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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၄

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ 
တစ္ခုဆီသို႔) ဇြန္လ ၂၀၁၄ ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္ႏွင့္ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္) တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.asiafoundation.org/publication/fiscal-
decentralization-in-myanmar-towards-a-roadmap-for-reform-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္ႏွင့္ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္) တို႔၏ (ဇြန္လ ၂၀၁၄)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
(ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္တစ္ခုဆီသုိ႔)။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔ - စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ ႔

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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တစ္။ ။ဘ႑ာေရးက႑  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး- သီအိုရီမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ ႔ အေျခအေနမ်ား

သီအိုရီအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အစိုးရ 
၏မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူထု၏ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ 
မည္ဟုယူဆရသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိ္ုလားခ်က္မ်ား၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုလိုက္ ေလ်ာညီေထြ  ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏိုင္ၿပီး အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကို သိသိ 
သာသာ တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာ 
မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ မလိုလားအပ္သည့္ အထစ္အေငါ့ အတားအဆီးမ်ားကို 
လည္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္း 
ပညာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို 
ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုပူးေပါင္း ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမည့္အျပင္ 
(အားလံုးမဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွ) လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း ပဋိပကၡ 
အခ်ဳိ႕ကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္ေနရေသာ ေဒသမ်ားတြင္မူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ 
အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္လိုသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ စြန္႔စားရမႈမ်ားၿပီး 
ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၿခံဳငံု၍ 
႐ႈျမင္သည္ရိွေသာ္ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပို၍ဝင္ေငြေကာင္းၿပီး ပိုမုိအက်ဳိး 
ခံစားရေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရိွသည္မွန္ေသာ္လည္း 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္က ယင္းရလဒ္ ေကာင္းမ်ား 
ကို စနစ္တက် ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အေထာက္အထား 
မ်ားမွာမူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ထိုသို႔ သီအိုရီႏွင့္ 
လက္ေတြ႕အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိ 
ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ 
ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို တြန္း 
အားေပးေနေသာ ႏုိင္ငံေရးတြန္းအားစုမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 

၏ မူလအေျခအေနႏွင့္ တည္ဆဲစနစ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အၾကား 
ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ရမည္။ 

ထိုသို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားရွိပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ 
အစုိးရမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ 
လုံေလာက္စြာ ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ရန္ပံုေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝေပးေသာစနစ္- ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား လက္ေတြ႕ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ 
အေရးႀကီးေသာေနရာ၌ရွိသည္။

၁.၁။ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းစာအုပ္ပံုစံ စဥ္းစားမႈႏွင့္ အကန္႔ 
အသတ္မ်ား

ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ မ႑ိဳင္ႀကီး 
ေလးခု

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပညာရပ္နယ္ပယ္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ပါက ဘံုအေနျဖင့္ေတြ႕ ျမင္ႏုိင္မည့္ ‘ အေျခခံ 
အစိတ္အပိုင္းႀကီးမ်ား ’ ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံအစိတ္အပိုင္းႀကီးမ်ားထဲ
တြင္ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ပင္မေဒါက္တိုင္ႀကီး ေလးခုလည္းပါဝင္သည္။ ၎တို႔ တစ္ခုခ်င္း 
စီတြင္ အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕ က်င့္ထံုးဆိုသည္မ်ားလည္း 
ကိုုယ္စီရွိၾကသည္။

၁။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္တြင္ အေျခခံစဥ္းမ်ဥ္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေျခႏွင့္နီးလ်ွင္ ပိုမို ထိေရာက္မႈသေဘာ၊ 
လုပ္ငန္းပမာဏႏွင့္ ထိေရာက္မႈ တုိက္႐ိုက္ အခ်ဳိးက်သည့္ 
သေဘာ၊ ေဘးထြက္သက္ေရာက္မႈသေဘာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 
သေဘာမ်ား ႏွင့္ အညီ အသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကို ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း

၂။ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပ့ံေပးရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား၊ 
စီးပြားေရးအရ ဟန္ခ်က္ပ်က္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေအာက္ ဘ႑ာေရးက႑လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ပိုမို တိုးတက္ရရိွႏိုင္ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္၍ ရန္ပံုေငြအရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ခ်ထားေပးျခင္း

၃။ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ 
ေနရာေဒသ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈကို 
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ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ အျခားမူဝါဒဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီေစေရးကို အစိုးရအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းၾကား ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးမႈစနစ္၏ ဒီဇိုင္းက ေပါက္ေျမာက္ေဆာင္
ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း

၄။ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေႂကြးၿမီ 
အလြန္အကြၽံတင္ရွိမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ားကို ေငြေခ်းျခင္းႏွင္ ့
ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက အာမခံ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးႏုိင္ျခင္း

ယင္းအေျခခံအစိတ္အပိုင္းႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီကို ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ 
အရ အေလးအနက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔လိုသလို ဘ႑ာေရးက႑ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား လည္း ရွိသည္ (ပံု- ၁)။

ပံု- ၁။ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏႈန္းစံမ်ား ၁

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသလို အဆင့္တိုင္းသည္ ႀကိဳတင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတြင္ အတိအက်ျဖစ္ေပၚသည့္ အျဖစ္ 
မ်ဳိးမွာ လက္ေတြ႕အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္မူ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သုိ႔အေကာင္းဆံုး 
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္ဟူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ 
စံနမူနာပုံစံဟူ၍ မရွိပါ။၂ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းမ်ား က်ဆံုးသြားျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပမာ 
မ်ားစြာရွိသည္။ နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ ေဒသႏၲရကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအက္ဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း 
၁၅ ႏွစ္ ခန္႔ စာရြက္ေပၚတြင္သာ အရာထင္ခဲ့သည့္ ဥပမာရွိသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးရည္ရြယ္ခ်က္

၁ Bahl and Martinez-Vazquez, Sequencing Fiscal Decentralization. World Bank Publications, 2006, 2–5. မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္။
၂  ယင္း၊ စာ- ၂

- အစုိးရအဖြဲ႕ 
အခ်င္းခ်င္းၾကား
အျငင္းအခံုေျဖရွင္း
သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

- အစီအစဥ္က်ေသာ
 ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္း
 စဥ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ
 စည္းမ်ဥ္းမ်ား

- ေရြးေကာက္ပြဲ

- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္

- ျပည္ေထာင္စု 
ေကာ္မရွင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
အင္စတီက်ဴးရွင္း

ဖြဲ ႕စည္းပံုမ်ား

- အစီအစဥ္
  အစိတ္အပုိင္းမ်ား

- အခ်ိန္ဇယား

- ဥပေဒေရးဆြဲေရး 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ 

စကၠဴျဖဴစာတမ္း

- ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ

ဖြဲ ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကို 
ေဆာင္ရြက္မည့္ 

ဥပေဒ

ထိန္းညိႇကြပ္ကဲေရး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း

အားလံုးပါဝင္ေသာ 
(ျဖစ္ႏုိင္ပါက 
တရားဝင္) 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

- ေရတုိႏွင့္ 
ကာလလတ္ 
အတြက္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ား

- မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ 
အစီအစဥ္ကို 
ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား

- ေစာင့္ၾကည့္၊ 
အကဲျဖတ္၊ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလဲ

- ျပည္သူ႔ဘ႑ာ
 စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္

- ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
ေရြ႕ေျပာင္းမႈမ်ား
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မ်ား အထမေျမာက္သလို ဘတ္ဂ်က္၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ 
အစိတ္အပုိင္းကုိသာ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡလြန္ ႏိုင္ငံျပန္လည္တည္ 
ေဆာက္ျခင္းမ်ား စတင္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေသာအခါမွ ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စံျပစမ္းသပ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ၂၀၀၈ တြင္မွ ဗဟို 
အစိုးရအဆင့္ေအာက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒကို ျပဌာန္း 
ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္မွ ဆယ္ႏွစ္တာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး စီမံကိန္းကို အစျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။၃

လက္ေတြ႕အရွိတရားအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ျပဌာန္း 
စာအုပ္ ပံုစံျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးအရ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေျခ အေနမ်ားကဖန္တီးေသာ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ 
ေတြ႕ရစၿမဲျဖစ္သည္။ ရလဒ္ အေနျဖင့္

 “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို စတင္က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အဓိက 
က်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို မည္သည့္ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ ရြက္မည္၊ အစီအစဥ္ အစမွ 
အဆုံးအထိ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ၾကာျမင့္ သင့္သည္၊ အဆင့္ဆင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ပါဝင္သင့္သည္ စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ ၾကရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။” ၄

မူဝါဒဆုိင္ရာပန္းတုိင္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ရန္ 
မလြယ္ကူသည့္အျပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အစီ 
အစဥ္မ်ား၏ ဒီဇုိင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္လည္း 
ႏုိင္ငံေရးအရႏွင့္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ ယႏၲယားမွ ခုခံဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။ 
ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အေကာင္းဆုံးအစီအစဥ္အဆင့္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း 

မရွိၾကသည္ကမ်ားသည္။ မၾကာေသးမီကာလမ်ားတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရး 
မူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးမ်ား ေအာင္ျမင္မႈတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိ္င္သည့္ လက္ေတြ႕ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားအေၾကာင္းကို အထူးျပဳ ေလ့လာသံုးသပ္လာၾကသည္။၅ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုလ်ွင္ ယင္းသည္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ အင္စတီ က်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အရွိ တရားမ်ား 
ကို အေျခခံထားဖို႔လိုအပ္ၿပီး သီးျခား ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျခခံ 
ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
သင္ယူျခင္းႏွင့္ လိ္ုအပ္သလို ေျပာင္းလဲခ်ိန္ညိႇ ျခင္း စသည္တို႔ကို 
တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ “ေရရွည္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ 
ရည္မွန္းခ်က္ လိုအပ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ကနဦးအဆင့္မ်ားကို 
မယုတ္မလြန္ေျခလွမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ ေၾကာင္းက်ဳိး ယုတၱိ 
အတိုင္း ပိုင္းျခားေဆာင္ရြက္သြားရမည္။” ၆

၁.၂။ အထက္ေအာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းအၾကား ကြာျခားမႈမ်ား

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ 
သည္။ ေဒသႏၲရအာဏာခြဲေဝေပးျခင္း Devolution တြင္ ေဒသႏၲရ 
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္း 
ရပ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရွိၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထုအေပၚ တာဝန္ ခံၾကရသည္။၇  ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အားျဖင့္ 
အထက္ေအာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးျခင္း Deconcentration 
ဆိုသည္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ (အထူးသျဖင့္ 
က႑အလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား) ေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ခြဲ
အဆင့္ဆင့္တို႔သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝခ်ထား 
ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အထက္ေအာက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းတို႔အၾကားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကြဲျပား 
ျခားနားမႈမ်ား ရွိသည္။ ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတြင္ ေဒသႏၲရ 

၃ ကေမ ၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ မေျဖာင့္ျဖဴးေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သိလိုပါက Pak Kimchoeun, Fiscal Decentralization in Cambodia: 

 A Review of Progress and Challenges, CDRI Working Paper Series 50. Phnom Penh: CDRI, 2011. ကို ၾကည့္ပါ။
၄ Bahl and Martinez-Vazquez, Sequencing Fiscal Decentralization. World Bank Publications, 2006, 2–5. မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္။
၅ Leni Wild and Marta Foresti, Working with the Politics, 2013, http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8587.

pdf; and Matthew Andrews, The Limits of Institutional Reform in Development – Changing Rules for Realistic Solutions. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2013. ကိုၾကည့္ပါ။
၆ Paul Smoke, “Strategic Fiscal Decentralization in Developing Countries: Learning from Recent Innovations,” in Local Dynamics in an Era of 

Globalization, ed. Shahid Yusuf, Weiping Wu, and Simon Evenett. World Bank, 2000, 107.
၇ ယင္းကို ‘ဒီမိုကရက္တစ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း’ ဟုလည္း သံုးႏႈန္းတတ္သည္။၈ Kent Eaton, Kai Kaiser, and Paul Smoke, The Political Economy of 

Decentralization Reforms. Washington, D.C. World Bank, 2011, 8.
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အစုိးရမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာလည္း 
ပိုမိုျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ တာဝန္ခံယူမႈ ပိုမို 
ျမင့္မားေလ့ရွိ္သည္။ အလားတူပင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားသည္ 
လည္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို က႑အသီးသီးအၾကား ခြဲေဝေရးတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားရွိေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ အထက္ေအာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝ 
ေပးျခင္းထက္စာလ်ွင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု မူအားျဖင့္ မွတ္ယူႏုိင္သည္။ လက္ေတြ႕အေန 
အထားမ်ားအရ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးလိုလိုတြင္ အဆိုပါ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္
မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံမ်ား ေရာေႏွာတည္ရွိေနတတ္သည္။

ႏွစ္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဝန္းက်င္

ထိေရာက္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
တည္ဆဲ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။ 
အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
တြန္းအားမ်ား၊ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 
၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာအေျခအေနတို႔ ပါဝင္သည္။၈  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ေနာက္ကြယ္မွ ႏုိင္ငံေရး 
တြန္းအားမ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက 
လည္း အေရးပါေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနမႈမ်ား၏ ေနာက္ခံ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

၂.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား

သမိုင္းေနာက္ခံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စတင္က်င့္သံုးၿပီး 
ေနာက္မွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရက အထူး 
သတိႀကီးစြာထားၿပီး စီမံခဲ့ေသာ ‘ေခတ္မီ၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ 

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္’ ဆီသို႔သြားမည့္ ‘လမ္းျပေျမပံုခုနစ္ဆင့္’ ၏ 
အဆံုးသတ္လည္းျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ‘လူထုအေျချပဳဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး’ ကုိ ေႂကြးေၾကာ္ ေသာ 
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ပိုမို အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ 
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြး 
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးတို႔ကို ‘အျမန္ရမည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား’ 
အျဖစ္ အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ထားရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္သည့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ 
ျပႏိုင္ေသာ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားတြင္ ခ႐ုိင္၊ ၿမိ ႕ဳနယ္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုအဆင့္မ်ား၌ အတိုင္ပင္ခံ 
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ရာထူး ေနရာမ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္း၊ 
ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားရွိ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ခ်မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေဒသႏၲရ 
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ ခ်ထားေပးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကနဦး 
ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အေရးပါေသာ အတားအဆီးမ်ားအပါအဝင္ ရွင္းလင္းေသာ 
အကန္႔အသတ္မ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။ ပထမဦးစြာ အေျခခံ 
ဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ တစ္ဝက္ 
တပ်က္ ေရြးေကာက္ခံျဖစ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ကုိယ္စားျပဳ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုမွခန္႔အပ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ၉ ကို 
ေပါင္းစပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ အေရာအေႏွာတစ္ခုကို ဖန္တီး 
ေပးသည္။ ယင္းသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ အစီအမံပင္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုအေရာအစပ္ေၾကာင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ 
ဒီမုိကရစီေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိမွခန္႔အပ္ 
ထားသည့္ အရာရိွႀကီး မ်ားက ၾကည့္ၾကပ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီး အစုိးရမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

