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ဘတ္ေရာ္ဘတ္ဆန္၊ စင္ဒီဂ်ဳိးလင္း(န္) ႏွင့္ ေလာ္ရန္ဒန္း

ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၁၅

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား - ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
(ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅) ဘတ္ေရာ္ဘတ္ဆန္၊ စင္ဒီဂ်ဳိးလင္း(န္) ႏွင့္ ေလာ္ရန္ဒန္းတို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.asiafoundation.org/publication/local-
development-funds-in-myanmar-burmese-version/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ဘတ္ေရာ္ဘတ္ဆန္၊ စင္ဒီဂ်ဳိးလင္း(န္) ႏွင့္ ေလာ္ရန္ဒန္းတို႔၏ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၅)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား - ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအဖြဲ႔- စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔ ၊ 
အက္ရွင္ေအ့ဒ္ ျမန္မာ

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ႏွင့္ အက္ရွင္ေအ့ဒ္ ျမန္မာတို႔မွ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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တစ္။ ။ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား

၁.၁ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းေသာ အစိုးရမ်ားတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရာ၌ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားဆီသို႔ မေရာက္ 
မီ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းေနရသျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္ေလ့ရွိသည္။ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားမွာမူ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ လႊဲေျပာင္းေပး 
ေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး 
တိုက္႐ိုက္က်ေသာ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္ ၎တို႔၏  
ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြဆံုးျဖတ္သံုးစြဲပိုင္ 
ခြင့္အခ်ဳိ႕ စတင္ရရွိလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္း 
ေဆာင္ရည္စသည္တို႔ႏွင့္ ပိုမိုလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလာၾကသည္။ 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ တံတားငယ္ 
မ်ား၊ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားစေသာ ပမာဏေသးငယ္ၿပီး 
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ သံုးသည္။

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို မွန္ကန္စြာဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက အျမင့္ပိုင္းအစိုးရအဆင့္မ်ားမွ 
အေသးစားစီမံခန္႔ ခြဲမႈမ်ားျပဳရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးႏိုင္ၿပီး ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အားလည္း 
ရန္ပံုေငြစီမံသံုးစြဲခြင့္ေပးကာ စြမ္းရည္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစသည္။ 
စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားကိုမူ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
သာ ဆက္လက္ရန္ပံုေငြခ်ထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ ေစသင့္သည္။ ထိုသို႔ 
မဟုတ္ပါက ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ စြမ္းရည္ ရွိၿပီး 
သား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ စြမ္းရည္က် 
ေစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကိုလည္း 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကိုလည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္တို႔ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ 
စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဝန္ပိေစႏိုင္သည္။ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
စီမံခ်က္မ်ားကို ေသးငယ္ၿပီး လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းေအာင္ ကန္႔သတ္ေပး 
ထားႏုိင္ပါက ေဒသခံ လူထုအေနႏွင့္လည္း စီမံခ်က္အရြယ္အစား 
ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အေရးပါေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ ေစတနာအေလွ်ာက္ ပစၥည္း၊ လုပ္အား စသည္တို႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ထည့္ဝင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ လူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ 
လူထု၏တာဝန္ယူစိတ္ကို ျမင့္မားေစၿပီး အဂတိလိုက္စားႏုိင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္။ 

၁.၂ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပုံ

ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရထက္ပိုၿပီး သိနားလည္ႏုိင္သည္ 
ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို အေျခခံ၍ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား 
ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသႏၲရအစိုးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 
လူထုသို႔ အပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို ‘ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည့္ ရန္ပံုေငြ 
မ်ား’ ဟု ေခၚ ျခင္းျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးမားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းသည္။ ထို႔အျပင္ 
ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားသို႔ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးရာ 
တြင္လည္း အလုပ္ျဖစ္ေသာ (effective) စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သည္။၁ 
သို႔ရာတြင္ စရိတ္ထိေရာက္မႈ (efficiency) တြင္မူ အားနည္းခ်က္ 
မ်ားရွိႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနဆဲ ေဒသမ်ားတြင္မူ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို 
သံုးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရ၏အေနအထားကို ပိုမိုအားေကာင္းသြားေစ 
ၿပီး အစုိးရၾသဇာကို တိုးသိလိုျဖစ္ေစသျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ 
ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ကို 
တိုက္႐ိုက္ အေျခခံေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့သင့္ 
သည္။ ယင္းမွာ အယူအဆအရ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ 
တြင္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိႏုိင္သည္။ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားကို ရန္ပံုေငြ 
တိုက္႐ိုက္ခ်ေပး႐ံုျဖင့္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး 
မ်ား ပိုမိုတုိးတက္ျမင့္မားလာမည္ဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ 
ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ ရန္ပံုေငြပမာဏ ႀကီးမားစြာခ်ထားေပးလိုက္ 
ပါက ေဒသတြင္း အာဏာရွိသူမ်ားကသာ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို 
ေမာင္ပိုင္စီးၿပီး ေဒသတြင္း အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ပိုမိုမညီမမွ် 
ျဖစ္သြားေစေသာ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည္။၂

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အျခားရန္ပံုေငြမ်ားကို ေကာင္း 

၁ ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ အဆင့္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈ အမ်ားအျပားရွိ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပဋိပကၡလြန္ကာလသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိျခင္း 
မရွိေသးဘဲ အျငင္းပြားစရာ အဓိကျပႆနာရပ္ႀကီးမ်ား မေျဖရွင္းရေသးဘဲ ရွိေနေသးသည္။

၂ Wong and Guggenheim (2005). Community Driven Development: Decentralization's Accountability Challenge.
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စြာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအတြက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ စုစုေပါင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရရွိေစ 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားေၾကာင့္ 
ေဒသအစိုးရ၏ တာဝန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေဘာင္အျပင္ဘက္၌ 
ရွိေနေသာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ၿပီး ယင္း 
တို႔ကို အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္
သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသအစိုးရ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ အိုမင္း ေဟာင္းႏြမ္း 
လာေသာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစီမံခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း စသည္တို႔မွာလည္း ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြစီမံခ်က္ (Community Driven Development Fund) 
ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပံုမွန္အသံုး 
စရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၃

၁.၃ အာဏာႏွင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား

အာဏာရွိသူမ်ားက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးမႈ ပါဝင္ေစရမည္။ ယင္းကို ရပ္ရြာ လူထုေကာင္စီပံုစံျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထိုေကာင္စီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီေသာ္လည္း 
လူထုက ေကာင္းစြာေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ထားေသာ ေကာင္စီ 
မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ လူထုအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္အညီ 
သံုးစြဲေစရန္အတြက္ အာမခံေပးရန္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လက္ခံ 
ထားေသာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ထိုေကာင္စီ 
မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လူထုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ပါဝင္ေသာ 
နည္းမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရၿပီး အစိုးရခန္႔သူမ်ား 
မျဖစ္ေစရ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထု က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ သိနားလည္ျခင္း စီမံခ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း 
မ်ားျဖင့္ ပိုမုိတက္ႂကြေသာ၊ တာဝန္ယူေသာ ရပ္ရြာလူထုျဖစ္လာၿပီး 
ယင္းအခ်က္က ရန္ပံုေငြမ်ား၏ ေငြေၾကး တန္ဖိုးသက္သက္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္ ေစသည္။ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အစိုးရအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းအခ်က္သည့္ ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္။ ယင္းေဒသ 
မ်ားတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အစိုးရကို တာဝန္ရွိေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအေနႏွင့္ မယူဆဘဲ ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္ 

