
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ
ျပည္သူ႔ဘ႑ာ က႑

ဂ်ိဴင္းလ္ဒစ္ကင္ဆင္ဂ်ဳန္း၊ စကေနဒီႏွင့္ အင္ဒရီယာ ဆမူရာ

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယအ္မွတ္(၈)





မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္(၈)

စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ
ျပည္သူ႔ဘ႑ာ က႑

ဂ်ိဴင္းလ္ဒစ္ကင္ဆင္ဂ်ဳန္း၊ စကေနဒီႏွင့္ အင္ဒရီယာ ဆမူရာ

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာက႑ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ 
ဂ်ိဳင္းလ္ဒစ္ကင္ဆင္ဂ်ဳန္း၊ စကေနဒီႏွင့္ အင္ဒရီယာ ဆမူရာ  တို႔၏ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို 
ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/state-and-region-public-finances-in-myanmar-
burmese/
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ဂ်ိဳင္းလ္ဒစ္ကင္ဆင္ဂ်ဳန္း၊ စကေနဒီႏွင့္ အင္ဒရီယာ ဆမူရာ တို႔၏ (စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅)၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာက႑ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔- စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြ ံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔၊ International Growth 
Center

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။



တစ္။ ။ နိဒါန္း

၁-၁။ အဓိက စကားရပ္မ်ား

ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရမ်ား 
သည္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ၎တို႔၏ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား သာယာဝေျပာမႈ တိုးတက္ေစေရးေသခ်ာေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚလိမ့္မည္ဟု အစိုးရမ်ားအေပၚ 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကလိမ့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ 
ရိွလာႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရမ်ားတြင္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရိွေသာေၾကာင့္ 
ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရလဒ္ေကာင္းထြက္ေအာင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳ ျခင္း 
ေၾကာင့္ ရလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင္ ့ရလာမည္ ့ရလဒမ္်ား တဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစပ္ ဲ
မွ်မွ်တတခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို  မည္ကဲ့သို႔၊ မည္သူက စီမံခန္႔ခြဲသည္ဆိုသည္ 
ကို ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ရာ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားရန္လိုအပ္ 
ပါသည္ -

၁။ အသံုးစရိတ္မ်ားခြဲေဝေပးျခင္း သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေဝေပးသည့္ အတိုင္း 
အတာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ 
ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေရး 
ေသခ်ာေစရန္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
ဦးစားေပးမ်ား ခ်မွတ္ခြဲေဝေပးရန္မွာ အစိုးရ၏တာဝန္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဦးစားေပးမ်ားသည္ 
ကိုယ္စားျပဳနယ္ေျမအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု 
အံဝင္ႏိုင္မည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။

၂။ ဝင္ေငြမ်ားကို စုစည္းရွာေဖြျခင္း ဆိုသည္ အစိုးရဝင္ေငြမ်ား 
ဘယ္သို႔၊ ဘယ္ကရသည္ကို ေဖၚ ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြမ်ား 
ကို စုစည္းရျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ၎သည္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ 
ရွာေပးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ျပင္ ဝင္ေငြရွာေဖြသည့္ 
နည္းလမ္းကလည္း လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ ဝင္ေငြ စုစည္းရွာေဖြႏိုင္မႈဆိုသည္ 
ဝင္ေငြမည္မွ်လိုအပ္သည္ ဆိုသည္ကို ႐ိုး႐ိုးေလးဆံုးျဖတ္ျခင္း 
ကို ေက်ာ္လြန္္ၿပီး ဝင္ေငြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွရိွႏွင့္ မွ်တစြာ 
ရွာေဖြမည္ဟူေသာ သေဘာထားမ်ိဳးျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ေရး 
ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
ခြဲေဝေပးျခင္း။ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မည္သို႔ခြဲေဝေပးမည္ဆို 
သည္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို မည္သို႔စုစည္းမည္ဆိုသည္တို႔ကို 
ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ 
ေျမာက္ မူဝါဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရသည္။ ေမးခြန္း 
မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ မတူေသာ အစိုးရ 
အဆင့္မ်ားၾကားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူက ျပဳလုပ္ 
သည္၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား မည္သို႔မွ်ေဝထမ္းေဆာင္မည္ 
ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။

၁-၂။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသား အဆင့္အစိုးရမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္အစိုးရ 
မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြ 
ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအာဏာမ်ား ေရြ႕လ်ားပံုကုိ ေဖၚ ျပသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအေတာ္မ်ား
မ်ားရိွေသာ္လည္း ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရိွေသာ စီးပြားေရးအရ ျငင္းခ်က္ 
ထုတ္မႈက ‘ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ အာဏာ အားမေကာင္းသင့္၊ 
ေဒသႏၲရအဖြဲ႕မ်ား မကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ အာဏာကိုသာ ရယူထား 
သင့္သည္ဆိုသည့္မူ (subsidiarity principle)’ ကို အေျချပဳသည္။ 
အဆိုပါမူအရ အႀကံျပဳသည္မွာ အမ်ားျပည္သူသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေအာင္ေျခအဆင့္အစိုးရမွ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္း 
ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကို ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ခြဲေဝေပးမႈကို အားေပး 
ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္ 
မႈသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားကိုင္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားအေပၚ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထု၏ 
အရည္အေသြးကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနလိမ့္မည္။ 
ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အဆင့္ 



ေရာႏႈန္းကိုပါ အားလံုးၿခံဳ၍ ရႈျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ရလဒ္အေပၚတြင္ 
သာ မူတည္ေနသည္မဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္လည္း 
တည္မီွေနပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို မွန္ကန္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရိွေစျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ 
ကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး (macro-economic) 
တည္ၿငိမ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးပါသည္။

ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္း တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၏ 
ေရြ႕လ်ား စီးဆင္းမႈလားရာသည္ သက္ေရာက္မႈခံရေသာ ျပည္သူ 
မ်ားႏွင့္ ပို၍ နီးကပ္လာျခင္းသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီ
အစဥ္၏ အေရးအပါဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ မွန္ကန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခဲ႔ပါက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းသည္ တာဝန္ခံမႈတစ္ခု လံုးကို တိုးတက္ေစျခင္း၊ ပိုမိုပါဝင္လာ 
မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အလဟႆျဖစ္မႈနည္းျခင္းတို႔အျပင္ အရင္းအျမစ္ 
မ်ား ခြဲေဝေပးမႈ တုိးတက္လာျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု သာယာဝေျပာေရး 
ကို ၿခံဳငံုတိုးတက္ေစျခင္းတို႔မွတဆင့္ အစိုးရအတြက္ေရာ ရပ္ရြာ 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ပါ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ 
မည့္ အလားအလာေကာင္းရိွသည္။

ႏွစ္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

၂-၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ထားပံု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အရ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို တရားဝင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ႔ရာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုလံုး 
တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 

ပိုမိုအေလးေပးလာသည္ဟု ဆိုရမည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရသံုးမွန္း 
ေျခေငြစာရင္း (budget - ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဟုသာ 
သံုးႏႈန္းပါမည္) ကို ျပင္ဆင္ခြင့္၊ အခြန္ေကာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳရန္ အခြင့္အာဏာ 
ႏွင့္ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ အသံုးစရိတ္မ်ားကို တာဝန္ယူ 
သံုးစြဲခြင့္ရခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အတိုင္း 
အတာကို တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားအေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ေကာက္ခံရွာေဖြရန္ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ရိွျခင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
ေဖၚ ျပထားေသာ ဇယားအရဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ျခင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရအဖြဲ ႔ဝင္မ်ားအား အသံုး 
စရိတ္သံုးစြဲခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

