးိုကင
္ င္းသက္လမျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဇယမး-၅(ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၂) တင္မူ ၎တိ႔၏
ု
အ္န္အ္ေကမက္္ပ
ံ ိုင္္င့္မ မးကို သတ္မွတ္ျပဌမန္းေပးထမးသည္။ ထိုအ္ က္မ မးမွအပ ေယဘုယ အေျ္အေနမွမ ျမန္မမာႏိုင္ငံ သည္
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရး၏

ကနဥးအငင့္မ မးမွမပင္ရွိေသးသည္ဟု

ငိုရမည္။

သမၼတဥးသိန္းစ္ိနအ
္ စ္ိုးရသည္

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္

မႈေလွ မ့္ ေရးကို အရွိန္အဟုန္တိုးျမင့္ေငမင္ရက္သမးရန္ စ္ိတ္ငာႏၵရွိၿပး ထိအ
ု တက္ လူထုဗဟိုျပ်ိဳာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအေျ္ျပ်ိဳ ဘတ္ဂ က္
ေရးငျြဲ႔ ္င္းမ မးအပါအဝင္ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးလုပ္ငန္းမ မးစ္မကို စ္တင္မိတ္ငက္ေပး္ြဲ႔့သည္ [၁] (ေဘမင္ကက္- ၃)။
ေဘမင္ကက္-၃။

စ္းပမးေရးာႏွင့ ္

လူမေ
ႈ ရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈ မူေဘမင္မ မးတင္

ဘ႑မေရးာႏွင့္

ာႏုိငင
္ ေ
ံ ရးငိင
ု ရ
္ မ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ႈ

ေလွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္မ မးအတက္ အစ္ိးု ရ၏ ထုတျ္ ပန္ေၾကညမ္ က္
ျပည္ေထမင္စ္ုျမန္မမာႏုိင္ငံအစ္ိုးရသည္
တစ္္ေျပးညျဖစ္္ေစ္ရန္

‘စ္မံ္န္႔္ြဲ႔ေရးတမဝန္မ မးကို

စ္စ္ဥ္ေငမင္ရက္ေနၿပး

ေငမင္ရက္ေနသည့္အ္ ိန္၌

ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ရွိဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏွင့္

အုပ္္ ်ိဳပ္မႈအငင့္အသးသးရွိ

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္ထမးသည့္အဖ႔ြဲ႔အစ္ည္းမွ

ေဒသာႏၲ ရဌမနမ မးအၾကမး

ဌမနမ မး၏တမဝန္ာႏွင့္ဝတၱရမးမ မးကို

အမဏမာႏွင့္လုပ္ငန္းတမဝန္မ မးကို

ရွင္းလင္းေစ္ရန္

ေအမက္ေျ္ဌမနမ မးသို႔

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ၍ ေငမင္ရက္ပိုင္္င့္ေပးရန္ (devolution) ာႏွင့္လုပ္ပိုင္္င့္အလိုက္ ေလွ မ့္ ၍္ြဲ႔ေဝေပးရန္ (deconcentration) ကိစ္ၥမ မးကို
ေငမင္ရက္ေနပါသည္ ’။

စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတက္ အေျ္္ံမူေဘမင္ အပိုဒ္ ၁၀၅
ျမန္မမာႏိုင္ငံအ စ္ိုးရက

‘ေဒသာႏၲ ရမွရသံုး္န္႔မွန္းေျ္

ေငစ္မရင္း (ဘတ္ဂ က္)

ေရးငျြဲ႔ ပ်ိဳစ္ုေရးကိစ္ၥမ မး

(Local

budgeting)တ င္

ျပည္သူမ မးပါဝင္ေငမင္ရက္မႈရွိေစ္ေရးကို အထူးအေလးေပးလ က္ရွိပါသည္။ သို႔မွသမေဒသ၏ ဥးစ္မးေပးအစ္အစ္ဥ္မ မး လိုအပ္္ က္မ မးကုိ
ဘတ္ဂ က္တင္ထင္ဟပ္ေစ္မည္ျဖစ္္ၿပး

အမ ်ိဳိးသမးေရးမူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈမ မးာႏွင့္အည

ဘ႑မေငသံုးစ္ြဲ႔မႈမ မး၌

ငံုးျဖတ္္ က္္ မွတ္ပိုင္္င့္ကို

ေဒသာႏၲ ရအငင့္သို႔ အမဏမ္ြဲ႔ေဝလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာႏိုင္မည္ ျဖစ္္ပါသည္။ (ဤသုိ႔ဘ ႑မသံုးစ္ြဲ႔ေငမ မးဟုငိုရမ၌ ပံုမွန္အသံုး စ္ရိတ္ာႏွင့္ ေငလံုး ေငရင္း
အသံုးစ္ရိတ္မ မးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္္ပါသည္။ ) ထို႔အျပင္ ေဒသငိုင္ရမလႊတ္ေတမ္၏ လမ္းၫႊန္မႈေအမက္တင္ လုပ္ငန္းက႑မ မးအၾကမး
္ြဲ႔ေဝမႈကိုလ ည္း ေကမင္းမန္စ္မ ျဖစ္္ေပၚေစ္မည္ ျဖစ္္ပါသည္ ’။

စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတက္ အေျ္္ံမူေဘမင္ အပိုဒ္ ၁၀၆
ျမန္မမာႏိုင္ငံအ စ္ိုးရက ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ အစ္ိုးရအဖ႔ြဲ႔အ စ္ည္းမ မး

အထူးသျဖင့္တိုင္းေဒသႀကး ျပည္နယ္ ေဒသာႏၲ ရအငင့္မ မးတင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေငမင္ရက္ေနမႈအေျ္အေနကိုသိရွိရန္လိုအ ပ္သည့္ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈမ မး

ေငမင္ရက္သမးရန္

လုိအပ္ေနသည့္အျပင္

ာႏိုင္ငံတကမမွအ ေတ႔အႀကံ်ိဳမ မးကိုလည္း ရယူ၍ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေ လွ မ့္ ၍ လုပ္ပိုင္္င့္အမဏမ္ြဲ႔ေဝေပးေရး (decentralization)
မူဝါဒကိုတိုးတက္ေကမင္းမန္ေစ္ရန္ ျပ်ိဳျပင္ေငမင္ရက္သမးရန္ရွိပါသည္။ ဤေလ့လမမႈမ မးအေပၚအေျ္ျပ်ိဳ၍ ဘက္စ္ံုမူဝါဒတစ္္္ု ေပၚထက္လမ
မည္ျဖစ္္ၿပး အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္ဘ႑မေရးစ္နစ္္အရ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ၍ လုပ္ပိုင္္င့္အမဏမ္ြဲ႔ေဝေပးေရးလုပ္ငန္းမ မးကို ပို၍ဘက္ညမွ စ္မ
ေငမင္ရက္သမးာႏိုင္မည္

ျဖစ္္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ေဒသ္ံျပည္သူမ မးအတက္

ေအမက္ေျ္အငင့္

အစ္ိုးရအဖ႔ြဲ႔အစ္ည္းမ မး၏

တမဝန္ယူ

တမဝန္္ံမႈာႏွင့္ တုံ႔ျပန္ာႏိုင္စ္မ္းကို ပိုမိုအမးေကမင္းေစ္ရန္ ေငမင္ရက္သမးမည္ ျဖစ္္ပါသည္။

စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတက္ အေျ္္ံမူေဘမင္ အပိုဒ္ ၁၀၇
ရည္ညႊန္း - စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈအတ က္ အေျ္္ံမူေဘမင္ ဇန္နဝါရ ၁၄ ၂၀၁၅။

အထက္ပါအ္ က္မ မးကို ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကး/ျပည္နယ္အစ္ိုးရမ မးအၾကမးေပါင္းစ္ပ္ညိာႏ
ႇ ိႈင္းမႈ ပိုမိုအမးေကမင္းေစ္ရန္
္႐ုံးိုင္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ ေက းရမအုပ္စ္ုာႏွင့္ ရပ္ကက္အငင့္မ မးတင္ အေထမက္အကူျပ်ိဳေကမ္မတအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းရန္စ္သည္ျဖင့္ ရည္ရယ္
ထုတ္ျပန္္ြဲ႔့ေသမ ာႏိုင္ငံေတမ္သမၼတ၏ အမိန႔ေ
္ ၾကညမစ္မမ မးတင္လည္း ထင္ဟပ္ေနသည္ကိုေတ႕ာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္္ာႏုိင္ငံလံုး
2

၂၀၀၈ဖ႔စ္
ြဲ႔ ည္းပံု အေျ္္ံဥပေဒ အပိုဒ္

္႐ုံးုိင္အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးတိ႔တ
ု င္

ကမကယ္ေရး

၁၇

(၂) တင္

လံၿု ္ံ်ိဳေရးာႏွင့ ္

‘ျပည္ေထမင္စ္ု

တိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ျပည္နယ္

ျပည္ေထမင္စ္ုနယ္ေျမ

နယ္စ္ပ္အုပ္္ ်ိဳပေ
္ ရးစ္သည့္တမဝန္မ မးထမ္းေငမင္ာႏိုင္ရန္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ ်ိဳပ္္င့္ရစ္ရင္စ္ုာႏွင္ ့

တပ္မေတမ္ကမကယ္ေရးဥးစ္း္ ်ိဳပ္ကအမည္စ္မရင္း

တင္သင္းသည့္ တပ္မေတမ္သမးမ မးပါဝင္သည္ ’ ဟု ျပဌမန္းထမးသည္။
3

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အစ္ိုးရဌမနမ မးသည္ ပံုမွန္အမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုဝန္ႀကးဌမနမ မးကို ကိုယ္စ္မးျပ်ိဳသည္။ ၄င္းဝန္ႀကးဌမနမ မးသည္ ျပည္နယ္ တိုင္း ္ရိုင္ာႏွင့္

ျမိ်ိဳ႕နယ္မ မးတင္ ရံုး္န္းမ မး ထမးရွိၾကသည္။

5

စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္တင္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏အသံုးစ္ရိတ္အ္ ်ိဳိးအစ္မးမွမလည္း

သိသိသမသမျမင့္တက္လမ္ြဲ႔့သည္။

သို႔ရမတင္ ထိုသ႔တ
ို ိုးတက္လမေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ‘စ္မရက္ေပၚတင္ ဟန္ျပ္ေ
ြဲ႔ ဝျ္င္း’ သက္သက္ဟတ
ု /္ မဟုတ္ ယတိျပတ္
ေျပမငိုာႏုိ္င္ျ္င္းမရွိေပ [၄]။
ထိုသ႔ေ
ို သမ တိုးတက္မအ
ႈ ရိပ္လကၡဏမအ္ ်ိဳိ႕မွအပ ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္၏ ကနဥးအငင့္တင္သမရွိ
ေနေသးေသမ တိုင္းျပည္ျဖစ္္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ အ္န္ေကမက္္ံရန္ာႏွင့္ အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမမ မးကို
လက္ေတ႕က င့္သံုးရန္အတက္

အေထေထအုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနကြဲ႔သ
့ ို႔ေသမ

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရလက္ေအမက္ရွိ

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

ယာႏၲရမးမ မးကိ္ု အမးထမးမွ္ိုေနရငြဲ႔ျဖစ္္သည္ [၈]။

၂.၁ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကးရန္ပုေ
ံ ငစ္နစ္္အတက္ အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရး ာႏိုငင
္ ေ
ံ ရးာႏွင့ ္ ဘ႑မေရးစ္နစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုမ မး
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရန္ပံုေငစ္နစ္္ကို အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ာႏိုင္ငံေရးာႏွင့္ ဘ႑မေရးငိုင္ရမဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုမ မးကို ေပါင္းစ္ပ္ၿပးနမးလည္
သေဘမေပါက္ာႏိုင္သည္။

ထိုစ္နစ္္မ မးသည္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မရရမရေၾကမင္းအရင္းအျမစ္္မ မးာႏွင့္

ျပန္လည္က ္ံသုးံ စ္ပ
ြဲ႔ ံုတ႔ာႏ
ို ွင့္ ္ ိတ္ငက္ေနသည္။ ပံု- ၂ တင္ အငိုပါငက္သယ္္ က္မ မးကို ႐ုံးိုးရွင္းေသမသ႐ုံးုပ္ေဖမ္ပံုျဖင့္ တင္ျပထမး
သည္။ ပံုတင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရန္ပုံေငစ္းငင္းရမလမ္းာႏွစ္္သယ္ျဖစ္္ေသမ ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ ငမွ ္တ
ြဲ႔ မ္းရရွိျ္င္းာႏွင့္
ကိုယ္ပိုငအ
္ ္န္ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးကိုေဖမ္ျပထမးၿပး

ထိုရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို

ျပန္လည္က ္ံသုးံ စ္သ
ြဲ႔ ည့္ လမ္းေၾကမင္း/ဌမနမ မးကို

လည္း ေဖမ္ျပထမးသည္။
ပံု- ၂။ ျပည္နယ္တင
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ိးု ရမ မး၏ ရန္ပုေ
ံ ငစ္နစ္္

ျပည္ေထမင္စ္ု ရန္ပုေ
ံ င

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိးု ရမွ

ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈမ မး
ေငလံုးေငရင္းေ္ းေင
ာႏုိငင
္ တ
ံ ကမ အေထမက္အပံ့

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္
ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကးထည့္၀င္မ ႈ

ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကး၀န္ႀကးဌမနမ မး

ဇယမး-၅ပါကို္ယ္ပိုင္

အရင္းအျမစ္္မ မး
ျပည္ေထမင္စ္ု၀န္ႀကးဌမနမ မး
ေအမက္ရွိ ေဒသာႏၲရဌမန္မ
ြဲ႔ မးာႏွင့္

ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကး ဇယမး-၂ လုပ္ငန္းမ မး

ာႏုိ္င္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္း ဟမမစ္္နစ္္င င္ာႏွင့္ ငင္ဒဂ ်ိဳိလင္းန္ ဇန္ ၂၀၁၄ မွ ရယူသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရန္ပုေ
ံ ငသည္ အဓိကအမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမရန္ပုေ
ံ ငာႏွင့္ ကိုယ္ပင
ို ္
အ္န္ဘ႑မအရင္းအျမစ္္မ မးျဖစ္္ေသမ အ္န္အ္မ မး ဝန္ေငမင္္မ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရေငမ မးအေပၚတင္ မွတည္
သည္။ လက္ရွိတင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမရန္ပုေ
ံ ငသည္ ၎တိ႔အ
ု ဖိ႔အ
ု ႀကးမမးငံုးရန္ပံုေငအရင္းအျမစ္္ပင္ျဖစ္္
သည္။ ထို္တ
ြဲ႔ မ္းရရွိေသမ ရန္ပံုေငမ မးကို ျပည္ေထမင္စ္ုေငစ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ‘ေထမက္ပံ့ေင လႊြဲ႔ေျပမင္းေင’ မ မးအျဖစ္္
စ္မရင္းသင္းထမးၿပး ပံုမွန္ဘတ္ဂ က္လပ
ု ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတိုင္း ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္မွအတည္ျပ်ိဳမအ
ႈ ေပၚတင္ မူတည္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္
ထိုရန္ပုေ
ံ ငပမမဏကို ျပည္ေထမင္စ္ုလအ
ို ပ္္ က္ာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးလိအ
ု ပ္္ က္ကို ္ ိန္ထိုး၍ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္
အမဏမပိုငအ
္ ဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းက ငံုးျဖတ္ေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး

အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိ္တ္မ မးကို

‘ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္

အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး’

ျဖစ္္ၾကေသမ

အစ္ိုးရဌမနမ မး စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုငလ
္ ုပ္ငန္းမ မးမွ အဓိကသံုးစ္ေ
ြဲ႔ နၾကသည္။ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ ေအမက္တင္
လုပ္ငန္းေငမင္ရက္ေနၾကသည့္

ဌမနအမ မးစ္ုမွမလည္း

ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး၏

လက္ေအမက္္ဌ
ံ မနမ မးျဖစ္္ၾကၿပး

ေနျပည္ေတမ္ရွိ သက္ငိုင္ရမဝန္ႀကးဌမနသိ႔ု တိုက္႐ုံးက
ို အ
္ စ္ရင္္ံၾကသည္။ အ္ ်ိဳိ႕ဌမနမ မးမွမမူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကးမ မး၏

6

လက္ေအမက္တင္ရွိေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္လက္ေတ႕အေျ္အေနတင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအငင့္၌ လုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရက္ေန
ၾကသည္ မွန္ေသမ္လည္း ထိဌ
ု မနမ မး၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအေပၚ တမဝန္္ံမႈမ မး တသမတ္တည္း တူညျ္င္းမရွိပါ။
အထက္ပါပံုစ္ံကို သံုးစ္ရ
ြဲ႔ မတင္ ျပည္ေထမင္စ္ဘ
ု တ္ဂ က္ာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ဟူ၍္ြဲ႔ျ္မးရမ၌ အျမြဲ႔တမ္း လယ္ကူ
႐ုံးိုးရွင္းမႈမရွိာႏုိင္သည္ကို သတိမူရမည္။ ဥပမမ ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနေအမက္ရွိ ေဒသာႏၲရဌမန္မ
ြဲ႔ မးက ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံု ဇယမး- ၂ ပါ
က႑မ မးာႏွင့္

ငင္တူေသမလုပ္ငန္းမ မးကို

ေငမင္ရက္ေနၾကသည္မ မးရွိသည္။

သို႔ရမတင္

ထိုလုပ္ငန္းမ မးတင္သုးံ ေသမ

ဘတ္ဂ က္မ မးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္အသံုးစ္ရိတ္အျဖစ္္ အလယ္တကူမမွတယ
္ ူာႏုိ္င္ေပ။ ရန္ပံုေငမ မးကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ သံုးစ္သ
ြဲ႔ ည့္အ္ါမ မး၌ပင္ ယင္းသည္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ သးျ္မးလတ္လပ္စ္မ

လုပ္ကိုင္ေငမင္ရက္မႈမ မးဟု မွတ္ယ၍
ူ မရာႏိုင္သည္မ မး ရွိသည္။ အေၾကမင္းမွမ လုပ္ငန္းရပ္တစ္္္ု္ င္းစ္အတက္ လုပ္ပိုင္္င့္အမဏမ
မ မးာႏွင့္ ေပါင္းစ္ပ္ညိာႏ
ႇ ိႈင္းမႈအေနအထမးမ မး မတူညၾကျ္င္းေၾကမင့္ျဖစ္္သည္။4

၂.၂ ျမန္မမာႏုိငင
္ ၏
ံ ဘတ္ဂ က္လပ
ု င
္ န္းစ္ဥ္
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂ က္လပ
ု ္ငန္းစ္ဥ္သည္ ဘ႑မေရးဝန္ႀကးဌမနာႏွင့္ အမ ်ိဳိးသမးစ္မံကိန္းာႏွင့္ စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္မဝ
ႈ န္ႀကးဌမန
တို႔မွ ဘတ္ဂ က္အ္ ိန္ဇယမးကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိေသမ ၾသဂုတ္လဝန္းက င္တင္ စ္တင္ေလ့ရွိသည္။ ဘတ္ဂ က္အ္ ိန္ဇယမးတင္
ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး

ဥးစ္းဌမနမ မး

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုငလ
္ ုပ္ငန္းမ မးအတက္ ဘတ္ဂ က္အငိုျပ်ိဳ

လႊမမ မးတင္သင္းရမည့္ ရက္စ္မ
ြဲ႔ မးကုိ သတ္မတ
ွ ္ေပးထမးသည္။5
ာႏိုဝင္ဘမလ္န္႔တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္အငိုျပ်ိဳမႈမ မးကို ဒုသမၼတ- ၁ ဥးေငမင္ေသမ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္ေကမ္မရွင္သို႔
တင္သင္းရသည္။6 ေကမ္မရွင္က ကနဥးသံုးသပ္မႈမ မးာႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ငင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးကို ေငမင္ရက္သည္ (ေဘမင္ကက္၄)။ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏ ေထမက္္ံမႈျဖင့္ ဘတ္ဂ က္ကို ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္သို႔တင္သင္းသည္။ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ႊတ္ေတမ္က
ယင္းကိုသုးံ သပ္အတည္ျပ်ိဳၿပး ေနမက္ငုးံ အငင့္တင္ သမၼတက လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးအတည္ျပ်ိဳေပးရသည္ [၉]။
ပံု- ၃။ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးငမ
ြဲ႔ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္းစ္ဥ္
စက္တင္ဘာ
ျပည္နယ္/တင
ို း္ ေဒသႀကးဌာနမ်ား၊ ဝန္ႀကးဌာနမ်ား်ားႏွင့ ္ ်ားႏိုင္ငပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ို င
္ န္းမ်ားသည္ ဘတ္ဂ ်က္အဆျို ပဳ လႊာ မ်ားကို
ျပင္ဆင္ေရးဆၿြဲ ပး သက္ဆို္ငရ
္ ာ၀န္ႀကးဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္/တင
ို း္ ေဒသႀကး အစးို ရသ႔ ို တင္ျပသည္။
ထိုအ ဆျို ပဳလႊာမ်ားအားလံိုးကို ျပည္နယ္/တင
ို း္ ေဒသႀကးဘတ္ဂ်က္ဌာနက စစ္ေဆးၿပး တစ္ေပါင္းတည္း
ေပါင္းစည္းသည္။

ေအာက္တဘ
ို ာ
ျပည္နယ္/တင
ို း္ ေဒသႀကးအစးို ရအဖ႕ြဲ ်ားႏွင့ ္ ၀န္ႀကးခ်ဳပ္တ႔၏
ို သေဘာတူမျႈ ဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အဆျို ပဳ လႊာ မ်ားကို
ျပည္နယ္/တင
ို း္ ေဒသႀကးလႊတေ
္ တာ္အတင္း ေဆးေ်ားႏးျခင္း၊ လိုအ ပ္ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း မ်ားေဆာင္ရက္သည္။

သေဘာတူညမႈရရွေသာဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စ ို ဘတ္ဂ ်က္ေကာ္မရွငသ
္ ႔ ို တင္သင္းသည္။ ေကာ္မရွငက
္
လိုအ ပ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအားလံိုးကို ျပည္ေထာင္စရ
ို န္ပိုေ
ံ ငေခါင္းစဥ္ေအာက္သ႔ ို ေျပာင္းထည့္သည္။

ဒဇင္ဘာမွ မတ္
ဘ႑ာေရးေကာ္မတမွ သေဘာတူညၿပးသည့္ေနာက္တင္ ျပည္ေထာင္စဘ
ို တ္ဂ်က္ကို
ျပည္ေထာင္စလ
ို တ
ႊ ေ
္ တာ္သ႔ ို သံိုး သပ္်ားႏိုင္ရန္တင္ျပသည္။ လႊတ္ေတာ္မအ
ွ တည္ျပဳၿပးေနာက္
ေနာက္ဆိုးံ အဆင့္တင္ သမၼတက လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထးို အတည္ျပဳေပးရသည္။

မွျငမ္းရင္းျမစ္္ [၃]

4

၂၀၀၈ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒာႏွင့္ ငက္ာႏယ္ေနေသမ သးျ္မးအညႊန္းမ မးကို ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၁၀ တင္ေဖမ္ျပထမးျပး ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို

ေနမက္ငက္ တြဲ႔ ၁၁တင္ ပံုျပဇယမးျဖင့္ ျပသထမးသည္။
5

ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ ဘ႑မာႏွစ္္သည္ ဧၿပ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္၃၁ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္္သည္။

6

၂ဝဝ၈အေျ္္ံ

ဥပေဒအရ

ဒုသမၼတ

သံုးဥးအမည္စ္မရင္းတင္းသင္းရသည္။

ေအမက္လႊတ္ေတမ္

(ျပည္သူ႔လႊတ္ေ တမ္ )မွ

တစ္္ဥး

အထက္လႊတ္ေတမ္

(အမ ်ိဳိးသမးလႊတ္ေတမ္ ) မွ တစ္္ဥး တပ္မေတမ္ ကိုယ္စ္မးလွယ္ေ လမင္းမ မးမွ တစ္္ဥး အငိုတင္သင္းရသည္။ ၄င္းတို႔ သံုးဥးအနက္မွ မြဲ႔အမ မးငံုးရသူကို သမၼတအျဖစ္္
ေရး္ ယ္တင္ေၿမွမက္ၿပး က န္ာႏွစ္္ဥးကို ၄င္းတို႔ မြဲ႔အေရအတက္အရ ဒုတိယသမၼ တ -၁ ာႏွင့္ ၂ ဟူ၍ အသးသးေရး္ ယ္သည္။

7

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဌမနမ မး အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္ ာႏု္ိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးသည္ ၎တိ႔၏
ု ဘတ္ဂ က္ကို သက္င္င
ို ္ရမ
ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသိ႔ု စ္က္တင္ဘမလတင္ တင္သင္းေလ့ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဘ႑မေရးဝန္ႀကး၏ ေအမက္တင္ရွိ
ေသမ ဘတ္ဂ က္ဌမနသည္ ဘတ္ဂ က္အငိုျပ်ိဳလႊမမ မးအမးလံုးကို တစ္္္ုတည္းအျဖစ္္ေပါင္းစ္ည္းၿပး လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ျပင္ငင္
ျဖည့္စ္က္ကမ ဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္ထံသ႔ို တင္သင္းသည္။
ေဘမင္ကက္-၄။ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင၏
္ တမဝန္ာႏွင့္ လုပင
္ န္းရပ္မ မး7
ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္ကို

၂၀၀၈္ုာႏွစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ

ျပဌမန္း္ က္မ မးာႏွင့္အည

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏

အစ္ိတ္အပိုင္းတစ္္္ုအျဖစ္္ ဖြဲ႔႕႕စ္ည္းတည္ေထမင္သ ည္။ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္ာႏွင့္
ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကး
အၾကံျပ်ိဳေထမက္္ံျ္င္း

ဘတ္ဂ က္မ မးအၾကမး
စ္သည္တို႔ျဖစ္္သည္။

ဟန္္ က္ညေစ္ရန္ေငမင္ရက္ျ္င္း

၂ဝဝ၈

္ုာႏွစ္္ ဖြဲ႔႕စ္ည္း ပံုအေျ္္ံဥပေဒပုဒ္မ

ေနမက္ငက္တြဲ႔ရန္ပံုေငမ မး
၂၃၀

တင္

ေထမက္ပံ့ာႏုိင္ရန္

ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏

အဓိက

လုပ္ငန္းတမဝန္္မ မးကို ေအမက္ပါအတိုင္းျပဌမန္းထမးသည္။
(က) ျပည္ေထမင္စ္ုဝန္ႀကးဌမနမ မး၏ အရအသံုး္န္႔မွန္း ေျ္ ေငစ္မရင္းမ မးနွ င့္ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ အဖြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္
ေငစ္မရင္း မ မးကို နိုင္ငံေတမ္သမၼတက တမဝန္ေပးအပ္ေသမ ဒုတိယသမၼတတစ္္ဦးက ဦးေငမင္စ္ိစ္စ္္၍ ျပည္ေထမင္စ္ုဝန္ႀကးဌမနမ မး အပါအဝင္
ျပည္ေထမင္စ္ု အငင့္အဖြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ အရအသံုးေငစ္မရင္း လ မထမး္ က္ကို ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္
(္) တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အရအသံုးေငစ္မရင္း မ မးကို နိုင္ငံေတမ္သမၼတက တမဝန္ေပးအပ္ေသမ က န္ဒုတိယသမၼတ တစ္္ဦးက
ဦးေငမင္စ္စ္စ္္ျပး တိုင္းေဒသႀကးသို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ အရအသံုးေငစ္မရင္း လ မထမး္ က္ကိုဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သို့ တင္ျပရမည္။
(ဂ) ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သ ည္ (၁) ျပည္ေထမင္စ္ုနယ္ေျမအသံုး စ္ရိတ္မ မးပါရိွေသမ ျပည္ေထမင္စ္ု၏အရအသံုး္န္႔မွန္းေျ္ေငစ္မရင္း တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္မ မးအတက္ ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မရန္ပံုေငမွ

ဘ႑မေငမ မးကိုသင့္ေလ မ္သလို ျဖည့္ငည္းေပးျ္င္း

အထူးကိစ္ၥတစ္္ရပ္အေနျဖင့္

ေထမက္ပံ့ျ္င္း ေ္ းေငမ မး္င့္ျပ်ိဳျ္င္းအပါအဝင္ ျပည္ေထမင္စ္ု၏ဘ႑မေင အရအသံုးငိုင္ရမဥပေဒၾကမ္း သို႔မဟုတ္ ေနမက္ထ ပ္ဘ႑မေင
္ြဲ႔ေဝသံုးစ္ြဲ႔ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္သို႔ေထမက္္ံတင္ျပရမည္
(၂) ဘ႑မေရးငိုင္ရမ ေငမင္ရက္သင့္သ ည့္ကိစ္ၥမ မးကို အၾကံျပ်ိဳနိုင္ေရးအတက္ ေငမင္ရက္ရမည္
(၃) ္ိုင္မမေသမဘ႑မေရးစ္နစ္္ ျဖစ္္ေပၚေစ္ေရးအတက္ ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္က ဥပေဒျပဌမန္း၍ တမဝန္ေပး အပ္သည့္
ကိစ္ၥရပ္မ မးကိုေငမင္ရက္ရမည္။
(ဃ)

ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သ ည္

ျပည္ေထမင္စ္ု၏

အရအသံုး္န္႔မွန္း ေျ္ေငစ္မရင္း

တိုင္းေဒသႀကးသို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္မ မးအမး

ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မရန္ပံုေငမွ ဘ႑မေငမ မးကို သင့္တင့္ေလ မက္ပတ္စ္မျဖည့္ငည္း ေပးျ္င္း အထူးကိစ္ၥ တစ္္ရပ္အေနျဖင့္ ေထမက္ပံ့ျ္င္း
လိုအပ္မည့္ေ္ းေငမ မး

ထုတ္ေ္ းျ္င္းတို႔ပါဝင္သ ည့္

ျပည္ေထမင္စ္ု၏ဘ႑မေငအရအသံုးငိုင္ရမဥပေဒၾကမ္းကိုျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္သို႔

တင္ျပနိုင္ေရးအတက္ နိုင္ငံေတမ္သ မၼတထံသို႔ေထမက္္ံတင္ျပရမည္။

ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ [၁၀]

ဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ ာႏွင့္တို္င္ပင္ၿပးေနမက္ ထုိဘတ္ဂ က္အငိုျပ်ိဳလႊမကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး
လႊတ္ေတမ္တင္ေငးောႏးာႏိုင္ရန္အတက္ တင္သင္းလိက
ု ္သည္ (မ မးေသမအမးျဖင့္ ေအမက္တိုဘမလ)။ လႊတ္ေတမ္မွ သေဘမတူ္င့္
ျပ်ိဳပါက

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရ

ဘတ္ဂ က္ဥပေဒၾကမ္းသည္

ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မေရးဝန္ႀကးထံသ႔ို

ေရမက္ရွိျပး

ထိုမွတစ္္ငင့္ ဒုတိယသမၼတဥးေငမင္ေသမ ဘတ္ဂ က္ေကမ္မရွင္သ႔ေ
ို ရမက္သည္။ ဘတ္ဂ က္ေကမ္မရွင္က စ္စ္္ေငးသံုးသပ္ျ္င္းာႏွင့္
လိုအပ္သလို

ျပင္ငင္ျဖည့္စ္က္ျ္င္းကို

ျပည္ေထမင္စ္ုေငစ္မရင္း
အမးလံုးကို

ေငမင္ရက္သည္။

ေ္ါင္းစ္ဥ္တစ္္္ုျဖစ္္ေသမ

တစ္္လုးံ တည္းေပါင္းစ္ည္းကမ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွ

ေငလံုးေငရင္းေထမက္ပံ့ေငမ မးာႏွင့္

ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတေ
္ တမ္သ႔ို

ဘတ္ဂ က္မ မးအမးလံုးကုိ

ပံ့ပိုးကူညမႈမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္

တင္သင္းလိုက္သည္။

ျပည္ေထမင္စ္ုလတ
ႊ ္ေတမ္

အတည္ျပ်ိဳ္ က္ရၿပးေနမက္ ေနမက္ငုးံ အတည္ျပ်ိဳေပးသူမွမာႏုိင္ငံေတမ္သမၼတျဖစ္္သည္။
ဘ႑ေရးာႏွစ္္၏ တစ္္ဝက္ေက မ္ေက မ္အေရမက္တင္ အစ္ိုးရသည္ ပံုမွန္ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္တင္သင္းသည့္ပုစ္
ံ ံအတိုင္း ေနမက္ငက္
တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္ကို ျပင္ငင္သည္။ ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္သည္ အစ္ိုးရဌမနမ မးာႏွင့္ ာႏို္င္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွလအ
ို ပ္ေသမ ေနမက္ထပ္
7

ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္တင္ သမၼတ

ဒုသမၼတာႏွစ္္ဥး

စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္

ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္

ဘ႑မေရးဝန္ႀကး

ေနျပည္ေတမ္ေကမင္စ္ ဥကသဌ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

ဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္၁၄ဥးပါဝင္သည္။ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္၏ဘတ္ဂ တ္ျပင္ငင္္ က္မ မးကိုမက္္ရိုစ္းပမးေရးအရေသမ္လည္ေကမင္း ာႏိုင္ငံေရးလိုအပ္္ က္အရေသမ္လည္ေကမင္း
လုပ္ေငမင္ရသည္လည္းရွိသည္။
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ရန္ပုေ
ံ ငမ မးအတက္ ျပင္ငင္ျ္င္းျဖစ္္သည္။8 ပံုမွန္ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတိုင္းပင္ ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္ဥပေဒၾကမ္းကို
ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္က သံုးသပ္စ္စ္္ေငးၿပး လႊတ္ေတမ္ာႏွင့္ သမၼတမွအတည္ျပ်ိဳၿပးပါက ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးအတက္ ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္ကို သတ္မွတ္
္ ေ
ြဲ႔ ဝေပးသည္။ ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္တင္ အသံုးစ္ရိတ္
္န္႔မွန္း္ က္မ မးကို ျပင္ငင္ေျပမင္းလြဲ႔ျ္င္းျဖစ္္ေသမ္လည္း ထိုိျပင္ငင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ မးကို ထုတ္ျပန္ေၾကညမျ္င္းျပ်ိဳေလ့မရွိပါ။
လႊတ္ေတမ္မွ အတည္ျပ်ိဳၿပးပါက ရန္ပံုေငမ မးကို သက္ငိုင္ရမ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး
သို႔ ျမန္မမ့စ္းပမးေရးဘဏ္မွတစ္္ငင့္ ဘ႑မေရးဝန္ႀကးဌမနက လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည္။ အတည္ျပ်ိဳၿပးေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး
ဘတ္ဂ က္မ မးကို သက္ငိုင္ရမဘတ္ဂ က္ဌမနသိ႔ု ဥးစ္မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးၿပး ဘတ္ဂ က္ဌမနမွတစ္္ငင့္ ျမန္မမ့စ္းပမးေရးဘဏ္ကို သံုးကမ
သက္ငိုငရ
္ မ ဌမနငိုငရ
္ မအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးပိ႔သ
ု ည္။9

၂.၃ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ဥပေဒျပ်ိဳေရးလုပင
္ န္းတမဝန္မ မး
၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးကို ဥပေဒျပ်ိဳ္င့္ အ္န္ဘ႑မမ မးေကမက္္ံစ္ုေငမင္း္င့္
ာႏွင့္ ၎တိ႔လ
ု က္ေအမက္၌ရွေ
ိ သမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးကိုစ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည္ (ေဘမင္ကက္- ၅)။ ျပည္ေထမင္စ္ုဥပေဒမ မးာႏွင့္မငန္႔က င္
ပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးသည္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၂ ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္း (ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၁)
ပါကိစ္ၥရပ္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး

သက္ငိုငရ
္ မ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး

တစ္္္ုလုးံ ကိုျဖစ္္ေစ္

တစ္ိတ္တပိုင္းကိုျဖစ္္ေစ္

သက္ေရမက္ေသမ ဥပေဒမ မးျပဌမန္းာႏုိင္သည္။
ေဘမင္ကက္-၅။ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ တမဝန္ာႏွင့္ လုပင
္ န္းရပ္မ မး
အပိုဒ္ ၁၈၈။
တိုင္းေဒသႀကးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္သ ည္ ဇယမး-၂ တင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ တိုင္းေဒသႀကးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းပါ
ကိစ္ၥရပ္မ မးနွင့္စ္ပ္လ ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္္ဝန္းလံုးအတက္ေသမ္လည္းေကမင္း တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္
တစ္္စ္ိတ္တစ္္ေဒသအတက္ေသမ္လ ည္းေကမင္း အမဏမသက္ေရမက္ေစ္ရန္ ဥပေဒျပ်ိဳ္င့္ရိွသ ည္။
အပိုဒ္ ၂၄၉။
ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ

ျပဌမန္း္ က္မ မးနွင့္မငန္႔က င္လွ င္

တိုင္းေဒသႀကးသို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္က

တိုင္းေဒသႀကးသို႔မဟုတ္

ဥပေဒျပ်ိဳနိုင္ေသမကိစ္ၥရပ္မ မးသို႔

ျပည္နယ္အစ္ိုးရ၏

သက္ေရမက္ပ ံ႕ာႏွံ႔သည္။

အုပ္္ ်ိဳပ္မႈအမဏမသည္
ထို႕ျပင္

ျပည္ေထမင္စ္ု

ဥပေဒတစ္္ရပ္ရပ္အရ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစ္ိုးရအမး ေငမင္ရက္္င့္ျပ်ိဳသည့္ကိစ္ၥရပ္မ မးသို႔လ ည္း သက္ေရမက္ ပ ံ႕ာႏွံ႔သည္။
အပိုဒ္ ၂၅၄။
(က) တိုင္းေဒသႀကး

သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္မ မးက ဇယမး-၅ ပါ အ္န္အ္မ မးကိုဥပေဒနွင့္အညေကမက္္ံ၍ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပံုေငသို႔ ေပးသင္းရမည္
(္) တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ မးသည္ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပံုေငမ မးကို ဥပေဒနွင့္အည သံုးစ္ြဲ႔္င့္ရိွသ ည္။
အပိုဒ္ ၂၅၆။ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစ္ိုးရသည္ (က)

တိုင္းေဒသႀကး

သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ဝန္ႀကးဌမနမ မးနွင့္

ယင္းတို႔၏လက္ေအမက္ရွိ

အစ္ိုးရဌမနမ မး

အဖြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏

လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈမ မးကို ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ျပဌမန္း္ က္မ မးနွင့္အ ည ျဖစ္္ေစ္ရန္လ ည္းေကမင္း တည္ငြဲ႔ဥပေဒပါျပဌမန္း္ က္မ မး
နွင့္အည ျဖစ္္ေစ္ရန္လ ည္းေကမင္း စ္မံ္န္႔္ြဲ႔ျ္င္း လမ္းညႊန္ျ္င္း ႀကးၾကပ္ျ္င္း စ္စ္္ေငးျ္င္း ျပ်ိဳရမည္
(္) မိမိတိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း တမဝန္ထမ္းေငမင္လ က္ရိွေသမ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔႕အစ္ည္းမ မး၏ လုပ္ငန္း
ေငမင္ရက္မႈမ မးကိုလည္း ဥပေဒနွင့္အ ည ႀကးၾကပ္ျ္င္း စ္စ္္ေငးျ္င္း ေပါင္းစ္ပ္ညႇိနိႈင္းေပးျ္င္းျပ်ိဳနိုင္သ ည္။

ရင္းျမစ္္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ
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ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ

အပိုဒ္

ဘ႑မေငအရအသံုးငိုင္ရမဥပေဒပါ

၁၀၃(င)

တင္

‘ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္ က

လ မထမးေသမရေငမ မးာႏွင့္

သက္ ငိုင္ရမဘ႑မေရးနွစ္္အတက္

္င့္ျပ်ိဳထမးေသမသံုး ေငမ မးအျပင္

ျပဌမန္းထမးသည့္

ေနမက္ထပ္ရေငမ မးလ မထမးရန္ာႏွင့္

ျပည္ေ ထမင္စ္ု၏
သံုးေငမ မး္င့္ျပ်ိဳရန္

လိုအပ္သည့္အ္ါ ဘ႑မေင္ြဲ႔ေဝသံုးစ္ြဲ႔ေရးဥပေဒကိုအထက္ပါနည္းလမ္းမ မးအတိုင္း ျပဌမန္းေငမင္ရက္ရမည္’ ဟုျပဌမန္းထမးသည္။
9

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး၏ ထုတ္ျပန္ထမးေသမ ဘတ္ဂ တ္မ မးသည္ ျပည္ေ ထမင္စ္ုမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးလိုက္သည့္ ေနမက္ငံုးအသံုးျပ်ိဳရမေနရမကို ေဖမ္ညႊန္းရန္

မလိုအပ္ေပ။

ျပည္ေထမင္စ္ုမွ

ရရွိေသမ

ရေငကို

မည္သည့္

အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမွ

ေနမက္ငံုးရရွိ

စ္မရင္းသင္းထမးသည္။

9

အသံုးျပ်ိဳသည္ငိုျ္င္းထက္

ဘ႑မေရးဥးစ္းဌမနေအမက္တင္သမ

ဇယမး-၂တင္ ျပဌမန္းထမးေသမ လုပ္ပိုင္္င့္နယ္ပယ္မ မးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရ၏ တမဝန္ဝတၱရမးအ္ ်ိဳိ႕ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကး အစ္ုိးရမ မးထံသ႔ို လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္ၿပး က ယ္ျပန္႔ေသမ က႑ႀကးရွစ္္္ုပါဝင္သည္။ ၎တိ႔မ
ု ွမ၁။ ဘ႑မေရးာႏွင့္စ္မံကိန္းက႑
၂။ စ္းပမးေရးက႑
၃။ စ္ိုက္ပ ိ်ိဳးေရးာႏွင့ေ
္ မးျမ ေရးက႑
၄။ စ္မ္းအင္ လၽွပ္စ္စ္္ သတၱ်ိဳာႏွင့္သစ္္ေတမက႑
၅။ စ္က္မႈလက္မႈက႑
၆။ ပို႔ေငမင္ေရး ငက္သယ္ေရးာႏွင့္ ေငမက္လပ
ု ္ေရးက႑
၇။ လူမႈေရးက႑
၈။ စ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရးက႑တိ႔ျု ဖစ္္ၾကသည္။
အငိုပါက႑ႀကးတစ္္္္
ု င္းစ္၏ ေအမက္တင္ ဇယမး-၂ က သက္ငိုငရ
္ မက႑အလိုကလ
္ ုပ္ပ္င
ို ္္င့္မ မးကို သတ္မွတ္ျပဌမန္းေပးထမး
သည္။ ဥပမမ စ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ က႑ႀကးေအမက္၌ အိမ္တင္းစ္က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မးအမး ထည့္သင္းေပးထမးျ္င္းမ ်ိဳိးျဖစ္္
သည္။

က႑တစ္္္ု္ င္းစ္ေအမက္ရွိ

က႑္သ
ြဲ႔ ုးံ ္ုပါဝင္ေသမ္လည္း

လုပ္ပိုင္္င့္နယ္ပယ္အေရအတက္ျ္င္းမတူညေပ။

ဘ႑မေရးက႑ေအမက္၌

၁၁

ဥပမမ

စ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရးက႑ေအမက္၌

္ုအထိပါဝင္ေနျ္င္းမ ်ိဳိးျဖစ္္သည္[၁၁]။

ထို႔အျပင္

ျပည္နယ္/တိင
ု ္းေဒသႀကး လုပ္ပိုင္္င့္မ မးာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုလုပ္ပိင
ု ္္င့္မ မး ထပ္ေနသည္ဟု ယူငာႏိုင္ေသမ ေနရမအမ မးအျပမးလည္း
ရွိသည္။ ဥပမမ စ္းပမးေရးာႏွင့္ ကူးသန္းေရမင္းဝယ္ေရးက႑ႀကးေအမက္၌ အလမးတူအေျ္အေနမ မးကို ေတ႕ာႏုိင္သည္။

၂.၄ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ ေအမက္အစ္ိးု ရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးယာႏၲရမးဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေငမက္ပု ံ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတင္းတင္
ရန္အတက္

္႐ုံးိုင္အငင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အငင့္

ာႏိုင္ငံေရး

အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္

ဘ႑မေရးငိင
ု ္ရမတမဝန္ဝတၱမ မးကို

ေက းရမအုပ္စ္ာႏ
ု ွင့္ရပ္ကက္အငင့္

္ေ
ြဲ႔ ဝထမ္းေငမင္

ေက းရမအငင့္စ္သည္ျဖင့္

အငင့္အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိး

ဖြဲ႔႕စ္ည္းထမးရွိသည္ (ပံု-၄)။ အ္န္ဘ႑မမ မးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးလက္ေအမက္္ဌ
ံ မနအသးသးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပ္င
ို ္လုပ္ငန္းမ မးမွ
ေကမက္္ံၾကေသမ္လည္း အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနသည္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအငင့္ငင့္
ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုတင္ ဗဟို္ က္က ေသမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းျဖစ္္သည္။ အ္န္ေကမက္္ံျ္င္းာႏွင့္ ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးငျြဲ႔ ္င္းမ မးကို ္႐ုံးိုင္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္
ေက းရမအုပစ္
္ ု ာႏွင့္ ရပ္ကက္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းအငင့္ငင့္က အဓိကတမဝန္ယူေငမင္ရက္သည္။
ပံု- ၄။ ျမန္မမာႏုိငင
္ ၏
ံ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အပ
ု ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးအငင့္ငင့္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံု10
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္တင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအငင့္ငင့္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ရသ
ွိ ည္။
ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကး
ခ႐ိုိုင္
ၿမဳ႕နယ္်ားႏွင့္ စည္ပင္သာ
ယာေရးအဖ႕ြဲ မ်ား

ေက်းရာအိုပ္စို်ားႏွင့္ ရပ္ကက္
ေက်းရာ

အမ္ေထာင္စိုမ်ား

• ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကး ၁၄ ခို်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စိုနယ္ေျမတစ္ခို
• ခ႐ိုိုင္ ၇၄ ခို

• ၿမဳ႕နယ္ ၃၃၀
• စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၈၄ မွ ၄၀၀ ခန္႔အထ

• ေက်းရာအိုပ္စို ၁၃၆၁၈ ်ားႏွင့္ ရပ္ကက္ ၃၀၆၃
• ေက်းရာေပါင္း ၇၀၀၀၀ ခန္႔
• အမ္ေထာင္စိုေပါင္း ၁၀.၉ သန္း

ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္စ္မံ္န္႔္ြဲ႔မႈဌမန

စ္မံ္န္႔္ြဲ႔မႈယူနစ္္မ မးငိုင္ရမ အေျ္္ံကိန္းဂဏန္းမ မးာႏွင့္ ၂၀၁၄ ္ုာႏွစ္္ လူဥးေရ ာႏွင့္

အိမ္အေၾကမင္းအရမစ္စ္္တ မ္း ျပည္ေထမင္စ္ုအ စ္ုိးရအစ္ရင္္ံစ္မ [၈]

10

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးတို႔၏ ေျမဧရိယမအေနအထမး(အက ယ္အဝန္း)ကို လိုက္၍ ္ရိုင္အေရအတက္ ကမျ္မးသမးသည္။ ဥပမမ အရယ္အစ္မးပိုမိုႀကးမမးေသမ

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ မန္ျပည္နယ္ထက္ ္ရိုင္အေရအတက္ ပိုမ မးသည္။ အျ္မးတစ္္ဖက္တင္ လည္း ္ရိုင္အငင့္ေအမက္ရွိ ျမိ်ိဳ႕နယ္္မ
ြဲ႔ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး၏
လူဥးေရထူထပ္မႈကို လိုက္၍ အေရအတက္ကမျ္မးာႏိုင္သည္။ ဥပမမ လူဥးေရ မ မးျပမးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္ ျမိ်ိဳ႕နယ္
ရပ္ကက္အေရအတက္ ပိုမိုမ မးျပမးာႏိုင္သည္။

10

ေက းရမအုပ္စ္ုမ မး

၂.၅ ္႐ုံးိင
ု မ
္ မး
္႐ုံးိုင္တစ္္္တ
ု င္ ပ မ္းမွ အမးျဖင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ေလး္ု္န္႔ပါဝင္ၿပး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ေအမက္တင္ အႀကးငံုးအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ယူနစ္္ျဖစ္္သည္။ အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနမွ ္႐ုံးိုငအ
္ ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက စ္မံအုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးကိစ္ၥမ မးာႏွင့္ ္႐ုံးိုင္အတင္းရွိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မး
အ္ င္း္ င္းေပါင္းစ္ပ္ညိႇာႏိႈင္းေရးကို တမဝန္ယူေငမင္ရက္သည္။ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးထြဲ႔တင္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မး တင္ျပ
လမေသမဘတ္ဂ က္မ မးကို
ၫႊန္ၾကမးေရးမွ း

ာႏွင့္

္႐ုံးိုင္ဘတ္ဂ က္အျဖစ္္
စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္တ႔ထ
ို ံသ႔ို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအငင့္

တစ္္လုးံ တစ္ည္းတည္းေပါင္းစ္ည္းၿပး
တင္သင္းသည္။

ဘတ္ဂ က္အတင္းသိ႔ု

၎တိ႔က
ု

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး

တဖန္မွန္ကန္ေၾကမင္း

ေပါင္းစ္ပ္ထည့္သင္းျ္င္းတိ႔က
ု ို

ဘတ္ဂ က္

အတည္ျပ်ိဳျ္င္းာႏွင့္

ေငမင္ရက္ၾကသည္[၃][၁၂]။

အ္န္

ေကမက္္ံျ္င္းလုပ္ငန္းကို ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးက ေငမင္ရက္ေသမ္လည္း ္႐ုံးိုင္အပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကး
ဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္ထံ အဓိကတမဝန္္ံရသည္။11
ယ္ုအစ္ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တင္ ္႐ုံးိုင္အငင့္အမဏမပုိင္မ မးသည္ ရန္ပံုေင္ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္ျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး သးျ္မးလုပ္ပိုင္္င့္မရွိပြဲ႔
ေစ္မင့္ၾကည့္စ္စ္္ေငးျ္င္း စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ျ္င္းာႏွင့္ အစ္ရင္္ံျ္င္းလုပ္ငန္းမ မးအတက္သမ တမဝန္ရွိသည္။ သို႔ရမတင္ ျပည္ေထမင္စ္ု
ဝန္ႀကးဥးစ္ိုးသိန္း၏အငိအ
ု ရျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရသည္္႐ုံးိုင္ာႏွင့္ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မးသို႔ဘ႑မေရးလုပ္ပိုင္္င့္မ မးပိုမိုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးရန္စ္စ္ဥ္ေ
ငမင္ရက္လ က္ရွိၿပး ္႐ုံးုိင္ာႏွင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မးတင္ ရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို စ္မံေငမင္ရက္ာႏိုင္ရန္္င့္ျပ်ိဳသမးမည္ဟု သိရသည္ [၁၃]။

၂.၆ ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မး
ၿမိ်ိဳ႕နယ္မ မးသည္

ေက းရမအုပ္စ္ုမ မးကိုစ္ုေပါင္းထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပး

အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနမွ

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက

အုပ္္ ်ိဳပ္သည္။ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းကို လက္ေထမက္ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းာႏွင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံးံုးစ္မေရးႀကးတိ႔မ
ု ွ လက္
ေထမက္မ မးအေနာႏွင့္

ကူညပံ့ပိုးသည္။

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းသည္

ေက းရမအုပစ္
္ ုာႏွင့္

ရပ္ကက္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးအမး

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး ေပါင္းစ္ပ္ညိႇာႏိႈင္းေရးာႏွင့္ အ္န္ေကမက္္ံေရးတမဝန္မ မးကို ထမ္းေငမင္ရန္အတက္ တမဝန္္ေ
ြဲ႔ ဝေပးၿပး စ္မံကပ္ကြဲ႔
သည္။12ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့သူမ မးက

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းတင္

စ္မံ္ က္ရန္ပုေ
ံ ငမ မးာႏွင့္ပတ္သက္၍ငံုးျဖတ္ာႏုိင္သည့္အ္င့္

အမဏမမရွိပြဲ႔ ထိုရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို တိုက္႐ုံးိုကလ
္ ုပ္ငန္းေငမင္ရက္ရန္ တမဝန္ေပးအပ္ျ္င္း္ံရေသမဌမနမ မး (စ္ည္ပင္သမယမေရး
အဖ႕ြဲ႔ မ မးစ္သည္) က ထိန္း္ ်ိဳပ္စ္မံၾကသည္။ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးကို အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနက သံုးာႏွစ္္တစ္္ႀကိမ္
အစ္မးထိုး္န္႔အပ္သည္။
လက္ေထမက္ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းာႏွင့္

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံးံုးစ္မေရးႀကးတိ႔၏
ု အကူအညျဖင့္