၈ Kent Eaton, Kai Kaiser, and Paul Smoke, The Political Economy of Decentralization Reforms. Washington, D.C. World Bank, 2011, 8.
၉ ‘ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ’ (ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ၂၀၀၈) အခန္း ၂၆၁။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% စီရွိသည္။
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ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအတြက္ လည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခန္းက႑မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။၁၀ 
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအၾကား လုပ္ငန္း 
တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းေပးသည္။ ထိုသို႔ ခြဲေဝေပးရာ 
တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစေသာ အေရးပါသည့္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ထားရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ခံ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ အတားအဆီးမ်ား 
အျပင္ ျမန္မာႏု ိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အလြန္ျမင့္မားျခင္း၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္း 
အလြန္နိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရိွ 
သေလာက္ခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဝိေသသျပဳခံလာခဲ့ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား’ ျဖစ္ၾကသည္။၁၁  
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဆရာ တပည့္ 
ေမြးျခင္းကို က်င့္သားရေနမႈ၊ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အေတြ႕အႀကံဳ အလြန္နည္းပါးမႈႏွင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို 
စီမံရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အထက္ ေအာက္ အဆင့္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ား 
ရွ ိသည္။၁၂  ထိုအဖြဲ ႕အစည္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး မ်ားသည္လည္း အထက္မွ ေအာက္သို႔ 
ဆင္းသက္လာသည့္ပံုစံသာ အဓိကျဖစ္ေနၿပီး ေဒသႏၲရအဆင့္က 
ဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ဳိး မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဟန္ခ်က္ညီအမွတ္၌ 
ေရာက္ရွိ ေနသည္ဟုဆိုရမည္။ ‘ျပဌာန္းစာအုပ္ပါ’ အစီအစဥ္ 
အဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆိုပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား မစခင္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုက 

အရင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတြန္းအားမ်ား အတိုင္း 
အတာ တစ္ခုအထိ ရွိေနခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ 
ေရးဆြဲေရးကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရး 
အဓိပၸါယ္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ ျမင္ရျခင္း မရွိေသး 
ေပ။ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား 
အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဌာနမ်ားသည္ စပ္ေပါင္းစနစ္မ်ားသို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
စနစ္မ်ားျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟိုအစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကလည္း အဆံုးအျဖတ္နယ္ပယ္ တစ္ခု 
အျဖစ္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနသည္။

ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အဆံုးသတ္ရည္မွ
န္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္မလြယ္ကူေပ။ သို႔ရာတြင္ 
ေရရွည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံ 
မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနရင္းက ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကိုပါ တပါ 
တည္း ေပၚထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
လည္းရွိေနသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ဆိုလ်ွင္ လက္ရွိ 
ရွိေနၿပီးသား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအေပၚ၌ပင္ အေျခခံထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တစ္မ်ဳိးထက္မက ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
အနာဂတ္မ်ားအတြက္လည္း ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္မႈ ႏွင့္ 
လံုေလာက္ေသာ ေနရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားဖို႔လိုသည္။ 

၂.၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ 
ဘ႑ာေရး စနစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု

အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အေျခ 
အေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ အထက္မွ 
ေအာက္သို႔ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြစီမံကိန္းမ်ားကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ 
စြမ္းေဆာင္ရည္က ထုိႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ 

၁၀ ယင္း၊ အခန္း ၂၆၀၊ ၂၈၃၊ ၂၈၇။ Kyi Pyar Chit Saw and Arnold, The General Administration Department:An Overview of Myanmar’s Administrative 

Backbone. Yangon: MDRI-CESD and The Asia Foundation. တြင္လည္း ၾကည့္ႏုိင္သည္။
၁၁ Alex M. Mutebi, “Myanmar’s Civil Bureaucracy and the Need for Reform,” in Myanmar: Beyond Politics to Societal Imperatives. Singapore:

 Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
၁၂ Tariq H. Niazi, Deconcentration and Decentralization Reforms in Cambodia. Philippines: Asian Development Bank, 2011, ix.
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ဘ႑ာေရး 
စနစ္ဖြ႕ဲစည္းပုံမွာ ေဒသႏၲရလုပ္ပုိင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးသည့္ ပုံစံႏွင့္ 
အထက္ေအာက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခြဲေဝသည့္ ပုံစံတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေဒသႏၲရ လုပ္ပုိင္ခြင့္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားရွိၾကၿပီး ၎တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား 
အတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၏ ပမာဏ အမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ား 
မွာ ေသးငယ္သည္။ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္မွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးေသာ အဓိကလမ္းေၾကာင္း သံုးခုရွိသည္။

• လမ္းေၾကာင္း ၁ - ျပည္ေထာင္စုကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ရွိေသာ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အထက္ေအာက္လုပ္ 
ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးေသာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသ ႀကီးအဆင့္ ႐ံုးခြဲမ်ားသို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္တို႔ကို ခြဲေဝခ်ထားေပးေသာ 
ပံုစံျဖစ္သည္။

• လမ္းေၾကာင္း ၂ - ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြမွ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးရန္ပံုေငြမ်ားသို႔ ေထာက္ပ့ံေငြ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ 
ပံုစံမ်ဳိး ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္သည္။ 
၎တို႔ကို အသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ 
လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသတြင္းရိွ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ 
ေသာဝင္ေငြမ်ား၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား 
ျဖင့္ ထပ္မံေပါင္းထည့္ရသည္။

• လမ္းေၾကာင္း ၃ - ေဒသတြင္းအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအ
တြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အေနျဖင့္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားအျဖစ္ လာေသာရန္ပုံေငြမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ ႀကီးအဆင့္၊ ေဒသလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ စီမံမႈဆိုင္ရာ 
စံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြဲေဝေပးသည္။ ၎တို႔သည္လည္း ေဒသႏၲရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးသည့္ ပံုစံပင္ျဖစ္ သည္။

ထိုဘ႑ာေရးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုသည္လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ဘ႑ာေရး 
က႑  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားစြာရိွေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းသုံးခုစလုံး 

