ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမမ်ား၌
အမ်ားျပည္သူ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း
မိုက္ကယ္ဝင္းတားႏွင့္ ျမနႏၵာသင္း
ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းငယ္သည္ မူလအစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္
ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
စည္ပင္ဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း” အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
မူူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
http://www.asiafoundation.org
ရည္ညႊန္းကိုးကား - မိုက္ကယ္ဝင္းတားႏွင့္ ျမနႏၵာသင္း (ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၆) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္
ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စည္ပင္ဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း
ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

အပိုင္းတစ္။ ။ မိတ္ဆက္

ရလဒ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေလ့လာထားပါသည္။

ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား႐ွိ စည္ပင္သာယာ

ထို႔အျပင္

ေရးအဖြ႕ဲ မ်ား၏ စီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္(ရသံးု မွနး္ ေျခေငြစာရင္း) ေရးဆြဲ
ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိက
က်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း

မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရမ်ားက မည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း

ေပးႏိုင္မည္ အစ႐ွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ဤ

(အင္စတီက်ဴးရွင္း)ဆိုင္ရာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းစသည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက သင့္ေလ်ာ္ေသာအကူအညီမ်ားကို မည္သို႔
အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အပိုင္းႏွစ္။ ။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမမ်ား
အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအေနျဖင့္
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံု - စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား
အျခားတိုင္းျပည္မ်ားစြာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
သည္

ပံုစံတက်မ႐ွိဘဲ၊

တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ

မတူညီသည္မွာ

တိုင္းျပည္၏ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသမိုင္းေၾကာင္း
မ်ားအရဆိုလွ်င္ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီေခတ္
ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမဴနီစီပယ္အစိုးရ
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ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကို ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္သည္။ သိရ
႔ု ာတြင္
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ႐ွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္
ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၌ပင္လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲရာ၌
အခက္အခဲမ်ား႐ွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ွိ

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လွ်က္႐ွိသည္။ အဆိုပါဌာန
သည္ ေအာက္အဆင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႐ံုးမ်ား႐ွိၿပီး
ေဒသဆိုင္ရာ

စီမံကိန္းေရးဆြဲ

ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား

ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္
ႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ ေျမယာ
စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈမ်ားကဲ့သို႔၊ အျခား
ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္သည္ဟု ထင္ျမင္
ယူဆရသည္။

ဆိုင္ရာ ျပည္သူ ႔လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရာေႏွာထားသည့္အစီအစဥ္”
- ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္ေအာက္(တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္)တြင္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ
ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္

ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား

သတ္မတ
ွ /္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွာ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ၏
႔ု မိခင္
ဌာနျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဌာနမ်ား၏ လက္ဝယ္
တြင္ ႐ွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၁မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပဌာန(စင္တာ)မ်ားတြင္ တည္႐ွိၾကၿပီး၊ သက္ဆိုင္
ရာ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားႏွင့္
လမ္းသြယမ
္ ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိနး္ သိမး္ ျခင္း၊ ေရေပးေဝမႈ၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း အစ႐ွိ
သည့္

(အတိုင္းအတာေျပာင္းလဲမႈ႐ွိေသာ)

“စည္ပင္သာယာေရး”

ဆိုပါက

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ

ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ၿမိဳ႕နယ္

ပညာေရးမႉး႐ံုးမွ ႀကီးၾကပ္သည့္ပံုစံႏွင့္ အလားတူစြာ၊ စည္ပင္႐ံုးမ်ား
သည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈဌာနကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္
သည္။
သို႔ရာတြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ
မ်ားအၾကားတြင္ အဓိကက်ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား႐ွိၿပီး၊ ၄င္းတို႔အနက္အခ်ိဳ႕မွာ - စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ မိခင္ဌာန
ျဖစ္ေသာ စည္ပင္ဌာနသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရ
ဌာနစစ္စစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုသာ တာဝန္ခံရ
သည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း မိခင္ဌာနျဖစ္ေသာ စည္ပင္ဌာန
ႏွင့္အတူ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို

တာဝန္ခံရသည္။

ထို႔အျပင္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေ
 ျမႇာက္ေသာ ေဒသခံ

ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအဆင္တ
့ င
ြ ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေန႔စဥ္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္ပင္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း
မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာ “စနစ္မ်ား”
သည္ တာဝန္ႀကီးစြာ ယူထားရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားသည္

မ်ား (Department of Development Affairs – DDAs) – “ၿမိဳ႕ျပ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႐ႈျမင္ရမည္

အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ/ၿမိဳ႕

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား (DAOs) ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဌာန

စည္ပင္သာယာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား

စည္းမ်ဥ္း၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ တာဝန္႐ွိၿပီး - (၄င္းပံုစံအား အျခား
ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအစိးု ရ(ျမဴနီစပ
ီ ယ္အစိးု ရ) ဟု သံးု ႏႈနး္
သည္။) - (၂ဝ၁၂) ခုႏွစ္မွစတင္ေသာ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ား
ျပဌာန္းမႈမွတစ္ဆင့္ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

ေကာ္မတီဝင္ (၄)ဦး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန၊ စည္ပင္႐ံုးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း
ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ွိၿပီး၊ ၄င္းေကာ္မတီမွ
စည္ပင္သာယာေရး႐ံုးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည္။
စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရႏွင့္
အခ်ိဳ႕

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားထံမွ

႐ွိျခင္းေၾကာင့္

လႊဲေျပာင္းေငြ

ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ/ရေငြရင္းျမစ္မ်ား႐ွိၾကသည္၊

(လိုအပ္ပါက မိခင္စည္ပင္ဌာန၊ အျခားစည္ပင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝ
အသံုးျပဳရသည္။) ဤအခ်က္ေၾကာင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းသည္
ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း႐ွိ ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္
ေရးဆြဲသည့္ ဌာနမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၾကသည္။ ထို႔အျပင္

ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားသည္ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားမဟုတ္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ စည္ပင္အဖြဲ႕/ စည္ပင္ဌာနစနစ္ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဌာနမ်ားႏွင့္ အနီးအနားဝန္းက်င္ ေက်းလက္ေဒသအား ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာကိစၥအတြက္၊
စည္ပင္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေသးငယ္သည့္ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ အသံုးစရိတ္
မ်ားအား ေဒသတြင္းဝင္ေငြျဖင့္ ဘ႑ာေရးမေထာက္ပံ့နိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား
အေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည္။

၁

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဝင္ေငြ အမ်ားစုကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္

ေဒသႏၲရအခြန္ေငြမ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိလာေသာ

မ်ား႐ွိ၊

ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းမႈႏွင့္

ဝင္ေငြႏင
ွ ့္ အျခားဝင္ေငြအနည္းငယ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကက
ြ မ
္ ်ား႐ွိ စည္ပင္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ေနရာတြင္ သံုးစြဲၾက

လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕

သည္။

႐ံုးတိုင္းကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၊

ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္

ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး၊ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံ
စည္ပင္ဌာနမ်ားသည္လည္း အျခားေသာ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းမွာ - ျပည္နယ္/

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္) အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား

တိုင္းစည္ပင္ဌာနသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း႐ွိ စည္ပင္

ေသာ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိသည္။ စည္ပင္ဌာနအနည္းငယ္၂

အဖြဲ႕အားလံုးမွ စုေပါင္းဘတ္ဂ်က္(ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း)အား ရယူ

သည္သာ

စည္ပင္သာယာေရး

ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံသို႔ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ကို တင္ျပ

ေကာ္မတီမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ စည္းၾကပ္မႈ၊

ရန္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕စည္ပင္႐ံုးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္

မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားကို ခံယူသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္နယ္/

ေစာင့္ၾကည့္၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ စည္ပင္ဌာနအားလံးု