က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအျဖစ္သာ ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားမွတဆင့္ 
ေဒသ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံလူထုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ 
ရန္ပံုေငြပမာဏ သည္ ေဒသတြင္းရွိ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကိုလည္း 
ေျပာင္းလဲသြားေစသည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ 
ေပးျခင္းသည္ ယင္းအာဏာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အာဏာပိုႀကီး 
ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူထုႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား 
သည္ ရန္ပံုေငြ ဆံုးျဖတ္သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိမွသာ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္အာဏာရွိသည္ ဟု ဆိုႏုိင္မည္။ 
အကယ္၍ ရန္ပံုေငြဆံုးျဖတ္ခြင့္သည္ အထက္အဆင့္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလက္တြင္သာ ရွိေနပါက အထက္မွ ေရြးခ်ယ္ 
လိုက္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ အံဝင္ဂြင္က် 
ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ေပမည္။ 

၁.၄ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြသည္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
အမ်ဳိးအစားတစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရွိ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
ကာ ရန္ပံုေငြ ခ်ထားေပးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၫႊန္ၾကားေသာ ရန္ပံုေငြ 
အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ေပၚေပါက္ရ 
ျခင္းအေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ 
ရာ မဲဆႏၵနယ္ေဒသ၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားကို သိနားလည္ၿပီး 
ထိုျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု 
ယူဆ၍ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ရာတြင္ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားေၾကာင့္ အျငင္းပြား 
မႈမ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ရသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရစနစ္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္း 
ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ထိုေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒ 
မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို        
တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္စီမံေစျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းက႑ႏွစ္ခုၾကားမွ စည္းကို ေဝဝါးသြားေစသည္။

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတုိ႔အပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား 
ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာသံုးရပ္ ခြဲေဝက်င့္သံုးမႈကို ထိခိုက္ 
ေစျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၏ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အားနည္းေစ 
ျခင္း၊ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး 

၃ Wong and Guggenheim (2005), Community Driven Development: Decentralization's Accountability Challenge.
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စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလွ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
ရန္ပံုေငြခြဲေဝေပးမႈ မတူပါက ညီမွ်မႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း စသည္ 
တို႔ကို ေတြ ႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ မဲဝယ္ျခင္းမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြား 
အေျခခံ အုပ္စုဖြဲ႕ေသာ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားလာေစေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ ႔ရသည္။ 
မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကို ၁၉၉ဝ ကတည္းက စတင္ 
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ား တင္ျပမႈမ်ား 
အရ ဖိလစ္ပိုင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ အရည္ 
အေသြးကို အကဲခတ္ရာ၌ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ မည္မွ် စြမ္းေဆာင္ 
ႏုိင္သည္ကို မၾကည့္ဘဲ မိမိတို႔ မဲဆႏၵနယ္သို႔ ရန္ပံုေငြ မည္မွ် 
မ်ားမ်ား သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ကို ၾကည့္၍ အကဲခတ္ၾက 
ေၾကာင္း သိရသည္။

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ 
အသံုးခ်လိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား ၏ ပမာဏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္မ်ားျပားလာရျခင္း၏ 
အဓိက ေမာင္းႏွင္အားပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ၾကားတြင္ 
ဖိလစ္ပိုုင္ႏုိင္ငံ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ 
ခ်ထားေပးေသာ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမွာ ေျခာက္ဆအထိ 
တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။၄ အလားတူပင္ ၂ဝဝ၆ မွ ၂ဝ၁၂ 
ၾကား ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ခ်ထား 
ေပးမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃,ဝဝဝ မွ ၁၈၅,၁၈၅ အထိ 
ျမင့္တက္ခဲ့သည္။၅ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြပမာဏ တိုးတက္ 
မ်ားျပားသည္ႏွင့္အမွ် ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပးရေသာ အခ်ိန္မွာလည္း ပိုမို မ်ားျပားလာၿပီး 
ဥပေဒျပဳေရး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။၆ ထို႔အျပင္ မဲဆႏၵနယ္   
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ပမာဏႀကီးမားလာၿပီးေနာက္တြင္ 
ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္ခက္ခဲတက္ၿပီး 
ျပန္လည္ေလွ်ာ့့ခ်ပါကလည္း ထိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ 
လူႀကိဳက္မ်ားမႈ ေသခ်ာေပါက္ထိခုိက္မည္ ျဖစ္သည္။ ပမာဏ 
ႀကီးမားေသာ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ဆုတ္ယုတ္ 
က်ဆင္းေစေသာ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈလည္းရွိသည္။ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြကို မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမွတစ္ဆင့္ ခ်ေပးျခင္း 

သည္ ဝန္ႀကီးဌာနရန္ပံုေငြမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစၿပီး ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ ေသာစနစ္မ်ားကုိ 
ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကိုလည္း 
ေလွ်ာ့က်ထိခိုက္ေစသည္။ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ မဲဆႏၵ 
နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစီမံခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို အစိုးရစနစ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကို ခြဲျခားထားရန္လိုသည့္ ေရရွည္လိုအပ္ 
ခ်က္ ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ႏွစ္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား

၂.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဓိက ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား 
ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစနစ္မ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ‘ လူထုဗဟိုျပဳဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ’ မူဝါဒသည္ 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ အဓိက 
တြန္းအား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
ဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္ အတြင္း၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ေပးထားသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရး ရန္ပံုေငြမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
လံုးဝ အသစ္အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ၁၉၆၂ တြင္ ေတာ္လွန္ေရး 
ေကာင္စီအစိုးရသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံု 
ေငြကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးတြင္ လူထုပါဝင္မႈႏွင့္ ထည့္ဝင္မႈ 
တို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ 
တြင္မူ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကို ဗဟိုအစိုးရမွ 
တိုက္႐ိုက္လမ္းၫႊန္မႈက အဓိကျဖစ္ေနၿပီး ရပ္ရြာလူထု၏ ထည့္ဝင္ 
မႈမွာလည္း လူထု၏ ေစတနာဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္ေခ်။

လက္ရွိ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး  ရန္ပံုေငြမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈျမင့္မားၿပီး လူထုအေျချပဳ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာ 
ေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို အားေပး 
ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ရန္ပံုေငြ၊ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြသုံးခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အက်ယ္ 
အျပန္႔ေတြ႕ရေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖစ္သည္။၈ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ် 
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၇ ျပည္သူဗဟုိျပဳဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဟူေသာ စကားရပ္သည္ အလြန္အသံုးမ်ားေသာ စကားရပ္ျဖစ္သည္။ ‘သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား’ (ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၃) တြင္လည္း 

ၾကည့္ႏိုင္သည္။
၈ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးကို ရည္ရြယ္သည့္ အျခားရန္ပံုေငြမ်ားရွိေသးသည္ကို သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ေဒသအနည္းငယ္တြင္သာ ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားမွာလည္း အစဥ္အလာ ေဒသႏၲရဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစနစ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနသည္။ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဒသႏၲရဖြံ ႔ၿဖိဳး 
ေရး ရန္ပံုေငြသံုးရပ္သည္ပင္လွ်င္ တိက်ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္းဆိုပါက ေဒသႏၲရဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားဟု အတိအက်မဆိုႏုိင္ေတာ့ေပ။ 
အေၾကာင္းမွာ ရန္ပံုေငြအၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ရွိမေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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ေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြတို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာ အုပ္စုေကာ္မတီမ်ားက လုိအပ္ခ်က္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ 
ျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ အေရးပါ 
ေသာေနရာမ်ား၌ ရွိၾကသည္။ အဓိကအက်ဆံုး ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား၏ အေသးစိတ္မ်ားကို လာမည့္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။