တြင္ ခ်ထားေပးမည့္ စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြပမာဏႏွင့္ ပထဝီ အလိုက္ 
ခြဲေဝမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီအမံမ်ား သီးျခားစီ 
ရိွေနၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာလမ္းေၾကာင္း 
တစ္ခုအတြင္း၌ တာဝန္ျပန္လည္ ခြဲေဝမႈမ်ားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သား 
မႈမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းေအာက္ရွိ ဌာနခြဲ 
မ်ားသို႔ မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ရန္ပုံေငြစီးဝင္ေနမႈမ်ား 
လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ 
လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မွလည္းေကာင္း 
လမ္းၾကာင္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ရရွိေနၾကသည္။ ယင္းသည္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကို ညံ့ဖ်င္းစြာ စီမံသံုးစြဲမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ ခ်ထား 
ေပးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ား လက္လွမ္းမီမႈ 
တို႔အၾကားတြင္ အခ်ိတ္အဆက္ေပ်ာက္သြားေစသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ဳိး 
သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား မူဝါဒအရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိုတာ ျပည့္မီေစေရးအတြက္သာ ႀကိဳးကိုင္ 
စီမံၿပီး လိုသလို အေပါင္းအႏႈတ္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
မွန္ကန္စြာ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ေပ။ 
ထုိသို႔ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ထိုရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္ မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ မလံု 
ေလာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အႏၲရာယ္တစ္မ်ဳိးလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚ 
လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
ဘ႑ာေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အနည္းငယ္သာ ခြဲေဝေပးထားရာ 
ျပည္နယ္တိုင္းေဒသ ႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္မည္ 
ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ က်ခံသံုးစြဲေနေသာ အေရး 
ပါသည့္ လူမႈႏွင့္စီးပြား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ အရင္း 
အျမစ္မ်ား နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ား အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
ရန္ပံုေငြ မွန္ကန္စြာက်ခံသံုးစြဲမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးက႑ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ဘတ္ဂ်က္မွ်ေဝေပးသည့္ပံုစံသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေဒသႏၲရ 
ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕အတြက္ ရန္ပံုေငြပိုလွ်ံမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး      
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြ မေလာက္ငွမႈမ်ားႏွင့္ လိုေငြမ်ားျပားမႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
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ယခုအႀကံျပဳစာတမ္းသည္ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ အႀကံျပဳထားသည္။ လက္ရွိ 
ရန္ပံုေငြစီးဆင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းသံုးခုကို အေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလမ္း ေၾကာင္းသံုးသြယ္ကို အဆိုျပဳထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပံု- ၂ သည္ အဆိုျပဳ လိုေသာ ေပါင္းစပ္ဘ႑ာေရးစနစ္
ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အနည္းငယ္ 
ကိုသာ ဥပမာအေနႏွင့္သံုးထားသည္။

က႑အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္ဆင့္ခ်ထားေပးျခင္း

- သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားအတြက္ 
 စုစုေပါင္း ရန္ပံုေငြကို သတ္မွတ္

- ရန္ပံုေငြခြဲေဝမႈပံုေသနည္းကုိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဖာ္ထုတ္/
  ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး၊

ဇယား- ၁၊ ဌာန- ၁ 
(သစ္ေတာ)

ျပည္ေထာင္စု
ရန္ပံုေငြ/ ဘတ္ဂ်က္

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြ/ ဘတ္ဂ်က္

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား (အစိုးရအဖြဲ႕ )
ျပည္နယ္/တိုင္းမွ

ထည့္ဝင္မႈ

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ခံဌာနမ်ား 

(က်န္းမာေရး)

လမ္းေၾကာင္း -၁ လမ္းေၾကာင္း -၂ လမ္းေၾကာင္း -၃

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ခံဌာနမ်ား 

(ပညာေရး)

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး၊

 ဇယား- ၁၊ ဌာန- 
၂ (အုိးအိမ္)

ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရး

ဌာန

ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး 

ကုိယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန- ၁ 
(က်န္းမာေရး)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန- ၂ 
(ပညာေရး)

အေျခခံအေဆာက္အဦး ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွွင့္
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ပုံေသနည္းအေျခခံ 

ေငြလံုးေငြရင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊
 

- ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပံုေငြ၊
မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၊ 

GAD ႏွင့္ MBA တုိ႔ကုိ အစားထုိး

ဇယား ၂ ပါ 
ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေငြလုံးေငြရင္း ေထာက္ပံ့ေငြ

ပံု- ၂။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္း သံုးသြယ္
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၂.၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ် ေရး 
လမ္းျပေျမပံုကို ပံုေဖာ္ျခင္း

လက္ရွိအခ်ိ္န္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားမွာ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ 
တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ခြဲတမ္းကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္ ျဖစ္ 
သည္။ ယင္းသို႔ အထက္မွေအာက္သို႔ ၫႊန္ၾကားေစခိုင္းေသာ 
မူဝါဒ သည္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။

ပထမအခ်က္မွာ လက္ရွ ိပံ ုစံသည္ အစိုးရအလႊာတစ္ခု 
ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကိုသာ အဓိက 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေဝစုအခ်ဳိ႕ကို မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အျဖစ္ ခြဲေဝေပးရသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ထိုေဝစုကို မတူညီ 
ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားအၾကားတြင္ မည္သို႔ထပ္မံ 
ခြဲေဝၾကမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း 
မရွိေသးေပ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသ 
ႀကီးမ်ားအၾကား ရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုႏွစ္ခုကိုသာ 
အဓိကထားေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံု 
ေငြမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
စနစ္မ်ားစြာျဖင့္ ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
အတြက္ ေငြလံုးေငြရင္းျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟူသည့္ 
ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးကိုသာ အဓိကေတြ႕ေနရ သည္။

ယခုအပိုင္းတြင္ လက္ရွိ ရ ွိၿပီးသားလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အေျခခံ 
ထားသည့္ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လမ္းၫႊန္ 
ေျမပံု၏ ကနဦးအဆင့္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
တၿပိဳင္နက္တည္း မွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ 
ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ- အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္-၏ 
အဆုံးသတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ သေဘာသဘာဝ 
ေၾကာင့္ ယခုေဖာ္ျပမည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပုံစံမ်ားသည္လည္း ပုိမုိအေျခခံ 
က်ၿပီး ျမင္သာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အနာဂတ္ 
တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္သည္ကို လမ္းဖြင့္ေပးထားမည့္ 
ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ားအျပားကို လက္ခံႏုိင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိး 
ျဖစ္ရန္လိုသည္။

လမ္းေၾကာင္း ၁- က႑အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ 
ခြဲေဝေပးျခင္းကုိ အားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

လမ္းေၾကာင္း ၁ မွ အေရးပါေသာက႑မ်ားတြင္ အထက္ေအာက္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားမွာ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ထိုအဆင့္သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္
မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈမ်ား 
ရရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ကို ႏိုင္ငံအတြင္းခြဲေဝေပးေရးအတြက္ စနစ္က်ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ မူေဘာင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း 
ေတာ့ မရွိေသးေပ။ တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးတက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ 
ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
သည္ လက္ရွိျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းက႑ 
အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝေပးျခင္းကို ပိုမိုစနစ္က်စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားခြေဲဝေပးျခင္း (ေဒါင္လုိက္ ဘ႑ာေရးမွ်ေခ်)၊ 
ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ခြဲေဝေပးေရး (အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမွ်ေခ်) 
တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဘာင္ကြက္- ၁ တြင္ ပညာေရး 
က႑ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းကို 
ဥပမာေပး ထားပါသည္။ 