၂-၂။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ဘ႑ာေငြမ်ား 
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ဖြဲ ႔စည္းတည္ ေဆာက္ထားပံုမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေငြကို ဖြဲ ႔စည္း 
ထားပံုအား ေဖၚ ျပရလွ်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရွာေဖြျခင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ား 
အသံုးျပဳပံုတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံု အစုအေပါင္းမွ 
တဆင့္သာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖၚ ျပႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ပံု ၁ 
သည္ ထုိအခ်က္ကုိ ႐ိုးရွင္းေအာင္ ပံုေဖၚထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေအာက္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ 
၎၏ေအာက္အဆင့္ရိွ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရန္ပံုေငြ မည္သို႔ 
စီးဆင္းသည္ဆိုသည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေအာက္ အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ားမွတဆင့္ အဆုိပါအရင္းအျမစ္မ်ားကို သံုးစြဲပံုတို႔အား အထူး 
သျဖင့္ ဦးတည္ေရးဆြဲထားသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ Harmish Nixon ႏွင့္ Cindy Joelene ၊ ၂၀၁၄ ဇြန္လ မွ ကူးယူေဖၚ ျပသည္။ 

အေျခခံအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြပမာဏ 
သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ 
အတိုင္းအတာႏွင့္ အခြန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ခေငြမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြကဲ့သို႔ေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီးက အရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ 
ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က 
ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါလႊဲ ေျပာင္းေပးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ဘတဂ္်ကတ္ြင္ ‘ေထာကပ္ံ႔ေငြ၊ လႊဲေျပာင္းေငြ’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
စာရင္းေရးသြင္းၿပီး ပံုမွန္ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ အတည္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ 
ရလဒ္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ လႊဲေျပာင္း ေပးမႈ မွတဆင့္ 
ေထာက္ပံ႔ေသာဝင္ေငြကို ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တြင္းမွ  အာဏာ 
ပိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးမႈမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ 
အေစာဆံုးအဆင့္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
သည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦး
စီးဌာနကိုလည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား က်င့္သံုးရန္ 

အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား က့ဲသုိ႔ေသာ 
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအေျခခံ အေဆာက္ 
အအုံအေပၚတြင္လည္း ေကာင္းႀကီးစြာမွီခုိေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

၂-၂။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား 
၂ တြင္ ေဖၚျပထားခ်က္အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား 
အား ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အခြန္ေငြေကာက္ခံခြင့္၊ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္ရိွ အဖြဲ႕မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထား 
သည္။ ဇယား ၂ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ သီးသန္႔နယ္ပယ္မ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တာဝန္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ခြဲေဝ ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုေသာ္လည္း 
၎တို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အမ်ိဳး အစား ၈ ခု အက်ံဳးဝင္ေနသည္။၁ 

ဇယား ၂ တြင္ အဆုိပါက႑အလိုက္ တစ္ခုစီေအာက္၌ တာဝန္ယူ 
ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားရာ အမ်ိဳးအစား ၈ ခုတြင္ 
ၾကည့္ပါက တာဝန္ယူရမည့္ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေနသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

၁ က႑အမ်ိဳးအစား ရွစ္မ်ိဳးတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၊ စီးပြားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စက္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး တို႔ပါဝင္သည္။



၂-၃။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ေအာက္ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးက ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြ 
ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ခြဲေဝထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ 
ဝင္ေငြကို ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေအာက္ ဦးစီးဌာနမ်ားက ေကာက္ခံၾကေသာ္လည္း 
အဆိပုါအပုစ္မု်ား ၾကားတြင ္အေထြ ေထြအပုခ္်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳကာ အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွတဆင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈကို တာဝန္ယူရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေငြဆိုင္
ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ခ႐ိုင္မ်ား

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္မွ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ၎၏ အဓိက 
က်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံမွ 
ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းေပးရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ 
တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသံုးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ 
စီစစ္ရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းရန္ တင္ျပရ 
ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 
ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သည္ဆို 
ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုသာ တာဝန္ခံၾက 
ရသည္။
 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
႐ံုး၏ ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံရရိွႏိုင္မည့္ ပမာဏအား 
ခန္႔မွန္းခ်က္ပါဝင္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ကို ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ 
တင္ျပရၿပီး စုစည္းၿပီးပါက ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုး 
တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပ 
ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသည္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ 
ေငြစာရင္းကိုယ္စီဖြင့္ၾကရၿပီး ထိုေငြစာရင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြလက္ခံ 
ရရိွပါသည္။ ေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္ဝင္ေငြကို ထိုစာရင္းသို႔ 
ေပးသြင္းရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ 

အတည္ျပဳေပးထားေသာ ဘတ္ဂ်က္အျပင္ ပို၍မသံုးႏိုင္ေသာ္ 
လည္း ၎တို႔သည္ ျခြင္းခ်က္အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အာဏာပိုင္မ်ားထံ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပအတြက္ ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ 
တရားဝင္ခန္႔အပ္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ 
႐ံုးအတြက္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ 
အေထာက္အပံ့ကို အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ ရရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
၎တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ လစဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ 
လိုအပ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ၎တုိ႔သည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၲရားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကားတြင္ လူထုႏွင့္ အနီးဆံုး 
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည္ 
ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသ
ည္လည္း ၎တို႔၏ ပင္မအခန္းက႑အျပင္မွ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
သုံးစြဲပုိင္ခြင့္ အာဏာမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ပြဲလမ္းတစ္ခု 
အတြက္ သို႔မဟုတ္ သီးျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္အရ အမည္တပ္မ 
ထားေသာ အခြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ေစတနာ 
အေလွ်ာက္ထည့္ဝင္ ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံႏိုင္သည္ဆိုသည့္ 
ဥပမာအခ်ိဳ႕ရိွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အေဆာက္အဦတစ္ခုကို အေရးေပၚျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းမ်ိဳး 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို တရားဝင္ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အစီရင္ခံတင္ျပ ျခင္းမျပဳေပ။ 

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား (ျမဴနီစပါယ္႐ံုးမ်ား)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ အနည္းဆံုး 
စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစပါယ္႐ံုး တစ္ခုစီေတာ႔ 
ရိွပါသည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမိႈက္သိမ္းျခင္း၊ 
လမ္းမီးေပးျခင္း၊ ေရေပးေဝျခင္း ကဲ့သုိ႔ ေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ အဓိကတာဝန္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ 
ရန္ပံုေငြ အေထာက္အပံ့မရေပ။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ဝင္ေငြအားလံုးကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ 
ၿပီး ေကာက္ခံရရိွမႈအေျခအေနအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တို
င္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသို႔အစီရင္ခံရပါသည္။ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္ 
တြင္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ႔ေသာ ပမာဏထက္ပိုေသာ 
ဝင္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ရသံုးမွန္း 
ေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ ေပးသြင္းရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြသို႔ ေရာက္ရိွသြားပါသည္။ အကယ္၍ 
စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လိုေငြျပပါက ၎တို႔၏ ျပည္နယ္/



တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားထံတြင္ ေခ်းေငြမွတဆင့္ ရန္ပံုေငြအေထာက္ 
အပံ့ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ပိုသည့္ေငြကို ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ မရိွဘဲ လိုအပ္၍ ေခ်းယူထားေသာ 
ေငြကိုလည္း အတိုးႏႈန္းအျမင့္ဆံုးႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေပးအပ္ 
ရသျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ စာရင္းပိတ္လက္က်န္သည္ 
အပိုအလိုမရိွကြက္တိျဖစ္ရန္မွာ တြန္းအား တစ္ခုျဖစ္သည္။
‘ ျမဴနီစပါယ္႐ံုး ’၊ ‘ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ’ ၊ ‘ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ ’ စသည့္ စကားရပ္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ဖလွယ္သံုးႏိုင္ 
သည္ ဆုိေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွာမူ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) တို႔ျဖင့္ လံုးဝမတူေပ။ 
YCDC ေရာ MCDC ေရာ ႏွစ္ခုလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္း 
တာဝနမ္်ားသည ္စညပ္င ္သာယာေရးအဖြ႕ဲမ်ားႏငွ္ ့ဆင္ေသာလ္ည္း 
အထက္ကႏွစ္ခုသည္ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခြန္ 
ေကာက္ရန္ တာဝန္ယူရျခင္း၊ အသုံးစရိတ္မ်ားသံုးစြဲရာတြင္လည္း 
ပိုမို၍ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားသံုးစြဲခြင့္ရိွျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ပုိလြတ္လပ္ၿပီး 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။၂

၂-၄။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
ဝင္ေငြ ႏွင့္ အသုံးစရိတ္ဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လမ္းညႊန္ခ်က္တခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အခန္း 
က႑ကို မွန္းဆၾကည့္ပါက အေရးပါစြာပင္ မေရရာမႈမ်ား ရိွေနဆဲ 
ဟုဆိုရမည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယခင္က လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ၎တို႔ကို ေပးအပ္ထားသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ရေသာ အခန္းက႑တို႔ကို အလြတ္သေဘာ နားလည္မႈမ်ားကို 
အေျချပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဇယား ၂ တြင္ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားေသာ 
နယ္ပယ္အျပင္ဖက္မွ အခြန္မ်ားအတြက္ ေကာက္ခံရမည့္ႏႈန္း 
ထားသတ္မွတ္ခြင့္အာဏာရိွမရိွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေပ။ ဆိုလို 
သည္မွာ အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၅ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ၏ အခြန္ေကာက္ႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေပးထားေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ 
ရန္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ရမည့္ေနရာ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္မွာမူ ၎တို႔ 
ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္အတြင္းသာ ျဖစ္ပံုရသည္။ ၿခံဳငံုၾကည့္ 
ရႈပါက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာဝန္ 

ဝတၱရားမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚ ျပ 
မထားေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍မ ူ
အေတာ္ရွင္းလင္းေအာင္ ေဖၚ ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ခါ 
တစ္ရံ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ဘတ္ဂ်က္တြင္ မပါဝင္ေသာ ၎တို႔ 
ကိုယ္ပိုင္ရွာေဖြထားေသာ ဝင္ေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ‘အျခား စာရင္း 
မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ကုိ အသံုးျပဳသည္။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္က 
‘အျခားစာရင္းမ်ား’ ၏ တန္ဖိုးသည္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ေဖၚျပထားေသာ 
ဝင္ေငြ၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘတ္ဂ်က္တြင္ေဖၚျပထားေသာ 
အသံုးစရိတ္၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်သည္။၃ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ေငြအသြင္းအထုတ္မ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ 
သဘာဝတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျပည္သူမ်ား သိရွိခြင့္မရိွေပ။ ေနာက္တိုးဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ားကိုပင္ သိခြင့္မရိွေပ။ ျပည္သူမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ ေသာ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ပင္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစံု ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ ေဖၚျပမထားေပ။ မၾကာ 
ေသးမီက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈသည္ တိုးတက္မႈရိွလာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း ပို၍အေသးစိတ္က်ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသိရွိလာႏုိင္မႈသည္သာ ျပည္သူမ်ား၏ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
ႏွင့္ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမုိနားလည္လာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂-၅။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား

• ၂၀၁၃-၁၄ က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဝင္ေငြသည္ က်ပ္ ၁၃.၂ 
ထရီလီယံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ 
ညီမွ်သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ 
က်ပ္ ၁.၂ ထရီလီယံ သို႔မဟုတ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ ဝင္ေငြ၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရသံုး 
မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ 
ငန္း၏ ဌာနမ်ားစာရင္းတြင္ ေရးသြင္းထားသည္။ အခြန္မွရေသာ 
ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝင္ေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွ 
သည္။

• ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရမွ ေထာက္ပံ႔ေသာ ဝင္ေငြသည္ အေရးပါေသာ အစိတ္ 
အပိုင္းအျဖစ္ ရိွေနဆဲျဖစ္ရာ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေအာက္ ဝင္ေငြ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။

၂ “ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမ်ားဥပေဒ - ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃၊ ၁၉၉၃ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၈”

၃ World Bank, “Republic of the Union of Myanmar: Public Financial Management Performance Report - Report No. 75897-MM,” Washington, 2012.



ၿခံဳငံုၾကည့္ရႈျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းကတည္းက 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ေငြမ်ား ေကာက္ခံခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ႔မႈ အဆင့္တိုးျမႇင့္ 
ေပးလာျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာက႑တြင္ ၎တို႔၏ 
အခန္းက႑ကို တိုး၍ေပးလာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆုိ ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြက႑တြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစုိးရမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 
စုစုေပါင္းအစိုးရဝင္ေငြ၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမွ်သာ 
ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္က ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ က်ပ္ ၁.၂ ထရီလီယံ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရိွခဲ႔႔ရာ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၃.၂ ထရီလီယံ သို႔မဟုတ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။၄ 

ပံု ၂ တြင္ ေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်သည့္ႏႈန္းမွာ အေရးပါစြာ ေကာင္းမြန္သည့္ပံု ရိွေနရာ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေအာက္အဆင့္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ 
သည္ ၂၀၁၁-၁၂ က ျပည္ ေထာင္စုအသံုးစရိတ္၏ ၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရိွခဲ႔ရာမွ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ ၈.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွလာသည္။ ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားတြင္ 
တူညီမႈမရိွသည့္ အရာေလးမ်ားေတြ႕ရိွရရာ အားလံုးလိုက္နာရမည့္ 
တစ္ပံုစံတည္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ပံု ၂ ။ ၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၅-၁၆ အတြင္း ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားသည္ 
စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အသံုးစရိတ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအရပင္ 
တိုးလာပါသည္။ ၅
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အလိုက္ ဝင္ေငြ

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသို႔ တစ္ခုခ်င္း 
စာရင္းသြင္းရာတြင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာသံုးခုအေပၚ မူတည္၍ 
ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးအစားခြဲထားသည္။ ၎တို႔တြင္ ‘တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္’ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)၊ 
‘ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစပါယ္မ်ား’ 
(ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား)၊ ‘ႏိုင္ငံပိုင္         
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား’ ပါဝင္သည္။ ထိုအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးတြင္ 
ဝင္ေငြ၏ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ‘ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စာရင္းေရးသြင္းၿပီး၊ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ 
‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးသြင္း 
သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြမ်ား၏ 
၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိအထဲမွ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမွရသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ 
ခြဲေဝေပးသည္။ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ အဆိုပါေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ 
ဝင္ေငြ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ 
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ေငြအျဖစ္ 
အသံုးျပဳပါသည္။ အဆိုပါလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ေငြမွာ တလံုးတခဲ 
တည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီးကိုယ္စီမွ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ တင္ျပလာျခင္းအေပၚ ခြဲေဝ 
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၄ The IMF’s 2014 Article IV Consultation with Myanmar placed 2013-14 GDP at 54,756 billion kyats.
၅ မွတ္ခ်က္ - ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေနာက္တိုးအသံုးစရိတ္မပါ၊ ဇစ္ျမစ္မွာ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝေသာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ မပါဝင္ပဲ ၂၀၁၅ 

ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွ ရရိွသည္။



ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ 
မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ 
အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရိွပါသည္။ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီး 
ဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ 
တြင္ စာရင္းေရးသြင္းထားမႈမွာ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွပါသည္ (ပံု ၃)။၆ 
၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္က ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းတြင္ 
ေရးသြင္းထားေသာ ဝင္ေငြ၏  တစ္ဝက္ခန္႔အနက္ အမ်ားစုႀကီး 
သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က လႊဲေျပာင္း/အေထာက္အပံ့ေပးေသာ 
အရင္းအျမစ္ကလာပါသည္။ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ က႑၌ ရိွေနၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝင္ေငြ၏ ၂၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ ဤဌာနသည္ ဘ႑ာေရးအရ အခြင့္ 
အာဏာမ်ားကို ေအာက္အဆင့္သို႔ အမ်ားဆံုးခြဲေဝေပးထားေသာ 
ဌာနမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး စာရင္းေရးသြင္းထားမႈမ်ားအရ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အသံုးစရိတ္အဆင့္သည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အတူတူနည္းပါးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 
ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို နားလည္ရန္မွာ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္မွ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ေပးေသာ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြႏွင့္ အဓိက 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ 

ပံု ၃ ။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
ဝင္ေငြ ဖြဲ႕စည္းထားပံု
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ပံု ၄ ။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြဖြဲ႕စည္းထားပံု (က်ပ္သန္းေပါင္း စုစုေပါင္း)
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၆ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေအာက္တြင္ မၾကာေသးမီကမွ အေဆာက္အအံု စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ တံတားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္း 
မ်ားကို သီးျခားစီတာဝန္ယူမည့္ ဌာနသံုးခု ခြဲခဲ့ပါသည္။ 



၂၀၁၃-၁၄ တြင္ အခြန္မွရရိွေသာဝင္ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ေအာက္ ဝင္ေငြမ်ား၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွသည္။ ထိုအထဲမွ 
တစ္ဝက္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ 
အခြန္ေကာက္ခံရရိွေသာ ဝင္ေငြမွလာပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 
ထိုၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ ျပဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ အံ့ၾသဖြယ္ 
မရိွဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိ အသံုးစရိတ္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ 
ဘ႑ာေငြ ရွာႏိုင္စြမ္းရည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားၾကားတြင္ မတူညီၾကေသးဟု သ႐ုပ္ေဖၚျပေနသည္။ ရန္ပံုေငြကို 
ခြဲေဝရာတြင္ ထိုအခ်က္ကို သိသိသာသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း 
ရိွ၊ မရိွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွေပ။ ပံု ၄ တြင္ ျပသထားမႈအရ ရန္ကုန္ 
ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရွာႏိုင္မႈ အဆင့္ျမင့္ေသာ 
ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ရသံုး 
မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔မွ ဝင္ေငြခြဲေဝေပးမႈနည္းသည္ကို 
ေတာ့မွတ္သားရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား

၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဝင္ေငြကို ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးအစား 
ေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းပါသည္။ ၎တို႔မွာ 
ေခ်းေငြမွရေသာရေငြ၊ ေငြလံုးေငြရင္းရေငြ၊ အျခားရေငြ၊ အခြန္မွ 
ေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က ေထာက္ပံ႔ေသာရေငြ တို႔ျဖစ္သည္။၇ 
အခြန္မွရေသာ ရေငြသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝင္ေငြမ်ား၏ 
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ရေငြ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ‘ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရက ေထာက္ပံ႔ေသာရေငြ’ အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ မွတ္တမ္းေရး 
သြင္းထားမႈမွလာပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ရသုံး မွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီး
ဌာနေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြ၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ရိွေနပါသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရေငြအမ်ိဳး 
အစားမွာ ‘အျခားရေငြ’ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ၂၀၁၃-၁၄ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွပါသည္။

‘ေငြလံုးေငြရင္းရေငြ’  မွာ YCDC ႏွင့္ MCDC တို႔၏ စာရင္းမ်ားတြင္ 
သာ မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းရေသာ ရေငြအမ်ိဳး အစားျဖစ္သည္။ 
‘အခြန္မွ ရေငြ’ အျဖစ္ စာရင္းေရးသြင္းထားေသာ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို 
ယစ္မ်ိဳးခြန္ သို႔မဟုတ္ ေျမခြန္ကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားဝင္ေငြ 
အရင္းအျမစ္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စာရင္းေရးသြင္းခဲ႔ၾကသည္။ ရေငြ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ေျပာရမည္ ဆိုပါက မႏၲေလး၊ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈမွရေသာ ရေငြအမ်ားဆံုးရွာႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း က်န္ေသာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တို႔၏ ရေငြ၏ ႀကီးမားေသာ ပမာဏမွာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ လႊဲေျပာင္းေပးေသာရေငြမ်ား ျဖစ္ေန 

ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြအျပင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားအတြက္ ရေငြ၏ အႀကီးဆုံးအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ YCDC ႏွင့္ MCDC တို႔ျဖစ္သည္။

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသုိ႔ေပးေသာ ရန္ပံုေငြ၏ အေရးပါ 
ေသာ ေဝစုအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္ဦးစီးဌာနမ်ား၊ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းရန္ 
ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ 
လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးမည္သူ႔ထံ လႊဲေျပာင္းေပးရသည္ 
ကို ျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာတြင္             
မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းထားျခင္းမရိွမႈေၾကာင့္ ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကား 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ မသိႏိုင္ 
ေတာ႔ေပ။ ထိုသို႔ မသိႏိုင္ေတာ႔ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဝ 
ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကိုၾကည့္၍ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေအာက္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္း၏ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ အေနအထား 
ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ေဖၚထုတ္သိရိွရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု မဆိုႏိုင္သည့္တိုင္ 
ခက္ခဲ သြားေစပါသည္။
 
အံ့ၾသစရာမဟုတ္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဘ႑ာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈေဒါင့္မ်ားအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားမႈ 
အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည့္ စည္ပင္သာယာအဖြ႕ဲမ်ားသည္ ဝင္ေငြကုိ 
ကုိယ္တုိင္ ပမာဏအမ်ားဆံုး ရွာေဖြႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ 
ဝင္ေငြကုိ ေရွ႕လာမည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္သုိ႔ သယ္မသြားႏုိင္ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ 
လက္ရွိအကန္႔အသတ္မ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမတြင္ 
က်ယ္ေစမည့္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္။ 

အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား

ပွ်မ္းမွ် လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ အေျချပဳ၍စဥ္းစားပါက ေျမခြန္ႏွင့္ 
ယစ္မ်ိဳးခြန္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရတစ္ခု 
အတြက္ အခြန္မွရေသာဝင္ေငြအတြက္ ႀကီးမားေသာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မွတ္သားထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦး 
ခ်င္း အခြန္ေကာက္ခံ၍ ဝင္ေငြရွာႏိုင္မႈတြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ရိွေသာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားမွ 
ေကာက္ခံႏုိင္ေသာ ဝင္ေငြ နည္းသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ဤအခ်က္က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္လႊားတြင္ 
တူညီမႈမရိွပဲ ျခားနားမႈမ်ားရိွသည္ ဆုိသည္ကို အခြန္ေကာက္ခံရ 
ေငြေပၚ အဓိကအေျချပဳ၍ ျပသခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူပင္ 

၇ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစား ရွစ္မ်ိဳးရိွေသာ္လည္း ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ မည္သည့္ဝင္ေငြကိုမွ် ‘အတိုး’ ႏွင့္ ‘ေခ်းေငြမွရေငြ’ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးသြင္းမႈ မေတြ႕ရေပ။



အျခား လူဦးေရဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို 
လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ 
ထိုသို႔ ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ဝင္ေငြစုစည္းေကာက္ခံမႈကို 
နားလည္လာရန္ႏွင့္ တိုးတက္လာရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမို 
ျပည့္စံုလာေစသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ 
ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေျပာရ လွ်င္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ယစ္မ်ိဳးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အခြန္မ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံရာမွ ဝင္ေငြ၏ အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဆည္ေျမာင္းတာတမံခြန္ႏွင့္ သတၱဳ 
တူးေဖၚေရးမွအခြန္မ်ားသည္ ၂၀၀၄-၀၅ မွ ၂၀၁၃-၁၄ အတြင္း 
စုစုေပါင္းရေငြပမာဏတြင္ အခ်ိဳးအစား အနည္းငယ္သာ ရွာေဖြႏိုင္ 
ခဲ႔သည္။

စုစုေပါင္းဝင္ေငြကို စစ္ေဆးျခင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ဝင္ေငြ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပံုကို 
နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အသုံးဝင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ဝင္ေငြ၏ ပမာဏႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားပံု ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ မတူကြဲျပားေသာ လူဦးေရ 
ကဲ့သို႔ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထင္ဟပ္ေနသည္ 
ဆိုသည့္အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ဝွမ္းတြင္ 
‘တစ္ဦးခ်င္း’ အေပၚမွ ေကာက္ခံရရိွေသာ ဝင္ေငြအဆင့္ကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ‘ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးခ်င္း’ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးခ်င္းအေပၚမွ ေကာက္ခံ 
ရရိွေသာဝင္ေငြ အျမင့္ဆံုးရိွပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္ 
နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚမွ 
ေကာက္ခံရရိွေငြ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္ျခင္း

၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၅-၁၆ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ 
လႊဲေျပာင္း/အေထာက္အပံ့ေငြမ်ားတြင္ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ပိုမို 
နားလည္ေစရန္ လူမႈစီးပြားႏွင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေ
သာ မတူညီသည့္ အခ်က္မ်ား၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈကို 
ေလ့လာမႈ (regression analysis) ျပဳလုပ္ျခင္းက ျပသသည္မွာ 
ထုိကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားတြင္ 
ပမာဏတူညီမႈမရိွပဲ ျခားနားေနမႈ မ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
အေၾကာင္းအခ်က္ ငါးခုႏွင့္ ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုငါးခ်က္တြင္ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ -

•	 ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ - ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ပံုေသစရိတ္မ်ား (ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္ႏွင့္  လိုအပ္ေသာပစၥည္းပမာဏ စသည္) ကို 
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း

• နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္း - လမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံု 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို 
ထင္ဟပ္မည့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို တြက္ခ်က္ျခင္း

• ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ လူဦးေရ 
အခ်ိဳးအစား - ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၏ 
လူသားဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္မည့္ 
ခန္႔မွန္းခ်က္ကို တြက္ခ်က္ျခင္း

• အေျခခံအေဆာက္အဦကြာျခားမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား မရိွျခင္းမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း

• အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း - 
၂၀၁၁-၁၂ မွစ၍ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြသံုးစြဲႏိုင္မႈ တိုးတက္လာၿပီး 
ႏႈန္းေလွ်ာ့က်ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ 
လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား တိုးတက္လာသည္ဟု ထင္ဟပ္ေန 
သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ 
လႊဲေျပာင္း ေပးေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ 
အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ပါ က တိုးလာခဲ့ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ပမာဏမွာမူ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ 
မူတည္ကာ အနည္းအမ်ားရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ပံုေငြ၏ အဓိက 
ပမာဏအမ်ားႀကီးကို တျဖည္းျဖည္း ခြဲေဝေပးျခင္းထက္စာလွ်င္ 
ပံုေသသတ္မွတ္လ်က္ ခြဲေဝေပးျခင္းအေပၚသာ အေျခခံလ်က္ရိွ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ားသည္ ပမာဏမ်ား 
လာျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာတြင္ 
အေရးပါလာျခင္းမ်ားရိွလာရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
သည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းၿပီး အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈ 
ႏိုင္မည့္ ေဖၚျမဴလာကို အေျချပဳ၍ လႊဲေျပာင္းခြဲေဝပါက 
အက်ိဳးရိွလာႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅-၁၆ က ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသႀကီးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ တစ္ဦးခ်င္းပွ်မ္းမွ် 
ႏႈန္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေငြအမ်ားဆံုးရခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါလႊဲေျပာင္းမႈ 
မ်ားအတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္ကို အေျခခံ၍ ခြဲေဝ 



သည္ဆိုသည္အေပၚ ရွင္းလင္းမႈမရိွေသာ္လည္း လႊဲေျပာင္း ေပးမႈ 
အမ်ားဆံုးရရိွခဲ့ၾကေသာ အဆိုပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
သည္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ 
ကြာဟမႈႀကီးျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 

၂-၆။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္မ်ား

• ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စု၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ 
ေဖၚ ျပထားေသာ အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁၆.၁ ထရီလီယံရိွၿပီး 
ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁.၂ 
ထရီလီယံျဖစ္ၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

 
• ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအသံုးစရိတ္၏ 

၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္သူ ႔ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက တာဝန္ခံ 
သံုးစြဲပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ YCDC ႏွင့္ MCDC 
တို႔သည္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ပမာဏ 
ကို တာဝန္ယူသံုးစြဲၾကသည္။

• ၿခံဳငံုေဖၚ ျပရမည္ဆိုပါက ၂၀၁၃-၁၄ တြင္  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးအသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ‘သာမန္သံုးေငြ’ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး က်န္ရိွေသာ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ‘ေငြလံုး 
ေငြရင္းသံုးေငြ’ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ၏ 
ပမာဏေရာ အခ်ိဳးအစားေရာသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးကိုလိုက္၍ မတူညီမႈမ်ားစြာ ရိွေပသည္။

ၿခံဳငံုၾကည့္ရႈျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကို တရားဝင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း 
ကတည္းက ျပည္သူ ႔ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ 
အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ေအာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားေအာက္သို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရိွအားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မွာ 
က်ပ္ ၁.၂ ထရီလီယံ သို႔မဟုတ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔မွန္းေျခ 
ရိွရာ ျပည္ေထာင္စုအသံုး စရိတ္ က်ပ္ ၁၆.၁ ထရီလီယံ သို႔မဟုတ္ 
ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေနျခင္း ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ ပါသည္။
‘ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား’ သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္း ေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကလည္းေကာ