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းသည္

ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးငျြဲ႔ ္င္းကြဲ႔့သ႔ေ
ို သမ မိမိ႐ုံးံုး၏ဘ႑မေရးကိစ္ၥမ မးကို စ္မံေငမင္ရက္သည္။ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ က္တင္ ႐ုံးံုးလုပ္ငန္း
ကုန္က စ္ရိတ္မ မးာႏွင့္ ္န္႔မွန္းအ္န္ေကမက္္ံရရွိေငမ မးကို ထည့္သင္းသည္။ ထိုဘတ္ဂ က္မ မးကို ္႐ုံးိုငအ
္ ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းငသိ႔တ
ု င္ျပ
ၿပး ၎မွ ္႐ုံးိုင္တစ္္္လ
ု ုးံ စ္မေပါင္းစ္ည္းကမ ဘတ္ဂ က္ဌမနသိ႔တ
ု င္ျပရသည္။13 ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံးံုးမ မးသည္ ျမန္မမ့စ္းပမးေရး
ဘဏ္တင္ စ္မရင္းတစ္္္ဖ
ု င့္လွစ္္ၿပး ရန္ပုေ
ံ ငမ မးလက္္ံျ္င္း ေကမက္္ရ
ံ ရွိေသမအ္န္ေငမ မးကို အပ္ာႏွံထမးျ္င္းတု႔ိကို ေငမင္ရက္ရ
သည္။
ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးအေနာႏွင့္

သက္ငိုင္ရမ႐ုံးံုးအတက္္ ေပးထမးေသမ

သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ္မ မးက ေရမက္ျ္င္းကြဲ႔သ
့ ႔ေ
ို သမ
အေရးေပၚကမလရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို

ရန္ပံုေငအျပင္ဘက္တင္

အထူးအေျ္အေနမ မးတင္

ေတမင္း္ံ္င့္ရွိသည္။

အကယ္၍

သံုးစ္၍
ြဲ႔ မရေသမ္လည္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအမဏမပိုင္မ မးထံမွ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရထံမွ

အကူအည

အ္ ္န
ိ ္မမရရွိာႏုိင္ပါက လယ္ယမစ္ိက
ု ္ပ ်ိဳိးေရးာႏွင့္ ငည္ေျမမင္းဥးစ္းဌမနကြဲ႔သ
့ ို႔ေသမ သက္ငိုင္ရမဌမနမ မးာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမန
မ မးမွ အကူအညမ မး တိုက္႐ုံးိုက္ေတမင္း္ံပိုင္္င့္ရွိသည္။
ေကမက္္ံရရွိေသမအ္န္အ္မ မးကို

မည္သည့္ဌမနသိ႔အ
ု ပ္ာႏွံသည္ငေ
ို သမအ္ က္မွမ

ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ုာႏွင့္တ္ု

မတူညေၾကမင္း

ေတ႕ငံုေမးျမန္းမႈမ မးမွ သိရသည္။ အ္ ်ိဳိ႕ကအေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနသိ႔အ
ု ပ္ာႏွံၿပး အ္ ်ိဳိ႕က ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး အစ္ိုးရ
မ မးထံသ႔ို တိုက္႐ုံးက
ို အ
္ ပ္ာႏွံသည္။ မည္သ႔အ
ို ပ္ာႏွံသည္ျဖစ္္ေစ္ ထိုအ္န္ေကမက္္ံရရွိေငမ မးသည္ ေနမက္ငုးံ တင္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကးသိ႔ေ
ု ရမက္ရွိရမည္ျဖစ္္သည္။ သို႔ေသမ္ မည္သည့္အတက္ေၾကမင့္ ထိုသ႔က
ို ြဲ႔ျပမးရေၾကမင္းကိုမူ မသိရေ္ ။ အ္န္ဘ႑မ
ေကမက္္ံရရွိမအ
ႈ ေျ္အေနကို ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ာႏွင့္ ္႐ုံးိုင္အငင့္အမဏမပိ္င
ု ္ာႏွစ္္မ ်ိဳိးလံုးထံသ႔ို အစ္ရင္္ံရသည္။ အ္န္ေပးေငမင္

11

အင္တမဗ းေျဖၾကမး္ က္

12

ဤအပိုင္းတင္ ပါဝင္ေသမေက းရမအုပ္စ္ုအပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွႈး ဟူေသမ အသံုးအာႏႈန္းအမး ရပ္ကက္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမႈး၏ တမဝန္ာႏွင့္ ဝတၱရမးမ မးအတိုင္းဟူပင္ မွတ္ယူာႏိုင္သည္။

13

အင္တမဗ းေျဖၾကမး္ က္

11

သူမ မးက

၎တိ႔ေ
ု ပးေငမင္ရမည့္

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္

လုပ္ငန္းလိုင္စ္င္

အ္န္အ္မ မးကို

ျမန္မမ့စ္းပမးေရးဘဏ္သ႔ေ
ို ပးသင္းရၿပး

ေပးသင္းၿပးေၾကမင္း အသိအမွတ္ျပ်ိဳစ္မကို ္႐ုံးိုငအ
္ ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးက ထုတ္ေပးသည္။
ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့ေသမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မး၏အငိအ
ု ရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးေပၚေပါက္လမၿပးေနမက္ပိုင္း
တင္

ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအရမရွိမ မးအမး

၎တိ႔၏
ု ေဒသအတက္မည္သည္တ႔က
ို ိုလအ
ို ပ္သည္ကို

တင္ျပ္င့္ရလမၿပး

မိမိတို႔

သေဘမထမးမ မးကို ေငးောႏးေဖမ္ထုတ္္င့္ပိုမိုရရွိလမၾကသည္ဟု ငိုသည္။ ယ္င္ကမူ ၎တိ႔၏
ု အၾကံဥမဏ္မ မးကို ရယူျ္င္းမရွိပြဲ႔
ငံုးျဖတ္္ က္မ မးကို ္ မွတ္္ြဲ႔့ၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။
ပံု-၅။ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကး၏ အ္န္ေကမက္္မ
ံ စ္
ႈ နစ္္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏အ္န္အမ မးစ္ုကို ၿမိ်ိဳ႕နယ္အငင့္တင္ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး
ငါးလိုပ္ငန္းဥးစးဌာန

သစ္ေတာဌာန

အင္းအိုင္ခန္

ခ႐ိုို္င္အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား

သစ္ေတာခန္

ၿမဳ႕နယ္အိုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေထ/အိုပ္

ပစၥည္းခန္
ဘးခန္

ရပ္ကက္်ားႏွင့္ ေက်းရာအိုပ္စို
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ းမ်ား
ေျမခန္
ယစ္မ်ဳးခန္
တာတမံခန္
ဓာတ္သတဳခန္

၂.၇ ေက းရမအုပစ္
္ မ
ု မးာႏွင့ ္ ရပ္ကက္မ မး
မ မးေသမအမးျဖင့္ ေက းရမငါးရမ္န္႔ကိုေပါင္းစ္ည္းၿပးေက းရမအုပ္စ္အ
ု ျဖစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းကမ ေက းရမအုပ္စ္အ
ု ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက တမဝန္ယူစ္မံ
အုပ္္ ်ိဳပ္သည္။ ရပ္ကက္ာႏွင့္ ရပ္ကက္အပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးမွမ ၿမိ်ိဳ႕ျပေဒသအတက္ျဖစ္္သည္။ ေက းရမအုပစ္
္ ုအပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးသည္
အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမန၏ တရမးဝင္ဝန္ထမ္းမ မးမဟုတ္ေသမ္လည္း ႐ုံးံုးာႏွင့္ တစ္္ကိုယ္ေရအသံုးစ္ရိတ္မ မးအတက္ ရန္ပုေ
ံ င
အနည္းငယ္ေထမက္ပံ့မႈကို ရရွိၾကသည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းထံသ႔ို လစ္ဥ္ပုမ
ံ ွန္အစ္ရင္္ရ
ံ ၿပး အစ္ုိးရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ယာႏၲရမးာႏွင့္ ျပည္သူလူထအ
ု ၾကမးတင္ အနးစ္ပ္ငုးံ ေနရမ၌ ရွိေနၾကသူမ မးျဖစ္္သည္ [၃]။
ေက းရမအုပစ္
္ ုအပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးသည္ ာႏိုင္ငံေတမ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယာႏၲရမး၏အနိမ့င
္ ုးံ အငင့္တင္ရွိၾကသူမ မးျဖစ္္ေသမ္လည္း ၎တို႔ကို
ရပ္မိရပ္ဖအဖ႕ြဲ႔ က

အၾကံဥမဏ္ေပးျ္င္းာႏွင့္

ပံ့ပိုးကူညေပးျ္င္းမ မး

ေငမင္ရက္သည္။ရပ္မိရပ္ဖမ မးသည္

ရပ္ရမအတင္း

ၾသဇမေညမင္းသူမ မးျဖစ္္ၿပး ေက းရမအုပ္စ္ု အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ းာႏွင့္ လိုအပ္ပါက ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ းကိပ
ု ါ ေက းရမအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္
ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကိစ္ၥမ မးအတက္ အၾကံဥမဏ္မ မးေပးၾကရသည္ [၁၄]။
ေက းရမအုပစ္
္ ု အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးသည္ ၎တိ႔၏
ု ေက းရမအုပစ္
္ ုမ မးအတင္း အစ္ိုးရအုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္ လံၿု ္ံ်ိဳေရးငိုင္ရမ ကိစ္ၥရပ္မ မးကို
တမဝန္ယူေငမင္ရက္ၾကသည္။
ေကမက္္ံျ္င္းစ္သည္တ႔မ
ို ွမ

မ မးေသမအမးျဖင့္

အျငင္းအ္ံုမ မးကိုေျဖရွင္းေပးျ္င္း

အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ မးျဖစ္္သည္

[၁၄]။

၂၀၁၂္ုာႏွစ္္မွစ္၍

ေျမယမ္န္ာႏွင့္

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္မ မး

ေက းရမအုပ္စ္အ
ု ုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးကို

လွ ်ိဳိ႕ဝွက္မြဲ႔ေပးစ္နစ္္ျဖင့္ ေရး္ ယ္ရန္ၫႊန္ၾကမး္ က္ ထုတ္ျပန္ထမးေသမ္လည္း လက္ေတ႕လိုကန
္ မက င့္သံုးမႈအေျ္အေနကိုမူ သိရွိ
ရျ္င္းမရွိပါ [၁၅]။
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ေက းရမအုပစ္
္ ုအပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးတင္

၎တိ႔၏
ု လုပ္ငန္းမ မး အထူးသျဖင့္

ဘတ္ဂ က္ကိစ္ၥရပ္မ မး၌

ကူညေငမင္ရက္ေပးမည့္

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး႐ုံးံုးာႏွင့္ ေက းရမအုပစ္
္ ုစ္မေရးႀကးတိ႔ရ
ု ွိၾကသည္။ သို႔ေသမ္ ယင္းတို႔၏အသံုးစ္ရိတ္ာႏွင့္ ရန္ပုေ
ံ ငငိုင္ရမလုပပ
္ ိုင္္င့္တမဝန္မွမ
မငိုစ္ေလမက္သမရွသ
ိ ည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ႐ုံးံုးလုပ္ငန္းစ္ရိတအ
္ တက္သမ ရန္ပုေ
ံ ငမ မးရရွိၾကသည္။ သို႔ရမတင္ အိမ္ေထမင္စ္ုမ မး
ရပ္မိရပ္ဖမ မးာႏွင့္

နးကပ္ေသမငက္ငေ
ံ ရးရွိသျဖင့္

အစ္ုိုးရ၏အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယာႏၲရမးအတင္းအေရးပါသူမ မးဟုငာႏ
ို ုိင္သည္။

အထူး

သျဖင့္ က ယ္ျပန္႔ေသမ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးာႏွင့္ ငက္စ္ပ္စ္ဥ္းစ္မးပါက ၎တိ႔၏
ု အ္န္းက႑မွမ ပိုမအ
ို ေရးပါ
သည္ကို သိာႏုိင္သည္။
ေက းရမအုပစ္
္ ုအပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးတင္ ၎တိ႔၏
ု အဓိကလုပ္ငန္းမ မးမွလ၍
ြဲ႔
က န္ေနရမမ မးတင္ အသံုးစ္ရိတ္သုးံ စ္္
ြဲ႔ င့္မရွိၾကေသမ္
လည္း ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့ေသမ ေက းရမအုပ္စ္အ
ု ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးက ရပ္ရမအတင္းဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးငိုငရ
္ မအထူးလိအ
ု ပ္္ က္မ မး အေျ္္ံ
အေငမက္အဥမ မး အေရးေပၚျပင္ငင္ရန္ရွိျ္င္း ေက းရမပလ
ြဲ႔ မ္းသဘင္မ မးာႏွင့္ အမးကစ္မးပမ
ြဲ႔ မးစ္သည္တ႔အ
ို တက္ မၾကမ္ဏငို
သလို ‘ေ္ါင္းစ္ဥ္မရွေ
ိ သမ အ္န္မ မး’ ကိုေကမက္္ေ
ံ လ့ရသ
ွိ ည္ဟုငသ
ို ည္။ ထိရ
ု ေငာႏွင့္ ကုန္က စ္ရိတ္မ မးကို ဘတ္ဂ က္တင္ အတိ
အလင္းေဖမ္ျပျ္င္းမရွိေပ။

၂.၈ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး (ျမ နစ္ပယ္႐ုံးုးံ မ မး)
ေယဘုယ အမးျဖင့္ ျမန္မမာႏု္ိင္ငံရွိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ စ္လံုးတင္ အနည္းငံုး စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ (ျမ နစ္ပယ္႐ုံးုးံ ) တစ္္ဖ႕ြဲ႔ ရွိသည္။
စ္ုစ္ုေပါင္းစ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မည္မွ ရွိသည္ကို အတိအက မသိရေသမ္လည္း ၂၈၄ ာႏွင့္ ၄၀၀ ၾကမးရွိာႏုိင္သည္ဟု ္န္႔မွန္းရ
သည္။14

ၿမိ်ိဳ႕နယ္စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္

ထန္းညႇိျ္င္း

ေရေပးေဝျ္င္းစ္သည္တ႔က
ို ို

ျမ နစ္ပယ္ဝန္ေငမင္မႈမ မးျဖစ္္ေသမ

ေငမင္ရက္ၾကေသမ္လည္း

အမိက
ႈ ္သိမ္းငည္းျ္င္း

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရထံမွ

လမ္းမးမ မး

ရန္ပုေ
ံ ငရရွိျ္င္းမရွိေ္ ။

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွ ေကမက္္ံေသမ ဝန္ေငမင္္ာႏွင့္ အ္န္မ မးတင္ ပစ္ၥည္း္န္ ဘး္န္ာႏွင့္ အျ္မးဝန္ေငမင္္အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိး
လိုင္စ္င္ေၾကးမ မး စ္သည္တ႔ပ
ို ါဝင္သည္။
ေဘမင္ကက္-၆။ ရန္ကန
ု ၿ္ မိ်ိဳ႕ေတမ္ရွိ ျမ နစ္ပယ္အ္န္အ္မ မးာႏွင့္ ဝန္ေငမင္မမ
ႈ မး
အမ မးျပည္သူလမ္း တံတမး ေရာႏႈတ္ေျမမင္း ပန္းျ္ံ ေစ္ းာႏွင့္ ကစ္မးကင္းမ မး ေငမက္လုပ္ျ္င္း ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းတို႔အတက္ ေကမက္္ံေသမ
အ္န္မွမ အေထေထ္န္ျဖစ္္သည္။
လမ္း တံတမး ေစ္ း ပန္းျ္ံ ကစ္မးကင္းာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမပိုင္အ ေငမက္အ ဥမ မးတင္ မးထန္း ညႇိျ္င္းအတက္ ေကမက္္ံေသမ အ္န္ကို
လွ ပ္စ္စ္္မး္န္ဟုေ္ၚသည္။
ေရ္န္မွမ မူစ္ည္ပင္သမယမပိုင္ေရကန္ ေရတ န္းစ္က္မ မးာႏွင့္လ မ္းေဘးဘံုဘိုင္ေ္ါင္းမ မးမွေရကိုသံုးစ္ြဲ႔ေသမအေငမက္အဥမ မးာႏွင့္ ေျမယမမ မးကို
ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သ ည္။
ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ၏အင္ဂ င္နယမဌမနကေျမေအမက္မိလမစ္နစ္္မ မးရွိေသမရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕လည္ေ္ါင္တ င္ မိလမ္န္ကို
၈.၅% ာႏႈန္းထမးျဖင့္ေကမက္္ံသ ည္။

ရင္းျမစ္္။ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ဝက္ဘ္ငိုက္www.ycdc.gov.mm

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ သည္ ေကမက္္ံရရွေ
ိ သမ အ္န္ အ္မ မးအမးလံုးကို ျမန္မမ့စ္းပမးေရးဘဏ္တင္ အပ္ာႏွံရၿပး သက္ငိုင္ရမ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရထံသ႔ို အစ္ရင္္ံရသည္။ ဘ႑မေရးာႏွစ္္ကုန္တင္ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္ထက္ပိုလွ ံေနေသမ ရန္ပုေ
ံ င
မ မးအမးလံုးကို သက္ငင
ို ္ရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ဌမနသို႔ ျပန္လည္ေပးသင္းရၿပး ေနမက္ငုးံ တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုရန္
ပံုေငထြဲ႔သ႔ို

ေရမက္သည္။

လိုေငျပေသမ

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွမမူ

သက္ငင
ို ္ရမျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရထံမွ

ဘ႑မေရးအကူအညကို ေ္ းေငပံုစ္ံျဖင့္ ရယူာႏိုင္သည္။15 စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္ ပိုလွ ံရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို ထိန္းသိမ္းထမးာႏိုင္
ျ္င္းမရွိသည့္အျပင္

လိုေငျပေသမအ္ါတင္လည္း

အတိုးာႏႈန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ေ္ းယူရေသမေၾကမင့္

၎တိ႔အ
ု ေနာႏွင့္

သက္ငင
ို ္ရမ

ဘတ္ဂ က္ာႏွစ္္ တစ္္ာႏွစ္္အတက္ ပိုေင လိုေငမရွိေသမ ဘ႑ေရးမွ ေျ္ကိထ
ု ိ္န္းသိမ္းထမးရန္ တန္းအမးေပးသလိုျဖစ္္ေနသည္ [၈]။
‘ျမ နစ္ပယ္႐ုံးုးံ ’

‘စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ ’

ာႏွင့္

‘စ္ည္ပင္သမယမေရးေေကမ္မတ’

တိ႔က
ု ို

အတူတူထမး၍

ေျပမငိုသုးံ

ာႏႈန္းေနၾကေသမ္လည္း စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးတိ႔၏
ု ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးာႏွင့္

14

ဤ္န္႔မွန္း္ က္၏ အနိမ့င
္ ံုးအေရအတက္သည္ ေနျပည္ေတမ္ ရန္ကုန္ာႏွင့ ္ မာႏၱေလးျမိ်ိဳ႕ အျပင္ဘက္ရွိ ျမိ်ိဳ႕နယ္မ မးကို အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။

15

အင္တမဗ းေျဖသူတစ္္ဥးမွ

မွတ္္ က္ျပ်ိဳသည္မွမ

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႔မ
ြဲ႔ မးသည္

ရွမ္င့္ရွိသည္ဟုငိုသည္။

13

ပံုမွန္အမးျဖင့္

၎တို႕၏

စ္မံကိန္း္င့္ျပ်ိဳေငာႏွင့္

ညမွ ေသမ

ရန္ပံုေင

အတိအက တူညျ္င္းမရွိေၾကမင္းကိုမူ သတိျပ်ိဳရပါမည္။ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးတိ႔၏
ု ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးသည္
လည္း စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးေငမင္ရက္ေနေသမ လုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ အလမးသ႑မန္တလ
ူ ုပ္ငန္းမ မးကိုအဓိကေငမင္ရက္
ေနၾကျ္င္းျဖစ္္ေသမ္လည္း ၎တို႔တင္ ကိ္ယ
ု ္ပို္င္ငုးံ ျဖတ္လုပ္ကိုင္္င့္ပိုမ မးၿပး အ္န္အ္မ မး ဝန္ေငမင္္မ မးကို ပိုမိုက ယ္ျပန႔္စ္မ
ေကမက္္ံာႏုိင္ကမ ရန္ပုေ
ံ ငမ မးျပန္လည္သုးံ စ္ရ
ြဲ႔ မတင္လည္း က ယ္ျပန္႔ေသမလုပ္ပိုင္
္ င့္မ မးရွိၾကသည္ [၁၆]။

14

အပိင
ု း္ ၃ - ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ိးု ရမ မး၏ ဘ႑မေရးအရလုပင
္ န္းတမဝန္မ မး
အဓိကသုေတသနေမး္န္း။

။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအတက္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒက သတ္မွတ္

ျပဌမန္းေပးထမးေသမ အ္န္ေကမက္္ံပိုင္္င့္ာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတ္က ္ံသုးံ စ္ရ
ြဲ႔ မည့္ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးမွမ အဘယ္နည္း။

အဓိကအ္ က္မ မး


၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအတက္ အ္န္ေကမက္္ံမႈာႏွင့္ က ္ံသံုး
စ္မ
ြဲ႔ ႈပိုင္းငိုင္ရမတမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး လမ္းၫႊန္္ က္မ မးကို ျပဌမန္းေပးထမးသည္။ သိ႔ရ
ု မတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအပါအဝင္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ

အ္န္းက႑ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး မေသ္ မမေရရမမႈမ မး မ မးစ္မရွိေနေသးသည္။


အဓိကအမးျဖင့္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၂ ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းပါကိစ္ၥရပ္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသ
ႀကးအစ္ိုးရမ မးတင္ အ္န္ဘ႑မမ မးကို က ္ံသုးံ စ္ရ
ြဲ႔ မည့္ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးရွိေနသည္။



ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ံပိုင္္င့္နယ္ပယ္မ မးကို ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၅ တင္
ျပဌမန္းထမးေသမ္လည္း အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးကိုမူ သက္ငိုင္ရမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးက ဥပေဒ
ျပဌမန္းာႏိုင္ေသမ နယ္ပယ္မ မးအတက္သမ သတ္မတ
ွ ္ာႏုိင္သည္။

၃.၁ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ိးု ရမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ပ
ံ ္င
ို ္
္ င့္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၅ ပါကိစ္ၥရပ္မ မးအတက္ အ္န္အ္မ မးကို ေကမက္္ံပင
ို ္္င့္ရွိ
သည္။ ထိုေကမက္္ံရရွိေငမ မးကို

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးရန္ပုေ
ံ ငမ မးအတင္းထည့္သင္းရသည္။ ၎တို႔တင္ ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္

ၿမိ်ိဳ႕ဝင္ေၾကး မွတ္ပုတ
ံ င္ေၾကးမ မး တရမး႐ုံးံုးမ မးမွ စ္ရင္္ လုိက္ေသမ ဒဏ္ေငမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွ ထည့္ဝင္ေသမ
ရန္ပုေ
ံ ငမ မးပါဝင္သည္ (ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၂)။16
ဇယမး ၅ တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ အ္န္ေကမက္္ံမႈငိုင္ရမလုပ္ပိုင္္င့္မ မး က ယ္က ယ္ျပန႔္ျပန္႔ေပးထမးေသမ္
လည္း လက္ေတ႕တင္မူ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ အ္န္ေကမက္္ံ္င့္မ မးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ရက္ာႏိုင္ရန္ လံုေလမက္
ေသမ အေသးစ္ိတအ
္ ္ က္အလက္မ မးကိုေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေ္ ။ ဥပမမ ၿမိ်ိဳ႕ဝင္ေၾကးေကမက္္ံမက
ႈ ြဲ႔့သ႔ို အ္ ်ိဳိ႕ေသမအ္န္ေကမက္္ံ
မႈမ မးတင္

ေကမက္္ံရမည့္

ကိစ္ၥရပ္ာႏွင့္ပတ္သက္၍

ရွင္းလင္းျပတ္သမးစ္မသိျမင္ာႏုိင္ေသမ္လည္း

‘ေျမယမာႏွင့္ပတ္သက္ေသမ

အ္န္မ မး’ ာႏွင့္ ‘ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္’ စ္သည္တ႔မ
ို ွမ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸါယ္ဖင့္ငိုေပးရန္ လိအ
ု ပ္ေနေသးသည္။17
အလမးတူပင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရဘတ္ဂ က္မ မးတင္ ေဖမ္ျပေသမအသံုးစ္ရိတ္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံု
အေျ္္ံဥပေဒထြဲ႔တင္ ရွင္းလင္းစ္မေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေပ။ ၂၀၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရဘတ္ဂ က္ထြဲ႔တင္ ရန္ပံုေင
အမ ်ိဳိးအစ္မး

ကိုးမ ်ိဳိးျဖစ္္ေသမ

တူးေဖမ္ထုတ္လုပသ
္ ည့္အ္န္

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္
အင္းာႏွင့္

ေျမ္န္

ေ္ မင္း္န္

ေရ္န္

တမတမံ္န္

သစ္္ေတမထက္ပစ္ၥည္း္န္

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ ရန္ပုေ
ံ ငမ မး

အိမ္္န္ာႏွင့္

ဓမတ္သတ်ိဳ
ဘး္န္ဟသ
ူ ည့္

အ္န္အမ ်ိဳိးအစ္မး ကိုးမ ်ိဳိးကိုသမေဖမ္ျပထမးသည္။ ထိအ
ု ္န္အမ ်ိဳိးအစ္မးမ မး၏ သေဘမသဘမဝာႏွင့္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒငိင
ု ္ရမ
ျပဌမန္း္ က္မ မးမွမ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္္သည္။


ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္ (ဇယမး- ၅ ပုဒ္မ ၂) တင္ အေဖ မ္ယမကမမ မး ထုတလ
္ ုပ္ျ္င္း ပုလင္းသင္းထုပ္ပိုးျ္င္း ျဖန္္
႔ ျ္င္း ာႏွင့္
လက္လေရမင္း္ ျ္င္းတိ႔ပ
ု ါဝင္သည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ကုန္သယ္လပ
ု ္ငန္း္န္သည္ အေဖ မ္ယမကမမ မးထုတ္လုပ္ျ္င္း
ပုလင္းသတ္ျ္င္းာႏွင့္

ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖ းျ္င္းတိ႔အ
ု တက္

ာႏွစ္္စ္ဥ္ပံုမွနေ
္ ကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္ၿပး

လုပ္ငန္းအရယ္အစ္မးာႏွင့္

သေဘမသဘမဝကိုလိုက၍
္
က ပ္ ၅၀၀၀ မွ က ပ္ ၄၅၀၀၀၀၀ အထိရာႏ
ွိ ုိင္သည္။ လက္လလုပင
္ န္းလိုင္စ္င္မ မးကိုမူ
ေစ္ းၿပိ်ိဳင္စ္နစ္္ျဖင့္ ္ ေပးေလ့ရွိသည္ [၁၇]။ ေသမက္သုးံ ေသမ အေဖ မ္ယမကမမ မး၏ မူလထုတ္လုပသ
္ ည့္ ေနရမ
အေဖ မ္ယမကမမ မးကို

သက္ငိုင္ရမငိုင္ေနရမတင္ပင္

ေသမက္သံုးျ္င္းရွိ/မရွိာႏွင့္

လုပ္ငန္း/ငိုငအ
္ ေနအထမးေပၚ

မူတည္ၿပးယစ္္မ ိ်ိဳး္န္မ မးလည္း ကျြဲ႔ ပမးေလ့ရွိသည္ (ဇယမး-၃တင္ပါရွေ
ိ သမလုပ္ငန္းရပ္မ မး) [၁၈]။18 ယစ္္မ ိ်ိဳးလိုင္စ္င္

16

ယ္ုအစ္ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တင္ ဇယမး- ၂ ာႏွင့္ ဇယမး- ၅ တို႔အတက္ ျပင္ငင္္ က္မ မးကို ျပည္ေထမင္စ္ုလႊတ္ေတမ္ တင္ေငးောႏးသံုးသပ္ာႏုိင္ရန္ တင္သင္းထမးၿပး

ျဖစ္္သည္။ ထိုအငိုျပ်ိဳ ထမးေသမ ျပင္ငင္္ က္အ သစ္္မ မးတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ အ္န္ေကမက္္ံမႈငုိင္ရမနယ္ပယ္အသစ္္မ မးာႏွင့္ ဥပေဒျပ်ိဳ္င့္
တမဝန္အသစ္္မ မးကို တိုး္ ႕ြဲ႔ သတ္မွ တ္ေပးရန္အ္ က္မ မးပါဝင္ာႏိုင္သည္။
17

ဤေနရမတင္ အေရးႀကးသိမွတ္ထမးရန္မွမ

လုပ္ပိုင္္င့္မ မးကို လက္ေတ႕က က အဓိပၸမယ္ေကမက္ ယူရမတင္ ျမန္မမအေရးအသမးာႏွင့္ အဂၤလိပ္အေရးအသမးႀကမး

ကမဟ္ က္ရွိာႏိုင္သည္။
18

လက္ရွိအ္ ိန္တင္ ျပည္ေထမင္စ္ု အစ္ိုးရသည္ ယစ္္မ ်ိဳိး္န္အျဖစ္္ အရက္ေသစ္မထုတ္ကုန္ တန္ဖိုး၏ ၅၀ ရမ္ိုင္ာႏႈန္းအထိ ေကမက္္ံ သည္။

15

အသစ္္မ မး ္ ေပးျ္င္းကိုမူ ္႐ုံးိုင္အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ းက ငံုးျဖတ္သည္။ လိုင္စ္င္သက္တမ္းတိုးျ္င္းကိမ
ု ူ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္
္ ်ိဳပ္
ေရးမွ းကငံုးျဖတ္ၿပး ျမန္မမ့စ္းပမးေရးဘဏ္သ႔ို ေပးသင္းရသည္။


ေျမယမ္န္ (ဇယမး-၅ ပုဒ္မ၁)သည္စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေျမမ မးာႏွင့္ ၿမိ်ိဳ႕ျပေဒသရွိေျမယမအ္ ်ိဳိ႕ကို ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည္။19 ေျမယမ္န္
ာႏႈန္းထမးမ မးသည္ ေျမယမအမ ်ိဳိးအစ္မးမ မးေပၚအေျ္္ံၿပး ကျြဲ႔ ပမးသလို ေျမယမအသံုး္ ပံုာႏွင့္ သက္ငိုငရ
္ မ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးေျမယမဥပေဒပါ

အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးအေပၚမူတည္၍လည္း

ကျြဲ႔ ပမးာႏုိင္သည္။

မ မးေသမအမးျဖင့္

တစ္္ဧကလွ င္ ၀.၂၅ က ပ္မွ ၂၅ က ပ္အထိ ေကမက္္ံေလ့ရသ
ွိ ည္[၁၉]။ ေက းရမအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံးံုးက ေကမက္္ံရရွေ
ိ သမ
ေျမ္န္၏ ၁ဝ% ကို ရရွိၿပး က န္ရွိသည္မ မးကို ၿမိ်ိဳ႕နယ္အပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ း႐ုံးံုးသို႔ ေပးသင္းရသည္ [၃]။


ေရ္န္ တမတမံ္န္ (ဇယမး- ၅ အပိုဒ-္ ၃) ငိုသည္မွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးမွ စ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ သမ ငည္ာႏွင့္
ေရေလွမင္တမံမ မးမွ ေရကိုသုးံ စ္သ
ြဲ႔ ျဖင့္ ေပးရေသမအ္န္ျဖစ္္သည္။ ေရ္န္/တမံ္န္ကို ငည္ေရသင္းစ္ိက
ု ္ပ ်ိဳိးေသမ စ္ိိက
ု ္
ေျမဧကေပၚအေျ္္ံ၍ ေပးေငမင္ရၿပး အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနက ေကမက္္ံသည္။20



သစ္္ေတမထက္ပစ္ၥည္း္န္ (ဇယမး- ၅ အပိ္ဒ
ု ္- ၁၂) သည္ တမးျမစ္္ကန္႔သတ္ထမးေသမ ကၽန္းသစ္္ာႏွင့္ သစ္္မမမ မးမွလ၍
ြဲ႔
က န္သစ္္ေတမထက္ပစ္ၥည္းမ မးအမးလံုးကို ေကမက္္ေ
ံ သမအ္န္ျဖစ္္သည္။ ထင္း မးေသး ႀကိမ္ ဝါး ငွက္သက
ို ္ ရွမးေစ္း
သနပ္္ါး ထင္း႐ုံးွ းင သစ္္ေမႊး ပ မးထက္ပစ္ၥည္းမ မး စ္သည္တ႔အ
ို ေပၚ ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္္သည္။ ယင္းကို သစ္္ေတမ
ဥးစ္းဌမနက ေကမက္္ံသည္။



ဓမတ္သတၱ်ိဳ္န္(ဇယမး- ၅ အပိ္ဒ
ု ္-၇)သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး ပိုင္ငိုင္ေသမနယ္ေျမအတင္း ဓမတ္သတၱ်ိဳ
ပစ္ၥည္းမ မး ထုတယ
္ ူျ္င္းအေပၚ ေကမက္ယူျ္င္းျဖစ္္ၿပး ေက မက္တင္းလုပ္ငန္းမ မး

သြဲ႔ထတ
ု ္ယူျ္င္း

အုတ္လုပင
္ န္း

စ္သည္တ႔ို ပါဝင္သည္။ ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့ေသမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းတစ္္ဥးက ထုတ္လပ
ု ္ေသမ အုပအ
္ ္ ပ္ေရ သြဲ႔ာႏွင့္
ေက မက္က င္းပမမဏတိ႔အ
ု ေပၚမူတည္၍အ္န္ေကမက္ယူေၾကမင္းရွင္းျပသည္။ ထိုအ္န္မ မးကို ၿမိ်ိဳ႕နယ္အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးမွ း
မ မးက ေကမက္္ံၾကသည္။


အင္းအိုင္္န္ (ဇယမး- ၅ အပိုဒ-္ ၅) မွမ ေရ္ ်ိဳိေ္ မင္းမ မးမွ ငါးဖမ္းျ္င္းကြဲ႔့သ႔ေ
ို သမ အမ မးျပည္သူပင
ို ္အရင္းအျမစ္္မ မး
ကိုအသံုးျပ်ိဳသည့္အတက္ ေကမက္္ံသည့္ အ္န္ေငျဖစ္္သည္။ ထိုအ္န္မ မးကို ေရျပင္အက ယ္အဝန္းာႏွင့္ လုပ္ငန္းပမမဏ
အႀကးအေသးေပၚမူတည္၍

ေကမက္္သ
ံ ည္။

ေရ္ ်ိဳိငါးလုပ္ငန္းအတက္

ေလလံေၾကးမ မးကို

မ မးေသမအမးျဖင့္

တင္ဒါၿပိ်ိဳင္ငိုင္ေစ္ၿပးငုံးျဖတ္ေလ့ရသ
ွိ ည္။ ထို႔အျပင္ ငါးဖမ္းေလွအမ ်ိဳိးအစ္မးာႏွင့္ ငါးဖမ္းနည္းလမ္းေပၚ အေျ္္ံ၍လည္း
ေကမက္ယေ
ူ လ့ရသ
ွိ ည္။
ထိုအ္န္ကို ေမးျမ ေရး ေရလုပ္ငန္းာႏွင့္ေက းလက္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး ဝန္ႀကးဌမနလက္ေအမက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဥးစ္းဌမနမွ ေကမက္ယူၿပး
ေကမက္ယသ
ူ ည့္ေနရမအမ ်ိဳိးအစ္မးကိလ
ု ိုက္၍
21

ထံသ႔အ
ို ပ္ာႏွံရသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

မ မးေသမအမးျဖင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရ

ေရ္ ်ိဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း

သို႔မဟုတ္

သတ္မွတထ
္ မးေသမ ကမ္းနးပင္လယ္အတင္း ရွိ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစ္သည္တ႔မ
ို ွ အ္န္ဘ႑မမ မးကို ေကမက္ယူ္င့္
ရွိသည္။ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရက က န္ျမန္မမ့ေရပိုင္နက္အတင္းမွ ပင္လယ္ငါးဖမ္းသေဘၤမအမးလံုးထံမွ အ္န္ေကမက္္ံသည္။


ပစ္ၥည္း္န္ (ဇယမး- ၅ တင္သးျ္မးျပဌမန္းထမးျ္င္းမရွ)ိ သည္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွ ေကမက္္ံေသမ ေနအိမ္
ပို္င္ငိုင္မႈ္န္ ေရ္န္ လမ္းမးာႏွင့္ အမိႈက္သမ
ိ ္းငည္းျ္င္း လုပ္ငန္းမ မးအတက္ အ္န္စ္သည္တ႔က
ို ို ေ္ၚေဝၚျ္င္းျဖစ္္သည္။
အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မး

သတ္မွတ္ျ္င္းသည္

အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးကို

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏

ေနအိမအ
္ ေငမက္အဥာႏွင့္

လုပ္ပိုင္္င့္ျဖစ္္ၿပး

လုပ္ငန္းအမ ်ိဳိးအစ္မးေပၚမူတည္၍

ရန္ကုန္ၿမ္ိ်ိဳ႕ေတမ္တင္မူ
္ျြဲ႔ ္မးသတ္မတ
ွ ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမ္ိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမွ သတ္မွတထ
္ မးေသမ ပစ္ၥည္း္န္ာႏွ်ိဳန္းထမးမ မးကို ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၄ တင္
ၾကည့္႐ုံးႈာႏို္င္သည္။
၂၀၀၈္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးက ေကမက္္ပ
ံ ိုင္္င့္ရွိေသမပစ္ၥည္း္န္မ မး (ဥပမမအပိ္ဒ
ု ္ ၁၇
ာႏွင့္၁) ကုိေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ယင္းာႏွင့သ
္ က္ငိုင္ေသမ တစ္္္ုတည္းေသမျပဌမန္း္ က္ကိုမူ ဇယမး- ၂ အပိုဒ္ ၁ (င) တင္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

အစ္ိုးရမ မးသည္

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ေကမက္္ံမည့္အ္န္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး

ဥပေဒ

ျပဌမန္း္င့္ရွိ္သည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။

19

အင္တမဗ းေျဖၾကမး္ က္

20

အင္တမဗ းေျဖၾကမး္ က္

21

ေက းရမအုပ္စ္ု အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမႈးမ မးျဖင့္ လူေတ႔ေမးျမန္းမႈမွ သတိျပ်ိဳရမည့္အ္ က္မွမ ငါးလုပ္ငန္းဥးစ္းဌမနမွ တမဝန္ေပးအပ္ပါက ေက းရမအုပ္စ္ု အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမႈးမ မးသည္

အင္းအိုင္္န္ကို ေကမက္္ံေပးရသည္ သို႔ေသမ္ မ မးေသမအမးျဖင့္ တစ္္ာႏိုင္တစ္္ပိုင္ တံငါသည္မ မးေပးေငမင္ရေသမ ေလွာႏွင့္ပိုက္္န္ အ္မ မးသမျဖစ္္သည္။

16



ဘး္န္ (ဇယမး-၅

အပိုဒ-္ ၆) သည္ေမမ္ေတမ္ယမဥ္မ မးာႏွင့္ ကုန္းတင္းေရေၾကမင္းသမးလမေရးယမဥ္မ မး အပါအဝင္

ယမဥ္အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးကို စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ (သို႔မဟုတ္ ၎တိ႔က
ု လုပ္ပင
ို ္္င့္လႊြဲ႔အပ္ထမးေသမအဖ႕ြဲ႔ ) မ မးက သက္ငိုင္ရမ
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတင္း ဥပေဒာႏွင့္အညေကမက္္ေ
ံ သမ အ္န္ျဖစ္္သည္။ ဘး္န္ကို ေမမ္ေတမ္ယမဥ္
မွတ္ပုတ
ံ င္ေသမေဒသတင္

ေကမက္္သ
ံ လို

ၿမိ်ိဳ႕ဝင္ေၾကးအျဖစ္္လည္း

ေကမက္္ံသည္။

ထို႔ေၾကမင့္

ဘး္န္မွမ

ာႏွစ္္ထပ္ကမ္းေကမက္္ံေသမ အ္န္ျဖစ္္ၿပး ယမဥ္မွတ္ပုတ
ံ င္ေသမ ေဒသတင္တစ္္ႀကိမ္ မွတ္ပုတ
ံ င္ထမးေသမ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွ အထက္ယမဥ္ျဖတ္သန္း္ ေကမက္္ံစ္္န္းမ မးတင္ တစ္္ႀကိမ္ေပးေငမင္ရသည္[၈]။ အ္န္ာႏႈန္းထမး
သည္ လမ္းအမ ်ိဳိးအစ္မးာႏွင့္ ယမဥ္အမ ်ိဳိးအစ္မး/တန္္ ိန္ေပၚတင္ မူတည္သည္။22
ထိအ
ု ္န္အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးတို႔အျပင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မး၌ ဇယမး-၅ တင္ အတိအလင္းေဖမ္ျပထမးေသမ ေအမက္ပါ
ကိစ္ၥရပ္မ မးအတက္လည္း အ္န္ေကမက္္ပ
ံ ိုင္္င့္ရွိသည္။


ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး ထိ္န
ိ ္း္ ်ိဳပ္မႈေအမက္ရွိ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရရွိေသမ ရေငမ မး (ဇယမး- ၅ အပိုဒ-္ ၈)



ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မရန္ပုံေငမွ ရရွိသည့္ဘ႑မေငမ မး ဥပမမ- ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု ျပည္ေထမင္စ္ု မွ
ေထမက္ပံ့ေင/လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငမ မး (ဇယမး- ၅ အပိုဒ-္ ၁၆)



တိုင္းေဒသႀကးတရမးလႊတ္ေတမ္

သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္တရမးလႊတ္ေတမ္အပါအဝင္

တိုင္းေဒသႀကး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျပည္နယ္အတင္းရွိ တရမး႐ုံးုံးမ မးက ္ မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငမ မး (ဇယမး- ၅ အပိုဒ-္ ၉) ဥပမမ ႐ုံးံုးေတမ္ကို မေထမြဲ႔့ျမင္ျပ်ိဳမႈ
္ိုးမႈ ေလမင္းကစ္မးမႈ ္ိုက္ရန္ျဖစ္္ပမးမႈ စ္သည္တ႔အ
ို တက္ ေပးေငမင္ရေသမ ဒဏ္ေငမ မး


တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္းရွိ စ္ည္ပင္သမယမေရးငိုငရ
္ မအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ ထည့္ဝင္ေငမ မး (ဇယမး- ၅
အပိုဒ-္ ၁၇) ဥပမမ အမ မးျပည္သူလမ္း တံတမး ပန္းျ္ံ အမးကစ္မးကင္း ေစ္ း ေရငုိးစ္န္႔ပစ္္ျ္င္းစ္ေသမ ဝန္ေငမင္မႈ
မ မးအတက္ ေကမက္္ံေသမ ရန္ပုေ
ံ ငမ မး [၂၀]။ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္ စ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မး ဟိုတယ္
မိုတယ္ ေစ္ း ေစ္ းငိုင္ာႏွင့္ ငိပ္္တ
ံ ံတမးမ မးစ္သည္တ႔မ
ို ွ လိုင္စ္င္ေၾကးအမ မးအျပမးေကမက္္ံရရွိေလ့ရွိသည္။

ထိုအ္ က္မ မးကိုမူတည္၍ ဇယမး-၅ တင္ျပဌမန္းထမးေသမ အ္န္ေကမက္္ံပိုင္္င့္အမ ်ိဳိးအစ္မးမ မးထြဲ႔မွ ၁၂ မ ်ိဳိးသမလွ င္ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ထြဲ႔တင္ ထင္ထင္ရွမးရွမးပါဝင္ေနေၾကမင္း ေတ႕ရွိရသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး
အစ္ိုးရမ မးသည္

ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒက

သတ္မွတ္ျပဌမန္းေပးထမးေသမ

အ္န္ေကမက္္ံပင
ို ္္င့္

နယ္ပယ္မ မးအမးလံုးကို

ေကမက္္ံမမ
ႈ ရွိဟု ထင္ျမင္ယူငာႏုိင္သည္။ သို႔ရမတင္ အမ မးျပည္သူေလ့လမသိရွိာႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ဘတ္ဂ က္အ္ က္အလက္မ မးတင္ အျပည့္အစ္ံုေဖမ္ျပထမးာႏုိင္ျ္င္း မရွိေသးေသမေၾကမင့္ ထိုသ႔ယ
ို တိျပတ္
ေကမက္္ က္္ ာႏုိင္ျ္င္းေတမ့ မရွိ္ပါ။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအမး

ဇယမး-

၅

ပါကိစ္ၥရပ္မ မးအတက္

အ္န္ေကမက္္ံ္င့္မ မး

အပ္ာႏွင္းထမးေသမ္လည္း

အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မး သတ္မွတ္ငုးံ ျဖတ္ရမတင္မူ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္း ဇယမး -

၂ တင္ ပါဝင္ေသမ

အေၾကမင္းအရမမ မး အတက္သမ သတ္မွတ္ာႏုိင္ျ္င္းျဖစ္္သည္။

၃.၂ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ အ္န္ေကမက္္မ
ံ င
ႈ င
ို ရ
္ မ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပး ၿ္ံ်ိဳငုသ
ံ းုံ သပ္္ က္
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ေန႔တဓူဝအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးကို ၎တိ႔၏
ု
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမ (အ္န္း ၅ အပိုဒ္ ၂၄၉-၂၅၃) အ္န္းတင္ ျပဌမန္းထမးသည့္အတိုင္းသမ ေငမင္ရက္္င့္ရွိၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးသို႔ တင္သင္းငံုးျဖတ္ာႏုိင္ေသမ ဥပေဒမ မးကိလ
ု ည္း ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၂ ျဖင့္ (သို႔မဟုတ္
အျ္မးျပည္ေထမင္စ္ုဥပေဒမ မးက သးျ္မးျပဌမန္းေပးထမးသည့္အတိုင္းဟု) ကန္႔သတ္ျပဌမန္းေပးထမးသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ျပည္နယ္
ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အ္န္ေကမက္္ံ္င့္မ မးသည္လည္း ဇယမး-၂ ပါ၎တို႔၏ ဥပေဒျပဌမန္း္င့္မ မး အတိုင္း
ျဖစ္္သည္ဟု ေယဘုယ ငိုာႏုိ္င္သည္။23
၁။

ဘ႑မေရးာႏွင့္စ္မံကိန္းက႑ - ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးရန္ပုံေငမ မးထြဲ႔မွေန၍ ာႏုိင္ငံတင္းရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးျပ်ိဳလုပ္ျ္င္း
ေဒသတင္းစ္မံကိန္းေရးငျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ အေသးစ္မးစ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးသိ႔ု ေ္ းေငမ မးထုတ္ေ္ းျ္င္း

22

ဘး္န္မ မးကို စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလး ျမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတလက္ေအမက္ရွိ ျဖတ္သန္းသမးလမမႈအေကမက္အ္န္ဌမန

(တိုးဂိတ္မ မး)မ မးမွ တငင့္ေကမက္္ံေသမ္ လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ မွေမမ္ေတမ္ယမဥ္ လိုင္စ္င္ေၾကးမ မးကိုမည္သည့္ အတိုင္းအတမပမမဏ
အထိေကမက္္ံသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။
23

ျ္င္း္ က္အ္ ်ိဳိ႕မွမ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ အ္န္း- ၅ အပိုဒ္- ၂၅၀ တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ ‘ာႏိ္ုင္ငံေတမ္တည္ၿငိမ္ေရး ရပ္ရမေအး

္ မ္းသမယမေရးာႏွင့ ္ တရမးဥပေဒစ္ိုးမိုးေရးာႏွင့္သက္ ငိုင္ေသမ ကိစ္ၥရပ္မ မး’ တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရကို ကူညေငမင္ရက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထမးသည္။

17

၂။

စ္းပမးေရးက႑- ျပည္ေထမင္စ္ု ဥပေဒမ မးာႏွင့္အညေငမင္ရက္ေသမ စ္းပမးေရး ကူးသန္းေရမင္းဝယ္ေရးာႏွင့္ သမဝါယမ
လုပ္ငန္းမ မး

၃။

စ္ိုက္ပ ိ်ိဳးေရးာႏွင့္ေမးျမ ေရးက႑- အပင္ာႏွင့္သးာႏွံဖ က္ပိုးမႊမးေရမဂါ ကမကယ္ေရး ဓမတ္ေျမၾသဇမသံုးစ္ျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ ထုတ္လုပ္
ျဖန္႔ျဖ းျ္င္း တိရစ္မန္ေမးျမ ေရးလုပင
္ န္းာႏွင့္ ေရ္ ်ိဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစ္သည္တ႔ို အက ်ိဳံးဝင္သည္။

၄။

စ္မ္းအင္ လၽွပ္စ္စ္္ သတၱ်ိဳာႏွင့သ
္ စ္္ေတမက႑-

အလတ္စ္မးာႏွင့္

အေသးစ္မး

လၽွပ္စ္စ္္ဓမတ္အမး

ထုတ္လပ
ု ္ျဖန္႔ျဖ းေရး

ငမးာႏွင့္ငမးထက္ပစ္ၥည္း ေက မက္မ က္ရတနမ ျဖတ္ေတမက္ျ္င္း ေသးျ္င္း ေက း႐ုံးမထင္းစ္ိုက္္င္းာႏွင့္ အပန္းေျဖဌမန
မ မးစ္သည္တ႔ို ပါဝင္သည္။
၅။

စ္က္မႈလက္မႈက႑ - အိမတ
္ င္းစ္က္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္က ေငမင္႐ုံးက္ရန္သတ္မတ
ွ ္ထမးသည့္
စ္က္မႈလုပင
္ န္းမ မးမွအပ အျ္မးစ္က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မး ပါဝင္သည္။

၆။

ပို႔ေငမင္ေရး ငက္သယ္ေရးာႏွင့္ေငမက္လုပေ
္ ရးက႑

-

တိုင္းေဒသႀကးသိ႔မ
ု ဟုတ္

ငိပ္ကမ္းမ မး သေဘၤမငိပ္မ မး ငိပ္္ံမ မး လမ္းမ မး တံတမးမ မးာႏွင့္

ျပည္နယ္ကစ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္

ျပည္နယ္/တိ္င
ု ္းေဒသႀကးအတင္းရွိ

ယမဥ္မ မး

အမးလံုးအက ်ိဳံးဝင္သည္။
၇။

လူမႈေရးက႑

-

တိုင္းရင္းေငး

လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ မး

သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ္မ မး

ႀကိ်ိဳတင္ကမကယ္ေရး

ကုန္တင္ကုန္္ လုပ္ငန္း ျပတိုက္ာႏွင့္စ္မၾကည့္တိုက္မ မး ဇမတ္႐ုံးုံ ႐ုံးုပ္ရွင္႐ုံးုံာႏွင့္ ဓမတ္ပုံ ပန္း္ ပန္းပု စ္သည့္ျပပမ
ြဲ႔ မးအက ်ိဳံး
ဝင္သည္။
၈။

စ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရးက႑- ၿမိ်ိဳ႕ျပ အိုးအိမ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာႏွင့္ အျ္မးစ္ည္ပင္သမယမေရးကိစ္ၥရပ္မ မးပါဝင္သည္။

ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ အတိအက ျပဌမန္းထမးျ္င္း မရွိေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ဥပေဒျပ်ိဳေရးတမဝန္မ မး
မွမ က ယ္ဝန္းၿပး အစ္ိုးရဘတ္ဂ က္တင္ ပံုမွန္ထည့္သင္းေဖမ္ျပထမးသည့္ ဌမနငိုငရ
္ မမ မးာႏွင့္ာႏုိင္ငံပုိင္စ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မး၏ အ္န္း
က႑ကအဓိက ေနသည္ (ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၅ ာႏွင့္ ၆)။ စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ရေသမ ဌမနအမ ်ိဳိးအစ္မးကိုလက
ို ္ၿပး မည္သည့္အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို
တိုက္႐ုံးိုကစ္
္ မံ္န္႔္ၾြဲ႔ ကမည္ကို ငံုးျဖတ္ၾကျ္င္းျဖစ္္ေၾကမင္း ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့သည့္ အစ္ိုးရအရမရွိတစ္္ဥးကငိသ
ု ည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး ဘတ္ဂ က္အတင္းရွိ ေ္ါင္းစ္ဥ္အမ မးအျပမးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မးလက္ေအမက္္ဌ
ံ မန္ြဲ႔
မ မး၏အသံုးစ္ရိတ္မ မး ျဖစ္္ေနသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမန လက္ေအမက္္ံဌမနမ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကး
အစ္ိုးရမ မးအေနာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရထံမွ မည္သည္တို႔က
္ ိုေမွ မ္လင့္ေနမည္ကို အလတ္တမ္းနမးလည္မႈမ မးျဖင့္ ေငမင္ရက္
ေနၾကသည္ဟု မွန္းငရသည္။