ေဘာင္ကြက္- ၁။ ပညာေရးက႑၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ 
ခ်ထားေပးျခင္း

ပညာေရးက႑အတြက္ ေငြလံုးေငြရင္းရန္ပံုေငြမ်ားကို အထက္ 
ေအာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲေဝခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူ 
ျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိ္ုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပညာေရး႐ံုးမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းေရး 
ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကန္ထ႐ိုက္ကို 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးက လုပ္ငန္္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကို ၾကည့္ၾကပ္သည္။၁၃ သို႔ရာတြင္ ရန္ပံုေငြကို စီမံခန္႔ခြဲ 
ရသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး 
စီမံခ်က္မ်ား၏ အေရအတြက္၊ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေနရာေဒသ

၁၃ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးႏွင့္ (ဖန္နဝါရီ ၂၀၁၄) ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး (မတ္ ၂၀၁၄) တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ 
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ေရြးခ်ယ္မႈစသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္ 
စပ္မႈမရွိေပ။ေအာက္ေျခမွအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာ 
ေရး ႐ံုးမ်ားမွရယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးအရာရွိမ်ား၏ အဆိုအရ 
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ရာ 
တြင္ ၎တို႔က ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံခ်က္္မ်ား ေနရာ 
ေရြးခ်ယ္မႈ လြဲမွားျခင္း၊ ၎တို႔အၾကံျပဳသည့္အတိုင္း   လံုၿခံဳ      
စိတ္ခ်ရမႈ အားနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ မ်ားျပားေသာ 
ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ မလိုက္ ဖက္ေတာ့ေသာေက်ာင္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းထက္စာလွ်င္ ေက်ာင္း 
သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ပိုမိုဦးစားေပးလိုျခင္း စသည့္ 
အခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္း 
ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။၁၄ 

ပညာေရးက႑ရွိ ေငြလံုးေငြရင္းသုံးစြဲမႈမ်ားအတြက္ အျခား 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံခ်က္ 
မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ က႑အလိုက္ သံုးစြဲမႈမ်ား 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
စီမံခ်က္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္ အထိ ေကာင္းစြာပီျပင္ 
ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 
သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
တင္ျပေတာင္းခံခ်ိန္မတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္သိရွိရျခင္း မရွိေပ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို (ရန္ပံု 
ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား) အားလံုး စုေပါင္း၍ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း 
မရွိေပ။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး အဆင့္လိုက္ 
တည္ေဆာက္ ထားေသာ အထက္ေအာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ 
ခ်ထားေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အစီအစဥ္ ေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြ သတ္မွတ္ေပးျခင္းအတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားရွိလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႕ 
အစည္းအဆင့္ဆင့္သို႔ ရန္ပံုေငြမ်ား ကို ေၾကာင္းက်ဳိးယုတၱိက်စြာ 
ခြဲေဝေပးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပင္ ‘လူထု 
ဗဟိုျပဳဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး’ ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ အညီ ဝန္ႀကီး ဌာန 
အမ်ားအျပားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ႐ုံးခြဲမ်ားမွေန၍ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား 
အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမုိရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္း
လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ခြဲေဝျခင္းတို႔တြင္ ေအာက္ေျခ႐ံုးခြဲအဆင့္ဆင့္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမို 
ခ်ထားေပးလိုပါက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္႐ုံးမ်ားသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ 

တစ္ခုအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အျမင့္ဆုံးဘတ္ဂ်က္အကန္႔အ
သတ္မွန္းေခ်ႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကိုအသိေပး အေၾကာင္း ၾကားရန္ 
လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔အသိေပးျခင္းသည္လည္း ဘတ္ဂ်က္ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈစက္ဝန္း၏ အေစာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ရန္လိုကာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႐ံုးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး သက္
ဆိုင္ရာေဒသႏၲရအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား
အေနႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုအေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေကာက္ခံ စုေဆာင္း 
ေသာ ေအာက္ေျခ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အထက္ 
ေအာက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 
ဆိုလ်ွင္ ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ အေရး 
ႀကီးေသာ အခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္မွ 
ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ ႐ံုးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ဘတ္ဂ်က္စနစ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ယူနစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ေပးႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္ဆင့္ခြဲျခားသည့္စနစ္ကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္သို႔ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ပို
မိုပြင့္လင္းျမင္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ အဆင့္ သတ္မွတ္ 
ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည့္ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း 
စသည့္  ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑မွ အေရးႀကီးေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားအျပားမွ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈကိုလိုအပ္သည္။ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ မူဝါဒ အဆင့္ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရး လိုအပ္ခ်က္မွာ 
အလြန္သိသာထင္ရွားေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ က႑အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အဆင့္ 
ဆင့္ ခြဲေဝမႈ ေအာင္ျမင္ပါက အနာဂတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ (ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးျခင္း 
အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစီအမံျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း) ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာရန္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ကုန္က်စ
ရိတ္မ်ားတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်တစြာခြဲေဝ 
ေပးျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစမည့္ အစီအစဥ္ 

၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ (မတ္ ၂၀၁၄)
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ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ နည္းနာနိႆယမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ 
က်င့္သံုးေစေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။ သုိ႔မွသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အမ်ားအျပားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးမ်ား
၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္သို႔ ပိုမိုလႊဲေျပာင္းေပးမည့္ စနစ္တစ္ခု ႏွင့္ 
အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္မည့္ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ 
ေအာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေပးထားေသာ စနစ္အတြင္းမွ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပိုင္းမ်ားတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ 
အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။၁၅ 

လမ္းေၾကာင္း- ၂။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးတက် ျပင္ဆင္ေရးဆဲြျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ 
က်ယ္ျပန႔ေ္သာ ရန္ပံုေငြစီးဆင္းရာလမ္းေၾကာင္း သံုးခုရွိသည္။ 
ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရမွ ေထာက္ပ့ံံ ေငြမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ 
အဦး တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ 
စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ရန္ပံုေငြစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန 
ဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ေကာက္ခံေပးေသာ အခြန္ႏွင့္အခ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ 
ရရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ဟူသည့္ လမ္းေၾကာင္း သံုးခုပင္ျဖစ္ 
သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ လက္ေအာက္ 
ခံ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ခြဲေဝေပးသည့္ 
ပံုစံမွာ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ၾကား 
ကြာဟသည့္ လိုေငြအေပၚ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအဆင့္ 
တြင္ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ပမာဏသတ္မွတ္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထိုသို႔ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝေပးသည့္ပံုစံသည္ လက္ရွိ အသံုးစ
ရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚတြင္သာ တိုက္႐ိုက္အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားအတြက္ မည္သည့္ အသံုး 
စရိတ္မ်ား လိုအပ္မည္ကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားမႈ မဟုတ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုမွလႊဲေျပာင္း 
ေပးေငြပမာဏကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ 
အသံုးစရိတ္ကြာဟမႈအေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ရာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားတြင္ 

အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံရရွိမႈကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ 
ေစမည့္ မက္လံုးလည္း မရွိျဖစ္ရသည္။ အကယ္၍ ေဒသႏၲရဌာန 
ဆုိင္ရာမ်ား အေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဘတ္ဂ်က္မွန္းေခ်တြင္ ၎တုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္ဘ႑ာေငြ ေကာက္ခံရရိွႏုိင္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳပါက 
ျပည္ေထာင္စု လႊေဲျပာင္းေပးေငြကုိ မီွခိုမႈေလွ်ာ့က်သြားျခင္း 
သို႔တည္းမဟုတ္ အနိမ့္ဆံုးအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊဲေျပာင္းေပး 
ေငြ တုိးႏႈန္းနိမ့္ပါးျခင္းကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၂- ၁၃ ႏွင့္ 
၂၀၁၃- ၁၄ အၾကား ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ 
မ်ားအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ပိုမိုတိုးတက္ရရွိသလို ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုမႈ 
ႏႈန္းလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ ႔ရသည္။

လမ္းေၾကာင္း- ၃။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ား သတ္မွတ္ခ်ထားေပးျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်င္းခ်င္းလုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေန 
ေသာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေဒသႏၲရဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ႏွင့္ ေအာက္ေျခမွ စတင္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ 
ေစခဲ့သည္။ အဓိက အက်ဆံုး ရန္ပံုေငြသံုးရပ္မွာ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ အဓိကအက်ဆံုး ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖစ္ေသာ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဓိက ၾကည့္ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြႏွင့္ ကမ ၻာ့ဘဏ္က ရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ၿပီး အစိုးရက ရန္ပံုေငြေပါင္းထည့္ေပးသည့္ ေျခာက္ႏွစ္ 
တာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေက်းရြာလူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း        
(NCDD) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။၁၆ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ခြဲေဝမႈမ်ားကို ေအာက္ေျခမွ စတင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။

ရန္ပုံေငြဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တျခား ပုိမုိမ်ားျပားလာေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္တမ္းရလာၾကၿပီး ေဒသခံလူထု၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ ဆိုေသာ္ 
လည္း ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားအျပား 
ထပ္တူက်ေနေသာေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးမွာ ခက္ခဲၿပီး 
ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ခြၽတ္ယြင္းခ်က္

၁၅  Bahl and Martinez-Vazquez, Sequencing Fiscal Decentralization, 5-6.
၁၆  ထုိရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားအေၾကာင္းကို Robertson, Bart and Cindy Joelene. August 2015. Local Development Funds in Myanmar. 

Yangon: MDRI-CESD and The Asia Foundation. တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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မ်ားရိွလာႏိုင္သည္။ ရန္ပုံေငြမ်ား ျပန္လည္ ခြဲေဝရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး 
တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာျဖစ္ေနေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသအသီးသီးသို႔ ပထဝီ 
အလိုက္ခြဲေဝေပးမႈအေပၚ ထိုရန္ပံုေငြစီးဆင္းမႈမ်ား၏ စုေပါင္း 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မည္သို႔ရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ 
ႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ ျမင္သာထင္ရွားေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲေနမႈမွာ လက္ရွိတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈကို ဦးတည္ 
ရမည့္ အခ်ိန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပံုမွန္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္း
စည္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စတင္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ 
သည္။

၂.၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့
ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

လမ္းေၾကာင္းသုံးသြယ္မဟာဗ်ဴဟာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးက႑ အရွိတရားမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ သီအိုရီဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ 
ယခုအပိုင္းတြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီေဆာင္ရြက္ရေသာ ဘ႑ာေရး 
က႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမဟာဗ်ဴဟာကုိ 
ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တို
င္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြမ်ား ခြဲေဝေပးေနေသာ လက္ရိွ လမ္း 
ေၾကာင္းႀကီးမ်ားအေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္း 
သုံးသြယ္ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမလမ္းေၾကာင္းတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ 
က႑အလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း 
အတြက္ အေျခခံ မူေဘာင္မ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဓိက 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္ဘတ္ဂ်က္ 
ခြဲေဝေပးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ က႑ 
အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ ပံုေသ နည္းမ်ားကို စတင္ မိတ္ဆက္ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ခြေဲဝခ်ထားေပးမႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု 
ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြမဲႈႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပမႈပံုစံတုိ႔တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကိုလည္း 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ ဌာနမ်ားသုိ႔ ခြဲေဝေပးထားေသာ လုပ္ငန္း 
ရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ 
အျမင့္ဆံုး အကန္႔အသတ္မ်ားကို အသိေပးႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။

ဒုတိယႏွင့္ တတိယလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပိုမိုေပါင္းစည္း ညီၫႊတ္ 
မႈ ရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္စနစ္တစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပိုမိုေၾကာင္းက်ဳိး
ညီၫႊတ္က်နေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း

က႑အလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္ဆင့္ 
ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္အေနႏွင့္ 
ခြဲေဝခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္ဝေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ ရန္ပံုေငြ 
လႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္တစ္ခုကိုလည္း  ဒုတိယႏွင့္ တတိယ 
လမ္းေၾကာင္း မ်ားတဆင့္တည္ေဆာက္ေပးရန္လိုသည္။ အေရး 
ႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသ 
ႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေနေသာ လက္ရွိဘတ္ဂ်က္စနစ္ မွေန၍ 
(၁) အထက္ေအာက္အဆင့္မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီမႈ (၂) 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အလ်ားလိုက္/ ပထဝီေဒသ 
အလိုက္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ (၃) ကိုယ္ပိုင္အခြန္ဘ႑ာမ်ား ရွာေဖြ 
စုေဆာင္းမႈကို အားေပးျခင္းႏွင့္ (၄) အားနည္းေသာ၊ အရြယ္ 
အစားငယ္ေသာ ျပည္ နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး 
စီမံမႈႏွင့္လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုုး 
မ်ား ပိမေနေစေရး အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ စနစ္တစ္ခုသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးပင္ျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံ 
စုေဆာင္းႏုိင္စြမ္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ 
ဗဟိုအစိုးရအတြက္ ‘ေငြသံုးသည့္အဖြဲ႕အစည္း’ မ်ား သက္သက္ 
သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္ သတ္မွတ္မႈမ်ား၊ 
သံုးစြဲခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈတို႔အၾကား 
အျမဲတမ္း ဟန္ခ်က္ ညီမႈကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။၁၇ 
ထိုစနစ္၏ အျခားရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုမွာ ပံုမွန္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး/ ေငြလံုးေငြရင္းဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုတို႔အၾကား ေပါင္းစပ္ 
ညိႇႏိႈင္းမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၇  Bahl and Martinez-Vazquez, Sequencing Fiscal Decentralization, 22.
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ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ 
ဆံုး နည္းလမ္းမွာ အားလံုးမဟုတ္လွ်င္ေတာင္မွ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ားကို ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ပံုေသနည္းကို 
အေျခခံသည့္စနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးရန္လုိအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ 
ကေမ ၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပုံေသနည္း အေျခခံ ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးမႈ 
စနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ စီရင္စုမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
က်င့္သုံးသည့္ပုံစံအတုိင္း ခြဲေဝေပးသည့္ ခ႐ုိင္မ်ား အၾကားတြင္ 
အလ်ားလိုက္ (ပထဝီအလိုက္) ဟန္ခ်က္မညီမႈျဖစ္ပြား မႈကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာတြင္ ‘စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ ပံုေသနည္း အေျခခံစနစ္သည္ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား လိုအပ္သလို အေပး 
အယူ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေသာနည္းထက္စာလ်ွင္ ထိေရာက္မႈ 
ပိုရွိၿပီး မွ်တ ေသာရလဒ္မ်ားကိုလည္း ထြက္ေပၚေစသည္’ မွာ 
ေသခ်ာေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။၁၈ ပံုေသနည္းစနစ္ေၾကာင့္ 
တုိးတက္လာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း 
အသံုးဝင္မႈရွိသည္။ တန္ဇန္းနီးယားတြင္ ပံုေသနည္းအေျခခံ 
ဘတ္ဂ်က္ခဲြေဝမႈကို အသံုးျပဳရျခင္းမွာ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား       
အၾကားရန္ပံုေငြကို မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခြဲေဝေပးေၾကာင္း 
လႊတ္ေတာ္ကို ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားႏုိင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္ဟု 
ဆိုသည္။၁၉