င္း၊ YCDC က ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး 
အသံုးျပဳၾကသည္။ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မတူေသာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ်က္တြင္ 
ျပည္သူ႔ေဆာင္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဦးစီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ 
လည္းေကာင္း စာရင္းဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ စုစုေပါင္းျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္၏ ၉၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္စာရင္းပိတ္အေနအထား (Budget Balance)

၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ်က္အတြင္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္း၏ 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာအေနအထားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳး၏ ရေငြႏွင့္ သံုးေငြစာရင္းမ်ားကို ေပါင္းလိုက္ 
ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ 
ဆိုင္ရာအေနအထားကို ၿခံဳငံု၍ဆံုးျဖတ္ရန္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
၂၀၁၃-၁၄ က ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဖၚျပထားေသာပမာဏ (အမွန္သံုး 
သည့္ပမာဏ မဟုတ္ေသးေပ)ကုိ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈအရ 
အနည္းဆုံးလုိေငြျပမႈ ၆.၈ ဘီလီယံ ခန္႔မွန္းေၾကာင္း ေဖၚျပထားရာ 
ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အသားတင္အရံႈးကိုလည္း 
ခန္႔မွန္းေဖၚျပထားပါသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အလိုက္ အသံုးစရိတ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အသုံးစရိတ္အမ်ားစုကုိ အဖြဲ႕အစည္း 
ငါးခုကသာ သံုးစြဲၾကရာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ 
တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို သံုးစြဲသည္ (ပံု ၅)။ ထိုေနရာတြင္ စိုးရမ္ပူပန္ 
ဖြယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ရာ ေအာက္ေျခအဆင့္သို႔ အသံုးစရိတ္ 
သံုးစြဲခြင့္အာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားမႈ ပမာဏႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားကို  
အာရံုျပဳမႈ နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းကသာ သုံးစြဲမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ အဓိက 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ 
လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္း မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားပိုင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေပၚ ႀကီးစြာတာဝန္ရိွေသာ ဌာနျဖစ္ေနရာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႀကိဳးပမ္း
မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။



ပံု ၅ ။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအလိုက္ အသံုးစရိတ္

Public Works 54%

SOEs excl. Public 
Works 0.1%

Governance and
Administration 9%

Other Subnational
Departments 7%

General Administration
Department 7%

Development Affairs
Organizations 9%

YCDC 11%

MCDC 3%

အားလံုးၿခံဳ၍ ရႈျမင္ေသာအခါဝယ္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ား၊ YCDC 
ႏွင့္ MCDC တို႔သည္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး 

အခ်ိဳးကို သံုးစြဲရာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ား 
သည္ အမိႈက္ သိမ္းျခင္း၊ လမ္းမီးႏွင့္ ေရေပးေဝျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကတာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ရသည္။ YCDC ႏွင့္ MCDC ႏွစ္ခုစလံုးသည္လည္း 
အဆိုပါလုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ အလားတူပင္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရေသာ္လည္း အသံုးစရိတ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သံုးစြဲၾကရာ 
တြင္ ပိုမိုလြတ္လပ္ၿပီး၊ ပိုမိုစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ ခြဲေဝ 
သတ္မွတ္ရာတြင္ သိသိသာသာမတူညီမႈမ်ားရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး တို႔သည္ အသံုး 
စရိတ္ အမ်ားဆံုး ခြဲေဝသတ္မွတ္ခံၾကရရာ က်ပ္ ၁၇၂ ဘီလီယံ၊ 
က်ပ္ ၁၆၉ ဘီလီယံႏွင့္ က်ပ္ ၁၄၁ ဘီလီယံ အစဥ္အတိုင္း 
အသီးသီးရရိွသည္ (ပံု ၆)။ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သိသာစြာ ျခားနားမႈကို ေတြ႕ရရာ ၎တို႔၏ 
အသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳမႈမွာ က်ပ္ ၂၆ ဘီလီယံမွ က်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံ 
အတြင္း၌သာ ရိွသည္။

ပံု ၆ ။ ၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုး စရိတ္ဖြဲ႕စည္းထားပံု (စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း)
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
အသံုးစရိတ္မ်ား

၂၀၁၃-၁၄ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တြင္ 
အသံုးစရိတ္ အမ်ားစုကို အမ်ိဳးအစား ေျခာက္မ်ိဳးခြဲ၍ ေရးသြင္း 
ေဖၚျပပါသည္။ ၎ တို႔မွာ ‘ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ’၊ ‘အတိုးေပးရေသာ 
သံုးေငြ’၊ ‘ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြ’၊ ‘ေခ်းေငြ’၊  ‘သာမန္သံုးေငြ’ ႏွင့္ ‘ေခ်းေငြ 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း’ မ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ ေငြလံုးေငြရင္းႏွင့္ 
သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အသံုးစရိတ္တြင္ အမ်ားဆံုးအပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ေနပါသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္သည္ (အေျခခံအေဆာက္အဦ 
ကဲသုိ့႔ေသာ) ေရရွည္ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ 
ခြဲေဝေပးေသာ အေရးပါသည့္ အသုံးစရိတ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွ 
ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ေငြလံုးေငြရင္း 
အသံုးစရိတ္ ခြဲေဝေပးမႈပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္ဆိုေသာ္လည္း 
အမ်ားစုအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မွာ စုစုေပါင္း 
အသံုးစရိတ္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရိွပါသည္။ ေန႔စဥ္ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ 
ျဖစ္ေသာ သာမန္အသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 
တို္င္းေဒသႀကီးမ်ားအသံုးစရိတ္၏ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ရႈျမင္ၾကည့္မည္ဆိုပါက 
ေရရွည္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရန္ ခြဲေဝခ်ထားေပး 
သည့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားကို သာမန္အသံုးစရိတ္အျဖစ္ 
ေရးသြင္းထားသည့္ အသံုးစရိတ္ပမာဏႏွင့္ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္လွ်င္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားၾကားတြင္ မတူညီမႈမ်ားစြာ ေတြ႕ရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ ၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔သည္ ေငြလုံးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အျဖစ္ 
၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ေအာက္သာ အသုံးျပဳရာ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီႏွင့္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေငြလုံးေငြ ရင္းအသံုးစရိတ္အျဖစ္ 
၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ အသံုးျပဳခဲ့မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ 
ပါသည္။ အဆိုပါနယ္ပယ္ကို ပို၍အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုနားလည္လာႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေဆးရံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 
ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ကို ထိေရာက္စြာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ ပါက 
စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေမာင္းႏွင္အား 
ပံ႔ပိုးေပးသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ပွ်မ္းမွ် 
အသံုးစရိတ္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ပထဝီအေနအထား၊ 
လူဦးေရ ႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတုိ႔တြင္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည့္ 
အေလွ်ာက္ အသုံးစရိတ္တြင္လည္း ကြျဲပားျခားနားမႈရွိလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၎တို႔၏ မတူညီေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ စသည္တို႔ကိုလည္း ထင္ဟပ္ 
ေနပါသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းပွ်မ္းမွ်
အသံုးစရိတ္သည္ အျခားျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ထက္စာလွ်င္ မ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ကယား 
ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း 
ပွ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္၌ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င္ သိသာစြာမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အသံုးစရိတ္ 
အနည္းအမ်ားအဆင့္သည္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ ႀကီးစြာ တည္မီေန 
ရာ အထက္ကေဖၚျပခဲ႔ေသာ အခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
အေနျဖင့္ ၎က လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကို 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာ ၌ လူဦးေရပမာဏ တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္သာ 
မူတည္စဥ္းစားျခင္း မဟုတ္ဟူေသာ သံုးသပ္မႈတစ္ခု၏ ေတြ႕ရိွခ်က္ 
ကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ဆုိျခင္းေၾကာင့္အထက္ ကေဖၚျပခဲ႔ေသာ အသုံးစရိတ္ခြဲေဝ 
ေပးမႈမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္၍ ခြဲေဝေပးခ႔ဲသည္ 
ဟု မဆိုလုိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္းပွ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္အျမ
င့္ဆံုး (ျမန္မာက်ပ္ျဖင့္) ခြဲေဝေပးျခင္းခံရေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ပိုမိုမ်ားျပားမႈကို အေျခခံ၍ 
ရည္ရြယ္ခြဲေဝေပးသည့္သေဘာမွာ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ပါ သည္။ 