၂.၂ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၃- ၁၄ 
ဘ႑ာႏွစ္၌ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းကို 
သမၼတက ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအာဏာ 
အပ္ႏွင္းထားသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု 
ဆိုေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။၉ 

ျပင္ဆင္မႈအခ်ဳိ႕  ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ 
ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္းတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့့္ ပတ္သက္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားစြာ ခ်ထားေပးခဲ့ 
သည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂ဝ၁၄-၁၅ 
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခ့ဲဲၿပီး ယင္းတြင္ ရန္ပံုေငြ စီမံ 
ခန္႔ခြဲရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပိုမို ထည့္သြင္း 
ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္မႈ အခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕ 
ထည့္သြင္း ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။

မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု

အေသးစား အေျခခံံ
အေဆာက္အဦ စီမံခ်က္မ်ား 
တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
‘အျခားဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ား’

စီမံခ်က္/က႑ ဦးစားေပးမႈမ်ား (၁) ေရရရွိေရး 
(၂) ေက်းလက္ ေဒသရွိ 
လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း 
(၃) ‘အျခားအဓိကက်ေသာ 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ား’

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ က်ပ္ ၃၃ ဘီလ်ံ

ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြ

အျမင့္ဆံုးစီမံခ်က္အရြယ္အစား က်ပ္ငါးသန္း

ပထဝီေဒသအလိုက္ ခြဲေဝမႈ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ 
ၿမိ ႕ဳနယ္အတြက္က်ပ္သန္း ၁ဝဝ စီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္အားကို ေက်းရြာမ်ားမွ 
ရရွိသည္။

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ 
‘စာရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕’

မဲဆႏၵနယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ အငယ္စားမ်ားကုိ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ 
က စီမံခန္႔ခြဲသည္။၁၀ ၿမိဳ႕နယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးပါဝင္ၿပီး ၎တို႔႔အထဲမွတစ္ဦးက ဥကၠဌ 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ စီမံခ်က္ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျပင္ဆင္/စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ဇကာတင္ အဆိုျပဳ 
လႊာမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္၌ ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၿပီး၁၁ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ား ေဖာ္ထုတ္စုေဆာင္းေရးစနစ္အရ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။၁၂ မည္သည့္စီမံံခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့ 
မညက္ိမု ူလႊတ္ေတာ ္ကိယုစ္ားလယ္ွကပင ္အၿပီးသတဆ္ံုးျဖတ္ခ်က္ 
ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လက္ရွိဥပေဒက ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ကို        
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း 
မရွိေခ်။ ရန္ပံုေငြလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ မ်ားစြာ 
မီွတည္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္စံံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲၾကေလ့ရွိသည္။

၉ Nixon, Hamish, and Cindy Joelene (2014). Fiscal Decentralization in Myanmar: Towards a roadmap for reform.
၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ စီမံမႈအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္ 

ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ မေရာေထြးေစလိုပါ။
၁၁ ေကာ္မတီ၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ဂ) ႏွင့္ (ည) တြင္ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားသည္။
၁၂ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္စုေဆာင္းေရးစနစ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအားလံုးကို အစည္းအေဝးေခၚၿပီး ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ 

ႏွင့္ လုပ္လိုသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေစသည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သို႔မဟုတ္ ရြာမိရြာဖမ်ားအား ရြာလိုအပ္ခ်က္ကို 
စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစတင္ျပေစၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းေပးသည္။
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ရပ္ရြာမွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ 
မူတည္ၿပီးစီမံခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးေရြးတယ္။ တကယ္လို႔ အက်ဳိး 
ခံစားခြင့္ ရွိသူ အမ်ားႀကီးပါေနရင္ ဒီစီမံခ်က္ကို ေရြးလိုက္တာပဲ။ ၁၃

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို ကိုင္စြဲ 
ထားေသာ္လည္း ဇကာတင္စီမံခ်က္စာရင္းကို ၿမိဳ႕နယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားက စီမံခ်က္မ်ား ထပ္ေနျခင္း ရွိ/ မရွိ သံုးသပ္ၿပီး လက္မွတ္ေရး 
ထိုးေပးဖို႔လိုသည္။ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ရပ္ရြာလူထု ေကာင္စီ 
ကို တာဝန္ေပးအပ္ပါက ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ရန္ပံုေငြစနစ္
တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး၊ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၏ ဘံုအားနည္း 
ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ၿပီး ျဖစ္ေပမည္။

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာ 
ရပ္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားစရာမ်ား

• မဲဆႏၵနယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ပိုင္ခြင့္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ရွိေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္သူမွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား ျဖစ္ 
ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသည္ ေဒသႏၲရဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကို အတိအက် လိုက္နာျခင္းမရွိပါ။

• မဲဆႏၵနယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ 
အတြက္ မေတာ္မတရား သံုးစြဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵ 
နယ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကို အဆိုပါ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာေသာ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ရွိလာေစရန္ 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ထားသင့္သည္။

• လက္ရွိဥပေဒတြင္ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စီမံခ်က္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဝဝါးေနၿပီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ဂတိတရားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။

• မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုုသေဘာထား စစ္တမ္း 
တစ္ရပ္ တြင၁္၄ ရန္ပံုေငြႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး လူထုသိနားလည္မႈမွာ 

အလြန္နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရ ွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ 
ရပ္ရြာ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လူထုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ ေဒါင့္ေစ့ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာ လူထုအသိပညာေပး 
အစီစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

• ဥပေဒတြင္ မဲဆႏၵနယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၏ အရြယ္အစားကို 
ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြပမာဏကို ၿမိဳ႕နယ္ 
အရြယ္အစားႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ 
သတ္မွတ္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားမွ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြသည္ 
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္သြားခဲ့ 
ေသာ သာဓကမ်ားရွိသည္။ မဲဆႏၵနယဖ္ြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား 
ကို အတုိးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပံုေသတသမတ္တည္း 
ထားျခင္းထက္စာလွ်င္ သီအိုရီအရ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ပိုမိုု 
ထိေရာက္စြာ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း  
ရန္ပံုေငြကို ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ခံရမည့္အႏၲရာယ္ကို ပိုမို 
ျမင့္မားေစႏုိင္သည္။

၂.၃ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြကို ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၁ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းပါ ဦးစားေပး 
က႑ႀကီးမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး  
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ  အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာအေျခခံမ်ား 
မရွိခင္ကတည္းက ရန္ပံုေငြကို စတင္ခ်ထား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုုေငြ၏ အရြယ္အစား၊ အသံုးျပဳပံု ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံတို႔ကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ 
လည္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမဦးဆံုးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို တာဝန္ေပး 
အပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြကို မည္သို႔သံုးစြဲသင့္သည္ဟူေသာ 
တိက်သည့္လမ္းၫႊန္မႈမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး 
မႈစနစ္မ်ား မရွိခဲဲ့သလို စီမံခ်က္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ေခ်းေငြခ်ထားေပးမႈ 
တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့ေပ။