ထိုသို႔ေသာ စနစ္တစ္ခုကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ 
အေရးအႀကီးဆံုးအဆင့္မွာ စနစ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ 
တစ္ခုခ်င္းစီ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ 
ထားရန္ျဖစ္သည္။ ပံုေသနည္းအေျခခံလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္၏ အဓိက 
အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အမွန္ 
တကယ္မစခင္ ဘတ္ဂ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို 
ႀကိဳတင္ပံုစံထုတ္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ တည္ဆဲ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို တစ္ေနရာမွ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ျခင္းစသည္တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳ
တင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာ
င္းေပးမႈစနစ္တြင္ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္စရာကိစၥမ်ားမွာ- (၁) 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ပံုမွန္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ပံုေသ 
အေျခခံသတ္မွတ္မည္လား၊ ႏႈန္းရွင္အေျခခံသတ္မွတ္မည္လား 
(၂) ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သို႔ 
ေပါင္းစည္းမည္နည္း၊ ပံုမွန္အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္လည္း 

မည္သို႔ေပါင္းစည္းမည္နည္း (၃) ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံရွာေဖြမႈကို မည္သို႔အားေပး မည္နည္း (၄) 
အထက္ေအာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေပးထားေသာ က႑ အလိုက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးကို မည္သို႔ 
အားေပးရမည္နည္း- စသည့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဘတ္ဂ်က္လႊဲေျပာင္းေပး 
ေရးယာယီအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္၌ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာေပးေသာ ေငြလံုးေငြရင္း 
လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲဘတ္ဂ်က္ သို႔မဟုတ္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အေျခခံ ဘတ္ဂ်က္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းေပးရမည္။ ထုိ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပဋိပကၡ အေနအထားမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံႏုိင္စြမ္းတို႔ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။

• အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးအရ လက္ခံႏုိင္မည္ဆိုပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွစ္ခုကို 
ထပ္တိုးေငြလံုးေငြရင္းေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္၊ သုိ႔ 
ေသာ္ အထက္ေအာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္ 
မႈ က႑မ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားရမည္။

• ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ 
နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ကာမိေစေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
ဝင္ေငြမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ခြေဲဝမႈ စသည္တုိ႔အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ အေထြေထြပံ့ပိုးေပးေငြမ်ားကို ဖန္တီးရန္ 
လိုသည္။

မူဝါဒဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ

ထိုလမ္းေၾကာင္းသံုးသြယ္ကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး 
တြင္ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥရပ္သည္ ႀကီးမားေသာ မူဝါဒေရးရာ 
တာဝန္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ 
အတြင္း၌ ထိုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ေပၚလစီဌာန 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေသးေပ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို လ်ွင္ျမန္စြာျမင္ ေတြ႕ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 
သစ္မ်ားစသည္တို႔ုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ ေရတို 

 ၁၈ Niazi, Deconcentration and Decentralization Reforms in Cambodia, 51.
၁၉  Bahl and Martinez-Vazquez, Sequencing Fiscal Decentralization, 9.



 |  13  |

အက်ဳိးေပၚ ‘Quick Win’ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 
ယင္းတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊ သက္ဆိုင္သူမ်ား 
ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းရန္၊ လမ္းၫႊန္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားလိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံလုံုးအဆင့္တြင္ မူဝါဒ 
ေပါင္းစပ္ညႇိ ႏိႈင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိဖို႔ 
အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။ ထိုမူဝါဒေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕
အစည္းသည္ မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ခုိင္မာတိက်ေသာ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေဖာ္
ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔အၾကားတြင္ 
ခ်ိန္ညိႇႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈအမ်ဳိးအစားအားလံုးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ 
ကိစၥရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အဓိကက်သည့္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လုိအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္မ်ားမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို 
ဦးေဆာင္ေနေသာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝေရးစသည့္ မေျဖရွင္းရေသးေသာ ကိစၥႀကီး 
က်န္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္ျမင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ 
အတြင္းဝန္႐ံုးတို႔ လိုအပ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္
မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကို ၾကည့္ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ 
မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဟန္ခ်က္ ညီေဆာင္ရြက္ျခင္း 
စသည္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ရသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား မွ သင္ခန္းစာ 
မ်ားအရ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိေသာ 
အၿမဲတမ္း႐ံုးတစ္႐ံုးျဖစ္ရန္လိုၿပီး ဘ႑ာေရး၊ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ 
အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ သီးျခား လြတ္လပ္ 
ေသာ အတိုင္ပင္ခံမ်ားလည္း ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။၂၀

က်ယ္ျပန္႔ေသာပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုေဆာင္
ရြက္မည့္ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕အစည္းအျပင္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အား 
အထက္ေအာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အဆင့္ဆင့္ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ေရး မူေဘာင္ 
မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္တာဝန္ေပးအပ္သင့္သည္။ ေကာ္မရွင္ကို အစိုးရ 
အဖြဲ႕အတြင္း ဘတ္ဂ်က္အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္သည့္ 
အဆင့္သက္သက္မွ ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္အတြက္ မူဝါဒအေျခခံ
မ်ားခ်မွတ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္သင့္သည္ဟု ဆို 

သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး 
အဖြဲ႕ ႐ံုးတြင္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လိုအပ္ၿပီး၊ ယင္းအတြက္ 
ဥပေဒျပဌာန္းမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ တြင္းႏွင့္ 
ျပင္ပတြင္ပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ေသာနည္းျဖင့္ 
ပုိိမုိ အားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္မ်ား အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိလာေအာင္လည္း 
ႀကိဳးပမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မူဝါဒေရးရာအင္စတီက်ဴး 
ရွင္းမ်ားသည္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ပါသလို အရာရာကို အတိ 
အက် သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ စတင္ရန္မလိုေသာ္လည္း 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
တည္ေထာင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ထြန္းလာေနေသာ 
ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို စီမံႏိုင္ရန္ 
အတြက္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထား 
ႏုိင္ဖို႔လိုသည္။