၃.၃ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ိးု ရဘတ္ဂ က္ကန
ိ း္ ဂဏန္းမ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပး မွတသ
္ မးရန္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အစ္ိုးရဘတ္ဂ က္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရဘတ္ဂ က္ာႏွင့္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုျ္င္းတူညသည္။ ရေငာႏွင့္အသံုး
စ္ရိတ္မ မးကို သက္ငိုငရ
္ မဌမန အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပင
္ န္းေ္ါင္းစ္ဥ္အလိုက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရေငအရင္းအျမစ္္အလိက
ု ္
(ကုန္သယ္လပ
ု ္ငန္း္န္ ဘး္န္စ္သျဖင့္) ေငစ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးျဖင့္ စ္မရင္းသင္းသည္။ ထိုသ႔စ္
ို မရင္းသင္းသည့္ပံုစ္ံမွမ အငင့္တစ္္္ု
တင္ လုပ္ရိုးလုပ္စ္ဥ္သမျဖစ္္ျပး ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့ေရးျဖစ္္စ္ဥ္၏ ကနဥးအငင့္တင္သမရွိေသးေၾကမင္း ၫႊန္းငိုေနေသမ အ္ က္
လည္းျဖစ္္သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္အေတမ္မ မးမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး၏
ေဒသငိုင္ရမဌမန္မ
ြဲ႔ မးာႏွင့္

ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး၏အသံုးစ္ရိတအ
္ ေနာႏွင့္ေဖမ္ျပေနေသးေသမ

ဘတ္ဂ က္က သက္ေသျဖစ္္သည္

(ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၆)။
အမ မးျပည္သူသရ
ိ ွိရန္ထတ
ု ္ျပန္ေပးေသမ ဘတ္ဂ က္ငိုင္ရမကိန္းကဏန္းမ မးသည္လည္း ရသံုးမွန္းေ္ ကိန္းဂဏန္းမ မးသမျဖစ္္ၿပး
အမွနတ
္ ကယ္ရေငာႏွင့္ ကုန္က ေငမ မး မဟုတ္ေ္ ။ ယ္ုအစ္ရင္္စ္
ံ မတင္ အသံုးျပ်ိဳထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးဘတ္ဂ က္ဥပေဒမွ စ္မံကိန္းေရးငထ
ြဲ႔ မးေသမ အသံုးစ္ရိတ္မ မးာႏွင့္ ္န္႔မွန္းေျ္အ္န္ရေငတို႔
ျဖစ္္ၾကသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ အမွန္တကယ္ေကမက္္ရ
ံ ရွိေသမ အ္န္ရေငာႏွင့္ အမွနတ
္ ကယ္သုးံ စ္ေ
ြဲ႔ သမကုန္က စ္ရိတ္တ႔မ
ို ွမ ရသံုးမွန္း
ေ္ စ္မရင္းတင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးာႏွင့္ ကျြဲ႔ ပမးေနာႏိုင္သည္။24

24

ဤစ္မတန္းေရးသမးစ္ဥ္တင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္အတက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကး ျဖည့္စ္က္ ဘတ္ဂ က္(ေနမက္ ငက္ တရ
ြဲ႔ န္ပံုေင)အတက္ တရမးဝင္

ထုတ္ျပန္ထမး္ က္ မရရွိေသးပါ။ လန္္ြဲ႔့ေသမ ာႏွစ္္မ မးအတင္းက ျပည္နယ္ာႏွင့ ္ တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေ တမ္သည္ ဘ႑မာႏွစ္္ေနမက္ငံုးေလးလပတ္အနးကမလတင္
ျဖည့္စ္က္ရန္ပံုေငမ မးကို ္င့္ျပ်ိဳေပးေသမ္လည္း ၎တို႔ကို ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးအမးလံုးအတက္ ထု တ္ျပန္အသိေပးရန္ မလိုအပ္ေပ။

18

ထိုကမဟ္ က္မ မး၏ အတိုင္းအတမကို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ေနမက္ငက္တြဲ႔ ဘတ္ဂ က္မတ
ွ စ္္ငင့္ေတမင္း္ံ
ေသမ ေနမက္ထပ္သုးံ စ္ေ
ြဲ႔ င ကိန္းဂဏန္းမ မးမွတစ္္ငင့္ တစ္္စ္ိတတ
္ ပိုင္း္န္႔မွန္းသိာႏုိင္သည္။ သို႔ရမတင္ ယ္ုစ္မတမ္းေရးသမး္ ိနအ
္ ထိ
၂၀၁၃-၁၄္ုာႏွစ္္

ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကို

တရမးဝင္ထုတ္ျပန္ျ္င္းမရွိေသးပါ။

ထို႔ေၾကမင့္

ေငစ္မရင္းာႏွင့္ အမွန္တကယ္သုးံ စ္ေ
ြဲ႔ ငအၾကမး ကမဟ္ က္ကို မသိရွိရေသးေသမ္လည္း ယ္င္ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္

ရသံုးမွန္းေျ္
ျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးအရ ဘ႑မာႏွစ္္တစ္္ာႏွစ္္အတင္း အမွန္တကယ္ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ ငသည္
ာႏွစ္္စ္တင္ ္န္႔မွန္းထမးသည့္ ဘတ္ဂ က္ပါကိန္းဂဏန္းမ မးထက္ ၉% မွ ၂၀% အထိပမ
ို မးာႏုိင္ေၾကမင္း သိရသည္။25
ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏွင့္ ာႏု္ိင္ငံပိုင္စ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးသည္ ၎တိ႔က
ု ိုယ္ပိုင္ရေငအရင္းအျမစ္္မ မးကို ဘတ္ဂ က္ထုတ္ျပန္
ေၾကညမရမတင္ ထည့္သင္းေလ့မရွိေသမ ‘အျ္မးေငစ္မရင္း’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ စ္မံ္န႔္္မ
ြဲ႔ ႈမ မးလည္း ရွိေသးသည္။ ၂၀၁၁- ၁၂ ဘ႑မာႏွစ္္
တင္ ‘အျ္မးေငစ္မရင္း’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ ဘတ္ဂ က္တင္ေဖမ္ျပထမးေသမ စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၄၄% ာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတ္၏ ၂၈% ္န႔္
ပါဝင္ေနသည္ [၁၀]။ ထိုိသို႔ေသမေငစ္မရင္းမ မး၏ ပမမဏာႏွင့္ သေဘမသဘမဝကို အမ မးသိေအမင္ ထုတ္ျပန္ျ္င္းမရွိေသမေၾကမင့္
ေနမက္ငက္တြဲ႔ ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကို သိရွိရသည့္တိုင္ေအမင္ အစ္ုိးရ၏ဘ႑မေရးက႑ ေငမင္ရက္္ က္မ မး အျပည့္အစ္ံု
ကို သိရွိာႏိုင္ျ္င္းမရွိေပ။
ျမန္မမာႏုို္င္ငံ၏ ဘတ္ဂ က္ငိုငရ
္ မစ္မရင္းဇယမးမ မးသည္ ာႏို္င္ငံတကမေငေၾကးရန္ပုေ
ံ ငအဖ႕ြဲ႔ အစ္ိုးရဘ႑မေရးငိုငရ
္ မ စ္မရင္းအင္းမ မး
မူေဘမင္ကသ
ြဲ႔့ ႔ို

ာႏုိင္ငံတကမစ္ံ္ ိန္စ္ၫ
ံ ႊန္းမ မးာႏွင့္

ကိုကည
္ ေစ္ရန္အတက္

မေရႊ႕ေျပမင္းာႏုိ္င္ေသမ

အရင္းအျမစ္္မ မးာႏွင့္

ေရႊ႕ေျပမင္းာႏို္င္ေသမ အရင္းအျမစ္္မ မးအပါအဝင္ အစ္ိုးရ၏ ဘ႑မေရးငိုင္ရမပိုငင
္ ိုင္မအ
ႈ မးလံုးကို အျပည့္အစ္ံုေဖမ္ျပရန္လိုအပ္ၿပး
လုပ္ေငမင္္ က္မ မးအမးလံုးကိုလည္း ေငစ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ာႏွင့္ အမ ်ိဳိးအစ္မးမ မးအမးလံုး အျပည့္အစ္ံုေဖမ္ျပရန္လိုသည္။ သိ႔မ
ု ွသမ
အစ္ိုးရ၏ ဘ႑မေရးလုပ္ေငမင္္ က္အမးလံုး ဘ႑မေရးအရ ဟန္္ က္ညေရရွည္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးာႏုိင္မႈာႏွင့္ ေငေၾကးလည္ပတ္စ္းငင္းမႈေ္ မ
ေမ႕ျ္င္း စ္သည့္အ္ က္မ မးကို စ္မ္းစ္စ္္သုးံ သပ္ာႏုိင္မည္ျဖစ္္သည္ [၂၁]။ ထိုသို႔ေသမ ာႏုိင္ငံတကမစ္ံ္ ိန္စ္ာႏ
ံ ႈန္းမ မးကို လိုက္နမက င့္သံုး
ာႏုိင္ေရးအတက္ အ္ ိန္ယူျပင္ငင္ရန္လအ
ို ပ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပ်ိဳပါသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတက္ လက္ရွိထုတ္ျပန္ေၾကညမေသမ
ဘ႑မေရးငိုငရ
္ မ အ္ က္အလက္မ မးသည္ အစ္ိုးရဌမနတစ္္္ု္ င္းစ္မွ ဘ႑မေရးငိုင္ရမကိန္းဂဏန္းမ မးကို ေပါင္းစ္ုေဖမ္ျပျ္င္း
ျဖစ္္ၿပး အေသးစ္ိတ္ပက
ို ေသမ ဘ႑မေရးအ္ က္အလက္မ မးလည္း အငင့္သင့္ရွိေနၿပျဖစ္္သည္။ ထိုသ႔အ
ို ေသးစ္ိတ္အ္ က္အ
လက္မ မးကို

တတ္ာႏုိင္သေလမက္

ထုတ္ျပန္ေပးျ္င္းျဖင့္

လတ္တေလမကမလတင္

မူဝါဒေရးငသ
ြဲ႔ ူမ မး

အရပ္ဖက္

အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္ စ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးအတက္ ပိုမိုရွင္းလင္းေသမ ျမင္ကင္းကိုေဖမ္ျပေပးာႏုိင္ေပလိမ့မ
္ ည္။

အက ဥ္း္ ်ိဳပာႏ
္ ွင့ ္ မွတသ
္ မးရန္ အ္ က္မ မး
သမုိ္ငး္ အစ္ဥ္အလမအရ ျမန္မမအစ္ိးု ရ၏ ဘ႑မေရးစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ စ္
ႈ နစ္္တင္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ႀႈ ကးမမးၿပး ပင့္လင္းျမင္သမမႈ နည္းပါးသည္။
ေဒသာႏၲရအ္န္ေကမက္္မ
ံ ႈာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္မွ အစ္ိုးရအရမရွိမ မးက အဓိကငံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးၾက
သည္။
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ ာႏုိငင
္ ေ
ံ ရး အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးာႏွင့ ္ ဘ႑မေရးက႑မ မး၌ ျပည္နယ္ာႏွင္တ
့ င
ို း္ ေဒသႀကး အစ္ုိးရမ မး၏
လုပပ
္ င
ို ္
္ င့္မ မးကို

တိးု ျမႇင္ေ
့ ပးသမးရန္ရည္ရယ္သည့္

ျပဌမန္း္ က္မ မးပါဝင္သည္။

ဥပမမအမးျဖင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

ဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္မ မးသည္ အ္န္ေကမက္္ံမအ
ႈ ေၾကမင္းအရမမ မးစ္မတိ႔ာႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္ၿပး လုပ္ပိုင္္င့္တမဝန္မ မးရွိလမသလို ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကး

လႊတ္ေတမ္မ မးကလည္း

သက္ငိုင္ရမဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းပါ

အေၾကမင္းအရမမ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး

ဥပေဒျပ်ိဳ္င့္

ရွိလမသည္။ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး အမဏမပုိင္မ မးတင္လည္း ရန္ပုေ
ံ ငက ္ံသုးံ စ္ျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပး လုပ္ပိုင္္င့္မ မးရွိလမၾကသည္။
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ျံ ္င္းာႏွင့ ္ အစ္ိးု ရအသံုးစ္ရိတင
္ င
ို ရ
္ မ
လုပ
ု ပ
္ င
ို ္
္ င့္မ မးအတက္

လမ္းၫႊန္
္ က္အ္ ်ိဳ႕ိ ပါဝင္ေသမ္လည္း

၎တိ႔၏
ု အ္န္းက႑ာႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပး

မေသ္ မမေရရမမႈမ မးကို

ေတ႕ေနရသည္။ ေတ႕ငံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္ လက္ရွိေငမင္ရက္ေနေသမ ဘ႑မေရးငိုင္ရမ
လုပ္ငန္းမ မးမွမ ယ္င္လုပ္႐ုံးိုးလုပ္စ္ဥ္မ မးအတိုင္း ငက္လုပ္ျ္င္း သုိ႔မဟုတ္ နမးလည္မႈျဖင့္ ေငမင္ရက္ျ္င္းမ မး ျဖစ္္ေနေသးေၾကမင္း
ေတ႕ရွိရသည္။
ဇယမး- ၂ တင္ေဖမ္ျပထမးေသမ ဥပေဒျပ်ိဳစ္မရင္းတင္ မပါဝင္သည့္ ကိစ္ၥရပ္မ မးအတက္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးတင္ အ္န္
ာႏႈနး္ ထမးမ မး သတ္မတ
ွ ျ္ ပဌမန္း္င့္ရွိ မရွိ မသိရေပ။ ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံု၏ ဇယမး- ၅ တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ အ္န္
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၂၀၁၂-၂၀၁၃ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကး ျဖည့္စ္က္ အသံုးစ္ရိတ္မ မးသည္ မူလဘတ္ဂ က္အသံုးစ္ရိတ္ထက္ ၁၇ရမ္ိုငာႏ
္ ႈန္း ပိုမိုမ မးျပမး္ြဲ႔့သည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၁-

၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျပည္ေထမင္စ္ု အသံုးစ္ရိတ္မ မးသည္လည္း မူရင္းဘတ္ဂ က္ ထက္ ၁၉ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း ၂၀ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း ၉ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း အသးအသး ပိုမို
သံုးစ္္
ြဲ႔ ြဲ႔့သည္။
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ေကမက္္ံာႏုိင္သည့္က႑မ မးကို ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးသတ္မွတ္ေရးာႏွင့္ စ္ုစ္ုေပါင္းေကမက္္ံရရွိာႏိုငည
္ ့္ အ္န္
ပမမဏသတ္မတ
ွ ္ေရးတင္မူ ဇယမး- ၂ ပါ ဥပေဒျပ်ိဳာႏုိင္သည့္ က႑မ မးတင္သမ လုပ္ပိုင္္င့္ရွိေနသည့္ သေဘမျဖစ္္သည္။
ၿ္ံ်ိဳငံု၍ငိုရေသမ္ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္ဖ
္ ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအတက္ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ မည့္ လုပပ
္ င
ို ္
္ င့္
တမဝန္မ မးကို သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးရမတင္ ပိမ
ု ရ
ို င
ွ း္ လင္းတိက ၿပး အသံုးစ္ရိ္တမ
္ မး သံုးစ္ပ
ြဲ႔ င
ို ္
္ င့္တင္မူ ရွငး္ လင္းျပည့္စ္ုစ္
ံ မေဖမ္ျပထမးာႏုိင္မႈ
မရွေ
ိ ၾကမင္း ေတ႕ရသည္။ အသံုးစ္ရိတ္သုးံ စ္ပ
ြဲ႔ ိုင္္င့္မွမ သေဘမသဘမဝအရ ပိုမို႐ုံးႈပ္ေထးၿပး ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္္ိုးရ၏ လုပ္ပိုင္္င့္မ မးာႏွင့္
ထပ္ေနျ္င္း ေရမယွကေ
္ နျ္င္းမ မးကို ေတ႕ရသည္။ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒေရးင္
ြဲ႔ ိန၌
္ ဇယမး- ၅ ရွိအ္န္ဘ႑မရင္းျမစ္္မ မးမွမ
တည္ရွိေနၿပးျဖစ္္ေသမ္လည္း

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏

ဘ႑မေငသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈငိုင္ရမ

လုပ္ပိုင္္င့္ာႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္

အျမင္သေဘမထမးမ မးမွမမူ ေကမင္းစ္မရင့္သန္ျ္င္းမရွိေသးေသမ အ္ က္ကိုလည္း တစ္္နည္းတစ္္ဖုံ ထင္ဟပ္လ က္ရွိေလသည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအငင့္
တိးု တက္လမသည္မန
ွ ေ
္ သမ္လည္း
လုပ္ေငမင္မႈမ မးာႏွင့္

ဘတ္ဂ က္မ မးကို

အမ မးသိေအမင္

ေရွ႕ငက္ေငမင္ရက္ရန္

ဘ႑မေရးစ္မံမတ
ႈ ႔က
ို ို

လူထုနမးလည္မႈ

အေသးစ္ိတ္္ျြဲ႔ ္မးျပထမးၿပး

ရွင္းလင္း္ က္မ မးပါဝင္ေသမ

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေငစ္မံေရးာႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ထုတျ္ ပန္ေၾကညမရမတင္

အမ မးအျပမးရွေ
ိ နေသးသည္။

ျမင့္တက္ေစ္ရန္အတက္ငိုလွ င္

ဘ႑မေရးအ္ က္အလက္မ မးကို

ာႏုိင္ငံတကမလက္္ေ
ံ သမ

လိုအပ္သည္။
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ပင့္လင္းျမင္သမမႈမ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးအငင့္

စ္ံ္ ိန္စ္ံၫႊန္းမ မးကို

ေငစ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးကို
ထုတ္ျပန္ေပးာႏုိင္ရန္လသ
ို လို
လိုက္နမက င့္သံုးာႏုိ္င္ရန္လည္း

အပိင
ု း္ ၄ - ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးရေငမ မး
အဓိကသုေတသနေမး္န္း။

။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ မည္သ႔ေ
ို သမ အ္န္ဘ႑မမ မးကို ေကမက္္ံရရွိ ၾကသနည္း။

အဓိကအ္ က္မ မး


၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္တင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရ၏ စ္ုစ္ုေပါင္းရေငမွမ က ပ္ ၁၃.၂ ထရလယမ္ရွိၿပး ဂ ဒပ၏ ၂၄% ာႏွင့္ ညမွ
သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရေငမွမ ၁.၂ ထရလယမ္ျဖစ္္ၿပး ဂ ဒပ၏ ၂% ာႏွင့္ ညမွ သည္။



ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး က ္ံသုးံ စ္ေ
ြဲ႔ ငမ မး၏ ၇၄% မွမ ေငစ္မရင္းဌမနမ မးာႏွင့္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏
ေငစ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ရွိၿပး အ္န္မွ ရရွိေငမွမ စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၂% သမရွိသည္။



ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အစ္ိုးရမ မးရေငတင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရ၏ပံ့ပိုးေငက အဓိကအက ငံုးျဖစ္္ၿပး ၂၀၁၃-၁၄
ဘ႑မာႏွစ္္တင္ ၄၈% ္န္႔ရွိသည္။

၄.၁ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသၾကး ရေငမ မးကို ၿ္ံ်ိဳငုသ
ံ ုးံ သပ္ျ္င္း
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးကို စ္တင္တည္ေထမင္္ ိန္မွစ္ၿပး ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈတင္ ၎တိ႔၏
ု အ္န္းက႑ကို ပိုမို
တိုးတက္လမေအမင္ ေငမင္ရက္္ြဲ႔့သည္။ အ္န္ေကမက္္ံ္င့္မ မး လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ု ဘ႑မေရးေထမက္ပံ့မႈမ မး ပိုမို
တုိးျမႇင့္ေပးျ္င္းသည္ ထိုရည္ရယ္္ က္အတက္ပင္ျဖစ္္သည္။
ပံု- ၆။ ျပည္နယ္ တိင
ု း္ ေဒသႀကးာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ရ
ု ေငမ မး26
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ာႏုိင္ငံ၏ စ္ုစ္ုေပါင္းအစ္ုိးရအသံုးစ္ရိတ္တင္ ရမ္ိုင္ာႏႈန္းအနည္းငယ္ကိုသမ ကိုယ္စ္မးျပ်ိဳသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈအ္န္းက႑မွမလည္း ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရာႏွင့္ယွဥ္လွ င္ မ မးစ္မ
ေသးငယ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ဘ႑မာႏွစ္္တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ုိးရ၏ စ္ုစ္ုေပါင္းရေငမွမ က ပ္၁၃.၂ထရလယမ္ (ဂ ဒပ၏၂၄%)ာႏွင့္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရေင ၁.၂ထရလယမ္ (ဂ ဒပ၏၂%) ကို ာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။27

၄.၂ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ လုပင
္ န္းက႑အလိက
ု ရ
္ ေငမ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္မ မးအတင္းရွိ ေ္ါင္းစ္ဥ္တစ္္္ု္ င္းစ္ကို အေၾကမင္းအရမႀကး သံုး္ုေအမက္တင္ အသးသးထည့္
သင္းထမးသည္။ ၎တို႔မွမ တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္ာႏွင့္ စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္ (အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑) အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဌမနမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမ
ယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး (ဌမနငိုင္ရမမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္႐ုံးုးံ မ မး) ာႏို္င္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးတုိ႔ျဖစ္္ၾကသည္။ ထိုက႑ႀကးသံုး္ုအနက္ စ္ုစ္ုေပါင္း
ရေင၏ ၇၃% ကို ဌမနငိုငရ
္ မမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္႐ုံးုးံ မ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ စ္မရင္းသင္းရၿပး ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးက ၂၄% ာႏွင့္
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑က ၃% အသးသးရွိၾကသည္။ သက္ငိုင္ရမက႑ႀကးတစ္္္ုစ္ေအမက္ရွိ ေ္ါင္းစ္ဥ္အေသးစ္ိတ္မ မးကို ေနမက္ငက္
တြဲ႔ - ၅ တင္ေဖမ္ျပထမးသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုင္လပ
ု ္ငန္းမ မး၏
အ္န္းက႑မ မး တမဝန္ာႏွင့္ ရည္ရယ္္ က္မ မးကို ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၆ ၌ေဖမ္ျပထမးသည္။
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ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့ ္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အမးလံုး၏ ရေငမ မး၌ ျမန္မမအစ္ိးု ရ၏ လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈအဝဝတင္ ာႏိုင္ငံပိုင္

လုပ္ငန္းမ မး၏ အ္ က္အ္ မက မႈ ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ အစ္ိုးရဌမနမ မးၾကမး ဘတ္ဂ က္ သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ မျပတ္သမးမႈ ေဝဝါးမႈမ မး ပါဝင္သည္ကို သိနမးလည္ထမးရေပမည္။
27

အျပည္ျပည္ငိုင္ရမ ေငေၾကးရန္ပုေ
ံ ငအဖ႕ြဲ႔ မွ ထုတ္ျပန္ေသမ ၂၀၁၄ ျပဌမန္း္ က္၄ အရ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စ္ုစ္ုေပါင္း ျပည္တင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (ဂ ဒပ)မွမ

က ပ္သန္းေပါင္း ၅၄၇၅၆ ျဖစ္္သည္။
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အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရွိ ရေငအမ မးစ္ုမွမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးာႏွင့္သက္ငိုင္ၿပး ပမမဏအနည္း
ငယ္သမလွ င္ ေငစ္မရင္း႐ုံးံုး တရမး႐ုံးံုးမ မးာႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးံုးမ မးာႏွင့္သက္ငိုင္သည္။ ေတ႕ငံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ထိုက႑ေအမက္တင္
ဝင္ေရမက္လမေသမ ရေငမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရမွ ေငလံုးေငရင္းေထမက္ပေ
ံ့ ငအျဖစ္္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔္
ု
ထမးေပးေသမ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ ငမ မးမွ အစ္ိတအ
္ ပိုင္းတစ္္္အ
ု ျဖစ္္ ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။ ယ္င္ာႏွစ္္မ မးာႏွင့္ မတူပြဲ႔
၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္မွစ္၍ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ ငကို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ၁၄ ္ုအမး က ပ္သန္းတစ္္ေထမင္စ္
အညအမွ ္ေ
ြဲ႔ ဝ္ ထမးေပးျ္င္းျဖစ္္ၿပး အထူးႀကိ်ိဳတင္ေပးေငအျဖစ္္ရရွၾိ ကသည္ [၃]။
ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ င၏ ပထမအသုတက
္ ို ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑မာႏွစ္္တင္ စ္တင္္ ထမးေပးၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး
တစ္္္ုလွ င္ က ပ္သန္းတစ္္ေထမင္စ္ာႏွင့္ ေဝးလံေ္ါင္ဖ မးၿပး အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မး အမးအနည္းငံုးျဖစ္္ေသမ ္ င္းျပည္နယ္အ
တက္ သန္းသံုးေထမင္ အသးသး္ ထမးေပး္ြဲ႔သ
့ ည္။ ထိုစ္ဥ္က အငိပ
ု ါရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနက ၿမိ်ိဳ႕နယ္
အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပး စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ ြဲ႔့ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ထိိန္း္ ်ိဳပ္စ္မံမႈေအမက္
တင္ရွိေနေစ္သည္ [၃]။ ၂၀၁၄-၁၅ တင္မူ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအမးလံုး အညအမွ ရရွိၾကျ္င္းမရွိေတမ့ေပ [၄]။
၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္အတက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး ဘတ္ဂ က္တင္ထည့္သင္းေဖမ္ျပျ္င္း မရွိေသမ္လည္း ေတ႕ငံုေမးျမန္းမႈမ မး
အရ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အငင့္တင္အေရးပါေသမ ရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္တစ္္္ုမွမ မြဲ႔ငာႏၵနယ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးရန္ပုေ
ံ င ျဖစ္္သည္။ ယင္းမွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးက ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ု္ င္းစ္အတက္ တစ္္ာႏွစ္္လွ င္က ပ္သန္းတစ္္ရမ ေထမက္ပံ့ေငေပးေသမ အစ္အစ္ဥ္
ျဖစ္္သည္။ ထိရ
ု န္ပုေ
ံ ငမွမ၂၀၁၃ ာႏိုဝင္ဘမလ ၁၅ ရက္တင္ စ္တင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမ ရန္ပုေ
ံ ငအမ ်ိဳိးအစ္မးအသစ္္ ျဖစ္္သည္။
မြဲ႔ငာႏၵနယ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးရန္ပုေ
ံ ငမွမ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ႊတ္ေတမ္ာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္ကိုယ္စ္မးလွယမ
္ မး၏ လမ္းၫႊန္
ႀကးၾကပ္မႈေအမက္တင္ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္မံ္ က္မ မး ေငမင္ရက္ရန္ျဖစ္္ၿပး ေရရရွိေရး ေက းလက္လမ္းတံတမးမ မး စ္မသင္ေက မင္း
ေငးေပး္န္းစ္သည္တ႔ို ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးာႏွင့္ အျ္မးၿမိ်ိဳ႕နယ္လအ
ို ပ္္ က္မ မးအတက္ အသံုးျပ်ိဳသည္ [၄]။ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငကို ၂၀၁၃၁၄ဘ႑မာႏွစ္္တင္

စ္တင္မိတ္ငက္ၿပး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ဘတ္ဂ က္တင္မေဖမ္ျပပြဲ႔

ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္

ေအမက္တင္ စ္မရင္းသင္းေဖမ္ျပသည္။
၂၀၁၃-၁၄ စ္မရင္းမ မးအရ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မး စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၂၄% ကိုရရွိၿပး အမ မးစ္ု ျဖစ္္ေသမ ၉၉.၇% မွမ ျပည္သူ႔
ေငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းဌမနမွ ရရွိျ္င္းျဖစ္္သည္။ က န္၀.၃% ကို ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရွင္လုပင
္ န္းာႏွင့္ ျမန္မမ့ငမးာႏွင့္ ေရထက္ပစ္ၥည္းလုပ္ငန္း
တို႔မွ ရရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ စ္ုစ္ုေပါင္းရေငမ မးကို ေအမက္ပါဇယမးတင္ အက ဥ္း္ ်ိဳပ္ ေဖမ္ျပထမး သည္။
ဇယမး-၁။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မေငကို က႑အလိက
ု ္
္ ျြဲ႔ ္မးထမးျ္င္း (က ပ္သန္း)
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အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးက႑

အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးဌမနမ မးာႏွင့္

(တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕ေန္ ်ိဳပာႏ
္ ွင့္

စ္ည္ပင္သမယမေရး အဖ႕ြဲ႔ မ မး

စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ)္

(ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္႐ုံးုးံ မ မး)28

ဧရမဝတ

၁၅၇၄

ပြဲ႔္းူု

၃၀၅၆

္ င္း

ာႏို္ငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မး

စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း

၆၃၆၆၁

၃၄၅၁၉

၉၉၉၃၄

၄၄၈၇၄

၁၉၀၇၆

၆၇၀၀၆

၂၀၆၆

၃၃၈၀၂

၁၄၁၀၂

၄၉၉၇၀

က္ င္

၂၄၁၄

၃၅၈၇၀

၁၇၁၆၀

၅၅၄၄၄

ကယမး

၁၂၁၄

၁၄၆၉၂

၈၃၁၇

၂၄၂၂၃

ကရင္

၁၄၉၉

၁၉၀၇၅

၉၄၅၄

၃၀၀၂၈

မေကး

၁၉၅၄

၁၁၄၁၂၄

၂၅၀၃၅

၁၄၁၁၁၃

မာႏၲေလး

၃၃၅၃

၈၅၄၈၀

၁၀၉၈၉

၉၉၈၂၂

မန္

၂၄၀၁

၂၀၀၄၂

၉၃၃၁

၃၁၇၇၄

ရ္ိင
ု ္

၁၁၁၀

၅၂၀၉၇

၂၅၆၈၄

၇၈၈၉၁

စ္စ္္ကင
ို း္

၂၃၃၇

၆၄၃၃၀

၂၉၇၇၀

၉၆၄၃၇

ရွမး္

၂၈၄၅

၁၀၅၃၅၈

၆၄၀၀၂

၁၇၂၂၀၅

တနသၤမရ

၂၀၄၅

၃၁၀၀၄

၁၃၅၇၂

၄၆၆၂၁

ရန္ကန
ု ္

၁၄၉၂

၁၆၄၄၈၀

၂၇၁၁

၁၆၈၆၈၃

စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း

၂၉၅၄၀

၈၄၈၈၈၉

၂၈၃၇၂၂

၁၁၆၂၁၅၁

ဤေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ အ္န္ေကမက္္ံရရွိေငမ မးကြဲ႔့သို႔ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အျ္မးရေငမ မးလည္း ပါဝင္သည္။
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ၿ္ံ်ိဳ၍ငိုရေသမ္ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္တင္ ရွမ္းျပည္နယ္က ဘ႑မေငအမ မးငံုးရရွိၿပး ရန္ကုန္ာႏွင့္ မေကးတိင
ု ္းေဒသႀကးတိ႔က
ု ေနမက္တင္
အစ္ဥ္လိုက္ရွိၾကသည္။ ထိုရန္ပုေ
ံ င၏အမ မးစ္ုကိုလည္း ဌမနငိုင္ရမမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ စ္မရင္းသင္းျ္င္း
ျဖစ္္သည္။ ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ရွမ္းျပည္နယ္

ဧရမဝတာႏွင့္ စ္စ္္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကးတိ႔က
ု
အမ မးငံုး

အစ္ဥ္လိက
ု ္ရွိၾကၿပး ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ အဓိကစ္မရင္းသင္းရသည္။

၄.၃ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရေငအရင္းအျမစ္္မ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရေငအရင္းအျမစ္္မွမ အကန္႔အသတ္မ မးစ္မရွိသည္။ ရေငစ္ုစ္ုေပါင္း၏ ၇၄% မွမ ဌမနမ မးာႏွင့္
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတိ႔ာႏ
ု ွင့္သက္ငိုငသ
္ ည္။ အ္န္အ္မ မးမွရရွိေသမ ရေငမွမ ၂၀၁၃-၁၄ တင္ စ္ုစ္ုေပါင္း၏ ၅%
္န္႔သမရွိသည္။ ယင္းကို ပံ-ု ၇ တင္ အေသးစ္ိတ္ေဖမ္ျပထမးသည္။
ပံု-၇။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မးာႏွင့ ္ အ္ ်ိဳးိ (က ပ္သန္းေပါင္း)

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာႏွင့္ ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးက ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးရေငမ မး၏ ၇၄% ကိုကိုယ္စ္မးျပ်ိဳသည္။

ရသံုးမွန္းေျ္ေငစ္မရင္းဌမနသည္၂၀၁၃-၁၄
ျပည္ေထမင္စ္ုမွေထမက္ပံ့ေငမ မးမွ

ဘတ္ဂ က္၏

ရေငမ မးျဖစ္္္သည္။

ရေငစ္ုစ္ေ
ု ပါင္းမွ

ထက္ဝက္္န္႔ကို

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ဌမန

ကိုယ္စ္မးျပ်ိဳၿပး
မ မးမွမမူ

အမ မးစ္ုမွမ
ဘ႑မေရးာႏွင့္

အ္န္ဝန္ႀကးဌမနလက္ေအမက္ရွိ အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးငိုင္ရမဌမနမ မးျဖစ္္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မးျပင္ငင္ေရးငျြဲ႔ ္င္း
ျပည္ေထမင္စ္ုေထမက္ပံ့ေငမ မးကို စ္ည္ပင္သမယမအဖြဲ႔႕မ မး ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးာႏွင့္ အျ္မးသက္ငင
ို ္ရမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအသးသးသို႔
တစ္္ငင့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည့္ တမဝန္ကိုယူရသည္။
ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည့္ ရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို ၂၀၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တင္ မွတ္တမ္းတင္ထမးေသမ္လည္း ၎မွ
တစ္္ငင့္က န္ဌမနငိုင္ရမ/အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသိ႔ု
ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးက

ျပန္လည္လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးမႈမ မးကိုမူ

ႀကးမမးေသမပိုေငကိုျပေလ့ရ္ၿွိ ပး

ထည့္သင္းေဖမ္ျပျ္င္းမျပ်ိဳပါ။

ထိုရန္ပံုေငမ မးကိုလက္္ံရရွသ
ိ ည့္

ထို႔ေၾကမင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

ဌမနငိုငရ
္ မမ မးက လိုေငကိုေဖမ္ျပသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္မ မးသည္ ယင္းမွတစ္္ငင့္ ျပည္ေထမင္စ္ု
ရန္ပုေ
ံ င လက္္ရ
ံ ရွိေသမ ဌမနမ မး၏ အသမးတင္ဘ႑မေရးအေျ္အေနကို သတ္မတ
ွ ္ငုးံ ျဖတ္ရန္ ျပည္စ္ုလ
ံ ုေ
ံ လမက္မႈမရွသ
ိ ည္ကို
သတိျပ်ိဳရမည္။
ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေင ရရွိၿပးေနမက္တင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းဌမနသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကး စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၂၄% ကို လက္္ရ
ံ ရွိသည္။ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးဝန္ႀကးဌမန လက္ေအမက္တင္ ၁၉၆၅ ္ုာႏွစ္္၌
စ္တင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္း္ြဲ႔့ေသမ
ေငမက္လပ
ု ္ေရးတင္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပင
္ န္းသည္
အဓိကအ္န္းက႑မွ

လမ္းပန္းငက္သယ္ေရးငိုင္ရမ

ေငမင္ရက္ေပးသည္။

စ္ုစ္ုေပါင္းဝန္ထမ္း ၂၃၀၀၀

အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မး
အနက္မွ ထက္ဝက္္န္႔မွမ

အင္ဂ င္နယမမ မးျဖစ္္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး အမးလံုးတင္႐ုံးံုး္မ
ြဲ႔ မးထမးရွိကမ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ အႀကးငံုးအစ္ုိးရဌမနမ မး
ထြဲ႔မွ တစ္္္ုအျဖစ္္ရွိေနသည္။ ဘ႑မေရးအရၾကည့္လွ င္လည္း ေအမက္ေျ္အငင့္ငင့္ကို လုပ္ပိုင္္င့္အမ မးငံုး ္ေ
ြဲ႔ ဝေပးထမးေသမ
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ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနတစ္္္ုျဖစ္္ၿပး

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္

ေငမက္လုပ္ေရးဝန္ၾကးဌမန၏

အသံုးစ္ရိတ္ာႏွင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းဌမနမ မး၏ အသံုးစ္ရိတ္မွမ မတိမ္းမယိမ္းရွိေနသည္ [၂၂]။
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဌမန၏

ရေငအရင္းအျမစ္္မ မးအမးလံုးာႏွင့္

အ္ ်ိဳိးအစ္မးတိ႔က
ု ို

အတိအက သိရွိရန္

မလယ္ကေ
ူ သမ္လည္း ရန္ပုေ
ံ ငမ မး၏အမ မးစ္ုမွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥလုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရက္ရန္အတက္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရက
္ ေပးေသမ

စ္မံ္ က္လ မထမးေထမက္ပံ့ေငမ မးအေပၚ

အဓိကအေျ္္ံသည္။

အေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္

စ္မံ္ က္မ မးကိုမူ

မ မးေသမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္မ မးက သတ္မွတ္ငုးံ ျဖတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ အတိအက ေျပမငိုာႏုိင္ျ္င္း
မရွိေသမ္လည္း

ျပည္ေထမင္စ္ုမွလ မထမးေထမက္ပံ့ေငမ မးမွမ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု

ရန္ပုေ
ံ ငလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ

အဓိကလမ္းေၾကမင္းတစ္္္ုျဖစ္္ေနၿပး ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးကို ထိန္းေက မင္းစ္စ္ဥ္ာႏုိ္င္မည့္ နည္းလမ္းတစ္္္ုလည္း
ျဖစ္္ေနသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ လက္ရွိၾကံ်ိဳေတ႕ေနရေသမ အေျ္အေနမွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ မးကို
တစ္္ဖက္မွ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေငမင္ရက္ေနသလို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အစ္ိုးရမ မး၏ အေျ္္ံအေငမက္အဥ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာႏွင့္
ပတ္သက္ေသမ စ္မ္းေငမင္ရည္မ မးကိပ
ု ါ တစ္္ပါတည္းျမႇင့တ
္ င္ေပးေနျ္င္းလည္း ျဖစ္္သည္။
ေဘမင္ကက္-၇။ လ မထမးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငာႏွင့္ အလတ္လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေင
လ မထမးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငငိုသည္မွမ သးျ္မးသတ္မွတ္ထမးေသမ ရည္ရယ္္ က္ ဥပမမ အေျ္္ံအေငမက္အဥအတက္ သးသန္႕သံုးစ္ြဲ႔ရန္
သေဘမတူည္ က္ျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ဘ႑မေငမ မးကိုငိုလိုသည္။
အလတ္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငငိုသ ည္မွမ မူလက္္ံရရွိသူက မိမိစ္ိတ္တိုင္းက စ္မံသံုးစ္ြဲ႔ာႏုိင္ရန္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ဘ႑မေငမ မးျဖစ္္ သည္။

ရင္းျမစ္္ [၄]

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတိတ႔ို
သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ တတိယအႀကးငံုးရေငအရင္းအျမစ္္ျဖစ္္ၿပး စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၁၇% ္န္႔ရွိသည္။ ထို
ရေငမ မးထြဲ႔မွ ၇၀% မွမ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္မ မးမွ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးမွ ရရွိျ္င္းျဖစ္္သည္။
ပံု-၈။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မးာႏွင့ ္ အ္ ်ိဳးိ အစ္မး (က ပ္သန္း)

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာႏွင့္ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသည္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

္န္႔ကိုရရွိၾကသည္။
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စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏

၇၅%

အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိေငမ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးရေင၏ စ္ုစ္ုေပါင္း ၅% ကိုကိယ
ု ္စ္မးျပ်ိဳၿပး ၎၏ထက္ဝက္မွမ
ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးမွ ရရွိျ္င္းျဖစ္္သည္။ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕မ မး၏ ၿမိ်ိဳ႕ျပဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈ
ေၾကမင့္ ထိုသ႔အ
ို ္ ်ိဳိးအစ္မးျဖစ္္ေနျ္င္းမွမ ထင္ရွမးေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမးတင္ ကိုယ္ပ္င
ို ္ရန္ပံုေငရွမေဖ
စ္ုေငမင္းာႏုိင္မႈ

စ္မ္းရည္မည္မွ ကမးျ္မးေနသည္ကို

ေဖမ္ျပေနေသမသက္ေသလည္းျဖစ္္သည္။

ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသၾကးမ မးသိ႔ု ရံပုေ
ံ ငမ မး္ေ
ြဲ႔ ဝ္ ထမးေပးရမတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပုေ
ံ င ရွမေဖာႏုိင္စ္မ္းကို
ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးျ္င္း
၎တိုင္းေဒသၾကးမ မးရွိ

ရွိ/မရွိမသိရေသမ္လည္း

ရန္ကုနာႏ
္ ွင့္မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕မ မး၏

ျပည္သူေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာႏွင့္

ကိုယ္ပိင
ု ္ရန္ပုေ
ံ င

ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးမွရရွသ
ိ ည့္

ရွမာႏုိင္စ္မ္းေၾကမင့္

ျပည္ေထမင္စ္ုမွရန္ပုေ
ံ င

နည္းပါးေနျ္င္းမွမ ၎တိ႔၏
ု ကိုယ္ပိုင္ရန္ပုေ
ံ င ရွမေဖာႏိုင္စ္မ္းေၾကမင့္ျဖစ္္ာႏုိင္သည္။

၄.၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရန္ပုေ
ံ ငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး
၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္တင္ ရန္ပုေ
ံ ငအမ ်ိဳိးအစ္မးေျ္မက္မ ်ိဳိး ္ျြဲ႔ ္မးမွတ္တမ္းတင္သည္။ ၎တု႔ိမွမ ေ္ းေငမွရေင ေငလံုးေငရင္း ရေင
အျ္မးရေင

ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွ

ရေင

အ္န္ရေငာႏွင့္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရမွ

ေထမက္ပံ့ေသမရေင

တိ႔ျု ဖစ္္ၾကသည္။29

ထိုအမ ်ိဳိးအစ္မးေျ္မက္မ ်ိဳိးအလိက
ု ္ ရရွိေသမရေငမ မးကို ပံု- ၉ တင္ေဖမ္ျပထမးသည္။
ပံု-၉။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္အလိက
ု ္ ရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရ၏ ေထမက္ပံ့ေငာႏွင့္ အျ္မးရေငမ မးသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၈၅% ္န္႔ရွိသည္

ပံုတင္ေဖမ္ျပထမးသလို ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရမွ ေထမက္ပံ့ေသမရေငသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၄၈% ရွိေနၿပး ၎တိ႔အ
ု နက္မွ
အမ မးစ္ုသည္ ျပည္္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရမွ အျ္မးပံ့ပိုးမႈမ မးာႏွင့အ
္ တူ ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသိ႔ေ
ု ရမက္ရွိသည္။ ထိုေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္
မ မးေသမအမးျဖင့္

စ္မရင္းသင္းေသမအျ္မးရေငမွမ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးတစ္္္ုလွ င္

က ပ္သန္းတစ္္ေထမင္စ္ရရွေ
ိ သမ

ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ ငျဖစ္္သည္။ ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကး ကရင္ျပည္နယ္ မေကးတိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ မန္ျပည္နယ္တို႔
တင္မူ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈ ေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ ငကို အျ္မးရေငမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ထည့္သင္းထမးသည္။
စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ အနည္းငယ္ေသမ အ္ ်ိဳိးအငမွ သမရွိေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအေတမ္မ မးမ မးသည္ ၂၀၁၃- ၁၄
ဘတ္ဂ က္အတင္း ‘အျ္မးရေငမ မး’ စ္မရင္းတင္ ဌမနငိင
ု ္ရမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း အမ မးအျပမးကိထ
ု ည့္သင္းထမးၾကသည္။ ထိုေငစ္မရင္း၏
အမ မးစ္ုျဖစ္္ေသမ ၆၇% ကိုျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကရရွိၿပး စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးက ၁၄% ာႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္
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ရေငအမ ်ိဳိးအစ္မး ္ျြဲ႔ ္မးသတ္မွတ္ျ္င္း အဓိပၸမယ္ယူင္ က္မ မးကို ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၇တင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသၾကး ဘတ္ဂ က္မ မးတင္

ရေငအမ ်ိဳိးအစ္မး ၈မ ်ိဳိး္ျြဲ႔ ္မး သတ္မွ တ္ ပါဝင္ေသမ္လည္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ာႏွစ္္အတင္း ရေငအမ ်ိဳိးအစ္မး ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ အတိုးရေငာႏွင့္ ေ္ းေငမွ ရရွိေငဟူ၍
မပါရွိေၾကမင္း သိရသည္။

25

စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတက ၁၁% အသးသးရွိၾကသည္။30 စ္ိတ္ဝင္စ္မးစ္ရမေကမင္းသည္မွမ တစ္္ာႏုိ္င္ငံလုးံ မွ စ္ည္ပင္သမယမေရး
အဖ႕ြဲ႔ မ မးအမးလံုး၏ ရေငမ မးကို ထိုေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ တညတညမတည္း ထည့္သင္းထမးသည့္ အ္ က္ျဖစ္္သည္။
‘ေငလံုးေငရင္းရေင’ မွမ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးစ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မး၏ ရေငမ မးကို အဓိကစ္မရင္းသင္းေသမ ေ္ါင္းစ္ဥ္
ျဖစ္္္သည္။ ႁ္င္း္ က္အေနာႏွင့္ ပြဲ႔္ူးတိုင္းေဒသႀကး ္ င္းာႏွင့္ က္ င္ျပည္နယ္မ မးတင္ ငင္းရြဲ႔မႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ ငက ပ္သန္းတစ္္
ေထမင္ကို

ထိုေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌

အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အသံုးစ္ရိတ္အေနျဖင့္

ထည့္သင္းျ္င္းရွိသည္။

ေငလံုးေငရင္းရေငမ မး

ရရွိသည့္အဓိကအရင္းအျမစ္္မ မးကို အေသးစ္ိတ္ မသိရွိရေသမ္လည္း မ မးေသမအမးျဖင့္ ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေငမင္မႈမ မးာႏွင့္ ေျမယမ
ကြဲ႔့သ႔ေ
ို သမ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးကို တစ္္ငင့္စ္မံသုးံ စ္္
ြဲ႔ င့္ရရန္ အတက္ ေ္ၚယူေသမ တင္ဒါေၾကးမ မးကို စ္မရင္းသင္းေလ့ရသ
ွိ ည္ [၂၃]။
အ္န္ရေငမ မးေအမက္တင္

ကုန္သယ္လုပင
္ န္း္န္

ေျမ္န္စ္သည္ျဖင့္

အရင္းအျမစ္္အလိက
ု ္္ျြဲ႔ ္မးစ္မရင္းသင္းထမးေလ့ရွိသည္။

ႁ္င္း္ က္အေနာႏွင့္ မာႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ က္ င္ျပည္နယ္တ႔တ
ို င္ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိေငမ မးကို က ပ္ ၈ သန္းာႏွင့္ ၃၅ သန္းဟူ၍
အသးသး လံုးေပါင္းေဖမ္ျပထမးသည္ကိေ
ု တ႕ရသည္။ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈမ မးသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏အ္ ်ိဳိးအငအေနာႏွင့္ အျမင့္
ငံုးရွိေနေသမေဒသမ မးမွမ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တင္ မာႏၲေလး ရန္ကန
ု ္ာႏွင့္ ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကးတိ႔ျု ဖစ္္ၾကသည္ (ပံု- ၁၀)။31
ပံု-၁ဝ။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး

ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးတိ႔၏
ု ရေငမ မးထြဲ႔တင္ ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ ေထမက္ပံ့ေငအ္ ်ိဳိးအငနည္းပါးသည္။

၂၀၁၃- ၁၄ တင္ ေ္ းငွမးထမးေသမ ရေငမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရွိ ရန္ပံုေငအမးလံုးသည္ ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသိ႔ေ
ု ရမက္ရွိသည္။ ထိုေင
ပမမဏသည္ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္၌လည္း ‘ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးသိ႔ု ေထမက္ပံ့ေင/ေ္ းေငမ မး’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္
လည္း ေဖမ္ျပထမးၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္‘ေ္ းယူရေင’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ာႏွင့္ ေယဘုယ အမးျဖင့္ အတူတပ
ူ င္
ျဖစ္္သည္။
‘ာႏိုင္ငံပိင
ု ္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရရွိေသမရေငမ မး’ ေအမက္တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကးပိုင္ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရရွိေသမရေငမ မးကို
မွတ္တမ္းတင္သည္။

ႁ္င္း္ က္အေနာႏွင့္

စ္စ္္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကးတင္

ယင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ရရွိေသမရေငကို

ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မး

ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ စ္မရင္းသင္းသည္။
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ဘတ္ဂ က္အမ ်ိဳိးအစ္မးမ မးအတက္ သတ္မွ တ္္ က္ပံုေသမရွိထမးေၾကမင္း အင္တမဗ းမ မးမွ သိရသည္။ အျ္မးရေငအျဖစ္္ ေငလံုးေငရင္းမဟုတ္ေသမ ပိုင္ငိုင္မႈမ မး

ေရမင္း္ မႈမွရေငမ မး

ေကမက္္ံေၾကးမ မးာႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ မးမွ ရရွိေငမ မးအျဖစ္္ မွတ္တမ္းျပ်ိဳထမးသည္။ အင္တမဗ းေျဖၾကမးသူမ မး ၏ ေျပမၾကမး္ က္မ မးအရ

ရံုးသံုးပစ္ၥည္းမ မးာႏွင့္ ကုန္ပစ္ၥည္းမ မးကို ေရမင္း္ ျ္င္းျဖင့္ ရေငမ မးရွိလမပါက အျဖမးရေင ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ထည့္ သင္းၾကသည္ဟု သိရသည္။ အစ္ိုးရဌမနမ မးာႏွင္ ့
ငက္စ္ပ္လုပ္ငန္းမ မး၏

ကန္ထရို က္စ္မ္ ်ိဳပ္ေဖမက္ဖ က္မႈမ မးာႏွင့ ္

လူတစ္္ဥး္ င္းအမး

္ မွတ္သည့္

ဒဏ္ေၾကးရရွိေငမ မးကိုလည္း

ဤေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ပင္

ထည့္သင္းၾကသည္ ။
31

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ေျမယမ္န္တင္ ေျမယမအသံုးျပ်ိဳသူမ မးမွ ေျမယမအသံုးျပ်ိဳ္င့္ လက္မွတ္ရရွိေစ္ရန္ အသံုးျပ်ိဳရသည့္ ကုန္က ေငမ မးပါ ပါဝင္သည္။ ေျမ္န္သည္ မည္သည္ ့

အတိုင္းအတမအထိ လက္ရွိအေနအထမးမ ်ိဳိးျဖင့္ ငက္ လက္ရွိေနမည္ကို ေရေရရမရမ မသိာႏိုင္ေပ။ လက္ရွိတင္ ေျမ္န္သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ရေင၏ ရမ္ိုင္ာႏႈန္း
အနည္းငယ္ကိုသမကို ယ္စ္မးျပ်ိဳလ က္ရွိသည္။

26

ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္အတင္း ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးအမ မးစ္ုသည္ ရေင၏အမ မးစ္ုကို ျပည္ေထမင္စ္ုမွ လႊြဲ႔
ေျပမင္းေပးေငမ မးအျဖစ္္လက္္ံရရွိၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။ ရန္ကုန္ မာႏၲေလး ဧရမဝတ ပြဲ႔္ူးတိုင္းေဒသႀကးမ မးာႏွင့္ မန္ျပည္နယ္တ႔တ
ို င္
သမ စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၅ဝ%ေက မ္ကို အျ္မးအရင္းအျမစ္္မ မးမွ ရရွိၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။ ျပည္ေထမင္စ္ုမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငၿပးလွ င္
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးမွ
ရရွိေသမရေငမ မးသည္ ဒုတိယအမ မးငံုးျဖစ္္သည္။

၄.၅ အ္န္ာႏွင့ ္ အ္န္မဟုတေ
္ သမ ရေငမ မး
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္

ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေငမင္မႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ေသမ

အမိႈကသ
္ ိမ္းငည္းျ္င္း

လမ္းမးထန္းျ္င္းာႏွင့္

ေရေပးေဝျ္င္း တို႔ကြဲ႔့သ႔ေ
ို သမ လုပ္ငန္းမ မးကို အဓိကတမဝန္ယူေငမင္ရက္ၾကသည္။ ၎တိ႔၏
ု
ရန္ပံုေငအရင္းအျမစ္္မ မးတင္
အုိးအိမ္္န္မ မး ာႏွင့္