၁၃ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
၁၄ Myanmar Egress (2013). Public Opinion Poll of Approved National Budget Bill for 2013/2014 FY
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ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု ဦးစားေပးက႑ႀကီး ၈ ခုႏွင့္အညီ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္

စီမံခ်က္/က႑ 
ဦးစားေပးမ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆင္းရဲမြဲဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေကာ္မတီသို႔ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း 
တြင္ ဦးစားေပးက႑ႀကီး ၈ ခု ၁၅

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
ရန္ပံုေငြ

ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ

အျမင့္ဆံုးစီမံခ်က္ ပမာဏ မသတ္မွတ္ထား

ပထဝီေဒသအလိုက္ ခြဲေဝမႈ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္- ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ၁ ဘီလ်ံက်ပ္၊ 
ႁခြင္းခ်က္- ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္
၃ ဘီလ်ံက်ပ္

ပထဝီေဒသအလိုက္ ခြဲေဝမႈ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္- ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု ၁ ဘီလ်ံက်ပ္၊ 
ႁခြင္းခ်က္- ခ်င္းျပည္ နယ္အတြက္ 
၅ ဘီလ်ံ၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အတြက္ ၁၅ ဘီလ်ံစီ၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ၄ ဘီလ်ံက်ပ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ 
မ်ားမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီငယ္မ်ား
ျဖစ္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားက 
တခါတရံ လုပ္အားျဖင့္ 
ထည့္ဝင္ေလ့ရွိိသည္။

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္

၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ စီမံခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရန္ပံုေငြကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
အၾကားတြင္ ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔တြင္ 

ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးသူျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြကို 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား အညီအမွ် ခြဲေဝေပးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က 
ဆင္းရဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြ ပိုမိုခ်ထားေပးၾကသည္။ 
ရန္ပံုေငြခြဲေဝေပးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ 
ပံုေသနည္းမ်ားမရွိပဲ အၿပီးသတ္ခြဲေဝရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္း 
ပမာဏမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားက မေဆာင္ရြက္ပါက ၎တို႔အစား 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ 
ရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းၿပီး ရပ္ရြာ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို 
အားေပးပံ့ပိုးႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိႏိုင္ေပ။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားစရာမ်ား

• ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြကို ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး လက္ေတြ႕လည္း ျဖစ္ေနေသာ္ 
လည္း ရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္မွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္ အထက္အဆင့္မ်ားတြင္ရွိေနသေရြ႕ 
ထိုသို႔ေဒသႏၲရ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အၿမဲတမ္းအာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

• ရန္ပံုေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ကြဲျပား 
ျခားနားမႈ မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစသလို ထိုရန္ပံုေငြ ဆက္လက္ 
တည္တံ့မႈ ရွိ၊ မရွိ ကိုလည္း အာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အၾကားတြင္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပံုေငြကို လက္ရွိ ခြဲေဝေပးေန 
သည့္ ပံုစံမွာ ထိေရာက္မႈမရွိ႐ံုမွ်မက ‘တစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် 
ဆင္းရဲမႈႏႈန္းေပၚ အေျခခံၿပီးၾကည့္ပါက ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
အၾကား ရန္ပံုေငြရရွိမႈ အေျခအေန မ်ားစြာကြာဟေနသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။’၁၆ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြမွ လူတစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် 
၁၃၆ က်ပ္ႏႈန္း ရရွိေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လိုအပ္ခ်က္ ပိုျမင့္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် 
၁ဝ,၄၄၅ က်ပ္ႏႈန္း ရရွိေနသည္။ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္း အေပၚ 
အေျခခံ၍ ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေသာ ပံုေသနည္းကို ထားရွိ 

၁၅ ၎တို႔မွာ- (၁) စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ (၂) ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ အသားထုတ္လုပ္ေရး၊ (၃) ေက်းလက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၄) အေသးစား 
ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၅) ေက်းလက္သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၆) ေက်းလက္ လူမႈ-စီးပြားက႑၊ (၇) ေက်းလက္ စြမ္းအင္က႑၊ (၈) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁၆ Nixon and Jolene (2014). Fiscal Decentralization in Myanmar: Towards a roadmap for reform. 
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က်င့္သံုးပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြကို ပိုုမို 
မွ်တစြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

• ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြသည္ အစဥ္အလာ ဝန္ႀကီး 
ဌာန ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္ သီးျခားစီ ရွိေနေသာ 
ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအရ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက စိုးရိမ္ 
ပူပန္ေနၾကသည္။

 
၂.၄ ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ

ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္း 
ခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲၿပီး 
အစိုးရအဖြဲ႕ ပံုစံသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံေပါင္းျဖည့္ထားသည္။ ရန္ပံုေငြ 
အသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ လူမႈ၊ စီးပြားႏွင့္  
႐ုပ္ဝတၳဳဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘဝအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား 
လာေစျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ျပဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ ကြာဟေနျခင္းကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္
မ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္

စီမံခ်က္/က႑ 
ဦးစားေပးမ်ား

တရားဝင္ဦးစားေပးက႑မ်ားကို 
မသိရွိရေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေျမသစ္ 
ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခား 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ 
အသံုးျပဳသည္။ သို႔ ရာတြင္ 
ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္ အျခား 
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူညီမႈမရွိရန္ 
ေတာ့လိုသည္။

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္- က်ပ္ ၂၅၄.၅ 
သန္း၊ ၂ဝ၁၂- ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္-
က်ပ္ ၃၂၉.၅ သန္း

ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ကြဲျပားသည္။

အျမင့္ဆံုးစီမံခ်က္ ပမာဏ က်ပ္ ၁ဝ သန္းမွ သန္း ၂ဝ

ပထဝီေဒသအလိုက္ ခြဲေဝမႈ ၿမိ ႕ဳနယ္တုိင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမွ အနည္းႏွင့္အမ်ား 
ဆုိသလုိ ခြေဲဝရရိွၾကသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ရြာသူရြာသားမ်ားက လုပ္အားျဖင့္ 
ထည့္ဝင္ေလ့ရွိိသည္

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္သစ္တြင္ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳေတာ့ေခ်။ ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်ထား 
ေပးမည့္ ရန္ပံုေငြသည္ တင္ျပလာေသာ စီမံခ်က္ အေရအတြက္ 
ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို မည္သို႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ 
ရန္ပံုေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္စင္ေအာင္ 
သံုးစြဲၾကရသည္။ ပိုလွ်ံေသာ ရန္ပံု ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ 
ျပန္လည္ေပးသြင္းရသျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ပိုလွ်ံ ျခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ 
ပင္ ျဖစ္သည္။
စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး 
ဌာနက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီေလးခုသို႔ ေဆြးေႏြးရန္ 
ေပးပို႔သည္။ ထို႔ေနာက္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရမ်ားသို႔ ဆက္လက္ေပးပုိ႔သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပက္ စမီခံ်က ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္ ့ရနပ္ံုေငြခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းကိ ု
ဆံုးျဖတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာမူ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဦးစီးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစီမံခ်က္မ်ား၏ အရြယ္အစားမွာ ေသးငယ္ 
ၿပီး စီမံခ်က္တန္ဖိုး၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ရပ္ရြာလူထု၏ ပစၥည္း 
သို႔မဟုတ္ လုပ္အားထည့္ဝင္မႈ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထည့္ဝင္မႈ အခ်ဳိး 
အစားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ၿပီး စီမံ ခ်က္ရန္ပံုေငြတန္ဖိုး၏ ၃ဝ% မွ 
၅ဝဝ% အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။၁၇ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး အက်ဳိး 
ခံစားရမည့္သူမ်ားက အမ်ားဆံုးထည့္ဝင္ရသည့္ ပံုစံကို က်င့္သံုး 
သည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စဥ္းစားစရာမ်ား

 • ရန္ပံုေငြပမာဏေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္ စီမံခ်က္အရြယ္ 
အစားမ်ားမွာလည္း ေသးငယ္ၿပီး ေဒသလိုအပ္ခ်က္ကို 
ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မႈရွိ/မရွိ မေသခ်ာေပ။ ရန္ပံုေငြ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး လူထု 
ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
မွ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ 

၁၇ လူေတြ ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန
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မ်ားကိုရယူျခင္း စသည္ျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

 • ရပ္ရြာမွထည့္ဝင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူထုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ 
မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းထားသင့္သည္။

၂.၅ ေက်းလက္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ 
ေက်းလက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအစီအစဥ္သည္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ 
က႑စံု ေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အစီအစဥ္ 
ကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။၁၈ အစိုးရႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေက်းရြာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား 
သည္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားအဆင့္ ျဖစ္မလာပဲ ေက်းရြာမွာ 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းစာရင္းျပဳစုထားျခင္း 
အဆင့္၌သာ ရွိသည္က မ်ားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။၁၉ ယခု မိုဒယ္ 
(model) သည္ ေက်းရြာမ်ားအား ေက်းရြာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး 
အမ်ဳိးသား အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
ႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု ေက်းရြာမ်ားမွ မိသားစုမ်ား၏ 
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ
မြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္
ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား
ကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြ
ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး

စီမံခ်က္/က႑ 
ဦးစားေပးမ်ား

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသ
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃ဝ၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ 
ေက်းရြာေပါင္း ၆၃၈၉၉ အတြက္ 
အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အဦ 
စီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ မသိရ ၂၀

ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာန

အျမင့္ဆံုးစီမံခ်က္ ပမာဏ မသိရ

ပထဝီေဒသအလိုက္ ခြဲေဝမႈ ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ 
က်ပ္သိန္းတစ္ရာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုေက်းရြာ
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီက အတည္ျပဳၿပီး 
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန 
က တာဝန္ယူသည္။

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း ရပ္ရြာလူမႈစာရင္းစစ္

ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေက်းရြာ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (VDC) မွ ေရးဆြဲထားေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔တင္သြင္းၿပီး ၿမိ ႕ဳနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဦးစီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
က႑စံု စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕က စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
ခ်ထားေပးေရးကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း 
မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဖာ္ ထုတ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
က႑စံု ေပါင္းစပ္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကို 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာရပ္ 
မ်ား ႏွင့္ စဥ္းစားစရာမ်ား

• လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ရန္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း၏ 
အဆင့္မ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ 
အျခားေသာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းခ်င္း 
ထပ္ေနႏိုင္သည္။

• ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းသည္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ယင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥခြံထဲမွ မထြက္ရ 

၁၈ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၉ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး စီမံကိန္းလမ္းညႊန္ခ်က္၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၃ ေမ ၂ဝ၁၅
၂၀ ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွာ အသစ္ျဖစ္ၿပီး ယခုစာတမ္းေရးသားခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၌သာ စတင္ေဆာင္ရြက္ရေသးသျဖင့္ ရန္ပံုေငြပမာဏကို မသိျခင္းျဖစ္သည္။
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ေသးေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေက်းလက္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေစ 
လိုပါက အျခားေသာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိ္တ္ဆက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဗဟို 
အစိုးရမွ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ လမ္းၫႊန္ေပးရမည္။

• ကနဦးစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဒသ 
တြင္း စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေက်းရြာ အဆင့္ 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လို 
သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ 
မ်ား ႏွစ္မ်ဳိး စလံုးလည္း လိုအပ္သည္။၂၁

၂.၆ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထု ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံ 
ခ်က္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကမ ၻာ့ဘဏ္၏ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထုဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
စီမံခ်က္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
ရြက္သည္။ စီမံခ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခု၌ ကနဦး စတင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။ စီမံခ်က္မွာ ေက်းလက္လူမႈ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအား ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ ရာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
လည္း ပိုမိုအေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထုဖြံ ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု လူထုဗဟိုျပဳဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံံ့ပိုးကူညီရန္ႏွင့္ 
ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ေန 
ျပည္သူမ်ားအား အေျခခံ 
အေဆာက္အဦႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကို လက္လွမ္းမီ သံုးစြဲႏုိင္မႈ ပိုမို 
တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

စီမံခ်က္/က႑ 
ဦးစားေပးမ်ား

ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေဆာက္အဦႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ မူလက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာ
အေျချပဳလူထုဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ 
သည္ ကမ ၻာ့ဘဏ္ (International 
Development Association (IDA) 
မွ ေဒၚလာ သန္း- ၈ဝ ပံ့ပိုးေငြ
ရရွိသည္။ ျမန္မာအစုိးရမွလည္း 
ေဒၚလာ ၆.၃ သန္း ရန္ပံုေငြ ရရွိခဲ့ 
သည္။ အျခား ရန္ပံုေငြမ်ားမွာ 
အီတလီ အစိုးရ၏ ေခ်းေငြႏွင့္

ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းပမာဏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လူမႈဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမွ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြ 
တိုးခ်ဲ႕မႈကို ၂၀၁၅ ႏွစ္လည္တြင္ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အျမင့္ဆံုးစီမံခ်က္ ပမာဏ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသည္ လူဦးေရေပၚ 
မူတည္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္းေထာက္ပံ့ 
ေငြမ်ားရရွိသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု 
ငယ္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး 
က်ပ္သန္း ၂ဝ မွ ေက်းရြာအုပ္စုႀကီး 
မ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း 
၁၂ဝ အထိ ရရွိၾကသည္။၂၂

ပထဝီေဒသအလိုက္ ခြဲေဝမႈ ထုိရန္ပုံေငြကုိ လက္ရိွၿမိ ႕ဳနယ္ 
၉ ၿမိ ႕ဳနယ္တြင္ ကနဦးစမ္းသပ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ 
ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ရန္ပုံေငြပမာဏကုိ 
၂ဝ၁၅ ႏွစ္လည္တြင္ အတည္ျပဳေပး 
ခ့ဲၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလ 
အတြက္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔ရိွ ၿမိ ႕ဳနယ္ေပါင္း ၆၄ 
ၿမိ ႕ဳနယ္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ 
ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား
အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာ 
လူထုက ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည္။ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ရပ္ရြာ 
အမ်ားစုသည္ စီမံခ်က္မ်ားကို 
ကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ စီမံခ်က္၏ 
အတန္ငယ္ခက္ခဲေသာအပိုင္းမ်ား
တြင္မူ ျပင္ပ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည္။၂၃

၂၁ Rahman (2015). ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဓိကရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား- လဲလူးအိုင္ေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာ၊ ေက်း
ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၉ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၅ စာမ်က္ႏွာ ၄