သံုး။ ။ မူဝါဒဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုအားျဖည့္ရန္၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ 
ျဖင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကို အားေပးကူညီရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို
ထိန္းသိမ္းရန္စသည္တို႔၏ ေက်ာ႐ိုးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ 
သည္။ ယခုေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ 
သည့္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အၾကံျပဳထားသည္။ ပို၍ 
အေရးႀကီးသည္ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ မည္သည့္ဘ႑ာေရးက႑ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းကို 
လိုက္သည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ကင္းလြတ္မႈ 
မရွိေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး
မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္ေစရန္ 
တြန္းအားေပးသည့္ ႏုိင္ငံေရး တြန္းအားစုမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
စမွတ္ႏွင့္ လက္ရွိစနစ္၏စြမ္းေဆာင္ရည္စသည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိေပးျခင္း 
တို႔ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ ေရွာက္လွမ္းရမည့္ခရီးမွာ 
ရွည္လ်ားသည္မွန္ေသာ္လည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးဝန္းက်င္သည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေန သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ မက္လံုးမ်ားစြာရွိ 
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရွိေနေသာ အရွိန္အဟုန္ကို သက္ဆိုင္သူမ်ား 
အားလံုးက အသံုးခ်ႏုိင္ဖို႔လိုသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးစနစ္တစ္ခုတည္းအေျခမက်ေသာေနရာမ်ားအတြက္လည္း  

၂၀  Steffensen, Fiscal Decentralization and Sector Funding Principles and Practices, 33; Roy Kelly, unpublished presentation, Duke University (August 

2008).
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သတိႀကီးစြာထား၍ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဘ႑ာေရးက႑ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝ 
ေသာ လမ္းေၾကာင္းသံုးသြယ္တြင္ရွိေနေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား 
အေနႏွင့္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ - လက္ရွိ 
ဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစလိုပါ 
က အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္အတြင္း ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈစနစ္တစ္ခု
လံုး၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သား 
ေအာင္  အရင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားက အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ 
အေျဖမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ မေျဖရွင္းရ 
ေသးေသာ အေမးပုစၧာမ်ားမွာ- ဘတ္ဂ်က္၏ အခ်ဳိ႕တဝက္ကို အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေဝ ေပးသင့္ 
သနည္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကားတြင္ ထိုဘတ္ဂ်က္ကို 
မည္သို႔ ခြဲေဝေပးသင့္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထိုအေမးပုစၧာ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း 
ေပၚတြင္ အေျခခံ ၍သာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစသည္တ္ို႔ကို သံုးသပ္ရာတြင္ 
လည္း  အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡေနာက္ခံေပၚတြင္ အေျခ 
တည္ေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ 
တပ္မေတာ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႔ အားလံုးပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဇယား- ၂ ပါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 
ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ အပူတျပင္း 
လိုအပ္ေနျခင္း - အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈစြမ္း 
ရည္မွာ အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္က က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ဖူး ျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္စိန္ေခၚမႈမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ် ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ 
လုပ္ငန္း သေဘာအရ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ 
ယခုစာတမ္း၏ အေရးအႀကီးဆံုးအႀကံျပဳခ်က္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို မည္ သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟူေသာ သီးျခား အႀကံ 
ျပဳခ်က္မဟုတ္ပဲ တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘ႑ာေရး 
က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည့္ ေပါင္း 
စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲ သတ္မွတ္ ေဖာ္ 
ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာေရးသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ဆင့္ျခင္း အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေရရွည္ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ 
လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း - တစ္ဆင့္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရင္းက လိုအပ္ေသာစြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကို တၿပိဳင္နက္တည္းတည္ေဆာက္သြားရန္အတြက္ အခ်ိန္အား 
ျဖင့္ လံုေလာက္သည္။ ထိုိသို႔အခ်ိန္လံုေလာက္စြာရမွသာ ယံုၾကည္မႈ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြား 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈစနစ္ကို 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား စတင္က်င့္သံုးေစပါက ကုန္က် 
စရိတ္မ်ား ထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်တစြာခြဲေဝေစႏုိင္ 
ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဒီဇိုင္းထုတ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ကူညီၿပီးမိတ္ဆက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အလား 
တူပင္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အားလည္း ၎၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္ 
မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းပညာအေထာက္ 
အပံ့မ်ားေပးရန္ လိုသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ 
ဒုတိယႏွင့္ တတိယလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိုမ်ားလာ 
ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား
လိုအပ္လာမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ရွိမေနေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို သတိႀကီးစြာႏွင့္ ေဒသ 
အေျခအေနကို နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔လိုအပ္သည္။

ဘ႑ာေရးဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း - ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္မႈ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပံုေသနည္းစည္းမ်ဥ္းကိုအေျခခံေသာ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ စနစ္မ်ားအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား စတင္ေပၚ 
ထြန္းလာျခင္းမွသည္ ဘ႑ာေရးက႑ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္၊ ဗဟို 
ႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝသတ္မွတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္အထိ အဆင့္မ်ား 
စြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးတြင္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ 
ပိုင္ခြင့္ျမင့္မားေရး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ အခြန္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ 
ကို အားေကာင္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဓနမွ်ေဝျခင္းကို 
ပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ႏို ္င္ငံရပ္ျခားမွ ဘ႑ာေငြစီးဝင္မႈမ်ား - ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ 
ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား စသည္တို႔သည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ စီးဝင္ေသာ ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကာင္း 
တြင္ အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ မူဝါဒမ်ား အေနႏွင့္ 
လည္း အဆုိပါ ရန္ပုံေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားကလက္လွမ္းမီေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုသလို ထိန္းေက်ာင္း 
ကြပ္ကဲရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ 
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ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးသည့္ပံုစံကို ဒီဇိုင္းဆင္ရာတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုသနည္း၊ မည္သည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္မ်ားကို 
ထည့္သြင္း သတ္မွတ္သင့္သနည္း။

• ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ စနစ္တစ္ခုအတြင္း၌ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
မည္သူက ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္ကုိ အျငင္းအခံုျဖစ္ေနဆဲေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔ကို မည္သို႔ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးမည္နည္း၊ 
က႑အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေအာက္ေျခသို႔ အဆင့္ဆင့္လႊြဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ေဒသႏၲရလုပ္ပို္င္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ 
လူမ်ဳိးေရး ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ကို ေလးစားမႈ မထိခိုက္ေစရန္ မည္သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရန္ပံုေငြခြဲေဝမႈစနစ္တစ္ခုကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ ယင္းေဒသမ်ားရွိ 
အခြန္ဘ႑ာ ရွာေဖြမႈကို မက္လံုးေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ မည္သည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္နည္း၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္ အထူးစဥ္းစားစရာမ်ား ရွိသနည္း။

• ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားပိုမိုပါဝင္မႈႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ 
ေနာက္ခံအေျခ အေနမ်ားကို ဆက္ထိန္းထားရန္လိုသနည္း၊ မည္သည့္စနစ္မ်ားရွိဖို႔လိုသနည္း။

• ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနာက္ခံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္း စဥ္ကို စီမံရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါသလား၊ လိုသည္ဆိုပါက 
ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ မည္သို႔ရွိမည္နည္း၊ မည္သူတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႕စည္းၾကမည္နည္း။

• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဘ႑ာေငြစီးဝင္လာသည့္ကိစၥကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္မည့္ 
မူဝါဒတစ္ခုကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၿပီးျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားသံုးစြဲမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရွိသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အထူးစဥ္းစားစရာမ်ား ရွိ/မရွိ။
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