ဘး္န္

အျ္မးဝန္ေငမင္မအ
ႈ ဖိုးအ္မ မး

လိုင္စ္င္ေၾကးမ မးာႏွင့္

စ္ည္ပင္သမယမအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွေပးအပ္ေသမ

ကုန္ပစ္ၥည္းာႏွင့္ ဝန္ေငမင္မအ
ႈ ဖိုးအ္မ မးပါဝင္သည္ [၂၄]။
စ္ုစ္ုေပါင္းရေငမ မးကို ္ျြဲ႔ ္မ္းစ္ိတ္ျဖမသံုးသပ္ျ္င္းသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရေငအရင္းအျမစ္္မ မးာႏွင့္ အ္ ်ိဳိးအစ္မးတို႔
ကိုေလ့လမရမတင္ အသံုးဝင္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအ္ င္း္ င္း ာႏိႈ္င္းယွဥ္ရမတင္လည္း စ္ုစ္ုေပါင္းရေငပမမဏ ာႏွင့္
အ္ ်ိဳိးအစ္မးတိ႔က
ု
သက္ငိုင္ရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး၏ လူဥးေရကြဲ႔့သ႔ေ
ို သမ ဝိေသသမ မးကိလ
ု ည္း ထင္ဟပ္လ က္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကမင့္ ပ မ္းမွ တစ္္ဥး္ င္းရေငကြဲ႔့သ႔ို ကိန္းဂဏန္းမ မးကိုသုးံ ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအ္ င္း္ င္း ပ မ္းမွ လူတစ္္ဥး္ င္း
စ္အတက္ ေကမက္္ံရရွိေသမ ရေငပမမဏမ မးကို ာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ာႏိုင္သည္။32 ထိုရလမဒ္မ မးကို ပံု- ၁၁ တင္ေဖမ္ျပထမးသည္။
ပံု-၁၁။ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏ ပ မ္းမွ လူတစ္္ဥး္ င္းစ္အတက္ ေကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ သမ ရေငမ မး
က္ င္ မာႏၲေလးာႏွင့္ ကယမးတိ႔တ
ု င္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွ ေကမက္္ံရရွိေငမွမ လူတစ္္ဥး္ င္းစ္ ပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးမ မးအရ
ျမင့္မမးသည္။

ပံု-၁၁ တင္ ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔သ
့ ႔ို က္ င္ျပည္နယ္ မာႏၲေလးတိင
ု ္းေဒသႀကးာႏွင့္ ကယမးျပည္နယ္တ႔ရ
ို ွိ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး
သည္ ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္အတင္း လူတစ္္ဥး္ င္းစ္အတက္ ပ မ္းမွ ေကမက္္ံရရွေ
ိ ငအမ မးငံုးျဖစ္္ၿပး ၃၅၀၀ က ပ္ ၂၈၀၀ က ပ္ာႏွင့္
၂၄၀၀ က ပ္စ္ အသးသးေကမက္္ံရရွိၾကသည္။ အျ္မးတစ္္ဖက္တင္ အနိမ့င
္ ုးံ ေကမက္္ံရရွိၾကေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး
မ မးမွမ ကရင္ ္ င္းာႏွင့္ စ္စ္္ကိုင္းတိ႔ျု ဖစ္္ၿပး ၉၈၃ က ပ္ ၈၄၂ က ပ္ာႏွင့္ ၁၅၅ က ပ္အသးသး ေကမက္္ံရရွိၾကသည္။

32

ဤနည္းသည္ ာႏွိႈင္းယွဥ္ရန္ အသံုးျပ်ိဳေလ့ရွိေသမ နည္းလမ္းတစ္္္ုျဖစ္္ေသမ္လည္း လူဥးေရထူထပ္သိပ္သည္းမႈ သယ္ယူပို႔ေငမင္ေရးငိုင္ရမ အေျ္္ံအေငမက္အဥးာႏွင့္

အေကမက္အ္န္ာႏႈန္း အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးအတက္ တိ က ေသမ အ္ က္အလက္ မေပးာႏိုင္ေၾကမင္း လက္္ံရမည္ ျဖစ္္သည္။ ၄င္းကို အညႊန္းသေဘမသမ အသံုးျပ်ိဳရန္ျဖစ္္သည္။
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စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏

ရေငအမ မးစ္ုမွမ

လိုင္စ္င္ေၾကး

တင္ဒါေၾကးာႏွင့္

ဝန္ေငမင္္မ မးမွ

ရရွိျ္င္းျဖစ္္ၿပး

ဘး္န္ာႏွင့္ပစ္ၥည္း္န္မ မးမွ အဓိက ရရွိျ္င္းမဟုတ္ေပ။ ရန္ပံုေငမ မးကို အရင္းအျမစ္္အမ ်ိဳိးအစ္မးမ မးအလိုက္ ာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါကလည္း
စ္ိတ္ဝင္စ္မးဖယ္ရမ ကျြဲ႔ ပမးျ္မးနမးမႈမ မးကို ေတ႕ာႏုိင္သည္။ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးတိ႔သ
ု ည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအမးလံုးတင္
ဘး္န္ေကမက္္ံရရွိမႈ အျမင့္ငံုးျဖစ္္သည္ကိေ
ု တ႕ရၿပး စ္စ္္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကးတင္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္ ပ မ္းမွ အ္န္
ေကမက္္ံမာႏ
ႈ ႈန္းထမးတင္ နိမ့္က ေသမ္လည္း ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈထတ
ြဲ႔ င္မူ ပစ္ၥည္း္န္ေကမက္္ံရရွမ
ိ ႈအ္ ်ိဳိးအစ္မးမွမ ျမင့္မမးသည္ကို
ေတ႕ရသည္။ အဘယ့္ေၾကမင့္ ထိုသ႔က
ို ျြဲ႔ ပမးရျ္င္းျဖစ္္ေၾကမင္းသိာႏုိင္ရန္ အေသးစ္ိတ္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးလို အပ္ေသမ္လည္း
ေယဘုယ အမးျဖင့္

လူေနသိပ္သည္းင

စ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးမႈ

အိမ္ျ္ံေျမေစ္ းာႏႈန္းာႏွင့္

ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ပိုငင
္ ိုင္မႈ

အေျ္အေနမ မးာႏွင့္ ငက္စ္ပ္လ က္ရွိသည္ကို သိရွိာႏိုင္သည္။
ပုံ- ၇ တင္ေဖမ္ျပထမးသလို ရန္ကုနာႏ
္ ွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးေကမက္္ံရရွေ
ိ သမ ပမမဏသည္ က န္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအမးလံုးရွိ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး စ္ုစ္ုေပါင္းေကမက္္ံရရွိေငထက္မ မးေနရမ လူတစ္္ဥး္ င္း
ပ မ္းမွ ေကမက္္ံရရွမ
ိ ႈပမမဏအမးျဖင့္လည္း ရန္ကုနတ
္ င္ ၁၅၀၀၀ ာႏွင့္ မာႏၲေလးတင္ ၅၀၀၀ က ပ္္န္႔ အသးသးေကမက္္ံရရွိေနၾက
ေၾကမင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ာႏွင့္

မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးတင္

သးျ္မးဥပေဒျပဌမန္ေပးထမးေသမ

က ယ္ျပန္႔သည့္လုပ္ပိုင္္င့္မ မး ရွိေနၾကၿပး လူေနထူထပ္၍ စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈအျမင့္ငံုးေဒသမ မးကို ကိုယ္စ္မးျပ်ိဳေနၾကေသမ္လည္း
တစ္္ာႏုိင္ငံလုးံ အတိုင္းအတမျဖင့္ ၿ္ံ်ိဳငံုၾကည့္ပါက ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတင္း အ္န္ေကမက္္ံနိ္င
ု ္မႈပမမဏ အလန္ႀကးမမး
စ္မကမဟေနသည္ကို ျမင္ာႏုိင္သည္။ ထိုသ႔က
ို မဟရျ္င္းအေၾကမင္းမ မးကို ေစ့္ေစ့္ငုင
ံ ံုေလ့လမာႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသမသတင္းအ္ က္အ
လက္မ မးကို ယ္ုအစ္ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တင္ရရွိျ္င္းမရွိေသမ္လည္း ထိုကမဟမႈအေၾကမင္းမ မးကို အျပည့္အစ္ံုေလ့လမေဖမ္ထုတ္
ျ္င္းျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအတက္ က ယ္ျပန္႔ေသမ သင္္န္းစ္မမ မးကို ရရွိာႏုိင္သည္ [၂၅]။
စ္ည္ပင္သမယမအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏ ရေငာႏွင့ာႏ
္ ိႈင္းယွဥ္ပါက အ္န္ေကမက္္ံရရွိမႈမွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ရေငတင္ အလန္
နည္းပါးေသမ အစ္ိ္တ္အပိုင္းျဖစ္္ေနသည္။ ထိုကမဟ္ က္ကို၂၀၁၃-၁၄္ုာႏွစ္္ လူတစ္္ဥး္ င္းစ္ အ္န္ေကမက္္ံရရွိမႈာႏန
ႈ ္းထမးကို
ေဖမ္ျပသည့္ ပံု- ၁၂ တင္ ေတ႕ရွိာႏုိင္သည္။
ပံု-၁၂။ ၂၀၁၃-၁၄ လူတစ္္ဥး္ င္းစ္ ပ မ္းမွ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွမ
ိ ႈ

တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးျဖင့္ၾကည့္ပါက

ေျမယမ္န္ာႏွင့္

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္တ႔သ
ို ည္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအတက္

အႀကးမမးငံုး အ္န္အရင္းအျမစ္္မ မးျဖစ္္သည္။

ပံုတင္ျပထမးသကြဲ႔႔သို႔ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္၌ ေျမယမာႏွင့္ ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္မ မးသည္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏ျပင္ပတင္ ေကမက္
္ံရရွိေသမအ္န္မ မးအနက္ ပမမဏအမ မးငံုးျဖစ္္ေနသည္။ ႁ္င္း္ က္အေနာႏွင့္ ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလးတို႔တင္ ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္ေကမက္္ံရရွမ
ိ ႈ
မွမ

အထူးျမင့္မမးသည္။33

ကယမးျပည္နယ္တင္

ေျမ္န္အျပင္

သစ္္ေတမ္န္ာႏွင့္

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္မ မး

အဓိကေကမက္္ံရရွိၿပး

ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကးတင္မူ အင္းအုိင္္န္ အမ မးငံုးေကမက္္ံရရွသ
ိ ည္။

33

၂၀၁၃-၂၀၁၄ လူ တစ္္္ဥး္ င္းရေင စ္မရင္းတင္ ေျမ္န္သည္ ႀကးမမးေသမ ပမမဏအေနျဖင့္ ပါဝင္ေသမ္လည္း ရေင၏ အဓိကရလဒ္မွမ တစ္္ႀကိမ္သမေငမင္ရက္ရေသမ

ေျမယမမွတ္ပံုတင္ေၾကးမ မးမွ ျဖစ္္သည္။

28

လူတစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈ (ပံု- ၁၂) ာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏ တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အ္န္ဘ႑မေကမက္္ံရရွိမႈ
(ပံု- ၁၁) တို႔ကို ာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသမအ္ါတင္လည္း ထူးျ္မး္ က္မ မးကို ေတ႕ရသည္။ တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အ္န္ေကမက္္ံရရွိမႈျမင့္မမး
ေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးတင္ ေယဘုယ အမးျဖင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး အ္န္ေကမက္္ံရရွိမႈ နိမ့္က သည္။ ထိုသို႔
ျဖစ္္ရျ္င္းမွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမး အ္န္ေကမက္္ံာႏု္ိင္မႈအေျ္္ံမ မးမတူညမႈေၾကမင့္အျပင္ အျ္မးေသမ လူဥးေရ
ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းမႈာႏွင့္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းငိင
ု ္ရမ ဝိေသသမ မးေၾကမင့္လည္း ျဖစ္္ာႏိုင္သည္။ ထိုအ္ က္မ မးကို နမးလည္ျ္င္းသည္ အ္န္ဘ႑မပိုမို
တိုးတက္ေကမက္္ရ
ံ ရွိေရးကို ေငမင္ရက္ရမတင္ အေထမက္အကူမ မးစ္မျဖစ္္ေစ္ာႏုိ္င္သည္။

၄.၆ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွမ
ိ ႈ ပံုစ္မ
ံ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္ေထမင္သည့္ သက္တမ္းာႏုနယ္ေသးျ္င္းာႏွင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္႐ုံးႈာႏိုင္မည့္ ဘတ္ဂ က္
ငိင
ု ္ရမသတင္းအ္ က္အလက္မ မး ျပည့္ျပည့္စ္ံုစ္ံုမရွိျ္င္းေၾကမင့္ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမအ
ႈ စ္ဥ္အလမမ မးကို ေလ့လမသံုးသပ္ာႏုိင္ရန္
္က္္ြဲ႔သည္။သိ႔ရ
ု မတင္ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မး၏လတ္တေလမအ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈ စ္ုစ္ုေပါင္းပမမဏာႏွင့္ အ္ ်ိဳိးအစ္မးမ မးကို
ျမန္မမာႏုိင္ငံဗဟိစ္
ု မရင္းအင္း႐ုံးံုးမွ

ထုတ္ျပန္ေသမ

အစ္ဥ္အငက္အ္ က္အလက္မ မးျဖင့္

ာႏိႈင္းယွဥ္သုးံ သပ္ျ္င္းျဖင့္

ေယဘုယ လမ္းေၾကမင္းကို အၾကမ္းဖ ဥ္းမွန္းငာႏိုင္ျ္င္းမ ်ိဳိးေတမ့ရွိသည္ (ပံု- ၁၃)။
ပံု-၁၃။ ၂၀၀၄-၀၅ မွ ၂၀၁၃-၁၄ အတင္း ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး အ္န္ဘ႑မေကမက္္ရ
ံ ရွမ
ိ ႈ အစ္ဥ္အလမပံုစ္မ
ံ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အ္န္ရေငမ မးတင္ သယ္ယူပ႔ေ
ို ငမင္ေရးအ္န္

ကုန္သယ္လုပင
္ န္း္န္ာႏွင့္ ေရလုပင
္ န္းမ မးမွ

ေကမက္္ံရရွိသည့္အ္န္မ မး အ္ ်ိဳိးအစ္မးအရအမ မးငံုးျဖစ္္သည္။
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Revenue Receipts (from Myanmar Central Statistical Organization)

Transportation Tax (Wheel Tax)
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Excise
Taxes on Extraction of Forest Produce
Taxes on Fisheries (Lakes/Stream tax)

ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံ ဗဟိုစ္မရင္းအင္း႐ုံးံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသမ သတင္းအ္ က္အလက္မ မးာႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရမမ မး။ ဘး္န္ကို ၂ဝ၁၂- ၁၃ ဘတ္ဂ က္တင္
သးျ္မးေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေသမေၾကမင့္ ယ္ုသံုးသပ္မႈတင္ မပါဝင္ပါ။

ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအၾကမး အ္န္ေကမက္္မ
ံ ႈ သေဘမသဘမဝာႏွင့္ တမဝန္္ေ
ြဲ႔ ဝမႈမ မးတင္
ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးရွိေသမေၾကမင့္ ယ္ုေလ့လမငန္းစ္စ္္္ က္မ မးကို ဂ႐ုံးုဓမၼထမးၿပး ဖင့္ငိုေကမက္္ က္္ ရန္လအ
ို ပ္သည္။ သိ႔ေ
ု သမ္ ယ္ု
ငန္းစ္စ္္မႈက ေ္တ္အငက္ငက္ အ္န္ဘ႑မရေငပမမဏာႏွင့္ ္ေ
ြဲ႔ ဝေကမက္္ံရရွမ
ိ ႈပုစ္
ံ ံမ မးကို ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ရမတင္ အသံုးဝင္
ပါသည္။
ာႏိႈင္းယွဥ္သုးံ သပ္မႈမ မးအရ

သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ငမင္ေရး္န္(ဘး္န္)

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္ာႏွင့္

အင္းအိင
ု ္္န္မ မးသည္

ေလ့လမ္ြဲ႔့သည့္ကမလ

တစ္္ေလွ မက္လုးံ တင္ ေကမက္္ံရရွိမအ
ႈ ္ ်ိဳိးအစ္မး မတိမ္းမယိမ္းပင္ရေ
ွိ နေၾကမင္း သိာႏိုင္သည္။ စ္ုစ္ုေပါင္း အ္န္အရင္းအျမစ္္ ္ုနစ္္မ ်ိဳိး
အနက္ ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္ာႏွင့္ ဘး္န္တ႔သ
ို ည္ စ္ုစ္ုေပါင္း၏ ထက္ဝက္္န္႔အၿမြဲ႔ရွိၿပး တမတမံ္န္
အစ္ဥ္အငက္ ပမမဏအနည္းငယ္သမရွိ္ြဲ႔့သည္။
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ဓမတ္သတၱ်ိဳပစ္ၥည္း္န္စ္သည္တ႔မ
ို ွမ

အျ္မးတစ္္ဖက္တင္မူ

သစ္္ေတမထက္ပစ္ၥည္းမ မးအေပၚေကမက္္ေ
ံ သမအ္န္ာႏွင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ေကမက္္ရ
ံ ရွိသည့္

ေျမယမ္န္တ႔မ
ို ွမ

စ္ုစ္ုေပါင္းအ္န္ပမမဏ၏

စ္ုစ္ုေပါင္းပမမဏအရေရမ

အ္ ်ိဳိးအငအရပါ

သိသိသမသမ

ေျပမင္းလြဲ႔လမ္ြဲ႔့ေၾကမင္း ေတ႕ရွိရသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ သစ္္ေတမ္န္မ မးသည္ အစ္ဥ္အငက္ကအေရးပါေသမ အ္န္ဘ႑မ
အရင္းအျမစ္္တစ္္္ုအျဖစ္္ ရွိေန္ြဲ႔့ေသမ္္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး ေပၚေပါက္လမၿပးေနမက္ပိုင္းတင္ ေကမက္္ံရရွိမႈ
ပမမဏ သိသသ
ိ မသမက ငင္းသမး္ြဲ႔သ
့ ည္။ အေၾကမင္းမွမ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ သစ္္ေတမသယံဇမတ္န္
ေကမက္္ံမက
ႈ ို ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအၾကမး ္ေ
ြဲ႔ ဝေပးလိက
ု ္ေသမေၾကမင့္လည္း ျဖစ္္ာႏုိ္င္သည္။
၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္၌ ေျမယမ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈ သိသိသမသမျမင့္တက္လမရျ္င္းမွမ ေျမယမအသံုးျပ်ိဳ္င့္လိုင္စ္င္အတက္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္
ေက းတိုင္ာႏွင့္ ေျမစ္မရင္းဥးစ္းဌမနတင္ မျဖစ္္မေနေလွ မက္ထမးရန္လအ
ို ပ္သည္ဟု သတ္မွတ္လက
ို ္ျ္င္းေၾကမင့္ျဖစ္္သည္။34 ထိုသ႔ို
ေျပမင္းလြဲ႔လိုက္ျ္င္းေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈကို ေရရွညတ
္ င္မည္သ႔သ
ို က္ေရမက္ေစ္မည္
မသိရေသမ္လည္း ေျမယမပိုင္ရွငအ
္ မးလံုးကို ေျမယမအသံုးျပ်ိဳ္င့္လက္မွတ္မ မး မျဖစ္္မေနေလွ မက္ထမးရန္ ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာႏွစ္္တင္
သတ္မွတ္
္ ြဲ႔့ျ္င္းကို သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာႏွစ္္တင္ ေျမယမ္န္္မ မးသိသိသမသမတိုးျမႇင့ေ
္ ကမက္္ံရရွသ
ိ ကြဲ႔သ
့ ို႔
ေရွ႕လမမည့္ာႏွစ္္မ မးတင္လည္း ငက္လက္ေကမက္္ံရရွိမည္မဟုတဟ
္ ု ္န္႔မွန္းသိရွိာႏုိင္သည္။

၄.၇ ၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၅-၁၆ အတင္း ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငမ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး စ္တင္တည္ေထမင္္ ိန္မွစ္၍ ၎တိ႔၏
ု အေရးအပါငံုးရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္မွမ ျပည္ေထမင္စ္ု
အစ္ုိးရပင္ျဖစ္္သည္။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑မာႏွစ္္မွစ္၍ ကိုယ္ပင
ို ္သးျ္မးဘတ္ဂ က္မ မး ရွိလမေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ုိးရမွ ၎တိ႔ထ
ု ံ
သို႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငမ မးကို ၂၀၁၁-၁၂ မွစ္၍ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္အတင္း၌ပင္ စ္မရင္းသင္း ေဖမ္ျပသည္[၃]။ ယင္းကို ပံု-၁၄
တင္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။
ပံု-၁၄။ ၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၅-၁၆ ကမလအတင္း ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးသိ႔ ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရံပုေ
ံ ငမ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရန္ပုေ
ံ ငမ မးသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္တင္ အ္ ်ိဳိးအစ္မး
အမးျဖင့္ ျမင့္မမးတုိးတက္လမ္ြဲ႔့သည္။

မွတ္္ က္ - ကိန္းဂဏန္းမ မးအမးလံုးတင္ ေနမက္ငက္တြဲ႔ဘ႑မေင ္ြဲ႔ေဝသံုးစ္ြဲ႔ေရးဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသမ ေနမက္ငက္တြဲ႔ဘတ္ဂ က္မ မး
အႀကံ်ိဳးဝင္ျ္င္းမရွိပြဲ႔ ျပည္ေထမင္စ္ုဘတ္ဂ က္ထုတ္ျပန္ေၾကညမမႈမ မးမွ ထုတ္ာႏႈတ္ရယူသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ကိန္းဂဏန္းမ မးကိုမူ ျပန္ၾကမးေရးဝန္ၾကး
ဌမနမွ ေန႔စ္ဥ္ထုတ္ေဝေသမ ဧၿပလ ၁၃ ရက္ ၂ဝ၁၅ ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစ္မမွ ရယူသည္။

ပံုတင္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔သ
့ ိ႔ု ၂၀၁၁- ၁၂ ္ုာႏွစ္္မွစ္၍ၾကည့္လ င္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသုိ႔ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငမ မး သိသိသမသမ
တိုးတက္ျမင့္မမးလမသည္ကို ေတ႕ာႏုိင္သည္။ ၂၀၁၁- ၁၂ တင္ ၂.၂% သမရွိ္ြဲ႔့ရမမွ ၂၀၁၅- ၁၆ တင္ ၈.၇% အထိ ျမင့္မမးလမ္ြဲ႔သ
့ ည္။
ေယဘုယ အမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ုိးရထံမွ ရန္ပုံေငမ မးကို တုိးတက္ရရွိလမၾကသည္ဟင
ု ို
ာႏုိင္ေသမ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ စ္စ္္ကိုင္းာႏွင့္ မေကးတိုင္းေဒသႀကးတိ႔သ
ု ည္ ၂၀၁၁ - ၁၂ ္ုာႏွစ္္မွစ္၍ၾကည့္လွ င္ က န္ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးမ မးထက္ ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မပိုမတ
ို ိုးတက္ရရွိ္ြဲ႔့ေၾကမင္းေတ႕ရွိရသည္။

34

လယ္ ယမေျမဥပေဒ အ္န္း (၂) အပိုင္း (၄) တင္ လယ္ ယမေျမမ မးကို အသံုးျပ်ိဳ္င့္ရွိသူသည္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္ေျမစ္မရင္းဥးစ္းဌမနမွ ေျမယမအသံုးျပ်ိဳ္င့္လက္မွတ္ကို ေလွ မက္

ထမးရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းကို ရပ္ကက္ာႏွင့္ ေက းရမအုပ္စ္ုအငင့္ လယ္ ယမေျမစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈေကမ္မတမ မးမွ တငင့္ ငင့္္ ထမးေပးာႏိုင္သည္။

30

ပံု-၁၅။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးသိ႔ ု ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ ဘတ္ဂ က္လ မထမးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငမ မး

၂၀၁၅- ၁၆ ဘတ္ဂ က္တင္ ရွမ္းျပည္နယ္ စ္စ္္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ က္ င္ျပည္နယ္တ႔ိသ
ု ည္ ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မလႊြဲ႔ေျပမင္းရရွိမႈ
အျမင့္မမးငံုးျဖစ္္္ြဲ႔့ၾကသည္။

ထိုအ္ က္က ျပည္ေထမင္စ္ုဘ႑မလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ရမတင္ အ္ ်ိဳိးမညမႈမ မးရွိေနသည္ကိေ
ု ဖမ္ျပေသမ္လည္း ၎တိ႔သ
ု ည္ လူဥးေရ
အမးျဖင့္ အႀကးမမးငံုး ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္ ပါဝင္သည္ကေ
ို တမ့ သတိမူရမည္။ ထိုအ္ က္ကိုေထမက္ျပရန္ ပံု- ၁၆
တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးအရ ျပည္ေထမင္စ္ဘ
ု ႑မ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္မႈ ပမမဏကို
ေဖမ္ျပထမးသည္။35
ပံု-၁၆။ ျပည္နယ္ာႏွင့ ္ တုိငး္ ေဒသၾကးမ မးအတက္ ျပည္ေထမင္စ္ဘ
ု ႑မ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္မႈ တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈနး္

တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းထမးအရငိုလ င္ ္ င္း ကယမးျပည္နယ္ာႏွင့္ တနသၤမရတိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေင
အျမင့္မမးငံုးရရွိၾကသည္။

အထက္ပါပံုမွေန၍ ၂၀၁၅- ၁၆ ဘ႑မာႏွစ္္တင္ ္ င္းျပည္နယ္ ကယမးျပည္နယ္ာႏွင့္ တနသၤမရတိုင္းေဒသႀကးတိ႔သ
ု ည္ တစ္္ဥး္ င္း
ပ မ္းမွ စ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရထံမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေငမ မးအမ မးငံုးရရွိ္ြဲ႔့ၾကေၾကမင္း သိာႏိုင္သည္။ ၎တိ႔ရ
ု ရွိေသမပမမဏမွမ
လူတစ္္ဥးစ္လွ င္ ၂၆၂၀၀၀ က ပ္ ၁၇၄၀၀၀ က ပ္ာႏွင့္ ၁၀၃၀၀၀ က ပ္အသးသး္န္႔တို႔ျဖစ္္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကမင့္ထိုသ႔ို တစ္္ဥး္ င္း
ပ မ္းမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငျမင့္မမးရသည္ကို သိရွိရျ္င္းမရွိေသမ္လည္း အငိုပါ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတုိးတက္မႈ
အ္င့္အလမ္းမ မးအနည္းပါးငံုးျဖစ္္ၿပး အေျ္္ံအေငမက္အဥဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈလည္း အနိမ့င
္ ံုးျဖစ္္ေနၾကသည္ကိုမူ သိရွိာႏုိင္သည္[၂၅], [၂၆]။
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ျပည္ေထမင္စ္ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေငမ မးကို သက္ ငိုင္ရမ ျပည္နယ္ သို႕မဟု တ္ တိုင္းေဒသႀကး၏ လူဥးေရာႏွင့္ စ္မးကမ

တစ္္ဥး္ င္းရေင ကိန္းဂဏန္းကို တက္ထုတ္သည္။

၂၀၁၄တင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ လူဥးေရာႏွင့္ အိုးအိမ္တိုင္ရမ သန္းေကမင္စ္မရင္းေကမက္ယူမႈ၏ အပိုင္းတစ္္ပိုင္းအျဖစ္္ ပါဝင္ေသမ ကနဥး သန္းေကမင္စ္မရင္းဇယမးမ မးအရ
လူဥးေရ ကိန္းဂဏန္းမ မးကို အေျ္္ံတက္ထုတ္ျ္င္းျဖစ္္သည္။ လူဥးေရာႏွင့္ အိမ္ေၾကမင္းအရမစ္စ္္တမ္း- ၂၀၁၄ သန္းေ္ါင္စ္မရင္း အစ္ရင္္စ္
ံ မ အမွတ္၁။
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၄.၈ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငမ မးကို ေလ့လမသံုးသပ္ျ္င္း
အထက္တင္ေဖမ္ျပ္ြဲ႔့သလိုပင္ ျပည္ေထမင္စ္ုေငစ္မရင္းမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငမ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ အေရး
အပါငံုး ဘ႑မေငအရင္းအျမစ္္မ မးပင္ ျဖစ္္သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမး မည္သည္ပမမဏမ မး လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည္
ကို ငံုးျဖတ္ျ္င္းသည္ ဘတ္ဂ က္လုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ အစ္ိတအ
္ ပိုင္းတစ္္္ုပင္ျဖစ္္သည္။ သိ႔ရ
ု မတင္ အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း အငင့္ငင့္အၾကမး
ာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမးတင္ မတူညေသမလိအ
ု ပ္္ က္မ မးကို မည္သ႔ဟ
ို န္္ က္ညေအမင္ ျဖည့္ငည္းေပးသည္ာႏွင့္
ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ င္ေ
ြဲ႔ ဝမႈ ငံုးျဖတ္္ က္မ မးကို ္ မွတ္ရမတင္ မည္သည့္အ္ က္မ မးကို အဓိကထည့္သင္း စ္ဥ္းစ္မးသည္ငိုေသမ
အ္ က္မ မးကိမ
ု ူ ေကမင္းစ္မသိရွိရျ္င္းမရွိပါ။
၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၅-၁၆ ကမလအတင္း ျပည္ေထမင္စ္ရ
ု န္ပုေ
ံ ငမွ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေသမ ရန္ပုေ
ံ င
ပမမဏအနည္းအမ မးကို ရွင္းျပာႏုိင္ရန္အတက္ လူမႈစ္းပမးာႏွင့္ လူဥးေရဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းမႈအ္ က္အလက္မ မးာႏွင့္

ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ င

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈ ပမမဏအၾကမးအငက္အစ္ပ္ကို Regression Analysis နည္းကိသ
ု ုးံ ၿပး ေလ့လမငန္းစ္စ္္ထမးပါသည္။ (ေနမက္
ငက္တ-ြဲ႔ ၈ ကိုၾကည့္ပါ) ထိုသံုးသပ္္ က္မွေန၍ ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ ငလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈ အနည္းအမ မးပမမဏ၏ ၉၀% ္န္႔ကို
ေအမက္ေဖမ္ျပပါ အ္ က္အလက္ငါး္ုျဖင့္ ရွင္းျပာႏုိင္ေၾကမင္းေတ႕ရသည္။ ၎တိ႔မ
ု ွမ သက္ငိုငရ
္ မျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏


ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္- ေဒသာႏၲရအစ္ိုးရမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးလုပင
္ န္းငိင
ု ္ရမ ပံုေသကုနက
္ စ္ရိတမ
္ မးာႏွင့္ အာႏုမမနသေဘမ
အမးျဖင့္ ငက္စ္ပ္သည္ (ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္ကလ
ို ိုက၍
္
ဝန္ထမ္းဥးေရာႏွင့္ ႐ုံးံုးအေငမက္အဥ

ပစ္ၥည္းပစ္ၥယမ မး

လိုအပ္္ က္ကျြဲ႔ ပမးသည္)


နယ္ေျမအက ယ္အဝန္း- လမ္း တံတမး ေက မင္း ေငး႐ုံးံုစ္ေသမ အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးတည္ေငမက္ျပ်ိဳျပင္ထိန္း
သိမ္းရန္

ဘ႑မေရးအရလိအ
ု ပ္္ က္ာႏွင့္

သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး၏

အက ယ္အဝန္းမွမ

အာႏုမမန

သေဘမအမးျဖင့္ တိုက္႐ုံးိုကင
္ က္စ္ပ္ေနသည္။


ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈမ ဥ္းေၾကမင္းေအမက္တင္ ေရမက္ရွိေနေသမ လူဥးေရအ္ ်ိဳိးအစ္မး - သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကး
၏ လူသမးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈလအ
ို ပ္္ က္ကို ထင္ဟပ္သည္။



အေျ္္ံအေငမက္အဥလိအ
ု ပ္္ က္ာႏွင့္

စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈအ္င့္အလမ္းမ မး္ ်ိဳိ႕တြဲ႔့ျ္င္း၏

ပမမဏအတိုင္းအတမကို

ဓမၼဓိဌမန္သေဘမမဟုတပ
္ ြဲ႔ ္န႔္မွန္းတက္္ က္ျ္င္း


လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မည့္

အ္ ္န
ိ ္အတိုင္းအတမပမမဏ-

ငက္တက
ို ္တိးု တက္မ မးျပမးလမၿပး

စ္ုစ္ုေပါင္းျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမွမ

(တိုးတက္မာႏ
ႈ ႈန္းထမးမွမမူ

စ္တင္ေလ မ့က လမသည္)

၂၀၁၁-၁၂

မွစ္၍

ထိုကမလအတင္းမွမပင္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရမွ သံုးစ္ာႏ
ြဲ႔ ိုင္ေသမ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေငစ္ုစ္ုေပါင္းပမမဏမွမလည္း တိုးတက္ျမင့္မမးေနသည္။
လက္ေတ႕ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈမ မးအရ သတ္မွတ္ကမလအတင္း ျပည္ေထမင္စ္ုမွ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပး
ေသမ ရန္ပုေ
ံ ငအနည္းအမ မးပမမဏကို ၎တိ႔၏
ု ရန္ပုေ
ံ ငလိုအပ္္ က္ာႏွင့္ တိုက္႐ုံးိုကင
္ က္စ္ပ္ေသမ အ္ က္ေပါင္းမ မးစ္မကိအ
ု ေျ္္ံ၍
သတ္မွတင
္ ုးံ ျဖတ္ေပးျ္င္း ျဖစ္္သည္ကို ေတ႕ာႏုိင္သည္။ သိ႔ရ
ု မတင္ လႊြဲ႔ေျပမင္းမည့္ရန္ပုေ
ံ ငပမမဏကို ငံုးျဖတ္ရမတင္ ထိုအ္ က္မ မး
ကို အတိအလင္းထုတ္ေဖမ္ၿပး ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မး တက္္ က္ျ္င္းမ ်ိဳိးေတမ့ မဟုတ္ျပန္ေ္ ။ သိ႔ရ
ု မတင္ (အျ္မးအ္ က္အလက္မ မးကို
ကိန္းေသထမးပါက) ရန္ပုေ
ံ ငလိုအပ္္ က္မ မးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငပိုမ မးေၾကမင္းကို ေတ႕ရွိ
ရျ္င္းမွမ ေကမင္းေသမအလမးအလမျဖစ္္သည္။
ထိုသ႔င
ို က္စ္ပ္မႈမ မးရွိေသမ္လည္း ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ရည္ရယ္္ က္ာႏွင့္ လိအ
ု ပ္္ က္မ မးကို
အတိအလင္း သိျမင္ရျ္င္းမရွိပြဲ႔ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေင၏ ပမမဏာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအလိုက္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပး
သည့္ပမမဏမ မးသည္ စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးကို ေငမင္ၾကဥ္းလမာႏိုင္ျ္င္းရွိမရွိ ယတိျပတ္ေျပမာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိ႔အ
ု ျပင္
လူဥးေရပိုထထ
ူ ပ္ၿပး ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္ပိုမ မးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးက ရန္ပုေ
ံ ငပိုမိုလအ
ို ပ္မည္ကိုမန
ွ ္းငာႏုိ္င္ေသမ္
လည္း ၿမိ်ိဳ႕နယ္တစ္္္ုာႏွင့္တစ္္္ုၾကမးတင္မူ အညအမွ ္ေ
ြဲ႔ ဝေပးရန္ျဖစ္္ာႏုိင္ေ္ ပိုမ မးသည္။ ယ္င္ေငမင္ရက္္ြဲ႔့ေသမ သုေတသနတစ္္္ု
တင္ ဝန္ႀကး္ ်ိဳပ္တစ္္ဥးက ေအမက္ပါအတိုင္းေျပမၾကမး္ြဲ႔့သည္။
‘ဗဟိုအစ္ုိးရကအ္ုအ္ ိနအ
္ ထိ ကိစ္ၥေတကို အရင္ျမင္႐ုံးိုးျမင္စ္ဥ္အတိ္င
ု ္းျမင္ေနတုန္းပြဲ႔။ ရန္ပုေ
ံ င္ေ
ြဲ႔ ပးရင္လည္း မတူတြဲ႔့
ေဒသေတၾကမးမွမ အမွ တငံုးျဖစ္္ေအမင္္မ
ြဲ႔ ေပးပြဲ႔ အမးလံုးတန္းတူအညအမွ ေပးဖိ႔က
ု ို ပိုအမးသန္တုန္းပါပြဲ႔။’ [၃]
ထိုအျမင္က ယ္ုသုေတသနကေတ႕ရွိ္ြဲ႔့ေသမ အ္ က္တစ္္္ုကို ေထမက္္ံလ က္ရသ
ွိ ည္။ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းရန္ပုေ
ံ ငမ မးတင္
ေျပမင္းလြဲ႔္ ိနည
္ ိႇာႏိုင္ေသမ အ္ က္အလက္အ္ ်ိဳိ႕ပါဝင္ေသမ္လည္း မ မးေသမအမးျဖင့္ ကိန္းေသျဖင့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေလ့ရသ
ွိ ည့္ အ္ က္
ပင္ျဖစ္္သည္။

လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ရန္ပုံေငမ မး၏

အက ်ိဳိးျဖစ္္ထန္းမႈပမ
ို မးေစ္ရန္အတက္
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ေဒသလိုအပ္္ က္မ မးကို

ထည့္သင္း

တက္္ က္သည့္ အစ္ိတအ
္ ပိ္င
ု ္းမ မးကို တျဖည္းျဖည္း္ င္းပိိတ
ု ိုးသမးၿပး ပံုေသ္ေ
ြဲ႔ ဝသည့္ အစ္ိတအ
္ ပိုင္းမ မးကို ေလွ မ့္ သမးရန္လအ
ို ပ္
သည္။
ထို႔ေၾကမင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏လိုအပ္္ က္ ၎တိ႔ု ကိုယ္ပိုင္ရန္ပုေ
ံ ငမ မးေကမက္္ံာႏုိင္
စ္မ္းာႏွင့္

ငက္စ္ပ္္ေ
ြဲ႔ ဝေပးသည့္

ပံုေသနည္းအေျ္္ံစ္နစ္္မွမ

ပိုမသ
ို င့္ေလ မ္ေၾကမင္း

အငိုျပ်ိဳနိင
ု ္ပါသည္။

ယေန႔ေ္တ္ကြဲ႔့သုိ႔

ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငမ မး တစ္္ာႏွစ္္တျ္မး ပိုမိုျမင့္မမးေနေသမအ္ ိန္တင္ ထိုသ႔ေ
ို ျပမင္းလြဲ႔ေငမင္ရက္ရန္ ပိုမိုသင့္ေလ မ္ပါ
သည္။ ပံုေသနည္းအေျ္္ံစ္နစ္္သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးသို႔လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးမည့္ ရန္ပံုေငစ္းငင္းမႈကို တည္ၿငိမ္ေစ္ၿပး
ႀကိ်ိဳတင္္န္႔မွန္းရန္လည္း လယ္ကူေစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရရန္ပုေ
ံ ငမ မး္ေ
ြဲ႔ ဝေပးရမတင္ မည္သည့္အ္ က္မ မး
အေပၚ အဓိကအေျ္္ံထမးေၾကမင္းလည္း အတိအလင္းသိျမင္ေစ္ပါသည္။ ေနမက္ငုးံ အေနာႏွင့္ ထိုသ႔လ
ို ေ
ႊြဲ႔ ျပမင္းေပးျ္င္းသည္ ငင္းရြဲ႔
မေ
ြဲ႔ တမႈတက
ို ္ဖ က္ေရး အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး က န္းမမေရးေစ္မင့္ေရွမက္မႈျမႇင့တ
္ င္ျ္င္းာႏွင့္ ပညမေရးက႑တိုး္ ြဲ႔႕ျ္င္း
စ္သည့္ မူဝါဒေရးရမမ မးအတက္ ဘတ္ဂ က္ညိႇာႏိႈင္းရမတင္လည္း မ မးစ္မအေထမက္အကူျပ်ိဳပါသည္ [၄]။
ယ္ုအစ္ရင္္ံစ္မေရးသမး္ ိန္တင္ အေသးစ္ိတအ
္ ္ က္အလက္မ မး မသိရွိရေသးေသမ္လည္း ၂၀၁၅- ၁၆ ဘတ္ဂ က္ကို ေဖမ္ျမ လမ
အေျ္္ံစ္နစ္္သ႔ို စ္တင္ေျပမင္းလြဲ႔ေနၿပျဖစ္္ေၾကမင္း သိရသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေသမ ရန္ပုေ
ံ ငကို
တက္္ က္ရမတင္ လူဥးေရ တစ္္ဥး္ င္းရေငာႏွင့္ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈပမမဏ စ္သည္တ႔အ
ို ေပၚ အေျ္္ံ၍ တက္္ က္္ေ
ြဲ႔ ဝေနၿပျဖစ္္သည္
[၂၇]။

အက ဥ္း္ ်ိဳပာႏ
္ ွင့ ္ မွတသ
္ မးရန္အ္ က္မ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသၾကးအစ္ိးု ရမ မး ေကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ သမ ရေငမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ေ
ွ ကမက္္ရ
ံ ရွေ
ိ သမ ရေငမ မးာႏွင့္ ာႏွိ်ိဳငး္ ယွဥလ
္ ွ င္
အ္ ်ိဳိ းအစ္မးပမမဏ

အနည္းငယ္သမရွေ
ိ သမ္လည္း

ရေငေကမက္္ရ
ံ ရွမ
ိ မ
ႈ မွ

တိးု တက္လမ္ြဲ႔သ
့ ည္။

၂၀၁၃-

၁၄

္ုာႏွစ္္တင္

ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ ငမွမ ၁၃.၂ ထရလယမ္က ပ္ရွိၿပး ဂ ဒပ၏ ၂၄% ာႏွင့္ ညမွ သည္။ ာႏိႈင္းယွဥ္္ က္အမးျဖင့္ အလမးတူ္ုာႏွစ္္၌ပင္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွ ေကမက္္ံရရွေ
ိ ငမ မးမွမ ၁.၂ ထရလယမ္က ပ္ရွိ ၿပး ဂ ဒပ၏ ၂% ္န႔္ရွိသည္။
ျမန္မမာႏုိငင
္ ၏
ံ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လ မ့္ ေရးဒေရသည္ သိသမထင္ရမွ းစ္မျဖစ္္ေပၚေနသည္။ ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကး
မ မးသိ႔ ု ျပည္ေထမင္စ္၏
ု အသံုးစ္ရိတမ
္ ွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေငသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ္ုာႏွစ္တ
္ င္ ၂.၂ ရမ္ိင
ု ာႏ
္ ွ်ိဳနး္ သမရွ္
ိ ရ
ြဲ႔့ မွမ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ္ုာႏွစ္တ
္ င္
၈.၇ ရမ္ိင
ု ာႏ
္ ွုနး္ သိ႔တ
ု းို တက္လမ္ြဲ႔သ
့ ည္။
သိ႔ရ
ု မတင္ ဘတ္ဂ က္မတ
ွ တ
္ မ္းမ မးကို ေလ့လမၾကည့္ျ္င္းျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးအၾကမးတင္ ကျြဲ႔ ပမးျ္မးနမး္ က္မ မးရွိ
ေနေၾကမင္းေတ႕ရသည္။ ထိုသ႔ျို ဖစ္္ရျ္င္းမွမ ဘတ္ဂ က္ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘံုလုပ္ထုးံ လုပ္နည္းမ မးာႏွင့္ စ္ည္းမ ဥ္းစ္ည္းကမ္းမ မးမရွိ
ျ္င္းေၾကမင့္လည္းျဖစ္္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ အ္န္ေကမက္္ံရရွိေသမ ရေငမ မးသည္ သက္ငင
ို ္ရမဌမနတစ္္္ု၏စ္မရင္းသိ႔ု သတ္
သတ္မွတမ
္ ွတ္ေရမက္ရွိျ္င္းမရွိပြဲ႔

ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမ မးသည္

မည္သည့္ဌမနအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းသိ႔ု

ေရမက္ရွိမည္ကလ
ို ည္း

ထုတ္ျပန္ေၾကညမေသမ ဘတ္ဂ က္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးတင္ ထည့္သင္းေဖမ္ျပျ္င္းမရွိေပ။
၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာႏွစ္အ
္ တက္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးရေင၏ထက္ဝက္္န္႔မမွ ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မး၏ စ္မရင္းသိ႔ဝ
ု င္ေရမက္သည္။
၎တိ႔အ
ု နက္အမ မးစ္ုမွမ ျပည္ေထမင္စ္ုမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင/ေထမက္ပံ့ေငမ မးျဖစ္္သည္။
ဘတ္ဂ က္ဌမနမ မးသိ႔ ု ဝင္ေရမက္လမေသမ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငမ မးကို ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးရွိ ဌမနငိ္င
ု ရ
္ မမ မး
အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္ ာႏုိငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မးသိ႔ ု ငက္လက္လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးသည္။ သိ႔ရ
ု မတင္ ထိသ
ု ႔ဌ
ို မနငိင
ု ရ
္ မအ္ င္း္ င္း ဘ႑မေရးအရ
ငက္သယ္မမ
ႈ မးာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွငး္ လင္းတိက ေသမ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းမ မးမရွျိ ္င္းေၾကမင့္ ေဒသာႏၲရအငင့္ ဌမနငိုင္ရမ
အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းတစ္္္ု၏

ဘ႑မေရးငိုငရ
္ မအေျ္အေနကို

ထုတ္ျပန္ေၾကညမထမးေသမ

ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးကိုၾကည့္၍

္န္႔မွန္းတက္္ က္ာႏိုင္ရန္ ္က္္ြဲ႔သည္။
ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးကို အေသးစ္ိတထ
္ ပ္မ္
ံ ထ
ြဲ႔ တ
ု ာႏ
္ ိုငပ
္ ါက ဘတ္ဂ က္င္င
ို ရ
္ မပင့္လင္းျမင္သမမႈ ပိမ
ု တ
ို းို တက္လမမည္ျဖစ္္သည္။
ဥပမမ ာႏွစ္္စ္ဥ္ပုမ
ံ ွန္ရရွိမည့္ အ္န္ေကမက္္ံမႈမ မးာႏွင့္ တစ္္ႀကိမ္တည္းသမေကမက္္ံရရွိမည့္ လိုင္စ္င္ေၾကးရေငတိ႔က
ု ို ဘတ္ဂ က္တင္
္ျြဲ႔ ္မးသိျမင္ာႏုိင္မႈ မရွိျ္င္းမ ်ိဳိးျဖစ္္သည္။ ထိရ
ု ေငာႏွစ္္မ ်ိဳိး၏ သေဘမသဘမဝ လန္စ္မကျြဲ႔ ပမးေသမေၾကမင့္ ဘ႑မေရးေပၚလစ္မ မးတင္
သးျ္မးစ္ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးရသည္။ အလမးတူပင္ ‘အျ္မးရေငမ မး’ အမည္ရွိ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္လည္း မတူညေသမ
အေၾကမင္းအရမေပါင္းစ္ံုကို သိမ္းက ်ိဳံးထည့္သင္းထမးျ္င္းမ ်ိဳိးျဖစ္္ေနသည္။
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ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရေငမ မးတင္ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွမ
ိ က
ႈ
၅% သမရွရ
ိ မ ၎တိ႔အ
ု ေနာႏွင့ ္ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေင
မ မးကိသ
ု မ အဓိကရန္ပုေ
ံ ငအျဖစ္္ အမးကိးု အမးထမးျပ်ိဳေနရဥးမည္ျဖစ္္သည္။ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္း
ေဒသႀကးမ မး စ္ုစ္ုေပါင္းရေင၏ ၄၈% ရွိသည္။
အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရး ာႏုိငင
္ ေ
ံ ရးာႏွင့ ္ ဘ႑မေရးက႑မ မးအမးလံုးတင္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ျ္င္း အျမင့္မမးငံုးျဖစ္္ေသမ စ္ည္ပင္သမယမေရး
အဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္ ကိ္ယ
ု ပ
္ င
ို ရ
္ ေငအျမင့္ငုးံ ရွမေဖေကမက္္ာႏ
ံ ုိငေ
္ သမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးျဖစ္္ေနသည္မမွ မထူးငန္းေသမကိစ္ၥပင္ျဖစ္္ သည္။
သို႔ရမတင္ လက္ရွိကန္႔သတ္္ က္မ မးျဖစ္္ေသမ ပိုလွ ံဘ႑မေငမ မးကို ေနမက္တစ္္ာႏွစ္္သို႔သယ္ေငမင္သမးာႏုိင္မႈမရွိျ္င္း စ္သည့္
အ္ က္မ မးက စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏ ဘ႑မေရးစ္မံေငမင္ရက္မႈမ မးကို ကန္႔သတ္လ က္ရ္သ
ွိ ည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးသိ႔ ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေနေသမ ရန္ပုေ
ံ ငမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု သံုးစ္ရိတတ
္ င္ ပါဝင္မအ
ႈ ္ ်ိဳိ းအစ္မး
ေန႔တျ္မးျမင့္မမးေနသည္။ လႊြဲ႔ေျပမင္းေငပမမဏမ မးမွမမူ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ လိအ
ု ပ္္ က္မ မးအလိက
ု ္ ကျြဲ႔ ပမးသည္။
သို႔ရမတင္ ထိရ
ု န္ပံုေင၏မ မးျပမးေသမပမမဏကို ပံုေသာႏႈန္းထမးျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ ထိုရန္ပုေ
ံ ငမ မး တစ္္ာႏွစ္္ထက္
တစ္္ာႏွစ္္ တိုးတက္မ မးျပမးလမျ္င္းာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ဘ႑မအရင္းအျမစ္္အျဖစ္္ ပိုမအ
ို ေရးပါလမျ္င္းတိ႔ေ
ု ၾကမင့္
ရွင္းလင္းတိက ၿပး

ျပည္သူမ မးအလယ္တကူေလ့လမာႏုိင္ေသမ

ပံုေသနည္းအေျ္္ံျဖင့္

ပင့္လင္းျမင္သမမႈ ပိမ
ု တ
ို ိးု တက္လမမည္ျဖစ္္ပါသည္။
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လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးာႏုိင္ပါက

ဘ႑မေရးအရ

အပိင
ု း္ ငါး - ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏အသံုးစ္ရိတမ
္ မး
သုေတသနေမး္န္း။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးအေနျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု ရန္ပံုေငမ မးကို မည္ကသ
ြဲ႔့ ႔သ
ို ံုးစ္ၾြဲ႔ ကသနည္း

အဓိကအ္ က္မ မး


၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္အတင္း ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရ၏ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္မွမ က ပ္ ၁၆.၁ ထရလယမ္ရွိၿပး ဂ ဒပ၏ ၂၉%
ာႏွင့္ ညမွ သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္မွမ က ပ္ ၁.၂ထရလယမ္ရွိၿပး ဂ ဒပ၏ ၂%
္န္႔ရွိ သည္။



၂၀၁၃-၁၄္ုာႏွစ္္တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး အသံုးစ္ရိတ္၏စ္ုစ္ုေပါင္း၅၄% ကို ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက
အေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ရက္ျ္င္း

ျဖစ္္သည္။

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္

စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးသည္ ရန္ပုေ
ံ ငသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ ဒုတိယအမ မးငံုးျဖစ္္ၿပး စ္ုစ္ုေပါင္း၏ ၂၃% ရွိသည္။


၂၀၁၃-၁၄ တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ဘတ္ဂ က္စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း၏ ၆၂% ကို သမမမန္သုးံ ေငစ္မရင္းျဖင့္ေဖမ္ျပျပး
၂၃% ကို ေငလံုးေငရင္းသံုးေငစ္မရင္းတင္ ေဖမ္ျပသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတင္းတင္ ေငလံုးေငရင္းသံုးေင
ပမမဏာႏွင့္ အ္ ်ိဳိးအစ္မးမ မးကျြဲ႔ ပမးမႈႀကးမမးသည္။

၅.၁ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသၾကးမ မး အသံုးစ္ရိတက
္ ၿို ္ံ်ိဳငုသ
ံ ုးံ သပ္ျ္င္း
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး စ္တင္တည္ေထမင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းၿပးေနမက္တင္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ၌ ၎တိ႔၏
ု အ္န္းက႑ကို
ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိ်ိဳးပမ္းအမးထုတ္္ြဲ႔့မႈ အမ မးအျပမးရွိသည္။ ဥပေဒျပဌမန္းမႈငိုင္ရမ သးျ္မးတမဝန္ဝတၱရမးမ မး ္ေ
ြဲ႔ ဝေပးျ္င္း ဌမနငိုငရ
္ မ
မ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးကို ၎တိ႔၏
ု စ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈေအမက္သ႔ို လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ျ္င္းစ္သည္တ႔က
ို ို ေငမင္ရက္္ြဲ႔့သည္။ လက္ရအ
ွိ ္ ိန္
တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိတ္သည္ က ပ္ ၁.၂ ထရလယမ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဂ ဒပ၏ ၂% ရွိသည္။ ယင္းကို
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု သံုးစ္ရိတ္ ၁၆.၁ ထရလယမ္ ဂ ဒပ၏ ၂၉% ာႏွင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။
ပံု-၁၇။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတာႏ
္ ွင့ ္ စ္ုစ္ေ
ု ပါင္းအစ္ိးု ရအသံုးစ္ရိတ္ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္36
္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတ္သည္ စ္ုစ္ုေပါင္းအစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္၏ ေသးငယ္ေသမ အစ္ိတအ
္ ပိင
ု ္းမွ သမျဖစ္္သည္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အသံုးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးကို ေ္ါင္းစ္ဥ္ႀကးသံုး္ုအျဖစ္္္ျြဲ႔ ္မးထမးသည္။ ‘တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္ာႏွင့္
စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ’္ (စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး) ‘အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဌမနမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမအဖ႕ြဲ႔ မ မး’ (ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔
မ မး) ာႏွင့္ ‘ာႏို္င္ငံပိုင္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး’ ဟူ၍ျဖစ္္သည္။ ထိုေ္ါင္းစ္ဥ္ႀကးသံုး္ုအနက္ ဌမနငိုင္ရမမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး
ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ၆၆% ာႏို္င္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ၂၅% ာႏွင့္ စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ၉% တို႔
အသးသးျဖစ္္ၾကသည္။37 ၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာႏွစ္္၏ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး ္ျြဲ႔ ္မးထမးျ္င္းကို ဇယမး- ၂ တင္ ေလ့လမာႏိုင္သည္။