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး  
လုပ္ငန္း

ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ 
ေလ ယာဥ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ား 
ျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ ဌာနျဖစ္ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ အသံုးစရိတ္၏ အခ်ိဳးအစား 
အမ်ားစုကို ‘ေငြလံုးေငြရင္း’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ 
‘သာမန္’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးသြင္းထားျခင္းမ်ားလည္း 
ေတြ႕ရသည္။ ထုိသို႔ေရးသြင္းမႈတြင္ ပမာဏ အနည္းအမ်ားမွာမူ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သိသာစြာ ကြဲျပားသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္တြင္ ျပည္သူ႔ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ပမာဏ ႀကီးမားစြာ သံုးစြဲရျခင္းမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦကြာဟခ်က္ 
နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ သံဓိဌာန္ခ် 
ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္ ထိုအသံုးစရိတ္ကို 



ခြဲေဝပံု၊ သဘာဝႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါ 
ေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာေစသည္။ လမ္းကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦ ပိုမိုမ်ားျပားစြာရိွေသာ အရြယ္အစား 
ႀကီးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သာမန္အသံုး 
စရိတ္ ျမင့္မားစြာရွိဖြယ္ ရိွပါသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္
အခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုတြင္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို သူခ်ည္းသာ 
သိမ္းႀကံဳးသံုးစြဲမည့္ အေနအထားကို ျပသေနေသာ္လည္း 
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္း အသံုး 
စရိတ္တြင္ ၎၏ အသံုးစရိတ္မွာ သိသာစြာနည္းလာေနပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း အထက္မွ ေအာက္အဆင့္သို႔ 
အခြင့္အာဏာခြဲေပးျခင္း (Deconcentration)၊ တာဝန္           
ဝတၱရားမ်ား ေအာက္အဆင့္သုိ႔ ခြဲေဝေပးျခင္း (Delegation) 
ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Decentlization)

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုသာ ေအာက္အဆင့္ အစိုးရမ်ားသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ အာဏာကိုပါ အပ္ႏွင္း 
လိုက္သည့္ အခြင့္အာဏာေျပာင္းေပးျခင္းလည္းပါဝင္ ပါသည္။ 
၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို 
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအား ၾကည့္ရႈရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်မႈ 
သေဘာထက္စာလွ်င္ ဌာနတစ္ခုအတြင္းမွာပင္ အေပၚမွ ေအာက္ 
သို႔အခြင့္အာဏာ ခြဲေပးျခင္းသေဘာကို သာေတြ႕ရသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္မွ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ႀကီးစြာ 
မီွခိုေနရျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ဦးစီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္
ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနရဆဲျဖစ္ျခင္းတို႔ ရိွေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလမ္းေၾကာင္း၏ ရလဒ္ကိုသာ 
ကိုယ္စားျပဳေနဆဲျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေအာက္ 
အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခု၏ လြတ္လပ္မႈအဆင့္ကုိ တုိက္႐ုိက္တုိင္းတာရန္ 
မလြယ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းတာ၍ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းတစ္ခုမွာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အသံုးစရိတ္ 
အနည္းအမ်ားအဆင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ 
အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တဆင့္ခံ၍ တုိင္းတာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၃-၁၄ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဌာနတစ္ခုခ်င္းအတြင္း မိခင္ဌာနမွ ေအာက္အဆင့္ 
သို႔ အခြင့္အာဏာမည္မွ်ခြဲေပးသည္ကုိ သံုးသပ္ရာ၌ ေတြ႕ရိွရသည္ 
မွာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဦးစီးဌာနတို႔၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အသံုးစရိတ္ 

မ်ားသည္ ၎တို႔မိခင္ဝန္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္ထက္ အခ်ိဳးအစား 
မ်ားစြာ ပိုမိုသံုးစြဲထားသည္ကို မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္။ 
အဆိုပါ ဌာနႏွစ္ခုမွလြဲ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔ 
မိခင္ဌာနမ်ားအသံုးစရိတ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ သံုးစြဲႏိုင္ 
သည္ကို ေတြ႕ရသသည္။ 

ဤအခ်က္က ျပဆုိသည္မွာ အဆိုပါဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိခင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ 
၎တို႔ ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရိွသည္ဟု ျပဆိုေနေသာ္ 
လည္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ားသို႔ အသံုးစရိတ္ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ရိွေနမည့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္ကိုလည္း ျပေနသည္ဟု 
ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ ဌာနတစ္ခုအတြင္း အထက္မွေအာက္ သို႔ အခြင့္အာဏာ 
ခြဲေဝေပးျခင္းသေဘာကို ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ 
တဆင့္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာအဆင့္၌ အေျခခံက်က် 
ရႈေဒါင့္မွၾကည့္၍ အက်ိဳးအျမတ္ရိွသည္ ဆိုပါက မွန္ကန္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား 
ကို ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ ဌာနတြင္း 
အထက္ေအာက္ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ လူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္မႈတိုးလာ ေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳလာႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလံုးပါဝင္လာ 
ႏိုင္မႈ၏ အတိုင္းအတာကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရေပ။

ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ လက္ရိွျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
အသံုးစရိတ္ အနည္းအမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြအတြက္ ေကာက္ခံရရိွမႈ 
အနည္းအမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို တိက်စြာ 
တိုင္းတာမေပးႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အသံုးစရိတ္ 
အမ်ားစကုို ဗဟိခု်ဳပက္ိငုမ္ႈ အား ႀကီးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအနကမ္ ွ
အနည္းစုကသာ သံုးစြဲခြင့္ရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုအနည္းစု 
ဌာနမ်ားကပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ အမ်ားစု 
ကို လက္ခံရရိွေနၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကလည္း ဝင္ေငြ 
အမ်ားစုကို ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အေထြ 
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၲရား၏ အေျခခံက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွတဆင့္ 
ေကာက္ခံျခင္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြရသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ 



မႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈတို႔ ရိွလာပါက မရိွမျဖစ္အေရးပါေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္လာၿပီး ေဖၚေဆာင္ေနေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
 