၂၂ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရပ္ရြာလူမႈအေျချပဳ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြဲ (၂ဝ၁၄)၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ။
 http://cdd.drdmyanmar.org/eng/project-manuals/
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စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္း ဘ႑ာေရးအရ စာရင္းစစ္ျခင္းကို 
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက 
ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီမံခ်က္၏
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ျပည္သူအမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။၂၄

စီမံခ်က္သည္ ေအာက္ေျခမွစတင္ေသာ ျပည္သူလူထုဗဟိုျပဳ စီမံ 
ကိန္းေရးဆြဲေရးမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစိုးရ၏စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ 
လည္း ရည္ရြယ္သည္။၂၅  အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာ အေျချပဳလူထု 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ကို ေဒသႏၲရ ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ္လည္း ယင္းတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္ရွိၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုမွ စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္း ျဖစ္ကာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္လည္းတရားဝင္ သတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိသျဖင့္ အျခားေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထုဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ 
ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ား

• အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထဖုြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ 
သည္ ကနဦး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္တြင္သာ ရွိေသး 
ေသာေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြ၏ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္ႏုိင္မႈကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ေစာေနေသး 
သည္။

• စီမံခ်က္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ 
ေဆးမႈႏွင့္ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ 
ထားရွိၿပီး ေဒသအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ စီစဥ္ထားရွိမႈအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ 
ထိုတရားဝင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္း 
ပါဝင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားကို အတိ 
အလင္းထည့္သြင္းထားၿပီး အျခားေသာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ၎ 
အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါ သည္။

• အျခားေသာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 

အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
ႏွင့္ ၿမိ ႕ဳနယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဓိက 
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
လူထဖုြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မွာမူ အျခားေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
တက္ႂကြမႈ အားနည္းသည္ဟု ယူဆရေသာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကို 
အဓိကအားထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သည္။၂၆

၂.၇ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ႏွင့္ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား ဆက္လက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 
ၾကရန္ ပိုအေရးႀကီးလာသည္။ ၎တို႔တစ္ခုခ်င္းစီသည္ သီးျခား 
ေပါက္ဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တေပါင္းတစည္းတည္းရွိေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ေပ။ 
အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ ဝန္းက်င္ 
သည္ ပကတိတန္ဖိုးအရ ျမင့္မားတိုးတက္လာသလို စီမံခန္႔ခြဲရာ 
တြင္ အစိတ္စိတ္အပိုင္းပိုင္းျဖစ္ေနၿပီး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလည္း ပိုႀကီး 
ေစသည္။ ရန္ပံုေငြတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးျခား စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား 
ရွိေနေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
လည္း အခ်င္းခ်င္းထပ္တူက်ေနႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
ေကာ္မတီ အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္တည္း တည္ေထာင္ ထားရျခင္း 
ေၾကာင့္လည္း ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား 
အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ျဖစ္ 
ေစသည္။

၂.၈ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့ ေသာ စနစ္မ်ား

အစိုးရက ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ 
ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကိုသာ သီးသန္႔သံုးစြဲျခင္း မဟုတ္ 
ေပ။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္း ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ျခင္း ထပ္တူက်ႏုိင္ေသာ ရန္ပံုေငြ 
စနစ္မ်ားရွိေနၿပီး ေကာ္မတီမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို 
အလားတူလိုအပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုသို႔မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အထူးထင္ရွားေသာ 

၂၃ အီးေမးလ္ ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Nik Myint၊ အႀကီးတန္း လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္၊ ကမာၻဘဏ္၊ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၅။
 ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၉ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၅ စာမ်က္ႏွာ ၄
၂၄ http://www.worldbank.org/projects/P132500/myanmar-national-community-driven-development-project?lang=en တြင္ၾကည့္ပါ။
၂၅ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ရပ္ရြာလူမႈအေျချပဳ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄။
၂၆ ၂ဝ၁၄ တြင္ UNDP သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေဒသႏရၱအစုိးရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေကာ္မတီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နိမ့္က်ျခင္းမ်ားကို သုေတသနစာတမ္းအတြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။



 |  11  |

အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြတို႔ ျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔ကို ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားအျဖစ္ အတိအက် 
မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ေက်းလကဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္ႏုိင္မႈ ႀကီးမားသလို တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ 
ဝန္ပိုးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ မ်ားျပားလာေစမည္လည္းျဖစ္သည္။

ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပုံေငြ

၂ဝ၁၄/၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ 
ေက်းရြာအဆင့္တြင္ မတည္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြမ်ား ထူေထာင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြကို စတင္ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန 
အရာရွိက ေက်းရြာသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို တာဝန္ယူၿပီး 
ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ရသည္။၂၇ ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြသည္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ 
ေသာ လူဦးေရအတြက္ (ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ 
သန္း ၃၀ အထိ) ပမာဏႀကီးမားေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
သံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သီးသီးသန္႔သန္႔ ပမာဏမ်ားျပားစြာ 
ခ်ထားေပးျခင္းသက္သက္ကို မူအားျဖင့္ မေကာင္းဟု မဆိုႏုိင္ 
ေသာ္လည္း ေက်းရြာငယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက လိုအပ္သည္ 
ထက္ပိုမိုၿပီး ေခ်းေငြမ်ားရရွိေနခ်ိန္၌ လူဦးေရမ်ားေသာ ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာမူ မလံုမေလာက္ ရရွိသျဖင့္ မမွ်တဟု 
ထင္ျမင္ႏုိင္သည္။၂၈

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးေခ်းေငြအစီအစဥ္

သမဝါယမအသင္းမ်ားသည္ အစိုးရ ေက်းလကဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သမ 
ဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးေခ်းေငြအစီအစဥ္သည္ အသင္း 
ဝင္မ်ားအတြက္ ေငြစုေငြေခ်းအစု အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ သမဝါယမ 
အသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသင္းဝင္မ်ားအား အလြန္လိုအပ္ေန 
ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြ 
မ်ားကို ထုတ္ယူေခ်းငွားမႈရွိ ျခင္းေၾကာင့္ အစီအစဥ္အတြက္ 
ဝယ္လိုအားရွိၿပီး အသံုးဝင္မႈအခ်ဳိ႕ လည္းရွိေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိမ်ား၏ အဆိုအရ ေခ်းေငြပမာဏ 
က်ပ္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ သည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိ္းစရိတ္ 
အသံုးျပဳရန္ အလြန္နည္းပါးေသာ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ၾကသည္။ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနသည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခ်းငွား 
သူမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅ဝဝ,ဝဝဝ အထိ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂.၉ ရပ္ရြာလူထုလိုအပ္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး စီစဥ္ 
ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ အဓိကက်ေသာ မ်က္ႏွာစာ 
တစ္ရပ္မွာ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေအာက္ေျခမွစတင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို တစ္ထပ္တည္း 
က်ေအာင္လုပ္ေရးမွာ လြယ္ကူေသာ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ အစဥ္အလာထက္ ေအာက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
သည္ လူထုပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ စနစ္ 
မ်ားႏွင့္မူ ဖီလာဆန္႔က်င္ ျဖစ္ေနသည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုမ်ားကို ေျပာင္းလဲ 
ပစ္ဖို႔လိုသလို အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
ဦးစားေပးစီစဥ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းထားျဖင့္ အစိုးရျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ 
သတ္ မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ဆက္လကဖ္ြံ႕ ၿဖိဳး
တိုးတက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ တေျပးညီ 
မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထဖုြံ႕ ၿဖိဳးေရး
စီမံခ်က္မွလြဲၿပီး လူထုပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြ အပိုခ်ထား 
ေပးျခင္း မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး 
သက္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြတစ္ခုခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ေနရာ 