36

ေနမက္ထပ္ဘ႑ာေင္ေ
ြဲ႔ ငသံုးစ္ေ
ြဲ႔ ရး ဘတ္ဂ က္ကို ဖယ္ထုတ္မည္ငိုပါက ျပည္ေထမင္စ္ု စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း ဘတ္ဂ က္သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ္ုာႏွစ္္အတင္း က ပ္သန္းေပါင္း

၁၆၁၄၁ ရွိသည္။ တက္္ က္မႈအလံုးစ္ံုတင္ ာႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ မးကို ဖယ္္ န္ထမးေသမ္လည္း ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးသည္ အစ္ိုးရဌမနမ မးအတက္ ႀကးမမးေသမ
ထည့္ဝင္မႈရွိေသမေႀကမင့္ ဤစ္မတမ္းတင္ ထည့္ သင္းျ္င္းျဖစ္္သည္။
37

ေ္ါင္းစ္ဥ္္တ
ြဲ႔ စ္္္ုစ္ေအမက္တင္ ပါဝင္ေသမ အမွတ္စ္ဥ္တပ္အမ ်ိဳိးအမည္မ မး၏ အေသးစ္ိတ္စ္မရင္းကို ေနမက္ငက္ တြဲ႔ ၅တင္ ၾကည့္ရႈာႏိုင္သည္။ ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး

ဥးစ္းဌမနမ မး အစ္ိုးရဌမနမ မး၏ အ္န္းက႑ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့ ္ ဥးတည္္ က္မ မးကို ေနမက္ငက္ တြဲ႔ ၆တင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။
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ဇယမး- ၂။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မးကို အမ ်ိဳးိ အစ္မးအလိက
ု ္
္ ျြဲ႔ ္မးထမးပံု (က ပ္သန္း)
အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးက႑
(တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕ေန္ ်ိဳပာႏ
္ ွင့္
စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ)္

အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးဌမနမ မးာႏွင့္
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ာႏို္ငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မး

စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း

(ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္႐ုံးုးံ မ မး)

ဧရမဝတ

၄၅၄၃

၆၁၂၂၅

၃၄၁၆၅

၉၉၉၃၃

ပြဲ႔္းူု

၅၄၂၅

၄၁၇၀၁

၁၈၈၈၂

၆၆၀၀၆

္ င္း

၁၀၆၆၁

၂၃၉၆၁

၁၄၃၉၈

၄၈၉၆၃

က္ င္

၃၅၉၄

၃၃၉၇၁

၁၆၈၇၅

၅၄၄၄၄

ကယမး

၄၇၇၀

၁၃၁၉၇

၈၂၃၆

၂၆၂၀၄

ကရင္

၃၇၂၆

၁၆၇၇၇

၉၅၂၄

၃၀၀၂၈

မေကး

၄၉၄၈

၁၁၀၂၄၄

၂၅၉၂၂

၁၄၁၁၁၃

မာႏၲေလး

၈၀၉၂

၈၀၇၉၅

၁၀၉၃၄

၉၉၈၂၂

၃၆၁၀

၁၈၉၇၂

၉၁၉၁

၃၁၇၇၃

ရ္ိင
ု ္

မန္

၁၂၉၇၁

၄၀၄၉၇

၂၅၄၂၄

၇၈၈၉၂

စ္စ္္ကင
ို း္

၁၁၅၆၂

၆၃၆၀၀

၂၉၂၇၄

၁၀၄၄၃၆

ရွမး္

၇၄၆၃

၉၆၀၈၀

၆၈၆၆၂

၁၇၂၂၀၅

တနသၤမရ

၈၆၈၉

၂၄၄၁၆

၁၃၃၄၇

၄၆၄၅၃

ရန္ကန
ု ္

၁၈၃၆၃

၁၄၆၃၇၃

၃၉၄၂

၁၆၈၆၈၃

စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း

၁၀၈၃၇၆

၇၇၁၈၀၈

၂၈၈၇၇၈

၁၁၆၈၉၆၁

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ အသံုးစ္ရိတ္မ မးမွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတ္၏ ေသးငယ္ေသမအစ္ိတအ
္ ပိုင္း
သမျဖစ္္သည္။ ထိုေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ အသံုးစ္ရိတ္မွမ ၆၉% ရွိၿပး တရမး႐ုံးံုးမ မးာႏွင့္ ေငစ္မရင္းဌမနမ မးက ၁၁% စ္ာႏွင့္
ဒုတိယေနရမတင္ရသ
ွိ ည္။
‘ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး’ သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအသံုးစ္ရိတ္မ မးကို အမ မးငံုးသံုးသူမ မးျဖစ္္ၿပး
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ဌမနငိုင္ရမအေနာႏွင့္) က ၄၄% ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတက ၁၆% ာႏွင့္
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးက ၁၁% အသးသးရွိၾကသည္။ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းမွမ လုပ္ငန္းက႑အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးရွိသျဖင့္
၂၀၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တင္ ဌမနငိင
ု ္ရမအေနာႏွင့္ေရမ ာႏို္င္ငံပိုင္လုပင
္ န္းအေနာႏွင့္ပါ စ္မရင္းသင္းထမးသည္။ ာႏိုင္ငံပိုင္လပ
ု ္ငန္းအေနာႏွင့္
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အသံုးသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းာႏို္င္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးအသံုးစ္ရိတ္၏ ၉၉.၆% အထိရ္သ
ွိ ည္။38
‘ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးလုပ္ငန္းမ မး’ သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတ္၏ ၆၆% ရွိေသမ္လည္း ထို
အသံုးစ္ရိတအ
္ မ မးစ္ုကို ဌမနငါး္ုကသံုးစ္ေ
ြဲ႔ နျ္င္းျဖစ္္သည္။ ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘတ္ဂ က္တင္ ဌမနေပါင္း ၂၁ ္ုကိုေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း
ဘတ္ဂ က္စ္စ္
ု ုေပါင္း၏ ၈၉% ကို အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမန ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး
ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးက သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။ စ္ိတဝ
္ င္စ္မးဖယ္ေကမင္းသည့္အ္ က္မွမ
၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္ပုအ
ံ ေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး-၅ပါ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသၾကးမ မး စ္မံေငမင္ရက္္င့္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္တိုက္႐ုံးိုက္
သက္ငိုငေ
္ သမဌမနမ မး၏ အသံုးစ္ရိတ္မ မးမွမ အလန္နည္းပါးေသမ အသံုးစ္ရိတ္မ မးျဖစ္္သည္။ ၎တိ႔မ
ု ွမ စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရး (၂%)
သစ္္ေတမ (၁.၆%) ကယ္ငယ္ေရး ျပည္လည္ေနရမ္ ထမး ေရးာႏွင့္ အိုးအိမဌ
္ မန (၁.၄%) ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး္ ေရးဌမန (၁.၃%)
ာႏွင့္ သမဝါယမဌမန (၁.၃%) တို႔ျဖစ္္ၾကသည္။

၅.၂ ဘတ္ဂ က္မ ွ ေျ္
၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္ ဘတ္ဂ က္အတင္း ဌမနအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းတစ္္္ုစ္၏ ဘ႑မေရးအေျ္အေနမ မးကို သိရွိာႏုိင္ရန္မလယ္ကူေသမ္လည္း
က႑ႀကးသံုး္ုရွိ ရေငာႏွင့္ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ ငမ မးကို ာႏိႈင္းယွဥ္္ ိ္န္ထိုးၾကည့္ျ္င္းျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ ဘ႑မေရး
အေျ္အေနကို မွန္းငာႏိုင္ပါသည္။ ထိုာႏိႈင္းယွဥသ
္ ုးံ သပ္မႈ၏ရလမဒ္ကို ပုံ- ၁၈ တင္ေဖမ္ျပထမးသည္။

38

အင္တမဗ းေျဖထမေးသမ

အရမရွိ

တစ္္ဥး၏

ေျပမၾကမး္ က္အရ

အနမဂတ္ဘတ္ဂ က္စ္မရင္းတင္

မွတ္ယူစ္မရင္းသင္းရန္ စ္စ္ဥ္ထမးသည္။

36

ျပည္သူ႔ေငမက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ မးကို

ဌမနတစ္္္ုအျဖစ္္

ပံု- ၁၈။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ရေင သံုးေင သံုးသပ္္ က္

၂ဝ၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးဘတ္ဂ က္တင္ အသမးတင္လိုေင ၆.၈ ဘလယံက ပ္ေဖမ္ျပေနသည္။

ယ္ုအစ္ရင္္ံစ္မတင္ေဖမ္ျပထမးေသမ ကိန္းဂဏန္းမ မးအမးလံုးသည္ မွန္းေျ္ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးသမျဖစ္္ၿပး အမွန္ရေငာႏွင့္
သံုးစ္ေ
ြဲ႔ ငမ မးမဟုတ္သည္ကို သတိျပ်ိဳရမည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္ကန
ိ ္းဂဏန္းမ မးအရ အတန္အသင့္ႀကးမမးေသမ အသမးတင္
လိုေင ၆.၈ ဘလယံက ပ္ေဖမ္ျပေနၿပး အဓိကမွမ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးမွ လိုေငျဖစ္္သည္။ စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑မွမွန္းေ္ လိုေင က ပ္
၇၉ ဘလယံမွမ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွ မွန္းေ္ ပိုေင က ပ္ ၇၇ ဘလယံာႏွင့္ ငတူနးပါးျဖစ္္၍ အ္ င္း္ င္းေ္ ာႏုိင္သည္။

၅.၃ ျပည္နယ္ာႏွင့ ္ တိင
ု း္ ေဒသၾကးမ မး၏ လုပင
္ န္းက႑အလိက
ု ္ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ င
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ဌမနငိုင္ရမာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပင
္ န္းာႏွစ္္္ုစ္လံုး) သည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး အသံုးစ္ရိတ္
အမ မးစ္ု ၅၄% ကို ကိုယ္စ္မးျပ်ိဳၿပး ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ၁၁% ာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး ၉% တိ႔က
ု
အစ္ဥ္အလိက
ု ္ အမ မးငံုးသံုးစ္သ
ြဲ႔ ူမ မးျဖစ္္သည္။ ပံု- ၁၉ တင္ လုပ္ငန္းရပ္အလိက
ု ္သုးံ စ္မ
ြဲ႔ ႈ အေသးစ္ိတ္မ မးကို ေဖမ္ျပထမးသည္။
ပံု-၁၉။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ လုပင
္ န္းက႑အလိက
ု အ
္ သံုးစ္ရိတ္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတ္၏ထက္ဝက္ေက မ္ကို ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ က ္ံသုးံ စ္ေ
ြဲ႔ နျ္င္္းျဖစ္္သည္။
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၂၀၁၃-၁၄္ုာႏွစ္္အတက္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းမွ ေငမင္ရက္ေသမလုပ္ငန္းမ မး၏ အေသးစ္ိတသ
္ တင္းအ္ က္အလက္မ မး
ကို သိရွိရျ္င္းမရွိေသမ္လည္း ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မး တိုးတက္ေငမက္လုပ္ရန္ႀကိ်ိဳးစ္မးေနျ္င္းက ယ္ုကြဲ႔့သို႔
အသံုးစ္ရိတ္ေဝစ္ု အမ မးငံုးျဖစ္္ေနျ္င္း၏ အေၾကမင္းရင္းျဖစ္္သည္။ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူပိုငအ
္ ေျ္္ံ
အေငမက္အဥမ မးျဖစ္္ေသမ လမ္း တံတမး ေလငိပ္ာႏွင့္ အေငမက္အဥးမ မးတည္ေငမက္ျ္င္းာႏွင့္ ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း အတက္
အဓိကတမဝန္ယူရေသမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း ျဖစ္္သည္။39
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးာႏွင့္ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးစ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတတိ႔သ
ု ည္ အသံုးစ္ရိတအ
္ မးလံုး၏ ၂၃% ာႏွင့္
ဒုတိယအမ မးငံုးသံုးစ္သ
ြဲ႔ ည့္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအျဖစ္္ အတူတကရပ္တည္ၾကသည္။ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္ ျပည္သူ႔
ဝန္ေငမင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ေသမ အမိက
ႈ ္သိမ္းငည္းျ္င္း လမ္းမးထန္းျ္င္းာႏွင့္ ေရေပးေဝျ္င္းစ္သည္တ႔အ
ို တက္ အဓိကတမဝန္
ရွိသူမ မးျဖစ္္သည္။ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးစ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးမွမလည္း အလမးတူလပ
ု ္ငန္းမ မးကိုထမ္းေငမင္ၾကျ္င္း
ျဖစ္္ေသမ္လည္း အသံုးစ္ရိတ္သုးံ စ္ျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ပတ္သက္လွ င္ လတ္လပ္္င့္ာႏွင့္ လုပ္ပိုင္္င့္ပိုမိုက ယ္ျပန႔္စ္မရရွိထမးၾကသည္။ တမဝန္ရွိသူ
မ မးာႏွင့္ ေတ႕ငံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတသည္ ျမ နစ္ပယ္လုပင
္ န္းမ မးအျပင္လမ္းေဖမက္
လုပ္မႈမ မးအတက္လည္း

ရန္ပံုေငအမ မးငံုးသံုးစ္ေ
ြဲ႔ နသည္ဟု

သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတက

လမ္းေဖမက္လုပ္မႈကို အဓိကတမဝန္ယူေငမင္ရက္ေသမေၾကမင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကးတင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ
ရန္ပုေ
ံ ငသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ နည္းပါး ေနရျ္င္းလည္းျဖစ္္သည္ (ပံု- ၂၀)။
ဘတ္ဂ က္္န္႔မွန္းအသံုးစ္ရိတ္ပမမဏသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမးတင္လည္း ကျြဲ႔ ပမးျ္မးနမးမႈမ မးစ္မရွိသည္။ ရွမ္း
ျပည္နယ္ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မေကးတိုင္းေဒသႀကးတိ႔သ
ု ည္ အသံုးစ္ရိတအ
္ မ မးငံုးျဖစ္္ၾကၿပး က ပ္ ၁၇၂ ဘလယံ ၁၆၉ ဘလယံာႏွင့္ ၁၄၁
ဘလယံတ႔ို အသးသးရွိၾကသည္။ ယင္းတိ႔ာႏ
ု ွင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကယမး ကရင္ာႏွင့္ မန္ျပည္နယ္မ မး၏အသံုးစ္ရိတ္မ မးသည္ ၂၆
ဘလယံာႏွင့္ ၃၂ ဘလယံၾကမးတင္သမရွိရမ ကမဟမႈပမမဏကို မွန္းငာႏုိင္သည္။
ပံု- ၂ဝ။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိတ္
္ ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္ပ
ြဲ႔ ု ံ (က ပ္သန္း)

ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလးတို႔မွအပ

က န္ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး

အသံုးစ္ရိတတ
္ င္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏

အသံုးစ္ရိတက
္ အ္ ်ိဳိးအစ္မးအရ အႀကးမမးငံုးျဖစ္္သည္။

ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကးတုိ႔မွအပ က န္ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအမးလံုးတင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္
အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္မ မးအမး အဓိကသံုးစ္သ
ြဲ႔ ူျဖစ္္သည္။ ရန္ကုန္ာႏွင့မ
္ ာႏၲေလးတိ႔တ
ု င္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အသံုးစ္ရိတ္
သိသိသမသမနည္းပါးေနျ္င္းမွမ ရန္ကုန္ာႏွင့္မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးက အေျ္္ံအေငမက္အဥငိုင္ရမ
39

ပမမဏႀကးမမးေသမ စ္မံကိန္းမ မးအတက္ ျပည္သူ႕ေငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဒဇိုင္းပိုင္းတင္ လည္းေကမင္း ေငမက္လုပ္ေရး ပစ္ၥည္းမ မး ထုတ္လုပ္မႈတင္

လည္ေကမင္း ဘတ္ဂ က္ စ္မံ္န္႕္မ
ြဲ႔ ႈတင္ လည္းေကမင္း ပါဝင္သည္။
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လုပ္ငန္းမ မးကို

အဓိကတမဝန္ယူ

ေငမင္ရက္ေသမေၾကမင့္ျဖစ္္ၿပး

ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငနည္းပါးျ္င္းာႏွင့္

ျပည္သူ႔

ေငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္း ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ဘတ္ဂ က္အသံုးစ္ရိတန
္ ည္းပါးျ္င္းမွမလည္း ထိုအေၾကမင္းမ မးေၾကမင့္ပင္ျဖစ္္သည္။

၅.၄ ျပည္နယ္ာႏွင့ ္ တိင
ု း္ ေဒသၾကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိတအ
္ မ ်ိဳိ းအစ္မးမ မး
၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသၾကးမ မး ဘတ္ဂ က္တင္ အဓိကအသံုးစ္ရိတ္မ မးကို ေ္ါင္းစ္ဥ္ေျ္မက္မ ်ိဳိးျဖင့္ ေဖမ္ျပထမးသည္။
ေငလံုးေငရင္းသံုးေင အတိုးေပးငပ္ေင ေထမက္ပံ့ေင ေ္ းေင ပံုမွန္အသံုးစ္ရိတ္ာႏွင့္ ေ္ းေငမ မးမွ ျပန္လည္ရရွိျ္င္းဟူေသမ
ေ္ါင္းစ္ဥ္ေျ္မက္မ ်ိဳိးျဖစ္္သည္။40
ပု-ံ ၂၁။ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိတအ
္ မ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး41

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအသုံးစ္ရိတအ
္ မ မးစ္ုကို ေငလံုးေငရင္းသံုးေငာႏွင့္ ပုံမွန္သုးံ ေငစ္မရင္းေအမက္တင္ ထည့္သင္းာႏုိင္သည္။

ေငလံုးေငရင္းသံုးေငငိုသည္မွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးကြဲ႔့သ႔ို ေရရွည္ပင
ို ္ငိုင္မမ
ႈ မးအတက္ ေပးေ္ ျ္င္းျဖစ္္ၿပး ၂၀၁၃-၁၄
ဘတ္ဂ က္တင္ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္၏ ၃၆% ရွိသည္။ ထိအ
ု ထြဲ႔မွ ၇၅%ေက မ္မွမ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရန္ကုန္ာႏွင့္
မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးာႏွင့္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏ သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈျဖစ္္သည္။ ေ္ းေငမ မးအတက္
အတိုးေပးငပ္ျ္င္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္

အသံုးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္္တ
ြဲ႔ စ္္္ုသမရွိၿပး

ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမွ

အတိုးေပးေင က ပ္ ၂၅ သန္း ျဖစ္္သည္။ ထုတ္ေ္ းေငမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရး
ေကမ္မတမ မးမွ ထုတ္ေ္ းထမးေသမ ေငက ပ္ ၃၇၁ သန္းရွိသည္။
ေထမက္ပံ့ေငမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္ သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈသည္ စ္ုစ္ုေပါင္း၏ ၂% ရွိၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးာႏွင့္ အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ဥးစ္းဌမနတိ႔ာႏ
ု ွင့္ အဓိကသက္ငိုငသ
္ ည္။ ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ ရ္ိုင္ျပည္နယ္မအ
ွ ပ က န္ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မး
အမးလံုးရွိ အေထေထအုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနမ မးသည္ က ပ္ ၁၅ သန္းမွ သန္း ၂၀ အတင္း ေထမက္ပံ့ေငမ မးအသးသးရွိၾကသည္။ ထို
ေငပမမဏမ မးသည္ ေက းလက္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပုေ
ံ င ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မအ
ွ သံုးစ္ရိတ္မ မး ျဖစ္္ၾကသည္။ ေက းလက္ဖ႔ံၿဖိ်ိဳး
တိုးတက္ေရးရန္ပုေ
ံ ငသည္ ေက းလက္ေဒသရွိ ပညမေရး က န္းမမေရးာႏွင့္ သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ငမင္ေရး အစ္ရွေ
ိ သမ က ယ္ျပန္႔ေသမ
က႑မ မးရွိ စ္မံကိန္းမ မးကို ေထမက္ပံ့ေပးေသမ ရံပုေ
ံ ငျဖစ္္သည္။
သမမန္အသံုးစ္ရိတ္မွမေန႔စ္ဥ္စ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈကုနက
္ စ္ရိတ္မ မးာႏွင့္႐ုံးုးံ လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မက
ႈ ုန္က စ္ရိတ္မ မးျဖစ္္ၿပး၂၀၁၃-၁၄္ုာႏွစ္္အတက္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးဘတ္ဂ က္တင္ ၆၂% ပါဝင္သည္။ ၎တင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ထက္ဝက္ေက မ္ကို
က ္ံသုးံ စ္ထ
ြဲ႔ မးသည္။

စ္မံအုပ္
္ ်ိဳပ္မႈေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရွိ

အသံုးစ္ရိတ္အမ မးစ္ုမမွ လည္း

ပံုမွန္သုးံ ေငမ မးတင္

စ္မရင္းသင္းရမ

လုပ္ငန္းသေဘမသဘမဝာႏွင့္ထင္ဟပ္သည္။ ႁ္င္း္ က္မွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ မ မးျဖစ္္ၿပး စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္၏
သံုးပံုတစ္္ပု္
ံ န္႔ကို ေငလံုးေငရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ ထည့္သင္းထမးသည္။
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၎အမ ်ိဳိးအစ္မးေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး၏ အဓိပၸမယ္ သတ္မွတ္္ က္မ မးကို ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၇တင္ေဖမ္ျပထမးသည္။
ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အမးလံုး၏ ရေငမ မး၌ ျမန္မမအစ္ိုးရ၏ လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈအဝဝတင္ ာႏိုင္ငံပိုင္

လုပ္ငန္းမ မး၏

အ္ က္အ္ မက မႈကိုလည္းေကမင္း ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ အစ္ိုးရဌမနမ မးၾကမး ဘတ္ဂ က္သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ မျပတ္သမးမႈ

လည္းေကမင္း သိနမးလည္ထမးရေပမည္။
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ေဝဝါးမႈမ မး ပါဝင္ေနသည္ကို

ပံုမွန္အမးျဖင့္

အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ မ မး၏အသံုးစ္ရိတ္ကို

ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေငမင္မမ
ႈ မးေငမင္ရက္ရမတင္

စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ျ္င္းအတက္က ္ံေသမ

သမမန္သုးံ ေငမ မးအျဖစ္္ စ္မရင္းသင္းမည္ျဖစ္္ေသမ္လည္း လက္ရွိ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး အသံုးစ္ရိတအ
္ တင္း
ေငလံုးေငရင္းသံုးေငမ မးာႏွင့္ ေထမက္ပံ့ေငမ မးပါ ပါဝင္ေနရမ ယင္းတိ႔အ
ု ေနာႏွင့္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအမဏမ၏ ပံုမွန္စ္မံအုပ္
္ ်ိဳပ္မႈလုပ္ငန္း
အျပင္ဘက္မွ လုပ္ငန္းမ မးကိုလည္းေငမင္ရက္ေနၾကေၾကမင္း သိျမင္ာႏုိင္သည္။ ထိုအ္ က္ကို ေတ႕ငံုေမးျမန္းျ္င္းမ မးမွလည္း
အတည္ျပ်ိဳေပးၿပး

ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈေလွ မ့္ ေရးရန္ပုေ
ံ ငာႏွင့္

မြဲ႔ငာႏၵနယ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးရန္ပုေ
ံ ငတိ႔က
ု ြဲ႔့သ႔ို

သးျ္မးစ္မံေငမင္ရက္ရသည့္

ရန္ပုေ
ံ ငမ မးကိုလည္း ထိုေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ထည့္သင္းသည္ဟု ငိုသည္။
ပံု-၂၂။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိတအ
္ မ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသၾကးအမ မးစ္ုတင္ေငလံုးေငရင္းအသံုးစ္ရိတ္မွမ၅၀%ေအမက္တင္သမရွသ
ိ ည္။

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးကို
သမမန္သုးံ ေငအၾကမး

ာႏိႈ္င္းယွဥ္ၾကည့္ပါက

အ္ ်ိဳိးအစ္မးမွမလည္း

ေရရွညရ
္ င္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈလုပ္ငန္းမ မးအတက္

မ မးစ္မကမျ္မးေနေၾကမင္း

ေတ႕ျမင္ာႏုိင္သည္။

ေငလံုးေငရင္း

သံုးေငာႏွင့္

စ္စ္္ကိုင္းတိင
ု ္းေဒသႀကးာႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္ ရ္ိုင္ျပည္နယ္မ မး တင္ စ္ုစ္ုေပါင္းဘတ္ဂ က္၏ ၂၀% ္န္႔ ေအမက္ကိုသမ ေရရွည္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈလုပ္ငန္းမ မးအတက္
သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နေသမ္လည္း

ရန္ကုန္

တနသၤမရာႏွင့္

မေကးတိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္

စ္ုစ္ုေပါင္းအသုံးစ္ရိတ္၏

၅၀%

အထက္ကို

ေရရွညရ
္ င္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈလုပ္ငန္းမ မးအတက္ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နၾကသည္။ ထိုသ႔ို အသံုးစ္ရိတ္ပုစ္
ံ ံအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိး ကျြဲ႔ ပမးေနရျ္င္း၏ အေၾကမင္းရင္း
မ မးာႏွင့္ သင့္ေလ မ္ျ္င္းရွိမရွိကို ေနမက္ထပ္ သတင္းအ္ က္အလက္မ မးမရွိပြဲ႔ သံုးသပ္ာႏုိင္မည္မဟုတ္ေသမ္လည္း ထိုကိစ္ၥာႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေသးစ္ိတ္ေလ့လမသံုးသပ္မႈမ မး ျပ်ိဳလုပ္ာႏိုင္ပါက အက ်ိဳိးေက းဇူးမ မးမည္ ျဖစ္္သည္။ အဘယ့္ေၾကမင့္ငိုေသမ္
ေငလံုးေငရင္းသံုးေငမ မးျဖင့္ ေရရွညအ
္ ေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးတင္ မွန္ကန္စ္မရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏံွာႏိုင္ပါက စ္းပမးေရးာႏွင့္ လူမႈဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မး
အတက္ မ မးစ္မအေထမက္အကူျဖစ္္ေစ္ာႏို္င္ေသမေၾကမင့္ ျဖစ္္သည္။

၅.၅ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ လူတစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အသံုးစ္ရိ္တ္
ပထဝအေနအထမး လူဥးေရဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုာႏွင့္ စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးကျြဲ႔ ပမးျ္မးနမးေသမေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္
အသံုးစ္ရိတ္သုးံ စ္မ
ြဲ႔ ႈပုစ္
ံ ံအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးကျြဲ႔ ပမးေနၿပး ၎တိ႔၏
ု မတူညေသမလိအ
ု ပ္္ က္မ မးာႏွင့္ အရင္းအျမစ္္မ မးကို လက္လမ
ွ ္းမမႈအတိ္င
ု ္း
အတမတိ႔က
ု ိုလည္း ထင္ဟပ္ေနသည္။ ထိအ
ု ေၾကမင္းမ မးေၾကမင့္ ယ္ုငက္လက္ၿပး လူဥးေရအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးရွိၾကေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကးမ မးအမး ပ မ္းမွ တစ္္ဥး္ င္းအသံုးစ္ရိတ္နည္းျဖင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္ေငးောႏးသမးပါမည္။
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ပံု-၂၃။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ လူတစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အသံုးစ္ရိတာႏ
္ ွင့္ အမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး

တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ ာႏႈန္းျဖင့္ၾကည့္ပါက ္ င္းျပည္နယ္ာႏွင့္ ကယမးျပည္နယ္တ႔သ
ို ည္ က န္ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးအမးလံုးထက္
လူတစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္ျမင့္မမးသည္

အထက္တင္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔့သ႔ို ္ င္းျပည္နယ္ာႏွင့္ ကယမးျပည္နယ္မ မးတင္ လူတစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အသံုးစ္ရိတ္ျမင့္မမးေသမ္လည္း
အသံုးစ္ရိတအ
္ မ မးစ္ုမွမ

သမမန္သုးံ ေငမ မးေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ

သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နျ္င္းျဖစ္္သည္။

အဘယ့္ေၾကမင့္ထိုသ႔ျို ဖစ္္ရသည္ကို

အေသးစ္ိတ္သုးံ သပ္ရန္ ္က္္ြဲ႔ေသမ္လည္း ေအမက္ပါအေၾကမင္းတရမးမ မး ေပါင္းစ္ည္းမႈေၾကမင့္ ျဖစ္္ာႏုိင္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္ ္ င္းာႏွင့္ကယမးျပည္နယ္တ႔သ
ို ည္ လူဥးေရသိပ္သည္းင အနည္းငံုးျပည္နယ္မ မး ျဖစ္္သည္။
ထို႔ေၾကမင့္

လူတစ္္ဥး္ င္းစ္အတက္

အစ္ုိးရလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစ္ရိတ္မွမ

အလိအ
ု ေလ မက္

ျမင့္တက္သမးျ္င္းျဖစ္္ာႏုိင္သည္။

ဒုတိယအ္ က္မွမ ထိုျပည္နယ္မ မးသည္ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈာႏွင့္ ေဝးလံေ္ါင္ဖ မးမႈတ႔ေ
ို ၾကမင့္ လိုအပ္္ က္မ မးလည္း ျမင့္မမးသည္။
ထို႔ေၾကမင့္ ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေငမင္မႈ လုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥက႑တိ႔တ
ု င္ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈ ပ္ိုမိုလအ
ို ပ္သည္ [၂၆]။ ပုံ-၂၄
ကလည္း

ထိုအ္ က္ကို

ေထမက္္ေ
ံ နၿပး

ထိုျပည္နယ္ာႏွစ္္္ုစ္လံုးတင္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းက

တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ

အသံုးစ္ရိတ္၏ အမ မးစ္ုကို က ္ံသုးံ စ္ေ
ြဲ႔ နသည္ကို ေတ႔ာႏိုင္သည္။
ပံု-၂၄။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးပ မ္းမွ တစ္္ဥး္ င္းအသံုးစ္ရိတက
္ ို အရင္းအျမစ္္မ မးအလိက
ု ္
္ ျြဲ႔ ္မးေဖမ္ျပျ္င္း

္ င္းာႏွင့္ ကယမးျပည္နယ္မ မး၏ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတက္ တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အသုံးစ္ရိတ္မွမ က န္ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္း
ေဒသႀကးအမးလံုးထက္ သိသသ
ိ မသမျမင့္မမးသည္။
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ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမးတင္ တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အသံုးစ္ရိတ္ကျြဲ႔ ပမးျ္မးနမးေသမ္လည္း အသံုးစ္ရိတ္ကို ဌမနငိုင္ရမ
မ မးအၾကမးတင္ ္ေ
ြဲ႔ ဝသံုးစ္သ
ြဲ႔ ည့္ အ္ ်ိဳိးအစ္မးမွမမူ မ မးစ္မငင္တသ
ူ ည္ကို မွတ္သမးထမးရန္လိုသည္။ ႁ္င္း္ က္အေနာႏွင့္ ရန္ကုန္ာႏွင့္
မာႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္သမ ၎တို႔၏အဓိကအသုံးစ္ရိတ္အမ မးစ္ုသည္ ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္ စ္ည္ပင္သမယမေရး
ေကမ္မတမ မး၏ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္သ႔ေ
ို ရမက္ရွိေနျ္င္းျဖစ္္သည္။
အသံုးစ္ရိ္တ္မ မး၏ပမမဏမွမ ရေငေပၚတင္ မ မးစ္မမ္
ွ ိုေနသည္ျဖစ္္ရမ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး သို႔
ရန္ပုေ
ံ ငမ မးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတင္
မွန္ကန္ေၾကမင္းသိာႏုိင္သည္။
လူတစ္္ဥး္ င္း

လူဥးေရအနည္းအမ မးတစ္္္ုတည္းကိုသမၾကည့္ျ္င္းမဟုတ္ေၾကမင္း
ထိုသ႔လ
ို ေ
ႊြဲ႔ ျပမင္းေသမပံုစ္ံမွမ

ပ မ္းမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းရရွိေင

အသင့္ေလ မ္ငံုးျဖစ္္ေနသည္ဟု

အျမင့္ငုးံ ျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွမ

သံုးသပ္ေတ႕ရွ္
ိ က္မွမ

ငိုလုိျ္င္းမဟုတ္ေသမ္လည္း

အငင္းရြဲ႔ငုးံ ေဒသမ မးျဖစ္္သည့္အျပင္

ဖံျဖိ်ိဳးတိုးတက္မႈလအ
ို ပ္္ က္ အျမင့္မမးငံုးလည္းျဖစ္္ေနသည္ကို ေတ႕ရိ္ွရသျဖင့္ လမ္းေၾကမင္းမွန္ေပၚေရမက္ရွိေနသည္ဟုေတမ့
ငိုာႏိုင္သည္။

၅.၆ ေငလံုးေငရင္း သံုးေငမ မးာႏွင့ ္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္း
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတအ
္ မ မးစ္ုကို အမ မးျပည္သအ
ူ ေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးေငမက္လုပ္ျ္င္းအတက္ အဓိက
တမဝန္ရွိေသမ

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းဌမနက

သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နျ္င္းျဖစ္္သည္။

ထို႔ေၾကမင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး

အၾကမးတင္ ေငလံုးေငရင္းအသံုးစ္ရိတ္မ မး ကမျ္မးရျ္င္းအဓိကအေၾကမင္းမွမ ဤဌမန၏လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈပမမဏ ကျြဲ႔ ္မးျ္င္း
ေၾကမင့္ပင္

ျဖစ္္သည္။

ထိုသ႔ို

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအသံုးစ္ရိတ္တင္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက

အဓိက

ျဖစ္္ေနျ္င္းမွမ အေျ္္ံအေငမက္အဥလိအ
ု ပ္္ က္မ မး ျဖည့္ငည္းရန္ဟူေသမာႏုိင္ငံေတမ္၏ ရည္မွန္း္ က္ကိုထင္ဟပ္ေနေသမ္လည္း
ထိုအသံုးစ္ရိတ္မ မး္ေ
ြဲ႔ ဝျ္င္း သေဘမသဘမဝာႏွင့္ စ္မံ္န႔္္ျြဲ႔ ္င္းတိ႔ျု ဖင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကးေသမ ေမး္န္းမ မးကို ေပၚေပါက္
လမေစ္သည္။
ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့ေသမ

အရမရွိမ မး၏အငိအ
ု ရ

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပင
္ န္းာႏွင့္

ေငမက္လုပေ
္ ရးဝန္ႀကးဌမနတိ႔သ
ု ည္

စ္မံ္ က္မ မး၏ သေဘမသဘမဝာႏွင့္ အရယ္အစ္မးကိုလိက
ု ္၍ မည္သည့္အသံုးစ္ရိတ္ျဖင့္သံုးစ္မ
ြဲ႔ ည္ကို ငံုးျဖတ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
အရယ္အစ္မးႀကးမမးေသမစ္မံ္ က္မ မး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးနယ္နိမိတ္မ မးကို ျဖတ္ေက မ္ေငမင္ရက္ရေသမ စ္မံ္ က္မ မးကို
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ကေငမင္ရက္ၿပး

ၿမိ်ိဳ႕နယ္ာႏွင့္ေက းရမငက္လမ္းမ မးက့ြဲ႔သ႔ေ
ို သမ

စ္မံ္ က္အငယ္စ္မးမ မးကို

ျပည္သ႔ူ

ေငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းကေငမင္ရက္သည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ မည္သည့္စ္မံ္ က္မ မး ေငမင္ရက္မည္ကို ေငမက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကးဌမန ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိုးရာႏွင့္ လႊတ္ေတမ္တစ္္္ု္က
ု ငံုးျဖတ္သည္။
၂၀၁၃-၁၄ဘ႑မာႏွစ္္အတင္း ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို ဌမနငိုငရ
္ မအျဖစ္္ေရမ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း
အျဖစ္္ပါ

စ္မရင္းသင္း

ေဖမ္ျပသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္

ေဖမ္ျပသည္။

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပင
္ န္းအတင္း၌

ယင္းသည္ာႏုိင္ငံပိုငလ
္ ုပ္ငန္းအေနာႏွင့္

ပိုေငျပၿပး

ရေငမ မးကို

ဌမနငိုငရ
္ မအေနာႏွင့္

ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္ျဖင့္
လိုေငျပသည္။

ထို႔ေၾကမင့္

ေငမက္လပ
ု ္ေရးဝန္ႀကးဌမနလက္ေအမက္္ံ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ ဌမနငိင
ု ္ရမတစ္္္ုအေနာႏွင့္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမွ စ္ုစ္ုေပါင္းလိုေငမွမ က ပ္ ၃၄၄ ဘလယံ ျဖစ္္သည္။ ထိုလိုေငအမ မးစ္ုကို ဌမနငိုငရ
္ မသံုးေငအေနျဖင့္ေဖမ္ျပသည္။
ာႏုိင္ငံပိုင္လုပင
္ န္းတစ္္္အ
ု ေနာႏွင့္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းတင္ အသံုးျပေသမေငမ မးမွမ လံုးလံုးလ မးလ မး သမမန္သုးံ

ေငစ္မရင္းမွ ျဖစ္္သည္။ ဌမနငိင
ု ္ရမအေနာႏွင့္ သံုးေငမ မးကိုမူ ေငလုံးေငရင္းာႏွင့္ သမမန္သုးံ ေငစ္မရင္းာႏွစ္္္ုေအမက္တင္ ္ေ
ြဲ႔ ဝ
ထည့္သင္းထမးသည္။ (ပံု- ၂၅)
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ပံု-၂၅။ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္း သုးံ စ္ေ
ြဲ႔ ငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး (ဌမနငိင
ု ရ
္ မ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ာႏုိငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္း)

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ ငမ မးမွမ ဌမနငိုင္ရမပံုစ္ံာႏွင့္ တစ္္မ ်ိဳိး ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္္ာႏွင့္တစ္္မ ်ိဳိးျဖစ္္သည္။

ေတ႕ငံုေမးျမန္း္ြဲ႔့သူမ မးက ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္း၏ ဌမနငိုင္ရမအျဖစ္္ ကုန္က စ္ရိတအ
္ မ မးစ္ုမွမ တည္ေငမက္ေရး
လုပ္ငန္းကြဲ႔သ
့ ႔ေ
ို သမ

ေရရွည္ျမႇပ္ာႏွံမႈလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္ၿပး

ထိန္းသိမ္းေစ္မင့္ေရွမက္ျ္င္းာႏွင့္

ျပင္ငင္ျ္င္းစ္ရိတ္မ မးကိုမူ

ာႏုိင္ငံပိုင္

လုပ္ငန္းေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရွိ စ္မရင္းတင္ထည့္သင္းသည္ဟု ငိုၾကသည္။ အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို အဘယ္ေၾကမင့္ထိုသ႔္
ို ေ
ြဲ႔ ဝရသည္ကို
ရွင္းလင္းစ္မမသိရွိရေသမ္လည္း ယင္းမွမ ‘ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးက ျပည္ေထမင္စ္ုေထမက္ပံ့ေငမ မးကို ပိုရလိုေသမေၾကမင့္
ာႏုိင္ငံပိုင္လုပင
္ န္းတစ္္္ု၏

အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို

ျပည္ေထမင္စ္ုေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္မွ

က ္ံရသည့္

ဌမနငိင
ု ္ရမအသံုးစ္ရိတ္အျဖစ္္

ေရႊ႕ေျပမင္းျ္င္း’ ျဖစ္္သည္ဟု ငိုၾကသည္[၄]။42
ာႏိုင္ငံပိုင္လုပင
္ န္းအေနာႏွင့္
ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္ရွိ
ရွမ္းျပည္နယ္တင္သမ

စ္မရင္းသင္းေသမ

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏

အဓိကအသံုးစ္ရိတ္မ မးျဖစ္္ေနျ္င္းမွမ
ေငလံုးေငရင္းသံုးေငအ္ ်ိဳိးအစ္မး

အသံုးစ္ရိတ္မ မးသည္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအမးလံုးတင္
၉%

ျဖင့္

အျမင့္ငုးံ ျဖစ္္ေနျ္င္း

ျဖစ္္သည္။

သမမန္အသံုးစ္ရိတ္
အတူတူပင္ျဖစ္္သည္။
ထိုိသို႔ကလ
ြဲ႔ ေ
ြဲ႔ နရျ္င္း

အေၾကမင္းရင္းမ မးကို ရွမေဖေဖမ္ထုတ္ရန္ မလယ္ကူေသမ္လည္း ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးဘတ္ဂ က္၌
ဧရိယမက ယ္ဝန္းၿပး သယ္ယူပ႔ေ
ို ငမင္ေရးကန္ရက္မ မး က ယ္ျပန္႔ေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ္ေရး
လုပ္ငန္း၏ သမမန္အသံုးစ္ရိတ္မ မး ျမင့္မမးေလ့ရွိသည္ကို ေတ႕ရသည္ (ပံု- ၂၆)။
ပံု-၂၆။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးအလိက
ု ္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္း၏ သမမန္အသံုးစ္ရိတမ
္ မး

အရယ္အစ္မးႀကးမမးၿပးေမမ္ေတမ္ကမးလမ္းကန္ရက္မ မးက ယ္ျပန္႔ေသမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးတင္သမမန္အသံုးစ္ရိ္တ္မ မး
အျမင့္ငံုးျဖစ္္ေလ့ရွိသည္။

ရင္းျမစ္္။ ဗဟိုစ္မရင္း႐ုံးံုး ၂၀၁ဝ- ၁၁ စ္ုစ္ုေပါင္းလမ္းအလ မးကိုအေျ္္ံသည့္ လမ္းငိုင္ရမ အ္ က္အလက္မ မးကို မွျငမ္းသည္
42

ေနမက္လမမည့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္စ္မရင္းတင္ ျပည္သူ႔ေငမက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဌမနတစ္္္ုအေနာႏွင့ ္ ပါဝင္မည္ကို သိနမးလည္းထမးၿပး

ျဖစ္္မည္။

43

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သမမန္အသံုးစ္ရိတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႐ုံးံုးလုပ္ငန္းသံုးစ္ရိတ္ပမမဏသည္ သက္ငိုင္ရမ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

အရယ္အစ္မးာႏွင့္လမ္းကန္ရက္အရယ္အစ္မး

အ္ ်ိဳိးက ျမင့္မမးသမးသည္မန
ွ ္ေသမ္လည္း

ျပည္သူ႔

ေငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္း၏ လက္ေတ႕လုပ္ငန္း ေငမင္ရက္မႈာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ က္အလက္မ မးကို မသိရွိရျ္င္းေၾကမင့္
ထိုသ႔ို

လမ္းပန္းငက္သယ္မႈက႑ငိုင္ရမ

အငိုပါဌမန၏

လူမႈစ္းပမးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကို

ရင္းာႏွွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးျပ်ိဳရျ္င္း၏

ျမႇင့္တင္ေပးာႏုိင္ေသမ

ရည္ရယ္ရင္းအေၾကမင္းတရမးမ မးကို

အလန္အေရးပါသည့္အ္န္းက႑ေၾကမင့္

မသိာႏုိင္ပါ။

ဌမန၏လုပ္ေငမင္မႈ

ရလမဒ္မ မးာႏွင့္ လုပ္ငန္းေငမင္ရက္္ က္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး ပိုမိုပင့္လင္းျမင္သမစ္မ ထုတ္ျပန္ေပးာႏုိင္ရန္အေရးႀကးသည္။ သို႔မွသမ
ျပည္သ႔ရ
ူ န္ပုေ
ံ ငမ မးကို မည္သ႔အ
ို ေကမင္းငံုး အသံုး္ သင့္သည္ကို ထိထိေရမက္ေရမက္ ေငးောႏးသံုးသပ္ာႏု္ိင္မည္ျဖစ္္သည္။

၅.၇ ေဒါင္လက
ို လ
္ ပ
ု ပ
္ င
ို ္
္ င့္အငင့္ငင့္လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးျ္င္း တမဝန္လြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးအပ္ျ္င္းာႏွင့ ္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ျ္င္း
ယ္ုအ္ ိန္အထိ ရွမေဖစ္ုေငမင္းသံုးသပ္မႈျပ်ိဳထမးေသမ သတင္းအ္ က္အလက္အေထမက္အထမးမ မးမွမ ျမန္မမာႏုိ္င္ငံ၏ ျပည္နယ္
ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအငင့္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿ္ံ်ိဳငံုသုးံ သပ္ရန္ျဖစ္္ေသမ္လည္း အျ္မးအေရးပါေသမ ငင္ျ္င္
သံုးသပ္ရန္အ္ က္မ မးကိုလည္း ေထမက္ျပလိုပါသည္။ အဓိကအမးျဖင့္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးာႏွင့္ပတ္သက္ေသမ အ္ က္မ မး
ျဖစ္္သည္။ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးသည္ အရင္းအျမစ္္မ မးာႏွင့္ လုပ္ပိုင္္င့္တမဝန္တ႔က
ို ို ေအမက္ေျ္အငင့္ငင့္ရွိ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔
အစ္ည္းမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသက္သက္မဟုတ္ပြဲ႔ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအမး အေရး
ပါေသမ မူဝါဒေရးရမနယ္ပယ္အမ မးအျပမးတင္ သးျ္မးလတ္လပ္စ္မ ရပ္တည္ေငမင္ရက္္င့္ ငံုးျဖတ္္ က္္ မွတ္္င့္ (ာႏွင့္ ငံုးျဖတ္
္ က္မ မးအေပၚတမဝန္္ံယူမ)ႈ တို႔ကိုပါ အသိအမွတ္ျပ်ိဳလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။ ထို႐ုံးႈေထမင့္မွၾကည့္ပါက ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ လန္္ြဲ႔့
ေသမ ငါးာႏွစ္္္န္႔မွစ္၍ ေငမင္ရက္္ေ
ြဲ႔့ သမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးက႑ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးသည္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးာႏွင့္ စ္မလွ င္
ေဒါင္လိက
ု ္လုပ္ပိုင္္င့္္ေ
ြဲ႔ ဝေပးျ္င္း (Deconcentration)

သေဘမပိ၍
ု ေငမင္ေနသည္ကို

ေတ႕ရမည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ပံုစ္ံတင္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ ရန္ပံုေငအတက္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရကို အလန္အမင္းမွ္ိုေနရသလို ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ဌမနငိုင္ရမမ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုငလ
္ ုပ္ငန္းမ မးသည္လည္း ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး၏လက္ေအမက္္ံမ မးျဖစ္္
ေနသည္ကမ မးသည္။
ထို႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး ဘတ္ဂ က္ကိုၾကည့္႐ုံးံုျဖင့္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္က္င
ို ္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းမ မးကို
တိုင္းတမာႏုိင္ေသမ အၫႊန္းမ မးမရရွိာႏိုင္ပါ။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအေနာႏွင့္ သက္ငင
ို ္ရမရန္ပုေ
ံ ငမ မးကို လတ္လပ္စ္မ စ္ရင္
ငံုးျဖတ္ေငမင္ရက္္င့္အမး ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မးက ဟန္႔တမးလ က္ရွိသလို ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ုိးရထံသ႔ို အစ္ရင္္ံေနရျ္င္း
ကလည္း အဟန္႔အတမးျဖစ္္ေစ္သည္။
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး မည္သည့္အတိ္င
ု ္းအတမထိ လတ္လပ္စ္မ ကိ္ယ
ု ္ပိုင္ငုးံ ျဖတ္ေငမင္ရက္္င့္ရွိ
သည္ကို အတိအက မသိရေသမ္လည္း သက္ငိုငရ
္ မ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မး ဘတ္ဂ က္ကန
ိ ္းဂဏန္းမ မးကို ၾကည့္႐ုံးႈျ္င္းျဖင့္
ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ကို ဗဟိုမအ
ွ ျပည့္အဝထိန္း္ ်ိဳပ္စ္မံေနေၾကမင္းကိေ
ု တမ့ သိာႏုိင္သည္။ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ာႏွင့္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအငင့္အၾကမး

ငံုးျဖတ္လုပက
္ ိုင္ေငမင္ရက္ာႏိုင္မႈအတိင
ု ္းအတမကို

အၾကမ္းဖ ဥ္း္န္႔မွန္းာႏုိင္ေသမ

အၫႊန္းတစ္္္ုမွမ သက္ငိုင္ရမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ ကိ္ယ
ု ္ပိုင္ငုးံ ျဖတ္ေငမင္ရက္္င့္ရွိေသမရန္ပုေ
ံ ငပမမဏမ မးအသးသးကို ာႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္ျ္င္းျဖစ္္သည္။ ‘ေဒါင္လက
ို ္လပ
ု ္ပိုင္္င့္အငင့္ငင့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္း’ ာႏွင့္ပတ္သက္ေသမေလ့လမငန္းစ္စ္္မက
ႈ ို ပံု-၂၇ တင္
ေလ့လမာႏိုင္ပါသည္။
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ပံု-၂၇။ ၂၀၁၃-၁၄ ေဒါင္လိက
ု လ
္ ပ
ု ပ
္ ္င
ို ္
္ င့္အငင့္ငင့္္ ေပးျ္င္း လုပင
္ န္းစ္ဥ္ကို ေလ့လမသံုးသပ္ျ္င္း43

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအငင့္တင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာႏွင့္ အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနတိ႔က
ု
၎တိ႔၏
ု
မိ္င္ဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏွင့္ ယွဥ္လွ င္ အသံုးစ္ရိတ္မ မးကို အမ မးငံုးသံုးစ္ေ
ြဲ႔ နၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။

ရင္းျမစ္္။ ၂၀၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကးမ မး ဘတ္ဂ က္

အထက္တင္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ႔႔သို႔

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းာႏွင့္

အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနတိ႔မ
ု ွအပ

တိင
ု ္းေဒသႀကးမ မးရွိ ဌမနမ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မးသည္ ၎တိ႔၏
ု မိ္င္ဌမနစ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္မွ ၁ဝ%

ျပည္နယ္ာႏွင့္
ေအမက္ကသ
ို မ

သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နၾကသည္။ အငိုပါဌမနမ မးသည္ မိ္င္ဝန္ႀကးဌမနအေပၚလည္းေကမင္း ၎တု႔ိ၏ ကိုယ္ပိုငလ
္ ုပ္ငန္းေငမင္တမမ မးေပၚတင္
လည္းေကမင္း ၾသဇမလႊမ္းမိုးာႏိုငမ
္ ႈ အနည္းငယ္သမရွိေနသည့္အျပင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ေနာႏွင့လ
္ ည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး
လက္ေအမက္သ႔ို ရန္ပံုေငမ မးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးအပ္ရမတင္ ရန္ပံုေငအမ ်ိဳိးအစ္မးအလိုက္ ယံုၾကည္စ္ိတ္္ မႈအတိုင္းအတမ မတူည
ေနသည္ကလ
ို ည္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ဘတ္ဂ က္သည္ ၎တိ႔အ
ု ေနာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုၾသဇမလႊမ္းမိုးမႈေအမက္မွ
မည္မွ အထိလတ္ေျမမက္ာႏိုင္သည္ကို ျပသေနျ္င္းလည္းျဖစ္္သည္။ အလမးတူပင္ ေဒါင္လုိက္လုပ္ပင
ို ္္င့္အငင့္ငင့္လႊြဲ႔ေပးျ္င္းာႏွင့္
ျဖစ္္ာႏုိင္ပါက ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတက္ပါ ဥးတည္ေငမင္ရက္ာႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္အမ မးအျပမးကိုလည္း
မးေမမင္းထိုးေဖမ္ျပေနျ္င္းျဖစ္္သည္။
တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပင
္ န္းာႏွင့္

လိုအပ္္ က္မ မးကို

သို႔ေသမ္ထိုဌမနာႏွစ္္္ုေပါင္းသည္

မည္သည့္အတိုင္းအတမအထိ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး

အေထေထအုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးတိ႔က
ု

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးေပးသည္ကို

စ္ုစ္ုေပါင္းသံုးစ္ေ
ြဲ႔ င၏

မသိရွိရပါ။

ထက္ဝက္ေက မ္ေနသည့္အ္ က္ကို

ထည့္တက္ပါက လူထုပူးေပါင္းေငမင္ရက္မႈ ပင့္လင္းျမင္သမမႈာႏွင့္ တမဝန္္ံမႈတ႔အ
ို မးျဖင့္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မွ
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ျပည္ေထမင္စ္ု

ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏

တမဝန္မ မးထြဲ႔တင္

ဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏွင့္

ာႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ မး၏ မွတ္တမ္းျပ်ိဳထမးေသမ

အသံုးစ္ရိတ္ေဝစ္ု တစ္္ရမ္ိုင္ာႏႈန္းေအမက္ေရမက္ရွိေနေသမ ဌမနမ မးကို ရွ်ိဳပ္ေထးမႈမျဖစ္္ေစ္ရန္အတက္ ဖယ္ထုတ္ထမးသည္။
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အသံုးစ္ရိတ္အမးလံုး