သံုး။ ။ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
မူဝါဒမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို 
ခြဲေဝေပးျခင္း ဆိသုညမ္ွာ ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကုိ 
နယ္ပယ္အလိုက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ အသံုးစရိတ္မ်ား 
တာဝန္ယူသံုးစြဲပိုင္ခြင့္၊ ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္မ်ား 
ေပးထားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစုိးရမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
အခန္းက႑၊ တိတိက်က်ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ ႔ဘ႑ာ 
ေငြစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ အခန္းက႑တြင္ အေရးပါစြာပင္ မေသခ်ာမေရ
ရာမႈမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား၊ YCDC ႏွင့္ MCDC တို႔သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပိုမိုက်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ဥပမာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ား ျပည္သူအသံုးျပဳ 
ႏိုင္မည့္ ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ အခြင့္အာဏာ 
မ်ားအျပင္ ၎တုိ႔၏ အသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေစရန္ 
အမ်ားျပည္သူထံမွ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ 
လည္းရိွပါသည္။ 

မၾကာမီက ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္အတြက္ 
ခြဲေဝေပးေသာဘ႑ာေငြ၏ အနည္းစုကိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသး 
ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထက္စာလွ်င္ ဌာနတစ္ခုအတြင္း အေပၚမွေအာက္သို႔ 
အခြင့္အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းသေဘာမွ်သာ ရိွေနေသးျခင္းကိုသာ 
ေတြ႕ရပါသည္။ ေဒသတြင္းအေျခအေနကို ၾကည့္ပါက လက္ရိွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္
နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အခြန္ 
ေကာက္ခံရာ ]တြင္ အတက္ႂကြဆံုးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အတိုင္းအတာရိွသည့္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရိွသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသစ္မ်ား 
ထူေထာင္ရျခင္းသည္ အခ်ိ္န္ယူရတတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ေရတိုအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ နယ္ 
ပယ္မ်ား သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ အာရံုျပဳဦးတည္မႈသည္ ခြဲေဝေပးသည့္ အေရအတြက္ကို 
မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ားကို မည္သည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သနည္းဆို သည္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေစမည္တို႔ကို 
အာရံုျပဳ ဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းမ်ားသည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသင့္သည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကိစၥရပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္အ
စိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစျခင္း။ 
လက္ရိွအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားျခင္းမရွိေပ။ ရလဒ္မွာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ဖူးေသာ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာနားလည္မႈမ်ားအေပၚအေျချပဳ၍
လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ 
ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ 
အလယ္အလတ္ကာလအတြင္း ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်မႈအတြက္ မည္မွ်အထိေလွ်ာ့ခ်မည္ကို လမ္းေၾကာင္း 
ဆြဲထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသုိ႔ေရးဆြဲရာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ 
ယွဥ္၍အရင္း အျမစ္လိုအပ္မႈအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္စဥ္းစား 
ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ 
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
ရွင္းလင္းျပည့္စံုစြာ နားလည္ေနေစရန္ ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ၎ထက္ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တေျပးညီ လိုက္ပါ 
ႏိုင္ရန္လည္း လုိပါသည္။ ထိုသုိ႔လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစုိးရမ်ားကိုေပးေသာ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္သည္ ၎တုိ႔ကိုေပးေသာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို အထူးသျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈ 
မရိွေသာ၊ ပဋိပကၡသက္ ေရာက္မႈဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ေရာေထြး ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ရတတ္သည္။



ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏိုင္မႈကို အားေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္မွ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းလြယ္ေသာ၊ 
ရွင္း လင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေဖၚျမဴလာအေျချပဳစနစ္။ 
ထုိသုိ႔ ေသာစနစ္သည္ အစုိးရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေဝရာေပၚတြင္ 
အေရးႀကီး သည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အေထာက္ အကူျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုစနစ္သည္ ဘတ္ဂ်က္ 
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိး 
တက္ေရး၊ က်န္းမာေရးရလဒ္မ်ား တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ပညာေရးကို 
လက္လွမ္းမီေစေရး ကဲ့သို႔ေသာ မူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားကို အာရံုျပဳ 
ဦးတည္ေစမည့္ အလားအလာအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုပါဝင္လာမႈရိွလာေစေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေစေရးႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈ ရိွလာေစေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ 
အခ်က္မ်ား ။ အားတက္ဖြယ္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနခ်ိန္တြင္ 
ရပ္ရြာမွပါဝင္ၾကသူမ်ား တိုး၍ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားေပးမႈမ်ား 
လုပ္ေပးသင့္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာ
က္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသည္ ယခုအသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ကာလမွ ပို၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္အထိ 
ရွည္လ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တာဝန္ဝတၱရား အခ်ိဳ႕ကို 
ကၽြမ္းက်င္စြာ တာဝန္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ 
အပိုင္းအေနျဖင့္ လက္ရိွမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ေရး ။ 
တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
ရေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပို၍အေသးစိတ္ 
က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရိွေအာင္ 
လုပ္သင့္သည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ပို၍အေသးစိတ္ 
လုပ္လာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳျခင္း 
မ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးရာ၌ “ဘယ္ေလာက္သံုးခဲ႔လဲ” ဟုသာ 
ေမးျခင္းထက္ အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လမ္းညႊန္ႏိုင္မည့္ 
“အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ခဲ႔သလဲ” ဟူေသာ 
ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးလာရန္ အားေပးလာႏိုင္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏိုင္ေရး ။ 
ပို၍ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာစနစ္တြင္ 
ရပ္ရြာလူထု၊ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက႑တို႔ အေန 
ျဖင့္ အခြန္မွရရိွေသာ ဝင္ေငြမ်ား မည္သည့္ေနရာသို႔၊ ဘယ္ပံု 
ဘယ္နည္းျဖင့္ ေရာက္ရိွသြားသည္ကို နားလည္မႈရိွထားရန္ 
လိုသည္။ သို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔၊ မည္သို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ လုပ္ရမည္ဆို 
သည္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ 
ပံ႔ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ႏိုင္ငံ တကာစံမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေရး။ လက္ရိွ 
အေျခအေနတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို သံုးစြဲေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေသးငယ္ 
ေသာအပုိင္းကုိသာ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ ‘အျခားစာရင္းမ်ား’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနၿပီး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳဟု နားလည္ 
ထားသည္။ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 
သိရိွရေသာ္လည္း အစိုးရဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္တိုးဘတ္ဂ်က္ 
မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ၊ ပိုမိုအေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ 
သို႔မွသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ အဆိုျပဳ 
လာေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္၊ မည္သို႔ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကို နားလည္လာေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 



ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဝင္ေငြရွာႏိုင္စြမ္းအေပၚမူတည္၍ ကိုယ္တိုင္ 
ရန္ပံုေငြရွာႏိုင္ျခင္းကို အားေပးမည့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ေဖၚျမဴလာကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ယူေရးဆြဲသင့္သနည္း။ 

• ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ေဒသလိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ မည္သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ စနစ္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။

• ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြရွာႏိုင္မႈ တိုးတက္လာပါက မည္သို႔ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားရိွလာႏိုင္သနည္း။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားရိွေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ိဳးကို လုိ အပ္သနည္း။

• အကယ္၍ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္သို႔ ပိုမိုလႊဲေျပာင္းေပးလာၿပီး၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ ဝန္ဝတၱရားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လာပါက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ရန္ပံုေငြကို ထိေရာက္ၿပီး မွ်တစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈေသခ်ာေစရန္ 
မည္သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ရိွေနရန္ လိုအပ္သနည္း။

• ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြအသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားတြင္ 
တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုလာေစေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ မည္သို႔ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရ
မည္နည္း။
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