၂၇ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေက်းရြာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ လက္စြဲကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
၂၈ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ျမစိမ္းေရာင္ရန္ပံုေငြ ေက်းရြာကို သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃ဝ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ အိမ္ေထာင္တစ္စုကို 

၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ အခ်ိဳးက်ရရွိမည္။
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ပံုစံ- ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစနစ္မ်ား၏ စံနမူနာလိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ပံုစံ

ေက်းရြာ

ေက်းရြာအုပ္စု

ၿမိဳ႕နယ္

ရပ္ရြာလူထု

ေက်းရြာအုပ္စုလုိအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္မႈ

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား

ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ေထာက္ကူ ေကာ္မတီ
လိုအပ္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးစီစဥ္ျခင္း

ေက်းရြာစုံညီအစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရြာမရြာဖမ်ားသာ
ပါေသာ အစည္းအေဝး

လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မွ 

စီမံခ်က္အဆုိျပဳလႊာ
စုေဆာင္းျခင္း၊ 

မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး
ေထာက္ကူ ေကာ္မတီ 
လုိအပ္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ 

ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပး 
စီစဥ္ျခင္း

ေထြ/အုပ္မွ စီမံခ်က္ 
အဆိုျပဳလႊာ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲျခင္း

၂၉ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဖြြဲ႕ထားၿပီး သမၼတအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးက ေက်းရြာအုပ္စုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္ေအာက္တြင္ 
အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။

ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူ 
ထုကို ေပါင္းကူးေပးေနၿပီး လူမႈစီးပြားဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ 

ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အႀကံျပဳေပးေနေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။၂၉

ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခ်က္ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ အတူတကြ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ထပ္ျပန္တလဲလဲ 
ေဆာင္ရြက္ရေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ရပ္ရြာလူထုုႏွင့္ ကြင္းဆင္း 
ေတြ႕ဆံုကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေလ့ ရွိသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
မႈမ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ 
အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထံမွ နည္းပညာအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ရယူ 
ေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။
 

ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
မရွိေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနလူထုထံမွ အၾကံ 
ဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံေလ့ရွိသည္။ အဆံုးသတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ လမ္းေၾကာင္းအသီးသီးမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
အားလံုး စုေပါင္းေရာက္ရွိေရးတြင္ ျဖစ္ၿပီး ပံုစံ- ၁ တြင္ သ႐ုပ္ျပ 
ေရးဆြဲထားသည္။ စီမံခ်က္အမ်ားစုကို ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး  အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားက တင္သြင္းၾက 
သည္။
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အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၊ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ရန္ပံုေငြ စသည္ျဖင့္ ရန္ပံုုေငြတစ္ခုမွ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူမႈအေပၚ 
မူတည္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ စုေဆာင္းၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါရန္ပံုေငြႏွင့္တိုုက္႐ိုက္ 
သက္ဆုိင္သည္မ်ားခ်ဥ္းေတာ့မဟုုတ္ေခ်။ ၿမိ ႕ဳနယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစည္း 
အေဝးတြင္ အဆို ျပဳလႊာတစ္ခုအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ 
ရန္ပံုေငြအမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အနိမ့္ဆံုး 
အေနႏွင့္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္ 
အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔တက္ေရာက္ 
ေလ့ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီတို႔မွာ ပံုမွန္တက္ေရာက္ေနၾကျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္မ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
ေပၚမူတည္ၿပီး ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြတို႔၏ 
ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္ေန 
ၾကသည္။ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔တြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မ်ားလည္း အမ်ား 
အျပားရွိ္သည္။ စီမံခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္စီစဥ္ရာတြင္ 
စီမံခ်က္အတြက္ ရပ္ရြာမွ ထည့္ဝင္မႈပမာဏ၊ ခန္႔မွန္း အက်ဳိး ခံစား 
ခြင့္ရွိသူအေရအတြက္၊ စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ 
ျဖစ္ပြားႏႈန္း စသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပထမႏွစ္အတြက္ စီမံခ်က္ ရန္ပံုေငြ ရရွိၿပီး 
ေသာရပ္ရြာမ်ားကိုေနာက္ႏွစ္အတြက္ရန္ပံုေငြထပ္မံေလွ်ာက္ထား 
ခြင့္ မျပဳေတာ့ေပ။ အျခားေသာ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲမႈမ်ား ရွိ/ 
မရွိကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားေသးသည္။

ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ေကာ္မတီမ်ားသည္ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕မည့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ဖာသာက်ခံၾကရၿပီး ၎တို႔၏ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ထဲမွ အခ်ိန္အမ်ားအျပားကို 
ဖဲ့ထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ႁခြင္းခ်က္မွာ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
ေရးရန္ပုံေငြ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ ဥပေဒထဲတြင္ 
ရန္ပံုေငြ၏ ၃% ခန္႔ကို ႐ံုးလုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္အတြက္ က်ခံႏိုင္ 
သည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဟားခါးရွိ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္တစ္ဦးက ယင္း ၃% ကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအား ၁%၊ 
ေက်းရြာအုပ္စဖုြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအား ၁% 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ၁% 
အသီးသီးခြဲေဝေပးသည္ ဟုဆိုသည္။ ယင္းသည္ မဲဆႏၵနယဖ္ြံ႕ ၿဖိဳး 
ေရး ရန္ပံုေငြ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းစရိတ္မ်ားႏွင့္သာ အက်ဳံးဝင္သျဖင့္ 
က်နဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံု ုေငြမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေဖာ္ 
ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ေကာ္မတီက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံု 
ေငြမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ယင္းစနစ္သည္ ေရ 
ရွည္တြင္ မတည္ျမဲႏုိင္သလို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

စနစ္မ်ား၏ ပံုမွန္တရားဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ လူထုအသိပညာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို 
လူထု က ေကာင္းစြာမသိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
၎တို႔ ၏ တရားဝင္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိေနသည္။ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္ ဦးစားေပး 
စာရင္းမ်ားကို မည္သည့္ ေနရာသို႔ တင္ျပၿပီး ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
မည္သူကခ်ေပးသည္ကို မသိရွိၾကေပ။ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ 
အစီအစဥ္၏ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားကို ေလ့လာ 
သည့္ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားရွိေနေၾကာင္းကို ေျဖဆိုသူ မ်ား၏ 
၄% ခန္႔ကသာ သိရွိၾကသည္ဟု ေတြ႕ရွိသည္။၃၀ 

လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လက္ရွိအသံုးျပဳေန 
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အစေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ 
ေသာ္လည္း တရားဝင္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားမရွိျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထုု၏ သိနားလည္မႈခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းတို႔က 
အဓိက ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ရွိေနေသာ လမ္းၫႊန္ 
အနည္းငယ္မွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိပဲ လိုသလို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ႏုိင္ 
ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ 