ပါဝင္သည္။

ရရွိာႏိုင္ေသမ အက ်ိဳိးေက းဇူး အမ မးအျပမးကို ေငမင္ၾကဥ္းေပးာႏုိင္မည့္ အဓိကေသမ့္ က္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး ျဖစ္္လမာႏုိင္သည္ကို
ေတ႕ျမင္ာႏိုင္ပါသည္။
ေနမက္ငုးံ အေနာႏွင့္ ယေန႔အ္ ္န
ိ ္အထိေငမင္ရက္္သ
ြဲ႔့ မွ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးက ေဒါင္လိက
ု ္လုပ္ပ္င
ို ္္င့္အငင့္ငင့္ ္ေ
ြဲ႔ ဝေပး ျ္င္း
(Deconcentration) လမ္းေၾကမင္းသိ႔ု ဥးတည္ေနသည္ကို ေတ႕ာႏုိ္င္သည္။ သို႔ေသမ္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရးဘက္သ႔ို ဥးတည္ရန္
ႀကိ်ိဳးပမ္းအမးထုတ္မႈမ မးကုိလည္း အသိအမွတ္ျပ်ိဳႀကိ်ိဳငသ
ို င့္သည္။ ထိုေျ္လွမ္းမ မးသည္ အနမဂတ္ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးအတက္
မရွိမျဖစ္္

အေရးပါေသမအ္ က္မ မးျဖစ္္ၿပး

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအေနာႏွင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရ

အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးကို တျဖည္းျဖည္း္ င္းငံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္္င့္ ျမႇင့္တင္ေပးသမးကမ ေအမက္ေျ္အငင့္ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏
စ္မ္းေငမင္ရည္ကိုလည္း
အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေပးသမးာႏုိင္မည္

ျဖစ္္ပါသည္။

ေဒသာႏၲရအငင့္ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးသည္

၎တိ႔၏
ု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအ္န္းက႑

ျမင့္မမးလမကမ

ထိုျဖစ္္စ္ဥ္အတင္း

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအငင္

ေဒါင္လုိက္လုပ္ပင
ို ္္င့္္ေ
ြဲ႔ ဝ္ ေပးသည့္

အသံုးစ္ရိတဥ
္ းတည္္ က္ပန္းတုိင္မ မး

ျဖစ္္စ္ဥ္အတင္း

သက္မွတ္ငုးံ ျဖတ္ရမတင္လည္း

တိုးတက္လမေပလိမ့မ
္ ည္။ သို႔ရမတင္ ေဒါင္လိုက္လုပပ
္ ိုင္္င့္အငင့္ငင့္ လႊြဲ႔ေပး႐ုံးံုသက္သက္ျဖင့္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ေရးတင္ကြဲ႔့သို႔
တမဝန္္ံယူမႈမ မး

အလိအ
ု ေလ မက္တိုးတက္ေကမင္းမန္

လမမည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကမင့္

လက္ရွိေငမင္ရက္ေနေသမ

ေဒါင္လိုက္လပ
ု ္ပိုင္္င့္အမဏမ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသည့္ျဖစ္္စ္ဥ္သည္ ပိုမက
ို ယ္ျပန္႔ေသမ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတက္
အေျ္္ံလအ
ို ပ္္ က္တစ္္္ုကို ျဖည့္ငည္းျ္င္းျဖစ္္သည္ဟုသမ မွတ္ယူာႏိုင္ သည္။

အက ဥ္း္ ်ိဳပာႏ
္ ွင့ ္ မွတသ
္ မးရန္အ္ က္မ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး အသံုးစ္ရိတသ
္ ည္ စ္ုစ္ေ
ု ပါင္းအစ္ုိးရအသံုးစ္ရိတ၏
္ အနည္းငယ္မွ ေသမပမမဏသမရွသ
ိ ည္။ ၂၀၁၃-၁၄
တင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု အသံုးစ္ရိတ္ စ္ုစ္ုေပါင္းသည္ ၁၆.၁ ထရလယမ္က ပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဂ ဒပ၏ ၂၉% ရွိၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိင
ု ္းေဒသႀကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိ္တ္မွမမူ ၁.၂ထရလယမ္က ပ္ သို႔မဟုတ္ ဂ ဒပ၏ ၂% သမရွသ
ိ ည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး အသံုးစ္ရိတ၏
္ အမ မးစ္ုကို ဌမနငိင
ု ရ
္ မငါး္ုက သံုးစ္ေ
ြဲ႔ နျ္င္းျဖစ္္ၿပး ယင္းအနက္မွ ထက္ဝက္ေက မ္မမွ
ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ေ
္ ရး လုပင
္ န္းတစ္္္တ
ု ည္း၏ အသံုးျဖစ္္သည္။ ထိုအ္ က္ေၾကမင့္ ဘ႑မေရးက႑ ေဒသာႏၲရစ္မံအုပ္
္ ်ိဳပ္မႈ၏
စ္မ္းေငမင္ရည္ာႏွင့္ ဥးတည္္ က္မ မးမွမ အလန္က ဥ္းေျမမင္းစ္မရွေ
ိ နေသးသည္ဟု ေကမက္္ က္္ ာႏိုင္သည္။
အေျ္္ံအေငမက္အဥဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးလုပင
္ န္းမ မးတင္

ေဒါင္လက
ို လ
္ ပ
ု ပ
္ င
ို ္
္ င့္အမဏမ

္ေ
ြဲ႔ ဝေပးျ္င္းမွမ

လမ္းေၾကမင္းမွနေ
္ ပၚတင္ရေ
ွိ န

သည္ဟု ငုိာႏိုငသ
္ ည္။ အထူးသျဖင့္ လုပင
္ န္းမ မးသည္ ေဒသာႏၲရအျမင္႐ုံးေ
ႈ ထမင့္မ မးထည့္သင္းအေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမအ္ါမ မး
တင္ျဖစ္္သည္။ ထို႔အျပင္ ယ္ုကသ
ြဲ႔့ ႔ထ
ို က္ေအမက္လပ
ု ္ပိုင္္င့္ ္ေ
ြဲ႔ ပးေသမေၾကမင့္ ေဒသ္ံလူထုာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏
ပူးေပါင္းေငမင္ရက္မႈမ မးလည္း ပိုမိုေကမင္းမန္လမနုိင္သည္။
ျပည္သူပင
ို ္ အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးျဖစ္္ေသမ လမ္း တံတမး ေလငိပ္ာႏွင့္ အေငမက္အဥမ မး တည္ေငမက္ျ္င္းာႏွင့္ ျပ်ိဳျပင္ထိန္း
သိမ္းျ္င္းသည္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းဌမန၏

အသံုးစ္ရိတအ
္ မ မးစ္ုကို
ေတ႕ရသည္။

အဓိကတမဝန္ဝတၱရမးျဖစ္္သည္။

ေငလံုးေငရင္းသံုးေငစ္မရင္းတင္မထည့္ပြဲ႔

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမးတင္လည္း

သိ႔ေ
ု သမ္လည္း

သမမန္သုးံ ေငစ္မရင္းတင္သမ
ေငစ္မရင္းာႏွစ္္္ုအၾကမး

ဤဌမန၏

ထည့္သင္းေလ့ရွိၾကသည္ကို
္ေ
ြဲ႔ ဝမႈပံုစ္ံအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးျဖစ္္ေနသည္။

ထိေ
ု ငစ္မရင္းမ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပး ဘတ္ဂ က္အစ္ရင္္ျံ ္င္း ပင့္လင္းျမင္သမမႈာႏွင့ ္ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္္မ
ြဲ႔ မး အေသးစ္ိတေ
္ ဖမ္ျပျ္င္း
စ္သည္တ႔တ
ို င္ ပိမ
ု တ
ို းို တက္ေအမင္ ေငမင္ရက္ပါက မူဝါဒေရးရမငန္းစ္စ္္မမ
ႈ မးကို ပိမ
ု အ
ို ေထမက္အကူျပ်ိဳာႏုိငသ
္ ည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

ဘတ္ဂ က္အသံုးတင္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ္ေရးလုပင
္ န္းက

အဓိကေနရမရယူထမးသည္။

ရန္ကုန္ာႏွင့္ မာႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကးတိ႔တ
ု င္မူ သက္ငိုင္ရမ ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးက အေျ္္ံအေငမက္အဥ
ေငမက္လပ
ု ္ေရးတင္ အဓိကတမဝန္ယူေသမေၾကမင့္ ၎တိ႔၏
ု အသံုးစ္ရိတ္မ မး နည္းပါးေနရျ္င္းျဖစ္္သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မး၏အရယ္အစ္မးသည္
ပတ္သက္သည့္

ေဒါင္လုပ္လုပ္ပင
ို ္္င့္လႊြဲ႔ေပးျ္င္း၏

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ သည့္ပံုစ္ံျဖင့္

ေရွ႕ငက္ေငမင္ရက္လ က္ရသ
ွိ ည့္

အၫႊန္းကိန္းမ မးျဖစ္္လမသည္။

အျပည့္အဝလႊြဲ႔အပ္ျ္င္္းမ ်ိဳိးမရွိေသးေပ။

တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး

သိ႔ရ
ု မတင္

အသံုးစ္ရိတ္မ မးာႏွင့္

တမဝန္ာႏွင့္လုပ္ပိုင္္င့္မ မးကို

ငံုးျဖတ္္ က္္ မွတ္သည့္ျဖစ္္စ္ဥ္တင္

ျပည္နယ္ာႏွင့္

သက္ငိုင္ပတ္သက္သူမ မးာႏွင့္ ရပ္ရမလူထုမ မးကို ပါဝင္ငုးံ ျဖတ္ေငမင္ရက္ေစ္ျ္င္းျဖင့္

အက ်ိဳိးေက းဇူးမ မးစ္မရရွာႏ
ိ ိုင္ပါသည္။
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အပိင
ု း္ ေျ္မက္ - နိဂုးံ ာႏွင့ ္ အၾကံျပ်ိဳ္ က္မ မး
ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑မေရး အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံေရးစ္နစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုမ မးသည္ သမိုင္းအစ္ဥ္အလမအရ ဗဟိိ္
ု ်ိဳပ္ကိုင္မႈ အလန္ျမင့္မမး္ြဲ႔့
သည္ [၁]။ သိ႔ရ
ု မတင္ မၾကမေသးမကစ္တင္္ေ
ြဲ႔့ သမ စ္းပမးေရးာႏွင့္ ာႏို္င္ငံေရးျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးက ထိုအစ္ဥ္အလမကိုျပင္ငင္ရန္
စ္တင္ႀကိ်ိဳးပမ္းလမသည္။ ၂၀၀၈ ္ုာႏွစ္္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးကိုစ္တင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းတည္
ေထမင္လက
ို ္သည့္အျပင္ ာႏိုင္ငံေရး အုပ္
္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္ ဘ႑မေရးငိုငရ
္ မအမဏမမ မးကို စ္တင္္ေ
ြဲ႔ ဝေပးရန္အတက္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ကို ဥးတည္သည့္ ေျ္လွမ္းမ မးေငမင္ရက္္ြဲ႔့သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး
ရွမေဖစ္ုေငမင္းျ္င္းာႏွင့္

အစ္ိုးရမ မးသည္

နယ္ပယ္အမ မးအျပမးတင္

ဥပေဒျပ်ိဳျ္င္းအ္င့္အမဏမမ မးကို

အသံုးစ္ရိတ္မ မးက ္ံသုးံ စ္ျြဲ႔ ္င္း

အပ္ာႏွင္းျ္င္း္ံရေသမ္လည္း

အ္န္ဘ႑မ

၎တိ႔၏
ု ေရရွညအ
္ ္န္းက႑ာႏွင့္

ပတ္သက္ၿပး အထူးသျဖင့္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ အ္န္းက႑ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး မေရရမမေသ္ မမႈမ မး မ မးစ္မေတ႕ရွိရသည္ [၈]။
အလမးတူပင္

ရန္ကုန္ာႏွင့္

မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးအပါအဝင္

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးသည္

က ယ္ျပန္႔ေသမ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးအတက္ အေရးပါေသမ ဥပမမမ မးပင္ျဖစ္္သည္။ ၎တို႔သည္ ျမ နစ္ပယ္ဝန္
ေငမင္မႈာႏွင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မး ေငမင္ရက္ေပးျ္င္းာႏွင့္ ျပည္သူ႔လူထထ
ု ံမွ အ္န္ဘ႑မမ မးေကမက္္ံၿပး အငိုပါကုနက
္
စ္ရိ္တ္မ မးကို က ္ံသုးံ စ္ျြဲ႔ ္င္းာႏွစ္္မ ်ိဳိးစ္လံုးအတက္ လုပ္ပိုင္္င့္မ မးရွိေနၾကသည္ [၈]။
ထိုအေျပမင္းအလြဲ႔မ မးမွမ

အလမးအလမေကမင္းမ မးျဖစ္္ၾကေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအငင့္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏

ဘ႑မေငသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈမွမ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္သုးံ စ္သ
ြဲ႔ ည့္ ဘ႑မေငစ္ုစ္ုေပါင္း၏ ေသးငယ္ေသမပမမဏသမရွေ
ိ နေသးသည္။
ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမ့ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမွမ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းထက္စ္မလွ င္ သက္ငိုင္ရမျပည္ေထမင္စ္ု အငင့္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း
မ မးအတင္း ေဒါင္လိုက္လုပပ
္ ိုင္္င့္ အငင့္ငင့္္ေ
ြဲ႔ ဝေပးသည့္ျဖစ္္စ္ဥ္ာႏွင့္သမ ပို၍နးစ္ပ္ေနသည္။ ယင္းသည္ပင္ အေရးပါေသမ
ပထမေျ္လွမ္းျဖစ္္ေသမ္လည္း
မေရရမေသမေၾကမင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏

ျမန္မမနုိင္ငံသည္

ငံုးျဖတ္ရန္မလယ္ကလ
ူ ွေ္ ။

ထို႔ေၾကမင့္

အနမဂတ္တင္ရွိမည့္

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းျဖစ္္စ္ဥ္၏
အၾကံျပ်ိဳ္ က္မ မးကိုမေငးောႏးမ

အ္န္းက႑ာႏွင့္

မည္သည့္ေနရမတင္

ပတ္သက္၍

ေရမက္ရွိေနသည္ကို

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏လက္ရအ
ွိ ေနအထမးကို

ာႏိုင္ငံတကမ

အေတ႕အႀကံ်ိဳ အေထမက္အထမးမ မးာႏွင့္ ယွဥ္ထိုးသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လမပါသည္။

၆.၁ ျမန္မမာႏိုငင
္ ၏
ံ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ ေဒသတင္းာႏိုငင
္ မ
ံ မးာႏွင့ ္ ာႏိႈငး္ ယွဥ္
္ က္
ဘ႑မေရးက႑ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ မ့္ ျ္င္းာႏွင္ပ
့ တ္သက္ၿပး ေယဘုယ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ လ့ရွိသည့္ အၫႊန္းကိန္းာႏွစ္္္ုမွမ စ္ုစ္ုေပါင္းအစ္ုိးရ
အသံုးစ္ရိတ္ာႏွင့္ရေငတိ႔တ
ု င္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္

အစ္ိုးရမ မး၏

ေဝစ္ုအ္ ်ိဳိးပင္ျဖစ္္သည္။

ထိအ
ု ၫႊန္းကိန္းာႏွစ္္္ုသည္

အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအငင့္ငင့္တို႔ၾကမးတင္ ဘ႑မေရးအရင္းအျမစ္္မ မးကို မည္သ႔္
ို ေ
ြဲ႔ ဝသည္ကို ေဖမ္ျပေနၿပး ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္ကေ
ို ဖမ္ၫႊန္းသည့္
အေရွ႕ေတမင္အမရွာႏိုင္ငံမ မးာႏွင့္

တိက ေသမအၫႊန္းကိန္းတစ္္္လ
ု ည္းျဖစ္္ေနသည္။

သက္ငိုငေ
္ သမ

သတင္းအ္ က္အလက္ကိန္းဂဏန္း

ထို႐ုံးႈေထမင့္မွေန၍

ေတမင္အမရွာႏွင့္

(္န္႔မွန္းေျ္မ မးအပါအဝင္)

မ မးကို

ေလ့လမၾကည့္ေသမအ္ါတင္ ေဒသတင္းာႏိုင္ငံမ မးသည္ ဘ႑မေရးစ္နစ္္စ္မံအပ
ု ္္ ်ိဳပ္မႈာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူေဘမင္ပုစ္
ံ ံအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးကို
သံုးစ္ၾြဲ႔ ကၿပး ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အမဏမပိုင္မ မး၏ ပါဝင္မႈအ္န္းက႑မွမလည္း အမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးကျြဲ႔ ပမးေနသည္ကိုေတ႔ရမည္ (ပံု၂၈)။
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ပံု-၂၈။ ျမန္မမာႏုိငင
္ ရ
ံ ွိ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ဘ႑မေရးစ္နစ္္ကို ာႏိုငင
္ တ
ံ ကမအ္င္းအက ဥ္းမ မးာႏွင့ ္ ာႏိႈငး္ ယွဥျ္ ္င္း44

ပတ္ဝန္းက င္ာႏုိင္ငံအမ မးအျပမးာႏွင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေရးက႑တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးပါဝင္မႈ
သည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင္ နည္းပါးေနေသးသည္။

ျမန္မမာႏုိင္ငအ
ံ တက္ ရေငာႏွင့္သံုးေငငိုင္ရမ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးအၫႊန္းကိန္းကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္ကိန္းဂဏန္းမ မးကို
အေျ္္ံ၍ တက္္ က္ထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပး က န္တိုင္းျပည္မ မးအတက္အၫႊန္းကိန္းမ မးမွမ ၂၀၀၉ ္ုာႏွစ္္ကိန္းဂဏန္းမ မး (MartinezVasquez, 2011) ကို အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။ ဂ ဒပာႏွင့္ အစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတအ
္ ္ ်ိဳိးအစ္မးကိုမူ WDI (2009) ာႏွင့္ အျပည္ျပည္ငိုင္ရမ
ေငေၾကးရန္ပုေ
ံ ငအဖ႕ြဲ႔ ၏ 2013/14 Article 4 Report (For Myanmar, Vietnam and China) ကိုအေျ္္ံထမးသည္။
ပံုတင္ျပထမးသည့္အတိုင္း ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ ထိုင္း အင္ဒိုနးရွမး ဖိလစ္္ပိုင္ ဘဂၤလမးေဒ့ရ္ွ ပါကစ္ၥတန္တ႔ာႏ
ို ွင့အ
္ တူ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈ
ေလွ မ့္ သည့္ပမမဏ အနည္းငံုးာႏိုင္ငံမ မးစ္မရင္းတင္ ပါဝင္သည္။ ထိုအုပ္စ္အ
ု တင္း၌မူ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကး
အစ္ိုးရမ မးသည္ စ္ုုစ္ုေပါင္းအစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္၏ ၈% ကိုရရွိသျဖင့္ ေဝစ္ုရရွိမႈအ္ ်ိဳိးအစ္မးျမင့္မမးသည္ဟု ငိုာႏုိင္သည္။ စ္ိတ္ဝင္စ္မး
ဖယ္ေကမင္းေသမအ္ က္မွမ ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတင္း (ဘ႑မေရးက႑) ဗဟို္ ်ိဳပ္က္င
ို ္မႈအနည္းငံုးာႏုိင္ငံမ မးျဖစ္္ေသမ တ႐ုံးုတ္
အိာႏိၵယတိ႔ာႏ
ု ွင့္လည္းေကမင္း

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မအ
ႈ မ မးငံုးာႏုိင္ငံမ မးျဖစ္္ေသမ ထိုင္း

ဘဂၤလမးေဒ့ရ္တ
ွ ို႔ာႏွင့္လည္းေကမင္း နယ္နိမိတ္

္ င္းထိစ္ပ္ေနေသမ အ္ က္ျဖစ္္သည္။
ဇယမး-၃ တင္ေဖမ္ျပထမးေသမ ာႏုိင္ငံမ မးစ္မရင္းကိအ
ု ျပည့္အစ္ံုၾကည့္ပါက ျပည္ေထမင္စ္ု (ဗဟို) အငင့္ေအမက္ရေင္ေ
ြဲ႔ ဝမႈအ္ ်ိဳိး
အစ္မးတင္ ၁၁ ာႏုိင္ငံ၌အငင့္ ၈ တင္ရွိသည္။ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မအ
ႈ နည္းငံုးာႏုိင္ငံမ မးျဖစ္္ေသမ ေတမင္ကိုရယမး ဗယက္နမ္ ဂ ပန္
အိာႏိၵယာႏွင့္ တ႐ုံးုတ္တ႔တ
ို င္ ေဒသာႏၲရအစ္ုိးရမ မး၏ရေငသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းအစ္ိုးရရေင၏ ၂၅% မွ ၄၀% အထိရွိၾကသျဖင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ
ထက္ ၃ ငမွ ၅ င အထိ္ပိုမိုျမင့္မမးေနသည္။

44

သိမွတ္ထမးရမည့္ကိစ္ၥတစ္္္ုမွမ အစ္ိုးရ ဘ႑မေရး၌ ာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ မး၏ အေရးပါအရမေရမက္မႈ ျဖစ္္သည္။

ျမန္မမာႏိုင္ငံအတက္ အသံုးျပ်ိဳထမးေသမ

ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အသံုးစ္ရိတ္ အမးလံုး(ာႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ မး အပါအဝင္) အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။ သို႔ေသမ္ ၎တင္
ေနမက္ငက္ တြဲ႔ အသံုးစ္ရိတ္မ မးမပါဝင္ေပ။
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ဇယမး-၃။ ျမန္မမာႏုိငင
္ ၏
ံ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ ္င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးကို ေဒသတင္းာႏိုငင
္ မ
ံ မးာႏွင့ ္ ာႏိႈငး္ ယွဥ္
္ က္
ေဒသာႏၲရအစ္ုိးရမ မး၏ ေဝစ္ု
သံုးေင

ရေင

ဂ ပန္

၆ဝ

၄ဝ

တရုတ္

၇ဝ

၄ဝ

ဗယက္နမ္

၄၅

၃၅

အိာႏိၵယ

၆၆

၃၃

ေတမင္ကရ
ို းယမး

၄၅

၂၅

ဖိလစ္္ပင
ို ္

၂၅

၁ဝ

ျမန္မမ*

၇

၈

အင္ဒန
ို းရွမး

၃၅

၈

ပါကင္စ္ၥတန္

၃၃

၇

ထိင
ု း္

၁ဝ

၂

ဘဂၤလမးေဒ့ရ္ ွ

၁၅

၂

ရင္းျမစ္္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတက္ ရေငာႏွင့္ သံုးေငငိုင္ရမဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးအၫႊန္းကိန္းကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏွစ္္ကိန္း ဂဏန္းမ မးကို အေျ္္ံ၍
တက္္ က္ထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပး က န္တိုင္းျပည္မ မးအတက္အၫႊန္းကိန္းမ မးမွမ ၂၀၀၉ ္ုာႏွစ္္ကိန္းဂဏန္းမ မး (Martinez- Vasquez, 2011) ကို
အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္္သ ည္။

အထက္ပါဇယမးအရ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးသို႔ ျပည္သ႔ရ
ူ န္ပုေ
ံ ငမ မး္ေ
ြဲ႔ ဝေပးမႈသည္ စ္ုစ္ုေပါင္းအစ္ိုး
ရအသံုးစ္ရိတ္၏ ၇% ္န္႔သမရွိသျဖင့္ ာႏိႈ္င္းယွဥ္္ က္အမးျဖင့္နည္းပါသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ပင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတင္းဗဟို္ ်ိဳပ္ကင
ို ္မႈ
အမ မးငံုးာႏုိင္ငံမ မးစ္မရင္းတင္ ပါဝင္ေနျ္င္းျဖစ္္သည္။ အျ္မးတစ္္ဖက္တင္လည္း ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရအေနာႏွင့္ အသင္ကူးေျပမင္း
ေရးကို ဥးစ္းေငမင္ရက္ေနရေသမေၾကမင့္ ရန္ပံုေငလိအ
ု ပ္္ က္ ျမင့္မမးေနရျ္င္းလည္းျဖစ္္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ေဒသာႏၲရ
အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွမ မၾကမေသးမကမွစ္တင္ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္း္ြဲ႔့ၿပး ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ သက္တမ္းအလန္ာႏုနယ္ေနေသး
သည္ကိုလည္း ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးရန္လသ
ို ည္။ အထက္ပါာႏိႈင္းယွဥ္္ က္သက္သက္ျဖင့္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရး/ေဒါင္လိက
ု ္လုပ္
ပိုင္္င့္အငင့္ငင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မး၏ အျမန္ာႏႈန္းကိုမသိရွိာႏုိင္ေပ။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္ ဗဟိုမွ ေဒသာႏၲရအစ္ိုးရမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔
ေျပမင္းေပးသည့္ရန္ပံုေငပမမဏမွမ အ္ ိနတ
္ ိုအတင္းတိုးတက္မႈာႏႈန္းျမင့္မမးေၾကမင္းကိုလည္း သတိျပ်ိဳရန္လသ
ို ည္။

၆.၂ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္မ မးာႏွင့ ္ လုပပ
္ င
ို ္
္ င့္တမဝန္မ မး
ာႏိုင္ငံတကမာႏိႈင္းယွဥ္မႈမ မးမွ ေပၚထက္လမေသမ ပံုရိပ္သည္ ဤအစ္ရင္္ံစ္မတင္ အေစ္မပိုင္းသံုးသပ္ထမး္ က္မ မးာႏွင့လ
္ ည္း ထပ္တူ
က ေနသည္ကို ေတ႕ာႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မးရရွေ
ိ သမ ရန္ပံုေငပမမဏမွမ တိုးတက္ျမင့္မမးလမသည္မန
ွ ္ေသမ္
လည္း ေဒသတင္းစ္ံာႏႈန္းမ မးာႏွင့္ယွဥ္လွ င္ နိမ့္ပါးေနေသးသည္။ ထိုအ္ က္သည္ပင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဗဟို္ ်ိဳပ္က္င
ို ္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္း
စ္ဥ္သက္တမ္းာႏုနယ္မႈကို မးေမမင္းထိုးျပေနသည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္ုမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ရန္ပံုေငမ မးကို အဓိကမွ္ိအ
ု မးထမးေနၾကရၿပး ၎တိ႔က
ု ို္ယ္
တိုင္ေကမက္္ံရရွိေသမအ္န္ပမမဏမွမ ၂၀၁၃-၁၄ ္ုာႏွစ္္၌ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္၏ ၅% သမရွိသည္။ အ္န္ေကမက္္ံရရွိေငကို
‘အျ္မးရေငမ မး’

ျဖင့္ထပ္မံေပါင္းျဖည့္ေပးထမးေသမ္လည္း

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏

အျ္မးရေငေကမက္္ံစ္ု

ေငမင္းပိုင္္င့္ာႏွင့္ပတ္သက္လွ င္မူ ရွင္းလင္းျ္င္းမရွိပါ။ အျ္မးရေငမ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအငင့္၌ေကမက္္ံေသမ
ဝန္ေငမင္မအ
ႈ သံုးျပ်ိဳ္မ မးာႏွင့္ လိုင္စ္င္ေၾကးမ မးကိုငလ
ို ိုေသမ္လည္း ထိုအ္ က္ကို အျပည့္အဝအတည္ျပ်ိဳာႏိုင္ရန္အတက္ ပိုမိုျပည့္စ္ံု
ေသမ ဘတ္ဂ က္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးလိအ
ု ပ္သည္။
အသံုးစ္ရိတ္က႑တင္ စ္ုေငမင္းရရွိေသမအေထမက္အထမးမ မးအရ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးကို လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးထမး
ေသမ လုပ္ပိုင္္င့္မ မးမွမ အကန္႔အသတ္ာႏွင့္သမျဖစ္္သည္ကို ေတ႕ျမင္ာႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ိုးရအသံုးစ္ရိတ္
သည္ စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္၏အနည္းစ္ုျဖစ္္ေသမ ၇% ကိုသမကိယ
ု ္စ္မးျပ်ိဳၿပး ထို ၇% ာႏွင့္သက္ငိုင္ေသမ လုပ္ငန္းရပ္မ မးမွမလည္း
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ အျပည့္အဝစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈေအမက္၌ ရွိ္ေနသည္ဟုမငိုာႏုိင္ပါ။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအငင့္

ဌမနငိုင္ရမအရမရွိမ မး္န္႔အပ္မႈာႏွင့္

အမဏမ္ေ
ြဲ႔ ဝစ္းငင္းမႈပုစ္
ံ ံမ မးအရ

ထိုအရမရွိမ မးသည္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကး အစ္ိုးရမ မးကိုေသမ္လည္းေကမင္း ေဒသ္ံလူထုကေ
ို သမ္လည္းေကမင္း တိုက္႐ုံးိုကတ
္ မဝန္္ံမႈမရွိပါက
စ္ုစ္ုေပါင္းအသံုးစ္ရိတ္တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ ေဝစ္ုကိုေဖမ္ျပာႏိုင္႐ုံးုမ
ံ ွ ျဖင့္လည္း (ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရး
အတက္) အဓိပၸါယ္မ မးစ္မမရွိာႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ္ေရးလုပ္ငန္းမွမတစ္္ငင့္ အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးတိုးတက္
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ေငမက္လပ
ု ္ေနမႈမွမ လိုလမးအပ္သည္မွန္ေသမ္လည္း ထိုရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးသည္ အျ္မးေသမေရး္ ယ္စ္ရမရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးာႏွင့္
ယွဥ္လွ င္ေသ္ မေပါက္ အက ်ိဳိးျဖစ္္ထန္းမႈပိုမ မးေသမ ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးျဖစ္္သည္ဟု သက္ေသျပာႏုိင္ျ္င္းလည္းမရွိပါ။

၆.၃ တမဝန္ာႏွင့ ္ ရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္မ မးအၾကမးဟန္္ က္
က န္ေဒသတင္းာႏိုင္ငံမ မးာႏွင့္ယွဥ္လွ င္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ို္င္းေဒသႀကးမ မးမွ ရရွိထမးေသမ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံမအ
ႈ ္န္းက႑
မွမေသးငယ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ရေငာႏွင့သ
္ ံုးစ္ေ
ြဲ႔ ငတိ႔၏
ု ေဝစ္ုသက္သက္ကိုၾကည့္႐ုံးုမ
ံ ွ ျဖင့္လည္း ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရးတင္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသမအ္န္းက႑ကို အတိအက ေဖမ္ၫႊန္းာႏုိင္မည္မဟုတ္ပြဲ႔ ပိုတက္မိရန္အ
လမးအလမမ မးသည္။ ထိုအေၾကမင္းာႏွစ္္ရပ္ကိုေထမက္္ င့္၍ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ ဘ႑မေရးက႑ေငမင္ရက္
မႈမ မးာႏွင့္ ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ၎တိ႔၏
ု လုပ္ပိုင္္င့္တမဝန္မ မးကို ာႏိႈင္းယွဥ္္ ္န
ိ ္ထိုးၾကည့္ရန္လအ
ို ပ္လမသည္။
၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏တမဝန္ဝတၱရမးမ မးအျဖစ္္ ရွင္းလင္းစ္မျပဌမန္းေပးထမး
ေသမအ္ က္မ မးကိုၾကည့္ပါက အဓိကအသံုးစ္ရိတ္မ မးတင္ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးလႊတေ
္ တမ္ တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕
ေန္ ်ိဳပ္ စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္ ရန္ကုနာႏ
္ ွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မး ေနရမ္ ထမးေရးာႏွင့္ အိုးအိမဖ
္ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန
တို႔က ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္တင္ ၃၃% အထိရွိသည္ (ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၁၀)။ က န္ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မးကို
ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမနမ မး၏လက္ေအမက္္ံ ေဒသာႏၲရလုပ္ပိုင္္င့္ရရွိထမးေသမဌမနမ မးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံပိုငလ
္ ုပ္ငန္းမ မးကသံုးစ္ေ
ြဲ႔ နၾက
ျ္င္းျဖစ္္သည္။
အျ္မးတစ္္ဖက္တင္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး- ၅ ပါ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ံပင
ို ္္င့္မ မးာႏွင့္
ပတ္သက္ၿပး အေသးစ္ိတ္ျပဌမန္း္ က္မ မးပါဝင္သျဖင့္ ပိုမိုရွင္းလင္းသည္ဟုငိုာႏုိင္သည္။ ထိုျပဌမန္း္ က္မ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တို္င္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္မ မးတင္ပါဝင္ေသမ အဓိကရန္ပုေ
ံ ငလမ္းေၾကမင္းမ မးကို ေဖမ္ျပေပးထမးသည္။ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈာႏွင့္
ဌမနငိုငရ
္ မဝင္

ေငမ မး

(ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမပါ)

အေနာႏွင့္ၾကည့္ပါက

စ္ုစ္ုေပါင္း၏

၂၅%

ရွိၿပး

အဓိကအမးျဖင့္

ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမ ယမေရးေကမ္မတာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မးမွ ေကမက္္ံရရွိၾကျ္င္းျဖစ္္သည္။
အထက္ပါအ္ က္ကို ပံု- ၂၉ တင္ေဖမ္ျပထမးၿပး ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မးသိ႔လ
ု ုပ္ပိုင္္င့္
အပ္ာႏွင္းထမးေသမ ရံပံုေငာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတ္မ မး (ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၁၀ ကိုအေျ္္ံထမး) ကို ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငမ မးာႏွင့္
ာႏိႈင္းယွဥ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။
ပံု- ၂၉။ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ အ္န္ေကမက္္ပ
ံ င
ို ္
္ င့္မ မးာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတက
္ ္ံသုးံ စ္ရ
ြဲ႔ မည့္ တမဝန္မ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့္ယွဥ္ပါက ကိုယ္ပိုငအ
္ ရင္းအျမစ္္မ မးမွ ေကမက္္ံရရွိသည့္ အ္န္ဘ႑မ
မ မးမွမ လံုေလမက္မႈမရွပ
ိ ါ။

ပံု- ၂၉ တင္ေဖမ္ျပထမး္ က္အရ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ၎တိ႔၏
ု တမဝန္ဝတၱရမး
မ မးကို အျပည့္အဝထမ္းေငမင္ာႏိုင္ရန္အတက္ လံုေလမက္ေသမ ရန္ပံုေငမ မးကို ေကမက္္ံရရွိျ္င္းမရွိေၾကမင္းေတ႕ာႏိုင္သည္။ သိ႔ရ
ု မ
တင္ ထုိသ႔ယ
ို တိျပတ္ေကမက္္ က္္ ာႏုိင္ရန္အတက္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးမွ ေငမင္ရက္ေပးသင့္ေသမ ျပည္သူ႔
အက ်ိဳိးျပ်ိဳလုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ ဝန္ေငမင္မႈမ မး မည္ေရႊ႕မည္မွ ပမမဏအထိရွိသင့္သည္ာႏွင့္ အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအငင့္ငင့္တ႔ၾို ကမးတင္
အသံုးစ္ရိတ္မွ ေဝသံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈ အ္ ်ိဳိးအငမည္မွ ရွိသင့္သည္စ္သည့္ ာႏႈန္းစ္ံတန္ဖိုးျဖတ္မႈမ မးပါလိအ
ု ပ္လမသည္။ ရံပုေ
ံ ငမ မးကို ကုိယ္တိုင္
ေကမက္္ံစ္ေ
ု ငမင္းာႏုိင္ျ္င္းအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးသည္ မူဝါဒေရးငျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ စ္မံကိန္းေရးငျြဲ႔ ္င္းလုပ္ငန္း
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မ မးတင္ ပိုမိုလတ္လပ္စ္မ ေငမင္ရက္လမာႏုိင္မည္ျဖစ္္ေသမ္လည္း တစ္္ာႏုိ္င္ငံလုးံ အတိုင္းအတမာႏွင့္ က ယ္ျပန္႔ေသမ မူဝါဒေရးရမ
ရလမဒ္မ မးအတက္မူ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရအေနျဖင့္ ရန္ပုေ
ံ ငေထမက္ပေ
ံ့ ပးၿပး ေငမင္ရက္ရသည္မ မးလည္းရွိပါသည္။
ျပည္ေထမင္စ္ုလက္ေအမက္္ဌ
ံ မနငိုင္ရမမ မးာႏွင့္

ာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအ္ ်ိဳိ႕ကို

ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ေအမက္တင္

ထည့္သင္းေဖမ္ျပျ္င္းက ယင္းလုပ္ငန္းမ မးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးမ မး၏ ဘ႑မေရးအရတမဝန္ရွိေသမ လုပ္ငန္းမ မးျဖစ္္
သည္ဟု ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရက ေမွ မ္မွန္းသတ္မတ
ွ ္ထမးျ္င္းဟု ယူငာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရမတင္ ေရရွည၌
္ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းမႈ
ပံုစ္ံမ မးမည္သိ႔ရ
ု ွိမည္ကို
စ္မံ္ က္မ မးကို

မမွန္းငာႏိုင္ေ္ ။

ယင္းအ္ က္ကို

မည္သ႔ေ
ို ရး္ ယ္ေငမင္ရက္သနည္းဟု

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအငင့္

ေမးျမန္းရမတင္

၎က

အရမရွိတစ္္ဥးအမး

လုပ္ငန္း

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးလက္ေအမက္၌

သက္ငိုငရ
္ မလုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရက္မည့္ဌမနငိုင္ရမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး ရွိေနၿပးေသမ စ္မံ္ က္မ မးကိုသမ ေရး္ ယ္ေငမင္ရက္
သည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကမးျ္င္းကိုေထမက္႐ုံး၍
ႈ သက္ေသျပာႏုိင္သည္။ လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မအ
ႈ ငင့္တင္ ဤအတိင
ု ္းျဖစ္္ေနသည္မွမ
မထူးငန္းေသမ္လည္း

ထိုအ္ က္ကပင္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏

လတ္လပ္စ္မငံုးျဖတ္ေငမင္ရက္္င့္သည္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရက ္င့္ျပ်ိဳေပးထမးေသမလုပင
္ န္းရပ္မ မး၏ ေဘမင္အတင္း၌သမျဖစ္္ေနေၾကမင္း သိျမင္ာႏုိင္ေစ္သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးက

တမဝန္ယူေငမင္ရက္ေသမအ္န္းက႑အမ မးအျပမးမွမ

အလတ္တမ္းနမးလည္မႈျဖင့္

ေငမင္ရက္ေနျ္င္းမ ်ိဳိးျဖစ္္ရမ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါ ၎တိ႔၏
ု
အ္န္းက႑ာႏွင့္တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို ငန္းစ္စ္္ျ္င္းသည္ ထို
ျပဌမန္း္ က္မ မးရွင္းလင္းျပည့္စ္ုျံ ္င္းရွိ/မရွိ

ပိုင္းျဖတ္ရမတင္အသံုးဝင္မည္ျဖစ္္ေသမ္လည္း

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး

ေန႔စ္ဥ္ာႏွင့္အမွ ေငမင္ရက္ေနၾကေသမ လုပ္ငန္းေငမင္တမမ မးကိမ
ု ူ တိက စ္မေဖမ္ျပျ္င္းျပ်ိဳာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကမင့္ ဗဟို္ ်ိဳပ္
ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး ေငးောႏးသံုးသပ္ၾကရမတင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ာႏွင့္ယွဥ္ၿပး ရန္ပုေ
ံ ငအရင္းအျမစ္္
မည္မွ လိအ
ု ပ္သည္ငသ
ို ည္ကို ေငးောႏးျ္င္းထက္ေက မ္လန္၍ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မး၏ အ္န္းက႑ တမဝန္ဝတၱရမး
မ မးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပး ေရရွည္ရည္မန
ွ ္း္ က္မ မးေပၚထက္လမေအမင္ေငးောႏးသမးရန္လအ
ို ပ္သည္။

၆.၄ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ ဘ႑မေရးက႑ာႏွင့ ္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ ငက္စ္ပ္ေငးောႏးျ္င္း
အုပ္္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္တစ္္္က
ု ို ကိုယ္စ္မးျပ်ိဳေဖမ္ျပေနေသမ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္္ု၏ ထိေရမက္မအ
ႈ တိုင္းအတမကို
တိုင္းတမငန္းစ္စ္္ရန္မွမ ပင္ကိယ
ု ္သဘမဝအမးျဖင့္ ေထျပမးေသမလုပ္ငန္းစ္ဥ္တစ္္ရပ္ျဖစ္္သည္။ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုငမ
္ ႈေလွ မ့္ ေရးအယူ
အငသည္ စ္းပမးေရး အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးာႏွင့္ ာႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အမးလံုးတင္ အက ်ိဳံးဝင္ေနသည္။ ကိ္န္းဂဏန္းသက္သက္ကိုၾကည့္ေသမ
႐ုံးႈေထမင့္မွၾကည့္ပါက ရရွိထမးေသမအေထမက္အထမးမ မးအမးလံုးက ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္သည္
ကနဥးအငင့္မွမပင္ရွိေနေသးၿပး ရန္ပုေ
ံ ငမ မး္ေ
ြဲ႔ ဝေပးျ္င္းာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတ္မ မးသတ္မွတ္္ ထမးေပးျ္င္းမ မး အမးလံုးကို ဗဟို
အစ္ိုးရကသမ လႊမ္းမိုးထမးေၾကမင္းေဖမ္ျပေနသည္။
လုပ္ပိုင္္င့္အမဏမာႏွင့္ တမဝန္မ မး က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔သတ္မွတ္ေပးထမးေသမ အင္စ္တက းရွင္းသစ္္မ မးတည္ေထမင္ေရးသည္
အ္ ိန္မ မးစ္မယူရမည္ျဖစ္္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ေရတိုကမလအတင္း ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိေလွ မက္လမ
ွ ္းထမးၿပးေသမ အျပ်ိဳ
သေဘမေျ္လွမ္းမ မးကို ပိုမို္ိုင္မမေစ္ရန္ေငမင္ရက္ထမးရမည္ျဖစ္္ၿပး ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔မႈမ မးေရွ႕ငက္ေငမင္ရက္မည့္္ နယ္ပယ္မ မး
ကိုလည္း သတ္မွတထ
္ မးသင့္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္မဝ
ူ ါဒေရးရမေငးောႏးမႈမ မး ျပ်ိဳလုပ္ရမတင္ ကိန္းဂဏန္းအတိုင္းအတမမ မးအရ
မည္သ႔္
ို ေ
ြဲ႔ ဝမည္ငိုသည့္အျပင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး ထမ္းေငမင္ရမည့္အ္န္းက႑မ မးာႏွင့္ ထိုအ္န္းက႑မ မးကို
ျဖည့္ငည္းာႏိုင္ရန္ မည္သ႔ေ
ို ငမင္ရက္မည္နည္းစ္သည္တ႔က
ို ိုပါ ထည့္သင္းေငးောႏးဖို႔လိုအပ္သည္။
အနမဂတ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈမ မးကိုလမ္းဖင့္ေပးာႏုိင္ရန္အတက္ ပင့္လင္းျမင္သမမႈလိုအပ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးမ မး
သို႔ အစ္ိုးရရံပုေ
ံ ငမ မးကိုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးရမတင္ ရွင္းလင္းတိက ၿပး ပင့္လင္းျမင္သမမႈရွိေသမ စ္နစ္္တက တည္ေငမက္ထမးသည့္
ပံုေသနည္းတစ္္္ုျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးသင့္သည္ [၄]။ ထိုသ႔ေ
ို ငမင္ရက္ာႏုိင္ပါက ပင့္လင္းျမင္သမမႈတိုးတက္လမၿပး ာႏို္င္ငံေရးအရ
နမက င္္ံစ္မးရမႈမ မးကိုပါ ေလွ မ့္ ာႏိုင္ျ္င္း စ္မံကိန္းေရးငာႏ
ြဲ႔ ိုင္ျ္င္းစ္သည္တ႔ျို ဖစ္္လမမည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ရာႏိုင္သမွ ေသမ ရန္ပုေ
ံ ငအရင္း
အျမစ္္မ မး၏ေဘမင္အတင္းမွသမေငမင္ရက္ရေသမ

လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပမမဏကို

အဓိကအမ႐ုံးံုမစ္ိုက္ပြဲ႔

မည္သည့္မဝ
ူ ါဒျဖင့္

လႊြဲ႔ေျပမင္းမည္ကို ပိုမိုေငးောႏးလမာႏုိင္ေပလိမ့မ
္ ည္။
ျမန္မမာႏု္ိင္ငံသည္ ထိေရမက္စ္မဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မေ
ႈ လွ မ့္ ထမးေသမ အုပ္
္ ်ိဳပ္မႈစ္နစ္္မွ အက ်ိဳိးအျမတ္မ မးကိအ
ု ျပည့္အဝမရရွိာႏုိင္ေသး
ေသမ္လည္း အမးတက္ဖယ္ေကမင္းေသမ အေျပမင္းအလြဲ႔အ္ ်ိဳိ႕မွမမူ ျဖစ္္ထန္းေပၚေပါက္ေန္ြဲ႔သ
့ ည္။ ေတ႕ငံုေမးျမန္းမႈမ မးက
ျပည္နယ္/တိ္င
ု ္းေဒသႀကးာႏွင့္

ေဒသာႏၲရအငင့္ငံုးျဖတ္္ က္္ မွတသ
္ ူမ မးျဖစ္္ေသမ

ေက းရမအုပစ္
္ ုအပ
ု ္္ ်ိဳပ္ေရးမွ းမ မးစ္သူတ႔သ
ို ည္
စ္မံကိန္းေရးငျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္

တိုင္းေဒသၾကးဝန္ႀကးမ မး

ဘ႑မေရးအရလုပပ
္ ိုင္္င့္ာႏွင့္တမဝန္မွမ

ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး/အေျ္္ံအေငမက္အဥစ္မံ္ က္မ မး

ၿမိ်ိဳ႕နယ္ာႏွင့္

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သမရွိေသမ္လည္း

အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတင္

အထက္အငင့္

တမဝန္ရွိသူမ မး၏ တိုင္ပင္အၾကံဥမဏ္ေတမင္း္ံျ္င္းမ မးကို ပိုမိုတိုးတက္ၾကံ်ိဳေတ႕ရသျဖင့္ ႀကိ်ိဳငိုသင့္ေၾကမင္းမွတ္္ က္ျပ်ိဳၾကသည္။
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ထိုအေတ႕အႀကံ်ိဳေကမင္းမ မးကို

အေျ္ျပ်ိဳၿပးေဒသာႏၲရအငင့္

တမဝန္ရွိသူ/သက္ငိုငသ
္ ူမ မး၏

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို

ပိုမို

က ယ္ျပန္႔လမေစ္ရန္ အမးေပးကူညသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒါင္လိုက္လုပပ
္ ိုင္္င့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းသမရွိၿပး ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ မ့္ ျ္င္းမရွိေသးေသမ မူဝါဒေရးရမနယ္ပယ္မ မးတင္ ၎တိ႔၏
ု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့တ
္ င္ရန္လသ
ို ည္။ ထိုသ႔ေ
ို ငမင္ရက္ျ္င္းျဖင့္
ေဒသာႏၲရ

အစ္ုိးရမ မးာႏွင့္

တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို

ရပ္ရမလူထတ
ု ႔သ
ို ည္

္ေ
ြဲ႔ ဝရယူာႏုိင္ရန္အတက္

အနမဂတ္တင္

ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္မွေငမင္ရက္ေသမ

လိုအပ္ေသမအေတ႕အႀကံ်ိဳာႏွင့္

စ္မ္းေငမင္ရည္မ မးကိုလည္း

အ္ ်ိဳိ႕ေသမ
ရရွိလမာႏုိင္မည္

ျဖစ္္သည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ ဗဟို္ ်ိဳပ္က္င
ို ္မႈပိုမိုေလွ မ့္ ထမးေသမ အေျ္အေနသိ႔က
ု ူးေျပမင္းသမးၿပးေနမက္ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးပိုင္းကို
ျပည္သလ
ူ ူထက
ု ေစ္မင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ုံးႈမႈ ပိုမိုေကမင္းမန္ၿပး ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မေငမ မးကို ပိုမိုထိေရမက္စ္မ စ္မံ္န္႔္ာႏ
ြဲ႔ ိုင္မည့္အေနအထမးသို႔
ေရမက္ရွိသမးာႏုိင္မည္ျဖစ္္သည္။

၆.၅ အၾကံျပ်ိဳ္ က္မ မး
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ က
ႈ ႑တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ္င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မးကိထ
ု မ္းေငမင္ေစ္လိေ
ု သမအ္န္းက႑မ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္ ၿပး
ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္းျဖစ္္ေအမင္ ေငမင္ရက္သင့္သည္။
လက္ရွိတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ံပင
ို ္္င့္ာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတ္ငိုင္ရမတမဝန္ဝတၱရမမ မးကို ရွင္းလင္း
ျပည့္စ္ံုစ္မသတ္မတ
ွ ္ထမးျ္င္းမရွေ
ိ သမေၾကမင့္ ၎တိ႔အ
ု ေနာႏွင့္လုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရက္ရမတင္ ေရွ႕အေတ႕အႀကံ်ိဳမ မးာႏွင့္ အလတ္
တမ္းနမးလည္မႈမ မးကိသ
ု မ အေျ္္ံ၍ေငမင္ရက္ေနရသည္။ လက္ရွိ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္ ာႏုနယ္ေသးျ္င္းေၾကမင့္
အထက္ပါအေျ္အေနမ ်ိဳိးကို

ေမွ မ္လင့္ထမးၿပးျဖစ္္ေသမ္လည္း

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအတက္မူ

သက္ငိုင္ရမ

ျပည္နယ္/တိ္င
ု ္းေဒသႀကး၏လိုအပ္္ က္မ မးာႏွင့္ ကိုကည
္ ေအမင္ ျပည္သူ႔အက ်ိဳိးျပ်ိဳလုပ္ငန္းာႏွင့္ဝန္ေငမင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရက္ရမ
တင္ အဟန္႔အတမးမ မးစ္မျဖစ္္ေပၚေစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိ္င
ု ္မႈေလွ မ့္ ျ္င္းေၾကမင့္ ရလမာႏုိင္သည့္အက ်ိဳိးအျမတ္မ မးကိ္ု
လည္းေလွ မ့ပါးေစ္သည္။

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသိ႔ ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးလိသ
ု ည့္ဘ႑မေရးငိင
ု ရ
္ မတမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္ ၿပး
ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၾု ကမးတင္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေငးောႏးငံုးျဖတ္ျ္င္း ထုတျ္ ပန္ေၾကညမျ္င္းမ မးေငမင္ရက္ေပးရမည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအေနာႏွင့္ ေရရွည္စ္မံကိန္းေရးငျြဲ႔ ္င္းလုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရက္ာႏုိင္ရန္ ၎တိ႔အ
ု တက္ရည္ရယ္
သည့္အ္န္းက႑မ မးကို လတ္တေလမာႏွင့္ အလယ္အလတ္ကမလတင္ ရွင္းလင္းျမင္သမေအမင္ ေငမင္ရက္ေပးရမည္။ ဗဟို္ ်ိဳပ္
ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးမွ အက ်ိဳိးေက းဇူးမ မးရရန္အတက္ငိုလွ င္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အသံုးစ္ရိတ္မ မး၏ ပမမဏာႏွင့္ အရည္
အေသးမ မး သင့္ေလ မ္ေကမင္းမန္ရန္လအ
ို ပ္သည္။ အစ္ိုးရမ မးအေနာႏွင့္ လက္ရွိတင္လည္းေကမင္း ေရွ႕ငက္ေငမင္ရက္မည့္ ဗဟို
္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရး လုပ္ငန္းစ္ဥ္မ မးတင္လည္းေကမင္း မွန္ကန္ေသမဟန္္ က္ကို ထိန္းသိမ္းာႏုိင္ရန္လိုအပ္သည္။

ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငမ မးကို အလယ္တကူႀက်ိဳိ တင္္န္႔မန
ွ း္ ာႏုိငမ
္ ည့္ ပံုေသနည္းကိအ
ု ေျ္္ံရမည္ျဖစ္္ၿပး ကိယ
ု ပ
္ င
ို ဘ
္ ႑မေင
ရွမေဖစ္ုေငမင္းာႏုိငမ
္ က
ႈ ္ုအ
ိ မးေပးေသမ ပံုေသနည္း ျဖစ္္ရန္လသ
ို ည္။
လက္ရွိတင္ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငမ မးေၾကမင့္ လိုေငအေျ္ျပ်ိဳဘတ္ဂ က္ပုစ္
ံ ံမ ်ိဳိးကိုျဖစ္္ထန္းေစ္ၿပး အသံုးစ္ရိတ္ပမမဏသည္
သက္ငိုငရ
္ မ ဘ႑မေရးာႏွစ္္အတက္ ရရွိာႏိုင္သည့္လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငပမမဏကို အေျ္္ံၿပး ေပၚထက္လမသည့္ပုစ္
ံ ံမ ်ိဳိးျဖစ္္သည္။
အက ်ိဳိးငက္အေနာႏွင့္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးမ မး

ဥးစ္မးေပးေသမေဒသမ မးတင္

အထူးသျဖင့္

အသုံးစ္ရိတလ
္ ိုအပ္္ က္က္ုိ

ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္ာႏွင့္

ပိုပသ
ို မသမတက္္ က္လ္ေ
ို သမ

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရတိ႔က
ု
မက္လုးံ မ မးျဖစ္္္ေပၚေစ္သည္။

သက္ငိုငရ
္ မေဒသအလိုက္ ဥးစ္မးေပးလိအ
ု ပ္္ က္္မ မးကိုအေျ္္ံၿပး တက္္ က္ျ္င္းမ ်ိဳိးကိုမေတ႕ရွိရေပ။
ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမ မးကို ေလ့လမငန္းစ္စ္္္ က္မ မးအရ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑မာႏွစ္္မွစ္ၿပး လႊြဲ႔ေျပမင္းေငပမမဏကို သက္ငိုင္ရမ
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကး၏ ဝိေသသမ မးျဖစ္္ေသမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္ အေျ္္ံအေငမက္အဥလိုအပ္္ က္ာႏွင့္ ငင္းရြဲ႔မႈအ
တိုင္အတမစ္သည္တ႔က
ို ို
တို္င္းေဒသႀကး၏

တစ္္စ္ိတတ
္ စ္္ပိုင္းအေျ္္ံ၍

လိုအပ္္ က္ာႏွင့္

တက္္ က္ငုးံ ျဖတ္ျ္င္းမ မးရွိ္ြဲ႔့သည္။

ကိုယ္ပိုင္ရန္ပုေ
ံ ငရွမေဖစ္ုေငမင္းာႏုိင္မႈ

သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့္

တို႔ကိုအေျ္္ံ၍တက္္ က္ေသမ

ပံုေသနည္း

အေျ္္ံလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းမႈပုစ္
ံ ံမွမ ပိုမိုသင့္ေလ မ္ေၾကမင္း အၾကံျပ်ိဳထမးသည္။ ထိုစ္နစ္္တင္ အစ္ုိးရရန္ပံုေငမ မး ္ေ
ြဲ႔ ဝသတ္မွတ္ေပးရမတင္
မည္သည့္အ္ က္မ မးကို အဓိကထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ေစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒေရးရမမ မးျဖစ္္ေသမ
ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈတိုကဖ
္ က္ေရး အေျ္္ံအေငမက္အဥဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာႏွင့္ပညမေရး က န္းမမေရးတိုး္ ြဲ႔႕ျမႇင့တ
္ င္မႈတ႔က
ို ြဲ႔့သိ႔ေ
ု သမ ကိစ္ၥမ မး
အတက္ ဘတ္ဂ က္ညိႇာႏိႈင္းျ္င္းကိုလည္း ေငမင္ရက္ာႏိုင္ေစ္မည္ျဖစ္္သည္။
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လက္ရျွိ ပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ္င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏

အသံုးစ္ရိတမ
္ မးာႏွင့ရ
္ ေငမ မးသည္

ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရးျဖစ္္စ္ဥ္အတက္

တိက

ေသမၫႊနး္ ကိနး္ မ မး မဟုတၾ္ ကေသမ္လည္း အဓိကဥးစ္မးေပးက႑မ မးကိမ
ု ူ ေဖမ္ၫႊနး္ ေနသည္။
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္

အသံုးစ္ရိတ္မ မး၏အမ မးစ္ုကို

အနည္းငယ္မွ ေသမ

ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈျမင့္မမးေသမ

ဌမနငိင
ု ္ရမ

အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးက ထိန္း္ ်ိဳပ္ထမးသည္။ ရေငအမ မးစ္ုမွမမူ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမ မး ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏
ရေငမ မးာႏွင့္

အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနကြဲ႔သ
့ ိ႔ေ
ု သမ

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယာႏၲရမးမွတစ္္ငင့္

ေကမက္္ံရရွိေငမ မး

ျဖစ္္သည္။ ရလမဒ္အေနျဖင့္ အငိပ
ု ါအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအမးလံုးသည္ ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပ္ငန္းစ္ဥ္၏ အက ်ိဳိးအျမတ္မ မးကို
ရရွိ္ံစ္မးာႏုိင္ေစ္ရန္ လိုအပ္ေသမ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပင္းလင္းျမင္သမမႈာႏွင့္ တမဝန္္ံယူမႈတ႔တ
ို ိုးတက္ေစ္ေရးတိ႔က
ု ို ေငမင္ရက္ရေတမ့
မည့္ အေရးႀကးေသမအ္ိက
ု ္အတန္႔မ မးသို႔ ေရမက္ရေ
ွိ နၾကၿပျဖစ္္သည္။

ဝန္ႀကးဌမနမ မး ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့ ္ ာႏုိငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မးမွေငမင္ရက္ေသမ လုပင
္ န္းမ မးာႏွင့္ အသံုးစ္ရိတမ
္ မးအမးလံုးကို အမ မး
ျပည္သေ
ူ လ့လမသိရာႏ
ွိ ုိငေ
္ အမင္ ထုတျ္ ပန္ေၾကညမေပးသင့္သည္။
ဗဟို္ ်ိဳပ္က္င
ို ္မႈ ပိုမိုေလွ မ့္ ထမးေသမ ဘ႑မေရးစ္နစ္္ငသိ႔ု ေလွ မက္လွမ္းရမတင္ ေအမင္ျမင္မႈရရွိာႏိုင္ရန္အတက္ ရပ္ရမလူထု
အစ္ိုးရအရမရွိမ မးာႏွင့္ စ္းပမးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ မးအမးလံုးသည္ အ္န္မရ
ွ ရွိေသမ ရေငမ မးကို မည္သည့္ေနရမမ မးတင္ မည္ကြဲ႔့သို႔
အသံုးျပ်ိဳေနသည္ကို သိရွိနမးလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသမ ျပည္သ႔အ
ူ ရင္းအျမစ္္မ မးကို မည္သည့္ေနရမတင္ မည္ကြဲ႔့သို႔
အေကမင္းငံုးအသံုး္ ာႏုိင္မည္ကို

ပပျပင္ျပင္ေငးောႏးာႏုိင္ၾကမည္

ျဖစ္္သည္။

သိ႔ရ
ု မတင္

ျပည္သ႔အ
ူ သံုးစ္ရိတ္အမ မးစ္ုကို

အနည္းငယ္မွ ေသမ ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးကပင္ တိင
ုိ ္က ္ံသုးံ စ္ေ
ြဲ႔ နျ္င္းျဖစ္္ရမ ၎ရံပုေ
ံ ငမ မးကို ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ို္င္းေဒသႀကး အသးသး
တို႔အတက္ အက ်ိဳိးအရွိငုးံ ာႏွင့္ အထိေရမက္ငုးံ ျဖစ္္ေအမင္ မည္ကြဲ႔့သိ႔္
ု ေ
ြဲ႔ ဝေနၾကသည္ကို သိရွိာႏုိ္င္ေစ္မည့္ သတင္း အ္ က္အလက္
အနည္းငယ္သမရွိေနေသးသည္။

တရမးဝင္ထတ
ု ျ္ ပန္ေၾကညမေသမ ဘတ္ဂ က္ကန
ိ း္ ဂဏန္းမ မးသည္ ာႏုိငင
္ တ
ံ ကမစ္ံ္ န
ိ စ္
္ ၫ
ံ န
ႊ း္ မ မးာႏွင့အ
္ ညျဖစ္္သင့္သည္။
လက္ရအ
ွိ ္ ိန္တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မး၏ ဘတ္ဂ က္မ မးသည္ အမွန္တကယ္က ္ံသုးံ စ္မ
ြဲ႔ ႈပမမဏ၏ တစ္္စ္ိတတ
္ စ္္ပိုင္းကို
သမထင္ဟပ္သည္။ ‘အျ္မးေငစ္မရင္းေ္ါင္းစ္ဥ္’ ကိုသုးံ စ္ျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ ဘတ္ဂ က္ကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ မွန္းေျ္မ မးသမျဖစ္္ၿပး အမွန္တကယ္
သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈပမမဏကို မထင္ဟပ္ျ္င္းစ္ေသမ အေၾကမင္းရင္းမ မးေၾကမင့္ ျဖစ္္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ထိုသတင္းအ္ က္အလက္မ မးကို
ရရွိာႏိုင္ျ္င္းမရွိပါက ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ လုပ္ငန္းရပ္မ မးကို အတိအက နမးလည္ရန္ာႏွင့္ ေဝဖန္ငန္းစ္စ္္ရန္
္က္္ြဲ႔မည္ ျဖစ္္သည္။
ထိုလအ
ို ပ္္ က္မ မးကို ျပည့္ဝေအမင္ႀကိ်ိဳးပမ္းေငမင္ရက္ေနၾကသည္ မွန္ေသမ္လည္း လက္ရွိၾကမးကမလတင္ အစ္ိုးရ၏ မူလ
ဘတ္ဂ က္မန
ွ ္းေ္ ာႏွင့္

ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္မ မးကိုပါ

အ္ ိန္ကက
ို ္ထုတ္ျပန္ာႏုိင္ေအမင္

ေငမင္ရက္သင့္သည္။

သို႔မွမသမ

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မာႏွင့္ပတ္သက္ေသမ ကိစ္ၥရပ္မ မးအမးေငးောႏးငံုးျဖတ္ၾကရမတင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝမည္ျဖစ္္သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကး အစ္ုိးရဘတ္ဂ က္မ မးျပင္ငင္ရမတင္ ေနမက္္ံထမးေသမ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငိုင္ရမသတင္းအ္ က္အလက္
မ မးကိုလည္း ပိုမိုက ယ္ျပန္႔စ္မဖင့္ဟေပးသင့္သည္။
ေတ႕ငံုေမးျမန္းျ္င္းမ မးအရ ဘတ္ဂ က္ျပင္ငင္ေရးငေ
ြဲ႔ သမ အ္ါမ မးတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မး၏ ရန္ပုေ
ံ င အသံုးစ္
ရိတ္မ မးာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစ္ိတ္သတင္းအ္ က္အလက္မ မးကို ရရွိၾကေၾကမင္းသိရသည္။
သို႔ရမတင္ ဘတ္ဂ က္ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအ္ က္အလက္မ မးအမးလံုးကို ထုတ္ျပန္ေပးျ္င္းျဖင့္ ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈ
ငိုင္ရမ အေသးစ္ိတ္ငန္းစ္စ္္သုးံ သပ္မႈမ မး ျပ်ိဳလုပာႏ
္ ုိင္ရန္လမ္းဖင့္ေပးေနၿပး သုေတသနလုပ္ေငမင္ရမတင္လည္း ‘ရန္ပံုေငမည္မွ
သံုးစ္’ြဲ႔ လိုက္သည္ဟေ
ူ သမေမး္န္းအစ္မး ‘ရန္ပံုေငမ မးကို မည္သ႔ေ
ို ကမင္းမန္စ္မသံုးစ္ြဲ႔’ ္ြဲ႔့သနည္းဟူေသမ ပိုမအ
ို ဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္
ေမး္န္းမ မးကို ေမးာႏုိင္လမမည္ျဖစ္္သည္။ ယင္းေမး္န္းသည္ ေရွ႕ငက္ေငမင္ရက္မည့္ ျပ်ိဳျပင္ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးအတက္လည္း
အဖိုးမျဖတ္ာႏိုင္ေသမ လမ္းၫႊန္မ မးျဖစ္္လမေပမည္။

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ္င
ို း္ ေဒသႀကးဘတ္ဂ က္ာႏွင့ပ
္ တ္သက္လွ င္

ျပည္ေထမင္စ္သ
ု ႔တ
ို င္ျပေသမပမမဏာႏွင့္

ျပည္ေထမင္စ္မ
ု ွ

အမွနတ
္ ကယ္

္ ေပးေသမဘတ္ဂ က္ာႏွစ္္
္ စ္
ု လံုးကို အမ မးသိေအမင္ ထုတျ္ ပန္ေၾကညမေပးရမည္။
အစ္ိုးရ၏ ဘတ္ဂ က္ငင
ို ္ရမ ကိန္းဂဏန္းမ မးကို အေသးစ္ိတ္ အ္ ိန္ာႏွင့္တေျပးညထုတလ
္ ႊင့လ
္ မမႈမ မး တိုးတက္ေနၿပျဖစ္္ေသမ္လည္း
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မးမွ တင္ျပေသမ ဘတ္ဂ က္မူၾကမ္းက္ို ျပည္ေထမင္စ္ုလတ
ႊ ္ေတမ္ာႏွင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္တ႔မ
ို ွ ျပင္ငင္
္ က္မ မးကိုလည္း မည္သည့္ေနရမတင္ မည္သ႔ျို ပင္ငင္ေၾကမင္းအမ မးသိေအမင္ထုတ္ျပန္ေၾကညမေပးရမည္။
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၆.၆ ေရွ႕ငက္ေငမင္ရက္ရန္လအ
ို ပ္သည့္ သုေတသနလုပင
္ န္းမ မး
ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အ္န္ေကမက္္မ
ံ လ
ႈ ပ
ု ပ
္ င
ို ္
္ င့္အမ ်ိဳးိ မ ်ိဳးိ ကို ာႏိႈငး္ ယွဥန
္ မးလည္သေဘမေပါကေ
္ စ္ေရး
လက္ရအ
ွိ ္ ိန္တင္

စ္ုစ္ုေပါင္းာႏွင့္

တစ္္ဥး္ င္းပ မ္းမွ အ္န္ေကမက္္ရ
ံ ရွိမႈာႏႈန္းထမးမ မးသည္

ျပည္နယ္

တိုင္းေဒသႀကးမ မးာႏွင့္

ေဒသာႏၲရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအၾကမးတင္ ႀကးႀကးမမးမမးကမဟလ က္ရသ
ွိ ည္။ အဘယ့္ေၾကမင့္ထိုသ႔က
ို မဟေနေၾကမင္း အေသးစ္ိတ္
ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈမ မးကို ယ္ုသေ
ု တသနတင္ မေငမင္ရက္ာႏုိ္င္ေသမ္လည္း ထိုကျြဲ႔ ပမးမႈမ မး၏ အေၾကမင္းရင္း္ံမ မးကို အေသးစ္ိတ္
ေလ့လမငန္းစ္စ္္ျ္င္းအမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းအမ ်ိဳိးမ ်ိဳိးအတက္ ေလ့လမသင္ယူစ္ရမမ မး က ယ္က ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ေတ႕ရွိလမာႏုိင္သည္။ ေနမက္ငက္တသ
ြဲ႔ ုေတသနမ မးတင္ ေအမက္ပါေမး္န္းမ မးာႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပး အေျဖမ မးရွမာႏုိင္သည္။


လက္ရအ
ွိ ္န္ေကမက္္မ
ံ ႈပုစ္
ံ ံမ မးာႏွင့္ သက္ငိုင္ရမဥပေဒျပဌမန္း္ က္မ မးအရ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကး
အစ္ိုးရမ မး၏ အ္န္ေကမက္္ံပိုင္္င့္ငိုင္ရမ အနမဂတ္အလမးအလမမ မးမွမ အဘယ္နည္း။



ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ ေအမက္အ္န္ေကမက္္ံမႈလုပင
္ န္းတင္ အ္န္ေက ပန္စ္မထမ္းေငမင္မအ
ႈ နအထမးသည္ မည္သို႔
ရွိသနည္း။ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကး ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ေအမက္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္ အ္န္အမ ်ိဳိ္းအစ္မးအလိက
ု ္
ကျြဲ႔ ပမးမႈမ မးမွမ အဘယ္အေၾကမင္းမ မးေၾကမင့္ျဖစ္္ရသနည္း။



အ္န္ာႏႈန္းထမးမ မးကို လတ္လပ္စ္မျပဌမန္း္င့္ကို ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးက မည္သည့္အတိုင္းအတမအထိ
ထိေရမက္စ္မသံုးစ္ာႏ
ြဲ႔ ိုင္သနည္း။



အ္န္ေကမက္္မ
ံ ႈအ္ ိ္န္ဇယမးမ မးာႏွင့္ အ္န္ေကမက္္ံမပ
ႈ ုစ္
ံ ံတို႔ကို ေျပမင္းလြဲ႔ရမတင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရ
မ မးသည္ မည္သည့္အ္ က္မ မးကို အေျ္္ံ၍ စ္ဥ္းစ္မးငံုးျဖတ္ၾကသနည္း။

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ္င
ို း္ ေဒသႀကးအစ္ုိးရမ မး၏ လုပင
္ န္းေငမင္ရက္္ က္မ မးာႏွင့ ္ ဗဟိ္
ု ်ိဳပက
္ င
ို မ
္ ေ
ႈ လွ မ့္ ေရး
ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကး

အစ္ိုးရမ မးလုပ္ငန္းေငမင္ရက္ရမတင္

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ဌမနငိုင္ရမမ မးာႏွင့္

ာႏုိင္ငံပ္င
ို ္

လုပ္ငန္းမ မး၏ အ္န္းက႑ကအေရးပါေလရမ ၎တိ႔၏
ု အ္န္းက႑မ မး တမဝန္ဝတၱရမးမ မးာႏွင့္ အ္ င္း္ င္းငက္ာႏယ္မႈမ မးကို
အေသးစ္ိတ္

ေလ့လမငန္းစ္စ္္ရန္လသ
ို ည္။

ေန႔စ္ဥ္ပုမ
ံ ွန္လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈမ မးကို

ထိုသ႔ေ
ို လ့လမငန္းစ္စ္္ျ္င္းျဖင့္

ျပဌမန္းေသမ

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

ျမန္မမနုိင္ငအ
ံ တင္းရွိ
စ္းပမးေရးာႏွင့္

အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏

ာႏုိင္ငံေရးအေၾကမင္းတရမးမ မးကို

ပိုမိုနမးလည္သေဘမေပါက္လမမည္ ျဖစ္္သည္။ ေအမက္ပါသုေတသနေမး္န္းမ မး အက ်ိဳံးဝင္ပါသည္။


ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈတမဝန္ဝတၱရမးမ မးမွမ အဘယ္နည္း။ ၎တိ႔၏
ု
ေန႔စ္ဥ္ပုမ
ံ ွန္လုပ္ငန္းေငမင္ရက္မႈမ မးကို မည္သည့္အ္ က္မ မးကျပဌမန္းသနည္း။



ဗဟို္ ်ိဳပ္ကိုင္မႈေလွ မ့္ ေရးလုပင
္ န္းစ္ဥ္ာႏွင့္အညျဖစ္္ေစ္ရန္

ျပည္ေထမင္စ္ုအငင့္ဌမနငိုင္ရမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးက

ျပ်ိဳျပင္

ေျပမင္းလြဲ႔ေရးမ မးကို မည္သ္ု႔စ္
ိ မံေငမင္ရက္ေနၾကသနည္း။


(ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအပါအဝင္)
ေငမင္တမမ မးကို

အျ္မးဌမနငိုင္ရမမ မး

ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ေအမက္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသည္

ဝန္ႀကးဌမနမ မး

ာႏုိင္ငပ
ံ ိုင္လုပ္ငန္းမ မး

လုပ္ငန္း

အရပ္ဘက္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးာႏွင့္

ပုဂလိကစ္းပမးေရးလုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ မည္သ႔အ
ို စ္အစ္ဥ္ေရးငၿြဲ႔ ပး ေပါင္းစ္ပ္ညိႇာႏိႈင္းေငမင္ရက္ၾကသနည္း။

ေငလံုးေငရင္းျမႇပာႏ
္ ွံမမ
ႈ မးာႏွင့္ အရင္းအာႏွးဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရး
ျပည္သူပင
ို ္အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးကြဲ႔့သိ႔ု
ကျြဲ႔ ပမးျ္မးနမးမႈမ မး

မ မးစ္မေတ႕ရွိရသည္။

ေရရွည္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးာႏွင့္
ေရရွည္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမင
ႈ ိုင္ရမ

ပတ္သက္သည့္အသံုးစ္ရိတ္မ မး
လုပ္ငန္းအမ မးစ္ုကို

သံုးစ္ရ
ြဲ႔ မတင္လည္း

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရးက

တမဝန္ယူေငမင္ရက္ေနေသမ္လည္း မည္သည့္အတက္ေၾကမင့္ေငမင္ရက္သည္ မည္မွ သင့္ေလ မ္ေကမင္းမန္သည္ စ္သည္တ႔က
ို ိုမူ
အကြဲ႔ျဖတ္ာႏုိင္ျ္င္းမရွိေသးပါ။
လိုအပ္္ က္ာႏွင့္

ထိုသ႔ေ
ို ငမင္ရက္ာႏုိင္ရန္အတက္

အသံုးစ္ရိတ္မ မး

ထိုအသံုးစ္ရိတ္မ မးမွ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအငင့္

ရရွိလမေသမရလမဒ္

စ္သည္တ႔က
ို ို

အေျ္္ံအေငမက္အဥ

အေသးစ္ိတ္

ာႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လမ

သံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ေနမက္ငက္တသ
ြဲ႔ ုေတသနမ မးကို ေအမက္ပါရည္ရယ္္ က္မ မးျဖင့္ ေငမင္ရက္သင့္္သည္။


ျမန္မမာႏုိ္င္ငံတင္ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးအငင့္မ မးတင္ ေငလံုးေငရင္းျမႇပ္ာႏွံမႈမ မးကို မည္သို႔
စ္မံကိန္းေရးငၿြဲ႔ ပး မည္သ႔အ
ို ေကမင္အထည္ေဖမ္ေနၾကသနည္း။



လက္ရွိ ျပည္သ႔အ
ူ ေျ္္ံအေငမက္အဥ တည္ေငမက္ေရးမ မးတင္ ပါဝင္ေငမင္ရက္ေနၾကေသမ ျပည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္
ေအမက္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးသည္ စ္မံ္ က္မ မးကို မည္သိ႔ေ
ု ရး္ ယ္ၿပး ၿမိ်ိဳ႕နယ္ ္႐ုံးိုင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မးအၾကမး
တင္ မည္သ႔ေ
ို ပါင္းစ္ပ္ညိႇာႏိႈ္င္းေငမင္ရက္ၾကသနည္း။
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ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ္င
ို း္ ေဒသႀကးအငင့္ ဘတ္ဂ က္စ္မံ္န္႔္ျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂ က္လပ
ု ္ငန္းစ္ဥ္တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မးကို ္ ိန္ညိႇေပးျ္င္း လိအ
ု ပ္ပါက
ေနမက္ငက္တဘ
ြဲ႔ တ္ဂ က္မ မး ္ ထမးေပးရန္ ေထမက္္္
ံ က္ေပးျ္င္း ဘ႑မေရးကိစ္ၥရပ္မ မးအတက္ အၾကံဥမဏ္မ မးေပးျ္င္း
စ္သည္တ႔က
ို ိုေငမင္ရက္ရေသမ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္သည္ အလန္အေရးပါေသမအ္န္းက႑တစ္္ရပ္၌ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကမင့္
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႕ဘ႑မစ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရးက႑ာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္ာႏ
ု ွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးအၾကမးငက္ငံေရး
တို႔တင္ ယင္းသည္အဓိ္ကေနရမမွ ပါဝင္ေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ဘ႑မေရးေကမ္မရွင္ကို အျပည့္အဝနမးလည္သေဘမေပါက္ရန္လို
သည္။


ျပည္ေထမင္စ္ုမွ ျပည္နယ္ာႏွင့္တို္င္းေဒသႀကးမ မးသိ႔လ
ု ႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမည့္ ရန္ပံုေငမ မးကို မည္သ႔င
ို ံုးျဖတ္သတ္မတ
ွ ္ၾက
သနည္း။



ျပည္ေထမင္စ္ုာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မးကို မည္သို႔ဟန္္ က္ညေအမင္ ္ ိန္ညိသ
ႇ နည္း။ က ယ္ျပန္႔
ေသမ ာႏုိင္ငံေရးာႏွင့္ စ္းပမးေရးရည္မွန္း္ က္မ မးေအမက္တင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တ္င
ို ္းေဒသႀကးမ မး၏မတူညေသမ လိအ
ု ပ္္ က္
အသးသးကို မည္သ႔ဟ
ို န္္ က္ညေအမင္ ျဖည့္ငည္းေပးသနည္း။
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ု ျပဌမန္းသည့္ ဥပေဒာႏွင့္အည တိုင္းေဒသၾကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္း ေငမင္ရက္သည့္ ကူးသန္းေရမင္း
ဝယ္ေရးကိစ္ၥမ မး
(ဂ)ျပည္ေထမင္စ္က
ု ျပ႒မန္းသည့္ ဥပေဒာႏွင့အ
္ ည တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ျပည္နယ္အတင္း ေငမင္႐ုံးက္သည့္ သမဝါယမကိစ္ၥမ မး။
၃။ စ္ိက
ု ပ
္ ်ိဳိ းေရးာႏွင့ေ
္ မးျမ ေရးက႑
(က) လယ္ယမစ္ိုကပ
္ ိ်ိဳးေရး
( ္ ) အပင္ာႏွင့သ
္ းာႏွံဖ က္ပိုးမႊမးေရမဂါ ကမကယ္ေရးာႏွင့္ ာႏွိမ္နင္းေရး
( ဂ ) ဓမတ္ေျမဩဇမ စ္နစ္္တက သုံးစ္ေ
ြဲ႔ ရးာႏွင့္ သဘမဝေျမဩဇမမ မး စ္နစ္္တက ထုတ္လုပသ
္ ုံးစ္ေ
ြဲ႔ ရး
(ဃ) စ္ိုက္ပ ိ်ိဳးေရး ေ္ းေငာႏွင့္ စ္ုေငမ မး
(င)တိုင္းေဒသႀကးသိ႔မ
ု ဟုတ္ျပည္နယ္ကစ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိေသမငည္ေျမမင္း တမတမံ ေရကန္
ေရာႏုတ္ေျမမင္းာႏွင့္စ္ိုက္ပ ိ်ိဳးေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ မး
( စ္ ) ေရ္ ိ်ိဳငါးလုပ္ငန္း
(င) ျပည္ေထမင္စ္က
ု ျပဌမန္းသည့္ ဥပေဒာႏွင့အ
္ ည တိရိစ္မၦန္ေမးျမ ေရးာႏွင့္ ထိန္းေက မင္းေရး ။
၄။ စ္မ္းအင္ လၽွပစ္
္ စ္္ သတၱ်ိဳာႏွင့္ သစ္္ေတမက႑
(က)ျပည္ေထမင္စ္ုက

စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္

အႀကးစ္မးလၽွပ္စ္စ္္ဓမတ္အမး

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖ းေရးမွအပ

မဟမဓမတ္အမးလိုင္းာႏွင့္

ငက္သယ္ျ္င္းမရွိေသမတိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္ အလတ္စ္မးာႏွင့္အေသးစ္မး လွ ပ္စ္စ္္ဓမတ္အမး
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖ းေရး
( ္ ) ငမးာႏွင့္ငမးထက္ပစ္ၥည္း
( ဂ ) တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္း ေက မက္မ က္ရတနမ ျဖတ္ေတမက္ျ္င္း ေသးျ္င္း
(ဃ)ေက းရမထင္းစ္ိုက္္င္း
( င ) အပန္းေျဖစ္္န္းမ မး တိရစ္မန္ဥယ မဥ္ ႐ုံးုကၡေဗဒဥယ မဥ္။
၅။ စ္က္မလ
ႈ က္မက
ႈ ႑
(က) ျပ ည္ေထမင္စ္အ
ု ငင့္ကေငမင္ရက္ရန္ သတ္မွတထ
္ မးသည့္ စ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မးမွအပ အျ္မးစ္က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မး
( ္ ) အိမတ
္ င္းစ္က္မလ
ႈ က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မး။
၆။ ပိ႔ေ
ု ငမင္ေရး ငက္သယ္ေရးာႏွင့္ ေငမက္လပ
ု ေ
္ ရးက႑
(က) တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္ ငိပ္ကမ္းမ မး သေဘၤမငိပ္မ မး ငိပ္္ံမ မး
(္ ) တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္လမ္းမ မး တံတမးမ မး
( ဂ ) တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္းသမသမးလမသည့္ ပုဂလိကယမဥ္မ မး စ္နစ္္တက ေျပးငာႏ
ြဲ႔ ိုင္ေရး
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၇။ လူမေ
ႈ ရးက႑
(က) ျပည္ေထမင္စ္က
ု ္ မွတ္ထမးသည့္ တိုင္းရင္းေငးငိင
ု ္ရမ မူဝါဒမ မးာႏွင့္မငန္႔က င္ေသမ တိုင္းရင္းေငးငိုင္ရမကိစ္ၥမ မး
( ္ ) တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္း လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ မး
( ဂ ) မးေဘးာႏွင့္ သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ္မ မး ႀကိ်ိဳတင္ကမကယ္ေရး
(ဃ) ကုန္တင္ကုန္
္ လုပ္ငန္း
( င ) တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္ –
(၁) ယဥ္ေက းမႈအေမအာႏွစ္္မ မးထိန္းသိမ္းေရး
(၂) ျပတိုက္ာႏွင့္ စ္မၾကည့္တုိက္မ မး
( စ္ ) ဇမတ္႐ုံးုံ ႐ုံးုပ္ရွင္႐ုံးုံာႏွင့္ ဗဒယို႐ုံးုံ
(င) ဓမတ္ပုံ ပန္း္ ပန္းပု စ္သည့္ျပပမ
ြဲ႔ မး။
၈။ စ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရးက႑
(က) စ္ည္ပင္သမယမေရး
( ္ ) ၿမိ်ိဳ႕႐ုံးမာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရး
( ဂ ) ဂုဏထ
္ ူးေငမင္လက္မတ
ွ ္မ မးာႏွင့္ ဂုဏထ
္ ူးေငမင္ငုပစ္ၥည္းမ မး။

59

ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၂ - ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒဇယမး - ၅ တိင
ု း္ ေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္မ မးက ေကမက္္ရ
ံ မည့္
အ္န္အ္မ မး
၁။ ေျမ ယမ္န္
၂။ ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္
၃။တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္ ငည္မ မး တမတမံမ မးကိအ
ု ရင္း္ံသည့္ ေရ္န္ တမတမံ္န္ာႏွင့္
ထိုငည္မ မး တမတမံမ မး၏ ေရအမးျဖင့္ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ လွ ပ္စ္စ္္ဓမတ္အမးသုံးစ္္
ြဲ႔
၄။ တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က စ္မံ္န္႔္္
ြဲ႔ င့္ရွိသည့္လမ္းမ မး တံတမးမ မးျဖတ္သန္း္
၅။ (က) ေရ္ ိ်ိဳငါး လုပ္ငန္းအေပၚတင္ စ္ည္းၾကပ္ေကမက္္သ
ံ ည့္ ဘ႑မေတမ္ေၾကး
(္)သတ္မွတထ
္ မးေသမ အကမအေဝးအတင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚတင္ စ္ည္းၾကပ္ေကမက္္ံသည့္ ဘ႑မေတမ္ေၾကး။
၆။ တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ ကုန္းလမ္း ေရလမ္းသုံးယမဥ္မ မးငိုင္ရမ ဥပေဒအရစ္ည္းၾကပ္ေသမအ္န္
၇။တိုင္းေဒသႀကးသိ႔မ
ု ဟုတ္ျပည္နယ္ပိုင္ပစ္ၥည္းမ မးေရမင္းရေငာႏွင့္ငွမးရမ္း္မ မး ယင္းပစ္ၥည္းမ မးမွရရွိေသမ အျ္မးအက ိ်ိဳး
အျမတ္မ မး
၈။တိုင္းေဒသႀကးသိ႔မ
ု ဟုတ္ျပည္နယ္မ မးကဝန္ေငမင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မးအတက္သတ္မွတ္ေကမက္္သ
ံ ည့္အ္ေၾကးေငမ မး အ္န္
အ္မ မးာႏွင့္ အျ္မးရေငမ မး
၉။ တိုင္းေဒသႀကးတရမးလႊတ္ေတမ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရမးလႊတ္ေတမ္ အပါအဝင္တိုင္းေဒသႀကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္းရွိ
တရမး႐ုံးုံးမ မးက ္ မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငမ မး ဝန္ေငမင္မႈအတက္ ေကမက္္ံသည့္ အ္န္အ္မ မးာႏွင့္ အျ္မးရေငမ မး
၁ဝ။ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပေ
ုံ ငမ မး ထုတ္ေ္ းသျဖင့္ ရရွိေသမအတိုးမ မး
၁၁။ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းာႏွးျမႇ်ိဳပ္ာႏွံမႈျဖင့္ရရွိသည့္ အက ိ်ိဳးအျမတ္မ မး
၁၂။တိုင္းေဒသႀကးသိ႔မ
ု ဟုတ္ျပည္နယ္အတင္းရွသ
ိ စ္္ေတမမ မးမွေအမက္ပါပစ္ၥည္းမ မးထုတယ
္ ူသည့္အတက္
ေကမက္္သ
ံ ည့္အ္န္အ္မ မး (က) ကၽန္းာႏွင့္သတ္မတ
ွ ္ေသမသစ္္မမမ မးမွအပ က န္သစ္္မ မးအေပၚတင္ ေကမက္္သ
ံ ည့္အ္န္
( ္ ) ထင္း မးေသး ႀကိမ္ ဝါး ငွက္သိုက္ ရွမးေစ္း သနပ္္ါး ထင္း႐ုံးွ းင သစ္္ေမႊး ပ မးထက္ပစ္ၥည္းမ မး စ္သည္တ႔အ
ို ေပၚ
ေကမက္္သ
ံ ည့္အ္န္။
၁၃။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး
၁၄။ ပ္
ြဲ႔ န္
၁၅။ ငမး္န္
၁၆။ ျပည္ေထမင္စ္ု ဘ႑မရန္ပုံေငမွ ရရွိသည့္ဘ႑မေငမ မး
၁၇။ တိုင္းေဒသႀကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတင္းရွိ စ္ည္ပင္သမယမေရးငိုင္ရမအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး၏ ထည့္ဝင္ေငမ မး
၁၈။ ပိုင္ရွင္မေပၚေသမ သင္းထမးေငမ မးာႏွင့္ပစ္ၥည္းမ မး
၁၉။ ရတနမသိုက။္
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ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၃ - ယစ္္မ ်ိဳိ း္န္ေကမက္္မ
ံ ႈ ဥပမမ
လိင
ု စ္
္ င္အမ ်ိဳးိ အစ္မး

အဓိပၸါယ္

ာႏႈနး္ ထမး (က ပ္)

D-1

စ္က္႐ုံးုပ
ံ ိုင္ငိုင္မႈာႏွင့္ ထုတ္လုပ္
္ င့္ပါမစ္္

၄၅ဝဝဝဝဝ

FL-6

ျပည္တင္းစ္က္႐ုံးုထ
ံ ုတ္ ာႏုိင္ငံျ္မးအရက္မ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း

၁၅ဝဝဝဝဝ

FL-8

ျပည္တင္းစ္က္႐ုံးုထ
ံ ုတ္ ာႏုိင္ငံျ္မးဘယမမ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း

၁ဝဝဝဝဝဝ

FL-8A

ာႏို္င္ငံျ္မးမွတင္သင္းလမေသမ ဘယမမ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း

၈ဝဝဝဝဝ

FL-9
FL-9A
FL-11

ျပည္တင္းထုတဘ
္ ယမမ မးကို ငိုငအ
္ တင္းေသမက္သုးံ ျ္င္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
လက္လေရမင္း္ ျ္င္း
ာႏို္င္ငံျ္မးထုတဘ
္ ယမမ မးကို ငိုငအ
္ တင္းေသမက္သုးံ ျ္င္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
လက္လေရမင္း္ ျ္င္း
ာႏိုင္ငံျ္မးျဖစ္္အရက္မ မး လက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း

၅၅ဝဝဝဝ
၄၅ဝဝဝဝ
၅၅ဝဝဝဝ

ဟိုတယ္ နမးေနေငမင္ ဘူတမ႐ုံးံု ေလငိပ္ သေဘၤမငိပ္ ရထမးစ္မး
FL-12

ေသမက္တြဲ႔ စ္မးေသမက္ငိုငမ
္ မး၌ ာႏုိင္ငံျ္မးျဖစ္္အရက္ေရမင္း္ ျ္င္း (မန္ေနဂ မ

၈ဝဝဝဝဝ

သို႔မဟုတ္ ငိုင္ရွငက
္ ေငသိမ္းစ္မးပတ
ြဲ႔ င္ ထိုင္ေနရမည္)
ာႏိုင္ငံျ္မးအရက္မ ်ိဳိးစ္ံုကို ထုတ္လုပ္ျ္င္း သန္႔စ္င္ျ္င္း ေပါင္း္ံျ္င္း ေရမစ္ပ္ျ္င္း
FL-17

အေရမင္သင္းျ္င္းာႏွင့္ စ္က္႐ုံးုပ
ံ ိုင္ငိုင္ျ္င္း လက္ကမးလုိင္စ္င္ရွိသူမ မးသိ႔ု

၁၂ဝဝဝဝဝ

ေရမင္း္ ျ္င္း
သတ္မွတထ
္ မးေသမ လိုင္စ္င္ရသ
ွိ ည့္ စ္က္႐ုံးံုမွထုတလ
္ ုပ္ေသမ ္ က္အရက္
D1-A

ကိုလက္ကမးေရမင္း္ ျ္င္း ေငသိမ္းေကမင္တမရွေ
ိ သမ စ္မးေသမက္ငင
ို ္ ာႏွင့္

၁ဝဝဝဝဝ

နမးေန္န္းမ မးတင္လက္လေရမင္း္ ျ္င္း
CS-2A
CFL-1A
CS-1
CS-2
CS-3
FL-10

စ္မးေသမက္ငိုင္ာႏွင့္ နမးေန္န္းမ မး၌ ဗ စ္္ရည္ ဓနိရည္ာႏွင့္ ထန္းရည္တ႔က
ို ို
လက္လေရမင္း္ ျ္င္း
ထန္းရည္ာႏွင့္ ဓနိရည္တ႔က
ို ို ကိုယ္ပ္င
ို ္စ္မးေသမက္ငိုင၌
္ ေရမင္း္ ျ္င္း
ျပည္တင္းထုတ္္ က္အရက္ကို ကိ္ယ
ု ္ပိုင္ငိုငအ
္ တင္းေသမက္သုးံ ရန္ာႏွင့္
လက္လေရမင္း္ ရန္
္ က္အရက္ထတ
ု ္လုပသ
္ ည့္ စ္က္႐ုံးုပ
ံ ိုင္ငိုင္ျ္င္း ္ က္လုပ္ျ္င္းာႏွင့္
ငိုင္အတင္းေသမက္သုးံ ရန္ာႏွင့္ လက္လေရမင္း္ ရန္
ျပည္တင္းစ္က္႐ုံးုမ
ံ မးမွ ထုတ္လုပေ
္ သမ ္ က္အရက္ကို ေသမက္သုးံ ရန္ာႏွင့္
လက္လေရမင္း္ ရန္
ဝိုင္အရက္ကို ငို္င္အတင္းေသမက္သုးံ ရန္ာႏွင့္ လက္လေရမင္း္ ရန္

မေကးတိုင္းေဒသႀကးကုန္သယ္လုပ္ငန္း္န္ဥပေဒ ဧၿပ ၁ ၂၀၁၄ မွ ေကမက္ာႏႈတ္သည္ ။
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၁ဝဝဝဝ
ေလလံ
ေလလံ
ေလလံ
ေလလံ
ေလလံ

ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၄ - ရန္ကန
ု ၿ္ မိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ၏ ပစ္ၥညး္ ္န္ေကမက္္မ
ံ ပ
ႈ ုစ္
ံ ံ
ပစ္ၥညး္ ္န္ (ပိင
ု င
္ င
ို မ
္ ္
ႈ န္)
ပစ္ၥည္း္န္ငိုသည္မမွ

ေျမျဖစ္္ေစ္

သတ္မွတေ
္ သမရမ္ိင
ု ္နႈန္းျဖင့္

အေငမက္အအံုျဖစ္္ေစ္

ေကမက္္ံေသမအ္န္ကို

ေျမနွင့အ
္ ေငမက္အအံုျဖစ္္ေစ္

ငိလ
ု သ
ို ည္။

ယင္းစ္ကမးရပ္တင္

၎တိ၏
ု႔ နွစ္္စ္ဥ္တန္ဖိုးအေပၚ

အေထေထ္န္

မး္န္

ေရ္န္

အမိႈက္နွင့အ
္ ညစ္္အေၾကး္န္တ႔ို ပါဝင္သည္။
အေထေထ္န္
(၁) အေထေထ္န္ငိုသည္မွမ အမ မးျပည္သူငိုငရ
္ မလမ္းမ မး တံတမးမ မး ေရေျမမင္းမ မး ေဈးမ မး ပန္းျ္ံမ မး အမးကစ္မးကင္း
စ္သည္မ မး တည္ေငမက္ျ္င္း ေဖမက္လုပ္ျ္င္း ျပ်ိဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းတို႔အတက္ ကုန္က စ္ရိတ္မ မး ကမမိေစ္ရန္ စ္ည္းၾကပ္သည့္
အ္န္ျဖစ္္သည္။
မး္န္
(၂)

မး္န္ငသ
ို ည္မွမ

အမ မးျပည္သူငိုငရ
္ မလမ္းမ မး

တံတမးမ မးတင္

မးထန္းေပးျ္င္းအတက္

စ္ရိတ္က ္ံနိုင္ေစ္ရန္

စ္ည္းၾကပ္ေကမက္္ံေသမ အ္န္ျဖစ္္သည္။
ေရ္န္
(၃) ေရ္န္ငသ
ို ည္မွမ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတက ေရျဖန္႔ေဝေပးျ္င္းအတက္ ေကမက္္သ
ံ ည့္အ္န္ျဖစ္္သည္။
အမိက
ႈ န
္ င
ွ ့အ
္ ညစ္္အေၾကး္န္
(၄) အမိႈကန
္ ွင့အ
္ ညစ္္အေၾကး္န္ငသ
ို ည္မွမ အမိႈက္နွင့အ
္ ညစ္္အေၾကးမ မး စ္ုစ္ည္းသိမ္းငည္းျ္င္း
မိလမသန္႔စ္င္ျ္င္းလုပ္ငန္းမ မးနွင့္

ေရစ္းေရလမေကမင္းမန္ေစ္ရန္

စ္ရိတ္မ မးအမး က ္ံနိုင္ေစ္ရန္စ္ည္းၾကပ္သည့္ အ္န္ျဖစ္္သည္။
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စ္န္႔ပစ္္ျ္င္း

ေရေျမမင္းမ မးရွင္းလင္းျ္င္းတိ႔အ
ု တက္

ဖ က္ငးျ္င္း

ေငမင္ရက္ရသည့္

ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၅ - ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္ အမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး
ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့ ္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး (ဝန္ႀကးဌမန

အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးာႏွင့္ စ္မံ္န္႔္ေ
ြဲ႔ ရး (တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္ စ္မရင္း

မ မး အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးဌမနမ မးာႏွင့ ္ ျမ နစ္ပယ္႐ုံးုးံ ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္

စ္စ္္္ ်ိဳပဘ
္ တ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး)

မ မး)

ေငစ္မရင္း႐ုံးံုးမ မး

စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးဌမန

တရမး႐ုံးံုးမ မး

ပ မးလုပ္ငန္း

ဥပေဒ႐ုံးံုးမ မး

ေငစ္မရင္းဌမန

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစ္ုိးရ

ကုန္းလမ္းပိ႔ေ
ု ငမင္ေရးစ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈေကမ္မတ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္

သမဝါယမဌမန

ာႏို္ငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မး၏ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မး

အပူပိုင္းေဒသစ္ိမ္းလန္းစ္ိုျပည္ေရး

ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရွင္လပ
ု ္ငန္း

ငါးလုပ္ငန္းဌမန

ျမန္မမ့ငမးာႏွင့္ အဏၰဝါဓမတုေဗဒလုပ္ငန္း

သစ္္ေတမဌမန

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရး

အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမန

ဝန္ႀကးဌမနမ မး အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးဌမနမ မးာႏွင့္ စ္ည္/ပင္အဖ႕ြဲ႔ မ မး၏

ျပန္လည္ေနရမ္ ထမးေရးာႏွင့္ အိုးအိမဖ
္ ံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန

ဘတ္ဂ က္ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္၌ေဖမ္ျပေသမ ရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး

စ္က္မႈသးာႏွံဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန

တမတမံ္န္

တိရစ္မန္ေမးျမ ေရးာႏွင့္ ကုသေရးဌမန

ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္

မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ

အင္းအိုင္္န္

စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ေျမယမ္န္

စ္မံကိန္းရငေ
ြဲ႔ ရးဌမန

ပစ္ၥည္း္န္/ပိုင္ငိုင္မႈ္န္

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လုပ္ေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးလက္ေအမက္ရွိ ာႏုိင္ငံပို္င္လုပ္ငန္း
မ မးမွ ရေငမ မး

အေသးစ္မးစ္က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မး

ေျမ္န္မ မးျပင္ငင္ေကမက္္ံျ္င္းအတက္ စ္မံေငမင္ရက္္

အထူးစ္ံုစ္မ္းစ္စ္္ေငးေရးဥးစ္းဌမန

သစ္္ေတမထက္ပစ္ၥည္း္န္

အမးကစ္မးာႏွင့္ ကမယပညမဥးစ္းဌမန

ဓမတ္သတၱ်ိဳပစ္ၥည္း္န္

ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး္ ေရးဥးစ္းဌမန

ဘး္န္

ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ
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ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၆ - ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မးလက္ေအမက္ရ ွိ ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မး
ျပည္ေထမင္စ္ဝ
ု န္ႀကးဌမန

ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကးမ မး

စ္ိက
ု ပ
္ ်ိဳးိ ေရးဌမန
ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး္ ေရး
လယ္ယမစ္ိက
ု ပ
္ ်ိဳးိ ေရးာႏွင့ ္
ငည္ေျမမင္း

တရမးဝင္သတ္မတ
ွ ထ
္ မးေသမ အ္န္းက႑

ရွိ ဌမနမ မး

ဥးစ္းဌမန

စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးက႑ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး စ္မးနပ္ရိကၡမဖူလုေ
ံ ရးာႏွင့စ္
္ ိုက္ပ ်ိဳိးေရးလုပ္က္ို
င္သူမိသမးစ္ုမ မး၏ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈ ေလွ မ့္ ေရး
စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးက႑ာႏွင့္

လူေနေဒသမ မးသိ႔ု

မ မးေထမက္ပံ့ေပးေရး

အထူးသျဖင့္

ေရအရင္းအျမစ္္

ငည္ေျမမင္းလုပ္ငန္းမ မး

ေျမေအမက္ေရအသံုး္ ေရး သန္႔ရွင္းေသမေသမက္သုးံ ေရစ္သည္
ဝါဂမ္း ေလွ မ္ ၾကံ ာႏွစ္္ရွည္သးာႏွံမ မး ရမသအလိုက္သးာႏွံ မ မးာႏွင့္

စ္က္မသ
ႈ းာႏွံဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန

ေကမ္ဖစ္သည့္ စ္က္မႈကုန္ၾကမ္းသးာႏွံမ မးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး အတက္ စ္နစ္္တက
ေငမင္ရက္ျ္င္း မ ်ိဳိးေစ့္ထုတ္လုပ္ျ္င္း ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျ္င္းာႏွင့္
ပညမေပးလုပ္ငန္းမ မး

ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္

ဥပေဒ႐ုံးံုးမ မး

စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္

စ္မရင္း႐ုံးံုးမ မး

တရမးစ္င
ြဲ႔ ိုျ္င္းာႏွင့္

ဥပေဒေရးရမအၾကံဥမဏ္မ မးေပးျ္င္းတိ႔အ
ု တက္

အဓိကတမဝန္ရွိေသမ အစ္ိုးရ၏တရမးစ္ရင္ ေရးအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း
အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အငင့္ငင့္၏ေငလက္္ေ
ံ ျပစ္မမ မးာႏွင့္ေပးေ္ မႈမ မးအမးလံု
းကို စ္မရင္းစ္စ္္ရန္
ျပည္သူပိုင္အေျ္္ံအေငမက္အဥမ မးကိအ
ု ဓိကတမဝန္ယူတည္ေငမ
က္သည္။

ျပည္သ႔ေ
ူ ငမက္လပ
ု ေ
္ ရး

လမ္း

အေငမက္အဥမ မး

ာႏုိင္ငံပိုင္ေလယမဥ္ကင္းမ မး

ေငမက္လုပ္ျ္င္းာႏွင့္

ျပ်ိဳျပင္ထန
ိ ္းသိမ္းျ္င္းကို

ေငမင္ရက္သည္။ ပမမဏႀကးမမး ေသမစ္မံ္ က္မ မးအတက္လည္း
ဒဇုိင္းငျြဲ႔ ္င္း

ေငမက္လပ
ု ေ
္ ရး

တံတမး

လုပ္ငန္းသံုး

ပစ္ၥည္းကိရိယမမ မးထုတ္လုပ္ျ္င္းာႏွင့္

ဘတ္ဂ က္စ္မံ္န္႔္ြဲ႔ ျ္င္းတိ႔တ
ု င္ ပါဝင္ေငမင္ရက္သည္။
အုိးအိမ္က႑ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးကိုအဓိကတမဝန္ယူသည္။တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယမ
ျပန္လည္ေနရမ္ ထမးေရးာႏွင့ ္
အိးု အိမဖ
္ ႕ံ ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန

စ္မံကိန္းမ မးေရးငျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္
အိမ္ယမမ မး

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္း

ငွမးရမ္းျ္င္းာႏွင့္

ျပည္သူ႔

အျ္မးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးစ္မံ္ က္မ မးကို

လည္းေငမင္ရက္သည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငအ
ံ တင္းရွ္ိ
သမဝါယမဌမန

မ မးာႏွင့္အည

လူ႔အရင္းအျမစ္္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးာႏွင့္

အစ္ိုးရမူဝါဒ

စ္းပမးေရးက႑စ္မံအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးအတက္

အဓိက

တမဝန္ယူသည္။
သမဝါယမ

အေသးစ္မးစ္က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ မး
အေသးစ္မးလုပင
္ န္းမ မး

ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရး
သမအသင္းမ မးာႏွင့္

မွတ္ပုတ
ံ င္ထုတ္ေပးျ္င္းာႏွင့္

ေငမင္ရက္ေပးျ္င္း

စ္က္မႈကုန္ထတ
ု ္

အေသးစ္မးလုပင
္ န္းမ မးအတက္

နည္းပညမ

အေထမက္အပံ့မ မး ေပးျ္င္း
စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးသည္
စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ
စ္ည္ပင္သမယမေရး

မ မးာႏွင့္
စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

အစ္ိုးရမ မးလက္ေအမက္္ံျဖစ္္ၿပး

ၿမိ်ိဳ႕ႀကးမ မးာႏွင့္

အတက္

ၿမိ်ိဳ႕ျပစ္မံ္ က္မ မးေငမင္ရက္ျ္င္း

အဓိကတမဝန္ရွိသည္။

ဥပေဒာႏွင့္အည

ေျမယမစ္မံ္န္႔္ျြဲ႔ ္င္း

ပန္းျ္ံ

ၿမိ်ိဳ႕မ မးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး

လမ္း

တံတမးမ မး

ေငမက္လပ
ု ္ျ္င္းာႏွင့္ အျ္မးျမ နစ္ပယ္လုပ္ငန္းမ မးေငမင္ရက္သည္။
သစ္္ေတမဌမန

သစ္္ေတမထိန္းသိမ္းျ္င္း

အ္န္ေကမက္္ံျ္င္းာႏွင့္

သစ္္ေတမမ မး

ျပန္လည္စ္ိုက္ပ ်ိဳိးတည္ေထမင္ျ္င္းတိ႔က
ု ို ေငမင္ရက္သည္။ ေတမ႐ုံးိုင္း
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တိရစ္မန္မ မး

ေစ္မင့္ေရွမက္ျ္င္း

သဘမဝပတ္ဝန္းက င္

ေျမာႏွင့္သစ္္ေတမအရင္းအျမစ္္မ မးကို ကမကယ္
သစ္္ေတမမ မး၏

အပူပင
ို း္ ေဒသ
စ္ိမး္ လန္းစ္ိျု ပည္ေရး

ျမန္မမာႏုိင္ငအ
ံ လယ္ပိုင္း

မိုးနည္းေရရွမးေဒသ

ႀကးဌမန

ျပည္သူလူထု

ရသံုးမွနး္ ေ္ ေငစ္မရင္း
(ဘတ္ဂ က္) ဌမန

ျပန္လည္စ္ိမ္းလန္း

စ္ိုျပည္လမေရးကို အဓိကေငမင္ရက္သည္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တုိင္းေဒသႀကး

ဘ႑မေရးာႏွင့ ္ အ္န္ဝန္

အေရးပါမႈကို

နမးလည္သေဘမေပါက္လမေအမင္ ေငမင္ရက္ျ္င္းတိ႔ပ
ု ါဝင္သည္။

ထိနး္ သိမး္ ေရးာႏွင့္
သစ္္ေတမ

ေရ

အစ္ိုးရမ မးအတက္

ဘတ္ဂ က္

ျပင္ငင္ေရးငေ
ြဲ႔ ရးကို အဓိကတမဝန္ယူသည္။ ျပန္လည္ျပင္ငင္ေသမ
ဘတ္ဂ က္

ေနမက္ငက္တြဲ႔ ေထမက္ပံ့ေငဘတ္ဂ က္

ျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကးအငင့္တင္ ဘတ္ဂ က္တင္မပါဝင္ေသမ ရေငမ မးာႏွင့္
ေပးေ္ မႈမ မးအမးလံုးကို ျပင္ငင္ေငမင္ရက္ေပးသည္
တိုင္းျပည္ာႏွင့္