၃၀ UNDP (2015). The State of Local Governance: Trends in Myanmar, A Synthesis of People’s Perspectives across All States and Regions. UNDP, 
Myanmar
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အားနည္းခ်က္အမ်ားအျပားကို ျဖစ္ေစသည္။ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္အေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ တင္ျပ ျခင္းသည္ 
အာမခံခ်က္ လံုးဝမရွိဘဲ ရပ္ရြာမွတင္ျပေသာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ 
ေက်းရြာအုုပ္စဖုြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမွတ္တမ္း 
တင္သြားသည္မ်ား ထပ္တူက်မည္ဟု မယူဆႏုိင္ေပ။ တစ္ဆက္ 
တစပ္ တည္းမွာပင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ခြဲျခားထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားကို 
ဦးစားေပးၿပီး အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားကို လွ်စ္လ်ဴထားမႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ သည္။ 

သုံး။ ။ မူဝါဒဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈ- လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္ မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စုစုေပါင္းအစိုးရသံုးေငြ
မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ ပမာဏမွာ 
အလြန္ေသးငယ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ားခ်ထားေပးမႈ၏ ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏  
လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေရရွည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္မႈရွိေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
ေရး- ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား 
စတင္ မိတ္ဆက္ၿပီးသည္ႏွင့္ အလွ်င္အျမန္တိုးပြားလာေလ့ 
ရွိိသည္။ ရန္ပံုေငြ ပမာဏ တိုးပြားလာျခင္း၏ လက္ငင္းအက်ဳိး 
ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရရွည္ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ ဟန္ခ်က္ညီေပါင္းစည္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး 
စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ား၏ အဓိကအက်ဳိ္းေက်းဇူးမွာ အေသးစားရပ္ရြာစီမံခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြကို လွ်င္ျမန္စြာ ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ 
ရြက္ပါက ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရပ္ရြာ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သက္ဆိုင္ရာေဒသကို ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ
မ်ားသံုးၿပီး ဗမာမႈအတင္းျပဳျခင္းမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကုိလည္း အေလးထားရမည္။ 
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစိုးရ အေနႏွင့္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကိစၥ ရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ ဗဟိုမူဝါဒဌာနတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ 

လည္း လိုအပ္ေနသည္။

ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာအဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား- မဲဆႏၵနယဖ္ြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၊ 
ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြ စသည္တုိ႔သည္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ ပိုေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ရပ္ရြာ 
လူထု လိုအပ္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ျခင္း 
တို႔အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုသာ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႐ႈေထာင့္ 
မွၾကည့္လွ်င္ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးထက္စာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ပိုမိုအားေပးသလို 
ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၏ ဘ႑ာေရးက႑ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ဘဲ အားေပး 
ေနသည့္အခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ား ခ်ထား 
ေပးျခင္း ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို ေကာင္းစြာ 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို စစ္မွန္စြာႀကိဳးပမ္းႏုိင္ပါက လူထုႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအေပၚ ဘ႑ာေရးအရ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ပိုမိုရရိွ 
လာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္အညီ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း 
တိုးပြားလာၿပီး စီမံခ်က္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဟန္ခ်က္မွ်ေရး၊ 
အျခားဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ႀကီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ျခင္းကိ္ု 
ေရွာင္ရွားေရး စသည္တို႔အတြက္ စနစ္တက် ထူေထာင္ထားေသာ 
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးစနစ္မ်ားလည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။

လုိအပ္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္သည့္စနစ္ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း- ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားအားလံုးအတြက္ ဘံုသံုး 
ႏုိင္မည့္ လိုအပ္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ေရး စနစ္တစ္ခုရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ေက်းရြာ အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့က် 
ေစမည္ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ရန္ပံုေငြစီမံမႈကို ပိုမို တိုးတက္ 
ေစရန္ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ပါက ႐ံုးလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ 
မ်ားကိုပါ ေပးအပ္သင့္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း- 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြစီမံခ်က္မ်ားအားလံုးကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တရားဝင္မႈႏွင့္ လူထုယံုၾကည္မႈမ်ား 
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တိုးတက္ေစသည္။ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 
ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူထုအသိပညာေပးေရးုလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 
အခန္းက႑ကို ရန္ပံုေငြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လမ္းၫႊန္မ်ားထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ 
ၾကည့္ၾကပ္မႈတို႔တြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေအာင္ ဖန္တီး 
ေပးသင့္္သည္။

အားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကုိ အာမခံမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား- 
အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္စြာဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏို္င္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ရပ္ရြာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ား 
အတြက္ အထူးဆီေလ်ာ္သည့္ ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္လာ 
ႏုိင္ၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ပိုမိုေလးနက္အေရးပါေသာ ဘ႑ာ 
ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံမ်ားလည္း 
တည္ေဆာက္ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိရန္ပံုေငြ 
မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစေသာ အလြန္ 
လွ်င္ျမန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားသည္ ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားဝင္စံသတ္မွတ္ 
ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရွိဘဲႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစုိးရအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားအားလံုး 
ပါဝင္ေရးကို အာမခံႏုိင္မည့္ ပိုမိုဆီေလ်ာ္ၿပီး တရားဝင္လည္း 
ျဖစ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သေဘာတူေရးဆြဲႏုိင္ေရး 
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား- 

ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ၿပီး အမ်ား 
ပါဝင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ပါက ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျပန္အလွန္ 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပြားမ်ားလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားက စြမ္းေဆာင္ 
ေပးႏုိင္ေသာ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားျဖစ္သလို ရပ္ရြာအတြင္း ရွိေနၿပီးသား 
စနစ္မ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဦးစားေပး 
မ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေဒသတြင္းဦးေဆာင္မႈႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ ဗမာမႈ 
ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားျခင္း စသည္တို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ 
အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းအခံုျဖစ္ေနဆဲ 
ျဖစ္ပါက ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အက်ဳိးထက္ 
အျပစ္သာ ပိုမ်ားေစမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားကိုသံုးၿပီး ေဒသ 
တြင္း အစိုးရၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ ယင္း 
သည္ ပဋိပကၡအသစ္မ်ား ထပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းရင္း 
ခံပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုအမ်ားအျပား ယွဥ္တြဲရွိေနပါက ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြ 
မ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စနစ္တက် သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားမႈမ်ား 
လိုအပ္သည္။
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ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ခြဲေဝခ်ထားမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ မည္သည့္အလႊာက ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။ ထိုရန္ပံုေငြ 
ခြဲေဝ ခ်ထားမႈမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑ကို မည္သို႔သတ္မွတ္လိုသနည္း။

• ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဦးတည္ခြဲေဝေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

• တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရွိေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားရွိေနေသာ ေဒသမ်ား 
တြင္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔သံုးစြဲႏုိင္မည္နည္း။ ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ား 
တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသလား။

• ပိုမိုစနစ္တက်ၿပီး တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝေရးႏွင့္ ခ်ထားေပးေရးအတြက္ 
ပုံေသနည္းမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။ မည္သူတုိ႔၏ တာဝန္ျဖစ္သနည္း။

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးနိမ့္ပါးသူအုပ္စုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို ေဒသႏၲရဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစီစဥ္ျခင္းမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ျခင္းမရွိရေလေအာင္ မည္သို႔လက္ေတြ႕ က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။

• အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည့္ 
တာဝန္ခံယူမႈစနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ မည္သို႔ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။
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