ျပည္ထေ
ြဲ႔ ရး

အေထေထအုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးဥးစ္း
ဌမန

ျပည္သူလထ
ူ ု၏

စ္မံအုပ္္ ်ိဳပသ
္ ည္။

ေန႔စ္ဥ္ပံုမွန္လအ
ို ပ္္ က္မ မးကို

တည္ၿငိ္မ္းေအး္ မ္းေရး

အ္န္ေကမက္္ံေရး

ေက းလက္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး တရမးဥပေဒ စ္ိုးမိုးေရး အစ္ိုးရအမဏမပိ္င
ု ္မ မးာႏွင့္
ေဒသလူထအ
ု ၾကမး

ငက္စ္ပ္ေပးေရး

စ္သည္တ႔က
ို ို

အဓိက

ေငမင္ရက္သည္။
ယ္င္က

ငင္ငမျဖတ္ေတမက္ျ္င္းကို

ရက္္ြဲ႔့ေသမ္လည္း
ျပန္ၾကမးေရး

ျမန္မမ့႐ုံးပ
ု ရ
္ င
ွ လ
္ ပ
ု င
္ န္း

ယ္ုအ္ါ

အဓိကထမးေငမင္

ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရင
ွ ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဘက္သို႔

ေျပမင္းလြဲ႔အမ႐ုံးံုစ္ိုက္ ေငမင္ရက္သည္။ ႐ုံးုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ မးအတက္
လိုင္စ္င္ထတ
ု ္ေပးျ္င္း

ာႏုိင္ငံေ္ါင္းေငမင္မ မး၏

႐ုံးုပ္ရွင္မ မး႐ုံးိုကက
္ ူးေပးျ္င္းာႏွင့္

ျပည္သလ
ူ ူထသ
ု ႔ို

မွတ္တမ္း

ျပန္လည္ျပသျ္င္း

တို႔ကိုလည္း ေငမင္ရက္သည္။
ကုန္စ္ည္ာႏွင့္
အလုပသ
္ မမး
အလုပအ
္ ကိင
ု ာႏ
္ ွင္ ့
လူမဖ
ႈ လ
ူ ုေ
ံ ရးဝန္ႀကးဌမန

လူသုးံ ကုန္မ မး

အငင္ေျပေ္ မေမ႕စ္မာႏွင့္

သယ္ယူပ႔ေ
ို ငမင္ာႏုိင္ေရးအတက္

ကုန္းလမ္းကုန္စ္ည္

ပံုမွန္
သယ္ယူ

ကုနး္ လမ္းသယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ငမင္

ပို႔ေငမင္ေရးလုပ္ငန္းမ မးကို ကပ္ကသ
ြဲ႔ ည္။ လုပအ
္ မးာႏွင့္အည မွ တၿပး

ေရး ၾကးၾကပ္မေ
ႈ ကမ္မတ

ပံုမွန္ျဖစ္္ေသမ လုပအ
္ မး္မ မး ရရွိေစ္ေရး အလုပ္သမမးမ မးအတက္
လူမႈဖူလုေ
ံ ရးမ မးာႏွင့္ လုပ္ငန္း္င္အေျ္အေနမ မး ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရး
ကိုလည္း ေငမင္ရက္ေပးသည္။
မက္္႐ုံးိုစ္းပမးေရးအေငမက္အအံု တည္ၿငိမ္ေရးာႏွင့္ စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ္်ိဳးမႈ
တို႔အတက္ အဓိကတမဝန္ယူသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

အမ ်ိဳးိ သမးစ္မံကန
ိ း္ ာႏွင့ ္
စ္းပမးေရးဖ႕ံ ၿဖိ်ိဳးတိးု တက္

ေရတိုာႏွင့္ေရရွည္ စ္းပမးေရးစ္မံကိန္းမ မး ေရးငေ
ြဲ႔ ပးျ္င္း လူမႈစ္းပမး
စ္မံကန
ိ း္ ေရးငေ
ြဲ႔ ရးဌမန

ေရးဝန္ၾကးဌမန

အေျ္အေနစ္စ္္တမ္းေကမက္ယူျ္င္း
စ္မံကိန္းမ မးေရးငျြဲ႔ ္င္းာႏွင့္

လူမႈစ္းပမးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး

သံုးသပ္ျ္င္းတိ႔တ
ု င္

သက္ငင
ို ္ရမ

အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအမး ပညမရပ္ငိုငရ
္ မေထမက္ပံ့ကည
ူ မႈမ မး ေငမင္
ရက္ေပးျ္င္းတိ႔လ
ု ည္း ပါဝင္သည္။
ေရလုပ္ငန္းဖံ႕ၿဖိ်ိဳးတိုးတက္ေရးကို
ေမးျမ ေရး
ေရလုပင
္ န္းာႏွင့္

ငါးလုပင
္ န္းဥးစ္းဌမန

ရွိေသမဌမနျဖစ္္သည့္အျပင္ အင္းအိုင္္န္

တမဝန္

ေရလုပင
္ န္းာႏွင့္ ကမ္းနး

ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ မးာႏွင့္ သက္ငိုငေ
္ သမ အ္န္အ္မ မးကို
ေကမက္္သ
ံ ည္။

ေက းလက္ေဒသဖ႕ံ ျဖိ်ိဳး
ေရး ဝန္ၾကးဌမန

အဓိကေငမင္ရက္ရန္

ေမးျမ ေရးာႏွင့က
္ သ
ု ေရး
ဥးစ္းဌမန

ေမးျမ ေရးလုပင
္ န္းမ မး

ဖံ႕ျဖိ်ိဳးတိုးတက္ရန္အတက္

သုေတသနမ မး

ျပ်ိဳလုပ္ေငမင္ရက္ျ္င္း ဓမတ္္္
ြဲ႔ န္းငိုင္ရမလုပ္ငန္းမ မး ေငမင္ရက္
ျ္င္းာႏွင့္

65

သင္တန္းမ မးေပးျ္င္းတိ႔က
ု ို

အဓိကေငမင္ရက္သည္။

တိရိစ္မၦန္ာႏွင့္

တိရိစ္မၦန္ငိုင္ရမ

ကုန္ပစ္ၥည္းမ မး

တင္ပ႔ျို ္င္း

တင္သင္းျ္င္းတိ႔အ
ု တက္ လက္မတ
ွ ္မ မး ထုတ္ေပး္င့္ရွိသည္။
ပ မးလုပင
္ န္း

အမးကစ္မး
ဗဟိတ
ု ရမးလႊတေ
္ တမ္
္ ်ိဳပ္

အမးကစ္မးာႏွင့္
ကမယပညမဥးစ္းဌမန

ပ မးေမးျမ ေရး ပ မးရည္ထုတလ
္ ုပ္ျ္င္းာႏွင့္ ပ မးရည္ငက္စ္ပ္ပစ္ၥည္းမ မး
ဖံၿဖိ်ိဳးရန္ တမဝန္ယူေငမင္ရက္သည္။
ျမန္မမာႏုိင္ငအ
ံ တင္း အမးကစ္မးာႏွင့္ကမယပညမမ မး ထန္းကမးေစ္ရန္
ရည္ရယ္သည္
တရမး႐ုံးံုးမ မးသည္

တရမး႐ုံးံုးမ မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသမ မး

လက္ေအမက္ရွိ

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးယူနစ္္အငင့္ငင့္ာႏွင့္ ယွဥ္တတ
ြဲ႔ ည္ရွိၿပး တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္၏
စ္မံထ္န
ိ ္း္ ်ိဳပ္မႈေအမက္တင္ ရွိၾကသည္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကး လႊတေ
္ တမ္

တင္ေျမႇမက္ေပးသည့္

အစ္ုိးရအဖ႕ြဲ႔ ဝင္မ မးကို

သးျ္မးလတ္လပ္ေသမ

ေရး္ ယ္

အစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း

တစ္္္ုျဖစ္္သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္
ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိင
ု း္ ေဒသႀကး
လႊတေ
္ တမ္

တိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရအဖ႕ြဲ႔ သည္

သက္ငိုငရ
္ မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အျမင့္ငုးံ အမဏမပိုင္ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္း
အစ္ိးု ရအဖ႕ြဲ႔

ျဖစ္္သည္။ နယ္ေျမေအး္ မ္းသမယမေရးာႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး

ဥပေဒ

ေရးငျြဲ႔ ပဌမန္းေရးာႏွင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေငမင္ေရး ေဒသဖံ႕ၿဖိ်ိဳး
ေရးတိ႔အ
ု တက္ တမဝန္ရ္သ
ွိ ည္။

ရင္းျမစ္္။ ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို သက္ငိုင္ရမဝန္ႀကးဌမနအင္တမနက္စ္မမ က္မွမမ မး (ရွိပါက) မွတစ္္ငင့္ အဓိက ရယူပါသည္။
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ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၇ - ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးမ မး၏ ရေငာႏွင့အ
္ သံုးစ္ရိတေ
္ ္ါင္းစ္ဥ္မ မး အဓိပၸါယ္ဖင့္င္
ို က္
၂၀၁၃- ၁၄ ္ုာႏွစ္္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး45


ေ္ းေငမွရေင တင္ ေ္ းငွမးျ္င္းျဖင့္ ရရွိထမးေသမ ရေငမ မးပါဝင္သည္။



ေငလံုးေငရင္းရေင

တင္

ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးအစ္ိုးရမ မးမွပိုင္ငိုင္ေသမ

(အိုးအိမအ
္ ေငမမက္အဥကြဲ႔သ
့ ႔)ို

ေရရွညပ
္ ိုင္ငိုငမ
္ ႈမ မးကို ေရမင္း္ ျ္င္း သို႔မဟုတ္ ငွမးရမ္းျ္င္းျဖင့္ ရရွိလမေသမရေငမ မးျဖစ္္သည္။


အျ္မးရေင မ မးတင္ က န္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးာႏွင့သ
္ က္ငိုင္ျ္င္းမရွိေသမ ရေငမ မးအမးလံုးပါဝင္သည္။



ာႏို္ငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မးမွရေင မွမ ာႏိုင္ငံပိုင္လပ
ု ္ငန္းမ မးမွ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္အတင္းသိ႔ု ျပန္လည္စ္းဝင္
ေသမရေငျဖစ္္သည္။



အ္န္ရေင တင္ ယစ္္မ ိ်ိဳး္န္ တမတမံ္န္ ဘး္န္စ္ေသမ အ္န္ေကမက္္ံမႈမ မးမွရရွိေသမ ရေငမ မးပါဝင္ သည္



ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိးု ရေထမက္ပေ
ံ့ င တင္ ျပည္ေထမင္စ္ုမွ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ ရေငမ မး
ပါဝင္သည္။

၂ဝ၁၃- ၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးအသံုးစ္ရိတအ
္ မ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး46


ေငလံုးေငရင္းအသံုးစ္ရိတ္ တင္ မေရႊ႕ေျပမင္းာႏုိင္ေသမ ပိုင္ငိုင္မႈမ မးာႏွင့္ ေရရွည္ရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏံွမႈမ မးအတက္ သံုးစ္ေ
ြဲ႔ သမ
ေငမ မးပါဝင္သည္။



အတိးု ေပးေင တင္ ေ္ းငွမးထမးေသမ ေငမ မးအတက္ အတိုးျပန္လည္ေပးငပ္ျ္င္းမ မးျဖစ္္သည္။



ေထမက္ပေ
ံ့ င မွမ မ မးေသမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသမ ေထမက္ပေ
ံ့ ငမ မးျဖစ္္သည္။



ေ္ းငွမးေင မ မးမွမ ေ္ းေငအျဖစ္္ ထုတ္ေ္ းေသမ ကုန္က ေငျဖစ္္သည္။



သမမန္အသံုးစ္ရိတ္ မွမ အျ္မးအသံုးစ္ရိတ္ေ္ါင္းစ္ဥ္မ မးတင္ အက ်ိဳံးမဝင္ေသမသံုးစ္ေ
ြဲ႔ ငမ မးျဖစ္္ၿပး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
ငိုင္ရမစ္ရိတ္မ မးာႏွင့္ ႐ုံးံုးစ္ရိတ္မ မးပါဝင္သည္။



ေ္ းေငမွအရင္းျပန္ငပ္ေငမ မး ငိုသည္မွမ အတိုးေပးေငမဟုတေ
္ သမ ေ္ းငွမးမႈာႏွင့သ
္ က္ငိုင္သည့္ ကုန္က စ္ရိတ္မ မး
ဥပမမ အရင္းျပန္ငပ္ေငကိင
ု ိုလသ
ို ည္။

45

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္တင္ ေ္ါင္းစ္ဥ္ရွစ္္္ုပါဝင္ေသမ္လည္း ‘အတိုးရေငမ မး’ ာႏွင္ ‘ေ္ းေငမွ ရေငမ မး’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ မည္သည့္ရေငမွ မရွိပါ။

46

သံုးေငစ္မရင္းတင္လည္း ‘အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းငိုင္ရမရင္းာႏွးျမႇပ္ာႏွံမႈေ္ါင္းစ္ဥ္’ ေအမက္တင္ ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမွအပ က န္အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မးအမးလံုး

တင္ သံုးစ္မ
ြဲ႔ ႈလံုးဝမရွိပါ။
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ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၈ - ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမ မးကို ေလ့လမျ္င္း - လက္ေတ႕ငန္းစ္စ္္ေလ့လမမႈ
ျပည္ေထမင္စ္ုမွ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု ရန္ပံုေငလႊြဲ႔ေျပမင္းစ္းငင္းမႈကို မည္သည့္အ္ က္မ မးက အငံုးအျဖတ္ေပးေန
သည္ကို ပိုမိုနမးလည္ရန္အတက္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငပမမဏာႏွင့္ သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကး၏ အလယ္တကူျမင္သမ
ေသမ ဝိေသသမ မး (ေနမက္ငက္တ-ြဲ႔ ၉) အၾကမး လက္ေတ႕ငက္ာႏယ္မႈကို ေလ့လမသံုးသပ္္ြဲ႔့သည္။ ယ္ုသုးံ သပ္မႈသည္
လန္္ြဲ႔့ေသမငါးာႏွစ္္တမကမလအတင္း
ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္ရန္

ျပည္ေထမင္စ္ုရန္ပုေ
ံ ငလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးမႈာႏွင့္

ႀကိ်ိဳးပမ္းျ္င္းသမျဖစ္္သည္။

တည္ေငမက္ျပျ္င္းသမျဖစ္္ၿပး

ထိုသ႔ႀို ကိ်ိဳးပမ္းရမတင္

ထိအ
ု ္ က္မ မးေၾကမင့္

ငက္ာႏႊယ္မႈမ မးရွိေသမေနရမမ မးတင္

ငက္စ္ပ္ဖယ္ရေ
ွိ သမ

အ္ က္အလက္မ မးကို

ျဖစ္္ာႏိုင္ဖယ္ရွိေသမငက္ာႏႊယ္မႈမ မးကို

ကံေသသံမျဖစ္္ရမည္ဟု

ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေပးေငပမမဏသည္

စ္နစ္္တက

သက္ေသျပ်ိဳျ္င္းမဟုတ္ပါ။

ထုိသ႔ေ
ို သမ

မည္သ႔ေ
ို သမကိန္းရွင္မ မးေပၚတင္

မွတည္

ေနာႏုိင္သည္ကလ
ို ည္း အၾကမ္းဖ ဥ္းရွင္းျပာႏိုင္ ရန္ႀကိ်ိဳးပမ္းထမးပါသည္။
ကိနး္ ဂဏန္းမ မး
ယ္ုေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈတင္သုးံ စ္ထ
ြဲ႔ မးေသမ

ကိန္းဂဏန္းမ မးကို

အရင္းအျမစ္္မ ်ိဳိးစ္ံုမွရယူထမးျ္င္းျဖစ္္ၿပး

ေအမက္ပါဇယမးတင္

အက ဥ္း္ ်ိဳပ္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ ေလ့လမမႈ၏အေျ္္ံယူနစ္္မွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ၁၄ ္ုပင္ျဖစ္္သည္။ သက္ငင
ို ္ရမကမလ
တစ္္ေလွ မက္ တငက္တည္းေလ့လမငန္းစ္စ္္ာႏိုင္ေသမ တစ္္္ုတည္းေသမကိန္းရွင္မမွ ျပည္ေထမင္စ္ုအစ္ိုးရမွ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ
ေငေၾကးပမမဏျဖစ္္ၿပး ယင္းကို ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးဘတ္ဂ က္မ မးတင္ ‘ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု ေထမက္ပံ့ေင
လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင’ ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ စ္မရင္းသင္းသည္။ အျ္မးကိန္းရွင္းမ မးအမးလံုးမွမ ေလ့လမငန္းစ္စ္္ေသမကမလတစ္္
ေလွ မက္လုးံ တင္ အေျပမင္းအလြဲ႔မရွိေပ။
အ္ ်ိဳိ႕ေသမအေျ္အေနတင္

ာႏွစ္္တစ္္ာႏွစ္္အတက္

အ္ ိန္ကမလတစ္္ေလွ မက္ေျပမင္းလြဲ႔ေနေသမ

ကိန္းဂဏန္းမ မးကိုသမရရွိာႏိုင္ေသမ္လည္း

ဂဏန္းစ္ဥ္မ မးကို

အ္ ်ိဳိ႕ေသမအေျ္အေနမ မးတင္မူ

အမွန္တကယ္ကိန္းဂဏန္းမ မးကို

ေကမက္္ံျ္င္းျဖင့္မဟုတ္ပြဲ႔

(က ပန္းဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈာႏႈန္းကိုသုးံ ကမ) ပံုစ္ံငယ္တည္ေငမက္ျ္င္းနည္းျဖင့္ ရာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ ိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္
အ္ ိန္ကမလတစ္္္ုမွ ကိန္းဂဏန္းမ မးကိုသမရယူရန္ငုးံ ျဖတ္္ြဲ႔့သည္။ ယင္း္ က္သည့္ ယ္ုေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈ၏အကန္႔အသတ္ျဖစ္္
လမာႏု္ိင္သည္။ အ္ ်ိဳိ႕ေသမ ကိန္းရွင္မ မး (ဥပမမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္ာႏွင့္ ေျမဧရိယမ) စ္သည္တ္ု႔မ
ိ ွမ အ္ ိန္ာႏွင့္လိုက္ၿပးေျပမင္းလြဲ႔ ျ္င္း
မရွိေသမ္လည္း (ငင္းရြဲ႔မႈာႏႈန္းကြဲ႔သ
့ ႔)ို

အ္ ်ိဳိ႕ေသမ ကိန္းရွင္မ မးမွမမူ

အ္ ိန္ာႏွင့္အမွ ေျပမင္းလြဲ႔ေနၾကသည္။

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း

ေဒသႀကးမ မးအၾကမး ဟန္္ က္မညမႈကိုရွင္းျပာႏုိင္မည့္ ကိန္းဂဏန္းမ မးလည္း မရွိသေလမက္ပင္ျဖစ္္သည္။ အငိုပါအမးနည္း္ က္
မ မးေၾကမင့္ ေလ့လမငန္းစ္စ္္မႈ၏ အက ယ္အဝန္းကိုအကန္႔အသတ္ျဖစ္္ေစ္ေသမ္လည္း ေတ႕ရွိ္ က္မ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္ု အငင့္
ေအမက္သ႔ရ
ို န္ပံုေငမ မး လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နမးလည္မႈမ မးကို အေထမက္အကူျပ်ိဳမည္ဟု ယူငပါသည္။
ကိန္းရွင္

အၫႊန္း ဖင့္ငို္ က္
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

ltransf

ာႏွစ္္

အရင္းအျမစ္္
ျပည္ေထမင္စ္ုျမန္မမာႏုိင္ငံ အစ္ိုးရ ဘ႑မေရး

အစ္ိုးရမ မးသို႔

၂၀၁၁-၁၂ မွ

ျပည္ေထမင္စ္ုေထမက္ပံ့ေင /လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေင

၂၀၁၅- ၁၆

(natural logarithm)

ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃၁၄

၂၀၁၄-၁၅)

၁၃

ဧၿပ

၂၀၁၅

ေၾကးမံုသတင္းစ္မ
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္

townships

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္

၂၀၁၂

ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံု

ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန

အေထ

ေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမန အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစ္မ
၂၀၁၂ ၾသဂုတ္
ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္

poverty

ငင္းရြဲ႔မႈာႏႈန္း - လူဥးေရ၏အ္ ်ိဳိးအစ္မး

၂၀၀၉ - ၁၀

ယူနစ္္

စ္မံ္န္႔္ြဲ႔ေရး

မူရင္းအရင္းအျမစ္္ - Integrated

Household Living Conditons Survey in
Myanmar (2009- 10)
ျပည္ေထမင္စ္ုျမန္မမာႏုိင္ငံအစ္ိုး ရ

lgdp

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ရည္မွန္း ဂ ဒပ

၂၀၁၃- ၁၄

(natural logarithm) 47

ျပန္တမ္း

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

47

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအတက္ ရည္မွန္းဂ ဒပကိုမည္သို႔သတ္မွတ္သည္ ကို အတိအက မသိရေသမ္လည္း သက္ ငိုင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလူဥးေရာႏွင့္

ငက္စ္ပ္ပံုရသည္။

68

ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္စ္မံ္န္႔္ြဲ႔မႈ
lland

ဧရိယမအက ယ္အဝန္း (natural logarithm)

၂၀၁၂

ယူနစ္္ SHP Data ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသ
ႀကးမ မး ဧၿပ ၂ဝ၁၄
၂ဝ၁၄ ္ုာႏွစ္္ လူဥးေရာႏွင့္

pop

လူဥးေရ

၂၀၁၄

အိမ္အေၾကမင္း

အရမစ္စ္္တမ္း ကနဥးေတ႕ရွိ္ က္မ မး လူ ဝင္
မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးာႏွင့္ လူဥးေရဝန္ႀကးဌမန

health_p

times2-

အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း

ေဒသႀကး

မ မး ၂၀၁၅
UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငန္းစ္စ္္ ္ က္

အဓိကျပႆနမ

၂၀၁၄

အျဖစ္္ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

roads_p

times5

၂၀၁၄

လူဥးေရ %
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို

jobs_p

UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငန္းစ္စ္္ ္ က္

က န္းမမေရးကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ေဖမ္ျပ ေသမ

လမ္းပန္းငက္သယ္ေရးကို

အစ္ရင္္ံစ္မ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကးမ မး
၂၀၁၅
UNDP ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးငန္းစ္စ္္ ္ က္

အဓိကျပႆနမ

၂၀၁၄

အျဖစ္္ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

အစ္ရင္္ံစ္မ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကးမ မး
၂၀၁၅

ာႏွစ္္မ မး

၂၀၁၂- ၁၅

-

ရလမဒ္မ မး
ေအမက္တင္သုးံ ထမးေသမ

မွ္ိုကိန္းရွငမ
္ ွမ

ျပည္ေထမင္စ္ုမွ

ျပည္နယ္တိုင္ေဒသႀကးမ မးသိ႔လ
ု ႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ

လႊြဲ႔ေျပမင္းေင

သို႔မဟုတ္ ေထမက္ပေ
ံ့ ငမ မး၏ ေငေၾကးတန္ဖိုးျဖစ္္သည္။ Ordinary Least Squares (OLS) Regression ၏ အေသးစ္ိတ္ ရလမဒ္
မ မးကို STATA အျဖစ္္ေအမက္တင္ေဖမ္ျပထမးသည္။
Source

SS

df

MS

Model
Residual

82.2292524
7.03153121

12
57

6.8524377
.123360197

Total

89.2607836

69

1.29363454

ltransf

Coef.

townships
poverty
lgdp
lland
pop
health_p
jobs_p
roads_p
time2
time3
time4
time5
_cons

.0456775
.0181606
.1866077
.1152434
-2.88e-07
3.745167
4.113566
2.717597
.5638841
1.226215
2.245743
2.517331
3.097935

Std. Err.
.0164423
.0038742
.1062111
.100683
1.27e-07
1.394374
2.282701
1.216182
.1327512
.1327512
.1327512
.1327512
1.33928

t
2.78
4.69
1.76
1.14
-2.26
2.69
1.80
2.23
4.25
9.24
16.92
18.96
2.31

Number of obs
F( 12,
57)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.007
0.000
0.084
0.257
0.028
0.009
0.077
0.029
0.000
0.000
0.000
0.000
0.024

=
=
=
=
=
=

70
55.55
0.0000
0.9212
0.9046
.35123

[95% Conf. Interval]
.0127523
.0104026
-.0260763
-.0863709
-5.43e-07
.9529807
-.4574649
.2822353
.2980543
.9603854
1.979914
2.251501
.416072

.0786027
.0259186
.3992917
.3168577
-3.31e-08
6.537353
8.684596
5.152958
.8297138
1.492045
2.511573
2.783161
5.779798

ပထမေတ႕ရွိ္ က္မွမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငသည္ ာႏွစ္္အလိုကတ
္ ိုးတက္မ မးျပမးလမသည္ဟူေသမ
အ္ က္ျဖစ္္သည္။ အဓိကအေၾကမင္းမွမ လန္္ြဲ႔့ေသမငါးာႏွစ္္အတင္း ျပည္ေထမင္စ္အ
ု စ္ိုးရမွ ရရွိေသမရေငအရင္းအျမစ္္မ မးတိုးပမး
လမေသမေၾကမင့္လည္းျဖစ္္သည္။ သို႔ရမတင္ တိုးတက္မႈာႏႈန္းမွမ ေနမက္ပိုင္းတင္က ငင္းသမးသည္။
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ေလ့လမမႈတင္ ထည့္သင္းထမးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ ဝိေသသမ မးအနက္ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငပမမဏာႏွင့္
ငက္စ္ပ္မအ
ႈ မ မးငံုးျဖစ္္ေသမ ဝိေသသသံုး္ုမွမ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္ စ္ုစ္ုေပါင္းလူဥးေရတင္ ငင္းရြဲ႔သူဥးေရအ္ ်ိဳိးအစ္မး (ငင္းရြဲ႔မႈ
အတိုင္းအတမမဟုတ)္ ာႏွင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္ရည္မွန္းကိန္းဂဏန္းမ မးျဖစ္္သည္။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးရွိ
႐ုံးံုးအေငမက္အဥးာႏွင့္

ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္သည္

ပိုင္ငိုင္မႈမ မး

အေရအတက္စ္သည္တ႔က
ို ို

ဝန္ထမ္းအေရအတက္

အငံုးအျဖတ္ေပးသည္။

ထို႔ေၾကမင့္

စ္ုစ္ုေပါင္းအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး႐ုံးံုး

မည္မွ ရွိမည္ကိုငုးံ ျဖတ္ေပးၿပး

ေရး္ ယ္တင္ေျမႇမက္ရမည့္
ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္သည္

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စ္မးလွယ္
သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကးကကုနက
္ ရမည့္ ပံုေသကုနက
္ စ္ရိတ္မ မးကို ေဖမ္ျပာႏုိင္ေသမ အၫႊန္းတစ္္္ုျဖစ္္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ာႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကးမ မးသိ႔ု လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေသမ အ္ ်ိဳိ႕ေသမရန္ပုေ
ံ ငမ မးသည္ ၿမိ်ိဳ႕နယ္/မြဲ႔ငာႏၵနယ္အေရအတက္ေပၚမူတည္၍ တိုက္႐ုံးက
ို ္
လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးျ္င္းျဖစ္္သည္။
ရန္ပုေ
ံ ငမ မးလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတင္ ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးေသမအ္ က္တစ္္္မ
ု ွမ ငင္းရြဲ႔မေ
ြဲ႔ တမႈျဖစ္္သည္။ ငင္းရြဲ႔ေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္း
ေဒသႀကးမ မးက ရန္ပံုေငလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတင္ ဥးစ္မးေပး္ံၾကရသည္။ ငံုးျဖတ္္ က္္ ရမတင္ ႐ုံးိုးရွင္းေသမ ငင္းရြဲ႔မႈအၫႊန္းကိန္း
မ မးအျပင္ ငင္းရြဲ႔မႈာႏွင့္အဓိကငက္စ္ပ္ေသမ အျ္မးအ္ က္မ မးျဖစ္္သည့္ အင္စ္တက းရွင္းမ မးမရွိျ္င္း သို႔မဟုတ္ အမးနည္းျ္င္း
တို႔ေၾကမင့္ အငင့္ျမႇင့္ျ္င္း တိုး္ ြဲ႔႕ျ္င္းတိ႔လ
ု ိုအပ္မႈမ မးကိုလည္း ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးသည္ (ေအမက္တင္ၾကည့္)။
ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

ဂ ဒပရည္မွန္းကိန္းဂဏန္းမ မးမွမ

ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငပမမဏာႏွင့္ငက္စ္ပ္ေသမ္လည္း

ထိုအ္ က္သည္ ္ မ္းသမႂကယ္ဝေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးကို္ျြဲ႔ ္မးငက္ငံျ္င္္းဟု မွတ္ယ၍
ူ မရာႏိုင္ပါ။ စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳး
တိုးတက္လမသည္ာႏွင့္အမွ ေဒသအမ မးအျပမးတင္ လွ ပ္စ္စ္္ာႏွင့္ လမ္းတံတမးကြဲ႔သ
့ ႔ေ
ို သမ ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ေငမင္မႈမ မးကို တိုးတက္
ေတမင္းငိလ
ု မၾကမည္ျဖစ္္ရမ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငပမမဏ ပိုမိုလအ
ို ပ္ျ္င္းျဖစ္္ေပၚေစ္မည္မွမ အမွန္ပင္ျဖစ္္သည္။
လူဥးေရာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငသည္ ေျပမင္းျပန္ငက္စ္ပ္သည္။ သို႔ရမတင္ ေျမအက ယ္အဝန္းအပါအဝင္ အျ္မးေသမ
အၫႊန္းကိန္းမ မးအမးလံုး တူညေသမအေျ္အေနတင္မွ ျဖစ္္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္ လူဥးေရသိပသ
္ ည္းမႈပိုမ မးေသမ (စ္ုစ္ုေပါင္းလူဥးေရ
ာႏွင့္မသက္ငိုင)္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ႊြဲ႔ေျပမင္းေငပိုမိုနည္းပါးစ္မ ရရွိသည့္အေျ္အေနကိေ
ု ဖမ္ျပေန
သည္။ အေၾကမင္းမွမ ထိုေဒသမ မးသည္ ကိုယ္ပိုငအ
္ ္န္ဘ႑မေငေကမက္္ံရရွိာႏိုင္စ္မ္း ျမင့္မမးေသမေၾကမင့္ ျဖစ္္ာႏုိင္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
လူဥးေရထူထပ္ေသမေဒသမ မးာႏွင့္

ၿမိ်ိဳ႕ျပေဒသမ မးတင္

အ္န္ဘ႑မေကမက္္မ
ံ ႈကုနက
္ စ္ရိတ္မ မးလည္း

သက္သမေလ့ရွိရမ

၎တိ႔အ
ု တက္ ျပည္ေထမင္စ္ုလြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမ မးနည္းပါးရျ္င္းလည္း ျဖစ္္ာႏုိင္ပါသည္။
ကုလသမဂဖံ႕ၿဖိ်ိဳးမႈအစ္အစ္ဥ္မွ မၾကမေသးမကေငမင္ရက္္ြဲ႔့ေသမ ‘ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးမ မးကို ေလ့လမျ္င္း’ တင္ က န္းမမေရး
အလုပအ
္ ကိ္င
ု ္ာႏွင့္ လမ္းပန္းငက္သယ္ေရးတိ႔အ
ု နက္မွ တစ္္္ုစ္ကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ ယူငေသမလူဥးေရ၏အ္ ်ိဳိးကိလ
ု ည္း ယ္ု
ငန္းစ္စ္္မႈတင္

ကိန္းရွင္မ မးအျဖစ္္

ရယူသုးံ စ္္
ြဲ႔ ြဲ႔့သည္။

ထိုအ္ က္မ မးအရ

အေျ္္ံအေငမက္အဥလိအ
ု ပ္္ က္

ေစ္ းကက္

ဝန္ေငမင္မႈာႏွင့္ အင္စ္တက းရွင္းမ မးကို လက္လမ
ွ ္းမမႈစ္သည္တ႔က
ို ို ေဒသအလိုက္ာႏိႈင္းယွဥတ
္ ္င
ို ္းတမာႏုိင္ေသမ ကိန္းရွင္မ မးအျဖစ္္
သတ္မွတသ
္ ုးံ စ္ာႏ
ြဲ႔ ိုင္သည္။ အထက္ေဖမ္ျပပါ အေျ္္ံအေငမက္အဥလိအ
ု ပ္္ က္မ မးာႏွင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငပမမဏတိ႔မ
ု ွမ ထြဲ႔ထြဲ႔ဝင္ဝင္
ငက္စ္ပ္ေနသည္ကိုေတ႕ရသျဖင့္ ျပည္ေထမင္စ္လ
ု ြဲ႔ေ
ႊ ျပမင္းေငမ မးသည္ အေျ္္ံအေငမက္အဥလိအ
ု ပ္္ က္ကို ပိုမိုထင္ဟပ္ျပာႏုိင္
ေသမ ေဒသမ မးသိ႔ပ
ု ိုမိုေရမက္ရွိေၾကမင္းကို ေကမက္္ က္ငာႏ
ြဲ႔ ိုင္သည္။ သို႔ရမတင္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေပးေငပမမဏာႏွင့္ လိအ
ု ပ္္ က္ပမမဏ
အနည္းအမ မးတိ႔ု မည္သ႔င
ို က္စ္ပ္ေနသည္ကို သိရွိရျ္င္းမရွိေပ။ သို႔ရမတင္ တိုက္႐ုံးိုကအ
္ ္ ်ိဳိးက မႈာႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းအရငက္ာႏႊယ္မႈ
သေဘမအလန္ထင္ရွမးျ္င္းတိ႔ေ
ု ၾကမင့္ ရန္ပုေ
ံ ငလႊြဲ႔ေျပမင္းေပးရမတင္ ေဒသတင္းအေျ္္ံအေငမက္အဥာႏွင့္ အင္စ္တက းရွင္းလို
အပ္္ က္ကို ထည့္သင္းစ္ဥ္းစ္မးထမးေၾကမင္း ္န္႔မွန္းာႏုိင္သည္။
ရန္ပုေ
ံ ငလႊြဲ႔ေျပမင္းမႈမ မးသည္ သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အသံုးစ္ရိတ္လအ
ို ပ္္ က္မ မးာႏွင့္ ငက္စ္ပ္ေနေၾကမင္း
(လိုအပ္္ က္မ မးက လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပမမဏကို တိုက္႐ုံးိုက္ငုးံ ျဖတ္ျ္င္းမဟုတ္ေသမ္လည္း) ေတ႕ရွိရသျဖင့္ စ္ိတ္အမးတက္ဖယ္ ျဖစ္္ေစ္
သည္။ သို႔ရမတင္ အငိုပါကိန္းရွငမ
္ မးာႏွင့္ငက္စ္ပ္မႈမွမ စ္ုစ္ုေပါင္းလႊြဲ႔ေျပမင္းမႈတစ္္ရပ္လုးံ မဟုတ္ပြဲ႔ အစ္ိတအ
္ ပိုင္းမ မးသမျဖစ္္ေနသည္
ကို သတိျပ်ိဳရမည္။ လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈပမမဏ၏အမ မးစ္ုကို ပံုေသပမမဏမ မးျဖင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းေနျ္င္းျဖစ္္ၿပး သက္ငိုင္ရမာႏွစ္္မ မးအတက္
ပမမဏႀကးေသမ coefficient မ မးာႏွင့္ လႊြဲ႔ေျပမင္းမႈကိန္းေသမ မး၏ ပမမဏကိုၾကည့္၍လည္း သိရွိာႏိုင္ပါသည္။
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ေနမက္ငက္တြဲ႔

၉

-

ယ္ုေလ့လမမႈတင္အသံုးျပ်ိဳ္ေ
ြဲ႔့ သမ

လူဥးေရဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုာႏွင့ ္

စ္းပမးေရးငိ္င
ု ရ
္ မ

ကိနး္ ဂဏန္း

အ္ က္အလက္မ မး
အၫႊနး္ ကိနး္ မ မး
ပ မ္းမွ အိမေ
္ ထမင္စ္လ
ု ဥ
ူ းေရ
လူဥးေရတစ္္သန္းတင္ ေရးေကမက္္ဥ
ံ းေရ
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကး မ မး၏ ဂ ဒပ

အရင္းအျမစ္္မ မး
လက္ေတ႕တက္္ က္မႈ (လူဥးေရ/အိမ္ေထမင္စ္ု )
လက္ေတ႕တက္္ က္မႈ(ေရးေကမက္္ံျပည္နယ္ာႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္

အမတ္ဥးေရ/ လူဥးေရ- သန္း)
ျပည္ေထမင္စ္ုျမန္မမာႏိုင္ငံ အစ္ိုးရျပန္တမ္း အမွတ္-၈ အတြဲ႔-၆၈ ေဖေဖမ္ ဝါရ ၂ဝ
၂ဝ၁၅
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ

ေက းရမပ မ္းမွ အိမေ
္ ထမင္စ္ု

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံုကို

မူတည္ၿပး

တက္္ က္သည္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
အိမေ
္ ထမင္စ္အ
ု ရယ္အစ္မး

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏

အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္း ပံုကို

မူတည္ၿပးတက္္ က္သ ည္
ေျမဧရိယမ စ္တုရန္း ကလိမ
ု တမ
္႐ုံးိင
ု အ
္ ေရအတက္
အိမေ
္ ထမင္စ္အ
ု ေရအတက္
အိမအ
္ ေငမက္အဥ အေရအတက္
ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္
ေက းရမအုပစ္
္ အ
ု ေရ အတက္
ေက းရမအေရအတက္
ရပ္ကက္အေရအတက္
လူတစ္္ဥးပ မ္းမွ လႊတေ
္ တမ္ ကိယ
ု စ္
္ မးလွယအ
္ ေရအတက္
လူဥးေရ
လူဥးေရသိပသ
္ ည္းင
ငင္းရြဲ႔မက
ႈ မဟ္ က္ အ္ ်ိဳးိ
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးလႊတေ
္ တမ္ - တပ္မေတမ္
သမးကိယ
ု စ္
္ မးလွယ ္
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးလႊတေ
္ တမ္- ေရးေကမက္္ံ
ကိယ
ု စ္
္ မးလွယ ္
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးလႊတေ
္ တမ္-စ္ုစ္ေ
ု ပါင္း
ကိယ
ု စ္
္ မးလွယ ္

ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္

စ္မံ္န္႔္မ
ြဲ႔ ႈဌမန၏

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

နယ္နိမိတ္မ မး GIS အ္ က္အလက္မ မးကို အေျ္္ံသ ည္
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏ အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္းပံု
လက္ေတ႕တက္္ က္သည္

(ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကး

လႊတ္ေတမ္အမတ္

အေရအတက္ - စ္ုစ္ုေပါင္းလူဥးေရ- သန္း)
၂၀၁၄္ုာႏွစ္္လူဥးေရာႏွင့္ အိမ္အေၾကမင္းအရမ စ္စ္္တမ္းကနဥးေတ႕ရွိ္ က္
မ မး လူဝင္မႈ ႀကးၾကပ္ေရးာႏွင့္ လူဥးေရဝန္ႀကးဌမန
လက္ေတ႕တက္္ က္သည္ (လူဥးေရ/သက္ငိုင္ရမျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသ
ႀကး၏ ဧရိယမအက ယ္အဝန္း)
ျမန္မမ့သတင္းအ္ က္အလက္ စ္မံ္န္႔္ြဲ႔ေရးယူနစ္္ မူရင္းအရင္းအျမစ္္ - Integrated
Household Living Conditons Survey in Myanmar (2009- 10)
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
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
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
ျပည္ထြဲ႔ေရးဝန္ႀကးဌမန အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမနျပန္တ မ္း ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္မွ

္႐ုံးိင
ု မ
္ မးရွိ ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရ အတက္

ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မး၏
မူတည္ၿပးတက္္ က္သ ည္
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အုပ္္ ်ိဳပ္ေရးစ္နစ္္ဖြဲ႔႕စ္ည္း ပံုကို

လူဥးေရတစ္္သန္းတင္ တိက
ု ႐ုံး
္ က
ို ္
္ န္႔အပ္ေသမ
ကိယ
ု စ္
္ မးလွယအ
္ ေရ အတက္
စ္ုစ္ေ
ု ပါင္းလူဥးေရတင္ ၿမိ်ိဳ႕ျပ လူဥးေရအ္ ်ိဳးိ အစ္မး
ၿမိ်ိဳ႕နယ္အတင္းရွိ ေက းရမအုပစ္
္ ာႏ
ု ွင့ရ
္ ပ္ကက္အေရ

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
၂၀၁၄္ုာႏွစ္္လူဥးေရာႏွင့္အိမ္အေၾကမင္းအရမစ္စ္္တမ္းကနဥးေတ႕ရွိ္ က္
မ မး လူဝင္မႈ ၾကည့္ၾကပ္ေရးာႏွင့္ လူဥးေရဝန္ႀကးဌမန
လက္ေတ႕တက္္ က္သည္(ေက းရမအုပ္စ္ုအေရအတက္ /ၿမိ်ိဳ႕နယ္အေရအတက္)

အတက္
ေက းရမအုပစ္
္ /ု ရပ္ကက္ တစ္္္အ
ု တင္းရွိ ေက းရမ

လက္ေတ႕တက္္ က္သည္(ေက းရမ+ရပ္ကက္အေရအတက္/ေက းရမအုပ္စ္ုအ ေရ

အေရအတက္

အတက္)

ေရရရွေ
ိ ရးကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

က န္းမမေရးကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

လမ္းပန္းငက္သယ္ေရးကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္

UNDP

ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ပညမေရးကို အဓိကျပႆနမအျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

အလုပအ
္ ကိင
ု ရ
္ ရွေ
ိ ရးကိအ
ု ဓိကျပႆနမအျဖစ္္ေဖမ္ျပ

UNDP

ေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

လွ ပ္စ္စ္္မးရရွေ
ိ ရးကိအ
ု ဓိကျပႆနမအျဖစ္္ေဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

လံုၿ္ံ်ိဳေရးာႏွင့ေ
္ ဘးအာႏၲရမယ္ကင္းေရးကိအ
ု ဓိကျပႆနမ

UNDP၏

အျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

မည္သည့္အဓိကျပႆနမမွ မရွဟ
ိ ု ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ

UNDP

%

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ေရရွေ
ိ ရးကို အဓိကတိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

က န္းမမေရးေစ္မင့္ေရွမက္မက
ႈ ို အဓိကတိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္

UNDP

ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ပညမေရးကို အဓိကတိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

အလုပအ
္ ကိင
ု ရ
္ ရွေ
ိ ရးကို အဓိကတိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္

UNDP

ေဖမ္ျပေသမလူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

လမ္းပန္းငက္သယ္ေရးကို အဓိက တိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္

UNDP

ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

လွ ပ္စ္စ္္မးရရွေ
ိ ရးကို အဓိကတိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္

UNDP

ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ေဘးအာႏၲရမယ္ကင္းေရးာႏွင့္ လံုၿ္ံ်ိဳေရးကို အဓိက

UNDP

တိးု တက္မအ
ႈ ျဖစ္္ ေဖမ္ျပေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

ေျမယမပိင
ု င
္ င
ို မ
္ က
ႈ ို အဓိကတိးု တက္မႈ အျဖစ္္ေဖမ္ျပ

UNDP

ေသမ လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

မည္သည့္အဓိက တိးု တက္မမ
ႈ ွ မရွဟ
ိ ေ
ု ဖမ္ျပေသမ

UNDP

လူဥးေရ %

တိုင္းေဒသႀကးမ မး

၏

ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

၏

ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

၏

ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

၏
၏

ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

၏

ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

၏
၏
၏
၏
၏
၏
၏
၏
၏
၏
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ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး
ေဒသာႏၲရအုပ္္ ်ိဳပ္ေရး

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ ျပည္နယ္ာႏွင့္
ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္

အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ငန္းစ္စ္္္ က္အစ္ရင္္ံစ္မ

ျပည္နယ္ာႏွင့္

ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၁၀ - ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကး ဘတ္ဂ က္တင္ေဖမ္ျပထမးေသမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး ဌမန
ငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့ ္ ာႏုိငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မးအမး ၂၀၀၈ ဖ႕ြဲ႔ စ္ည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒက သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးထမးေသမ အငင့္အတန္းမ မး
ျပည္နယ္ာႏွင့တ
္ င
ို း္ ေဒသႀကးဘတ္ဂ က္တင္ေဖမ္ျပထမးေသမ အဖ႕ြဲ႔ အစ္ည္းမ မး
ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့္ ာႏုိငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မး

ျပည္ေထမင္စ္ု

တရမး႐ုံးံုး္ ်ိဳပ္ ေရွ႕ေန္ ်ိဳပ္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးလႊတ္ေတမ္ အစ္ိုးရအဖြဲ႔႕

ျပည္နယ္/တိင
ု း္
ေဒသႀကး

အတိအက မသိ



စ္မရင္းစ္စ္္္ ်ိဳပ္
ာႏိုငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မး
ျမန္မမ့ငမးာႏွင့္ အဏၰဝါဓမတုေဗဒလုပ္ငန္း




ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး



ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရွင္လုပ္ငန္း

ဝန္ႀကးဌမနမ မး အုပ္
္ ်ိဳပေ
္ ရးဌမနမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ျပည္ေထမင္စ္ု

ေ္ါင္းစ္ဥ္ေအမက္တင္ စ္မရင္းသင္းေသမ ရေငအမ ်ိဳးိ အစ္မးမ မး




ျပည္နယ္/တိင
ု း္
ေဒသႀကး

တမတမံ္န္



ကုန္သယ္လုပ္ငန္း္န္



အင္း/ေ္ မင္း္န္










ေျမ္န္
ပစ္ၥည္း္န္ /ပိုင္ငိုင္မႈ္န္
ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကးမ မးလက္ေအမက္ရွိ ာႏုိင္ငံပို္င္လုပ္ငန္းမ မးမွ ရေငမ မး
ေျမ္န္မ မးျပင္ငင္ေကမက္္ံျ္င္းအတက္ စ္မံေငမင္ရက္္
သစ္္ေတမထက္ပစ္ၥည္း္န္
တင္းထက္ပစ္ၥည္း္န္
ဘး္န္

ဌမနငိ္င
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့္ စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ႕ြဲ႔ မ မး

ျပည္ေထမင္စ္ု

စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးဌမန

ျပည္နယ္/တိင
ု း္
ေဒသႀကး





ေငစ္မရင္းဌမန





ကုန္းလမ္းပို႔ေငမင္ေရးစ္မံ္န္႔္ြဲ႔မႈေကမ္မတ



သမဝါယမဌမန



အပူပိုင္းေဒသစ္ိမ္းလန္းစ္ိုျပည္ေရး



ပ မးလုပ္ငန္း

အတိအက မသိ



အတိအက မသိ





ငါးလုပ္ငန္းဌမန



သစ္္ေတမဌမန



အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္ေရးဥးစ္းဌမန



ျပန္လည္ေနရမ္ ထမးေရးာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန



စ္က္မႈသးာႏွံဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန



တိရိစ္မန္ေမးျမ ေရးာႏွင့္ ကုသေရးဌမန



မာႏၲေလးၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ



စ္ည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ႔႕မ မး



စ္မံကိန္းရငြဲ႔ေရးဌမန



ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္ေရး






အေသးစ္မးစ္က္မႈလုပ္ငန္းမ မး



အထူးစ္ံုစ္မ္းစ္စ္္ေငးေရးဥးစ္းဌမန



အမးကစ္မးာႏွင့္ ကမယပညမဥးစ္းဌမန



ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး ္ ေရးဥးစ္းဌမန



ရန္ကုန္ၿမိ်ိဳ႕ေတမ္စ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ




ရင္းျမစ္္။ M. A. Hamish Nixon, Cindy Joelene, Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, “State and Region Governments in Myanmar,”
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ေနမက္ငက္တြဲ႔ ၁၁ - ျပည္နယ္ာႏွင့ ္ တိင
ု း္ ေဒသႀကးအငင့္ဌမနငိင
ု ရ
္ မမ မးာႏွင့ ္ ာႏို္ငင
္ ပ
ံ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမ မးကို ဝန္ႀကးဌမနငိင
ု ရ
္ မ လုပင
္ န္းတမဝန္ဝတၱရမးမ မးအရ ္ျြဲ႔ ္မးျ္င္း
ေအမက္ပါဇယမးတင္

ာႏိုင္ငံပိုင္လုပင
္ န္းမ မးာႏွင့္

ဌမနငိင
ု ္ရမမ မးကို

သက္ငိုင္ရမတမဝန္ရွိေသမ

ေနျပည္ေတမ္အေျ္စ္ိုကဝ
္ န္ႀကးဌမနမ မးာႏွင့္

ငက္စ္ပ္ၿပးေဖမ္ျပထမးျ္င္းျဖစ္္သည္။

ယင္းဇယမးမွမ

အၫႊန္းအေနျဖင့္ ေဖမ္ျပထမးျ္င္းသမျဖစ္္ၿပး ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကးမ မးအလိုကက
္ ျြဲ႔ ပမးျ္မးနမးမႈမ မးရွိာႏုိင္သည္ကို သတိျပ်ိဳရမည္။
စ္ိက
ု ပ
္ ်ိဳးိ ေရးာႏွင့္

စ္ည္ပင္သမယမေရး

ေမးျမ ေရးဝန္ႀကးဌမန

ဝန္ႀကးဌမနမ မး

လယ္ယမစ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးာႏွင့္

စ္ည္ပင္သမယမေရး

ရသံုးမွန္းေ္ ေငစ္မရင္း

ငည္ေျမမင္း

ေကမ္မတာႏွင့္

(ဘတ္ဂ က္) ဌမန

စ္ိုက္ပ ်ိဳိးေရးဌမန
ပ မးလုပ္ငန္း
အပူပိုင္းေဒသ
စ္ိမ္းလန္းစ္ိုျပည္ေရး
ငါးလုပ္ငန္း
စ္က္မႈသးာႏွံဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးဌမန

စ္ည္ပင္သမယမေရး
အဖြဲ႔႕မ မး
မာႏၲေလးတို္င္းေဒသ
ႀကးဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရးေကမ္မ တ
ရန္ကုန္ဖံ႕ၿဖိ်ိဳးေရး
ေကမ္မတ

ဘ႑မေရး ဝန္ႀကးဌမန

ဘ႑မေရးာႏွင့္
ဌမန

အ္န္

အမ ်ိဳးိ သမးစ္မံကန
ိ း္

သစ္္ေတမာႏွင့္
စ္မ္းအင္ဝန္ႀကးဌမန

ာႏွင့စ္
္ းပမးေရး

လံုၿ္ံ်ိဳေရးာႏွင့ ္ နယ္စ္ပ္
ေရးရမ

ဝန္ႀကးဌမန

ေငမက္လုပ္ေရး

သတ်ိဳတင္း

ျပည္ထြဲ႔ေရးဌမန

သဘမဝပတ္ ဝန္းက င္

ငမးာႏွင့္ အဏၰဝါ

အေထေထအုပ္္ ်ိဳပ္

ာႏွင့္သစ္္ေတမ

ဓမတုေဗဒ လုပ္ငန္း

ေရးဌမန

သစ္္ေတမ

အမ ်ိဳိးသမးစ္မံကိန္း ာႏွင့္

ျပန္လည္ေနရမ္ ထမး
ေရးာႏွင့္ အိုးအိမ္ဌမန

စ္းပမးေရးဖံ႕ၿဖိ်ိဳး
တိုးတက္ေရး
စ္မံကိန္းေရးငေ
ြဲ႔ ရး

ျပည္သူ႔ေငမက္လုပ္
ေရး

အမးကစ္မး
အမးကစ္မးာႏွင့္

တိရစ္
ိ မန္ေမးျမ ေရးာႏွင့္

ကမယပညမဌမန

ေရလုပ္ငန္း
တိရစ္
ိ မန္ေမးျမ ေရးာႏွင့္
ကုသေရးဌမန
ေရအရင္းအျမစ္္အသံုး ္
ေရးဥးစ္းဌမန
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ျပန္ၾကမးေရး
ျမန္မမ့႐ုံးုပ္ရွင္လုပ္ငန္း
အထူးစ္ံုစ္မ္းစ္စ္္ေငး
ေရးဥးစ္းဌမန

လူမဖ
ႈ လ
ူ ုေ
ံ ရး

သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ငမင္ေရး

ပညမေရးာႏွင့ ္
က န္းမမေရးဝန္ႀကး ဌမန
ဗဟိုကုန္းလမ္းသယ္
ယူပို႔ေငမင္ေရး
္န္႔္ြဲ႔မႈေကမ္မတ
အလုပ္သမမး
အလုပ္အကုိင္ာႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရး

ဝန္ႀကးဌမန
သမဝါယမဌမန

စ္မံ

အေသးစ္မးစ္က္မႈ
လုပ္ငန္း
ေရအရင္းအျမစ္္ဌမန