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

သည္ ၄င္းတို႔၏ စည္ပင္ဝန္ႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး

စည္ပင္ဝန္ႀကီးမ်ားက

တိင
ု း္ အစိးု ရမ်ားထံၫန
ႊ ၾ္ ကားမႈခယ
ံ ရ
ူ သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစမ
ၥ ်ားတြင္ ျပည္နယ္/

ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ စည္ပင္ဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း

တိင
ု း္ ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း စည္ပင္

ေဒသႀကီး အဆင္တ
့ င
ြ ္ တစ္ခတ
ု ည္း ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည့္

ဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ၾကသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ေအဂ်င္စီမ်ား၃ျဖစ္ၿပီး၊
ေဒသႀကီးအဆင့္)

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေအာက္
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားစြာကို

(ျပည္နယ္/တိုင္း
ခန္႔အပ္ထားသည္။

စည္ ပ င္ အ ဖြ ဲ ႕ /စည္ ပ င္ ဌ ာနစနစ္ မ ်ားသည္ ျပည္ ေ ထာင္ စ ု အ စိ ု း ရ၏

(စည္ပင္အဖြ႕ဲ ႐ံးု တစ္ခခ
ု ်င္းစီ၏ ဘတ္ဂ်က္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ စည္ပင္႐းုံ

အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ဘဲ

ဘတ္ဂ်က္ႏစ
ွ ခ
္ ေ
ု ပါင္းထားေသာ) စည္ပင္ဌာနဘတ္ဂ်က္သည္ ၿမိဳ႕နယ္

သက္ဆိုင္ေနသည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အေလးထားရက်ိဳး အထူးပင္

စည္ပင္႐ံုးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွာေဖြေသာ ဝင္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္

ထိုက္တန္လွပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးဝမဟုတ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ မွီခိုရသည္။ စည္ပင္ဌာနမ်ား

အစိုးရမ်ားသည္

ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ွိ အျခားေသာဌာနမ်ားႏွင့္ မတူ

ဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲ၍ ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ စည္ပင္ဥပေဒမ်ား

ေသာအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို

ကို

မွီခိုမႈမျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕(၁၄)ဖြဲ႕စလံုး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္သာ

စည္ပင္သာယာေရး

အမွန္တကယ္တြင္လည္း

၂ဝ၁၂

ခုႏွစ္

သည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ားကို
စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္ - ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီ႐ွိ

အသီးသီးေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဥပေဒအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနအတြဲစနစ္တြင္ အပိုင္း (၂) ပိုင္း ပါဝင္သည္။

ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န.ဝ.တ)အစိုးရ၏ ဥပေဒအမိန္႔

ပထမတစ္ပိုင္းမွာ - အေရအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕

အမွတ္ (၅/၉၃) ကို အဓိက အေျခခံထားေသာ္လည္း နည္းလမ္း

စည္ပင္႐ံုးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုအတြင္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကြဲထြက္လာခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂
၃

မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အမ်ားပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ

အပိုင္းသံုး။ ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ

မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားထံမွ
အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံပါသည္။

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားကို

မည္သူမ်ားမွ

ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသနည္း?

စည္ပင္ဌာနမ်ားႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

မူအားျဖင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားအား ၄င္းတို႔ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ အခြန္

ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ စည္ပင္ဌာနမ်ား - ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ အေျခခံထားပံုရသည္။)

အားလံုး၏

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား႐ွိ

ထိပ္ပိုင္းမ်ားတြင္

စည္ပင္ဝန္ႀကီးမ်ား႐ွိၾကသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာဝန္ယူမႈကို ဌာန၏
ၫႊနၾ္ ကားေရးမႉးဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ စည္ပင္ဌာနမွ လုပေ
္ ဆာင္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းၫႊနၾ္ ကားေရးမႉးသည္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
၏ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ မည္သည့္
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္မဆို စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္
ဌာနစနစ္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ ရာထူးအျမင့္ဆံုးေသာ ျပည္သူ႔
ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနမွ အခ်ိန္ျပည့္

ေငြပမာဏအေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည္။ (ဤအခ်က္
သို႔ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားအား အမ်ိဳးအစား
ခြျဲ ခင္းသည္ ၄င္းတိအ
႔ု ေပၚ မည္သည္ေ
့ နာက္ဆက္တဲြ အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈမ်ား (ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားတြင္) မွ ႐ွိပံုမရ
ေပ။ မူအရ (က) အဆင့္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အထူးၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ စည္ပင္ အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား
တြင္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ထမ္းေနရာမ်ားစြာကို ျဖည့္ဆည္း ခန္႔အပ္ရမည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တကယ္တမ္းခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္
မွာ ခန္႔အပ္ရန္အတည္ျပဳထားသည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္အတိုင္း
မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ဝင္ေငြအဆင့္နည္းပါးသည့္ စည္ပင္

ထိုေနရာသို႔ေရာက္ရန္

အဖြဲ႕ ႐ံုးငယ္မ်ားတြင္ ႐ံုးႀကီးမ်ားထက္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ပိုမိုနည္းပါးေလ့

ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည္။

႐ွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္ဌာနမ်ားအား အဓိက

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စည္ပင္

ဝန္ထမ္းမဆို

ပံုမွန္ရာထူးတက္သြားပါက

ဌာနခြဲႏွစ္ခု ခြဲျခားထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနခြဲတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
စီမံေရးရာဌာန၊ ဘတ္ဂ်က္ဌာနမ်ား၊ အခြန္ႏွင့္ဥပေဒေရးရာဌာနမ်ား
ပါဝင္သည္။ ၄င္းဌာနခြဲသည္ ႏွစ္စဥ္ စည္ပင္ဌာနဘတ္ဂ်က္မ်ားကို
စုစည္းေပးျခင္း၊ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း
ျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္းတို႔တြင္ အကူအညီေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
သည္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာနခြဲသည္ လမ္း/တံတားႏွင့္ အျခားေသာက႑
မ်ားအတြက္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအား နည္းစနစ္အကူအညီမ်ားေပးျခင္း
မ်ားအား

ေဆာင္ရြက္သည္။

၄င္းစည္ပင္ဌာန႐ွိ

ဌာနခြဲတစ္ခုစီ၏

အႀကီးအကဲမ်ားသည္ စည္ပင္ဌာနၫႊနၾ္ ကားေရးမႉး၏ လက္ေထာက္
မ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာတာဝန္ယူ၊ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီး
တြင္ စည္ပင္ဌာနဝန္ထမ္းဦးေရသည္ အသင့္အတင့္သာ႐ွိပါသည္။
ျပည္စံုသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မ႐ွိေသာ္
လည္း စည္ပင္ဌာန႐ံုးမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေရး နည္းပညာ(အိုင္စီတီ)ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္း

အဖြ႕ဲ မ်ားအားလည္း အဓိကဌာနခြႏ
ဲ စ
ွ ခ
္ ျု ဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားသည္။ စည္ပင္
အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားတြင္ စည္ပင္ဦးစီးအရာ႐ွိ (အမႈေဆာင္အရာ႐ွိ - Executive
Officer

၄

– EO)သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/ဘ႑ာေရး

အႀကီးတန္းအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္

အင္ဂ်င္နီယာအရာ႐ွိမ်ားသည္

ဒုတိယ

အႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူေလ့႐ွိသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား႐ွိ
ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစဥ္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္
ႏိုင္သည္။ လစဥ္၊ လစာရ႐ွိသည့္ လခစားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စား
လုပ္အားခ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ား ဟူ၍ျဖစ္သည္။
စည္ပင္အဖြ႕ဲ အမ်ားစုတင
ြ ္ တရားဝင္အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းဦးေရခ်ိဳ႕တဲသ
့ ည္။
ခန္႔အပ္ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သည္ ခန္႔အပ္ရန္ အတည္ျပဳထားသည့္
သိမ
႔ု ဟုတ္ ထုတျ္ ပန္ထားသည့္ အေရအတြကထ
္ က္ အၿမဲတမ္းနည္းပါး
ေနသည္။
စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန ဝန္ထမ္း - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား - စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ

မ်ား လံုေလာက္စြာတပ္ဆင္ထားမႈ မ႐ွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေနအထားမွာ တစ္စတ
ုံ စ္ရာ ႐ႈပေ
္ ထြးမႈ႐သ
ိွ ည္။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား - စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္/

ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား႐ွိ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္တြင္ ေရွ႕ဆံုး
မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီး တစ္ခုစီအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား ႐ွိၾက
သည္။ (၄င္းစည္ပင္) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး
ဌာန၏ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အတူတျူ ဖစ္ၿပီး၊ အဆိပ
ု ါ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး
ဌာနခြဲမ်ား၏ အခြင့္အာဏာအတြင္းတြင္ ႐ွိၾကသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုး

ဌာနမွ ခြမ
ဲ ထုတမ
္ ီ (၂ဝ၁၃) ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ အရာ႐ွမ
ိ ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အခြင့္အာဏာ ေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
၎တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္႐ွိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား
ျဖစ္လာၾကၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အင္အားအမ်ားဆံုး
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ လစာပမာဏကို
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
လ်က္႐ေ
ိွ သာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ၏ ျပည္သ႔ူ

ဤအခ်က္သည္ ေသးငယ္ေသာစည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား၌ ၄င္း႐ံုး၏ အႀကီးအကဲသည္ အမႈေဆာင္အရာရွိ (EO) တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီသည့္ပံုစံ ျဖစ္နိုင္
သည္။
၄

ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္႐ွိေနေတာ့သည္ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔အား

တာဝန္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား႐ွိေနၿပီး စည္းမ်ဥ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္

ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕

မ်ားထုတက
္ ာ စည္းကမ္းထိနး္ ျခင္းႏွင့္ အခြနေ
္ ကာက္ချံ ခင္းႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ

ရာထူးအဆင့္အထိသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဝန္ထမ္းေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားကို

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာလည္း ထိုနည္းတူသာျဖစ္သည္။

လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္အတြင္း အကန္႔
ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံု -

အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
စည္ပင္အဖြဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈပံုစံမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ

တာဝန္ယူသည့္

လမ္းတံတားမ်ားမွလြဲ၍ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္တည္႐ွိသည့္
စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း႐ွိ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဌာနမ်ား

ႏွင့္ ျပဳျပင္ထန
ိ ္းသိမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္
တရားဝင္တာဝန္႐ွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ၿမိဳ႕ငယ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္ဌာနမ်ားသည္

ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား

မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္လမ္းမ်ား ႐ွိသင့္

အတြက္ လိအ
ု ပ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးရန္

သေလာက္ ႐ွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑

တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ တာဝန္မ႐ွိပါ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္

တြင္

ဌာနမ်ားသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အဓိက လုပ္ေဆာင္

ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္သာ ကန္႔သတ္ျခင္း

ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္႐ံုးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္း၊

ခံထားရသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ မည္သည့္

ဘ႑ာေငြေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေသခ်ာေစျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အခ်ိန၊္ မည္သည္ေ
့ နရာတြငမ
္ ဆို ၎တိ၏
႔ု လမ္းအေျခခံအေဆာက္အအံု

ႏွင့္ အစီအရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္႐ံုးမ်ားကို အေထာက္အပံ့

စီမံကိန္းမ်ားကို “ဌာနတြင္းအင္အားစု” (force account) မ်ားျဖင့္သာ

ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိင
ု ရ
္ ာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆရ
ံ ာတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္

လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

ေရြးခ်ယ္ေလ့႐ွိၾကသည္

“ဌာနတြင္း

စည္ပင္သာယာေရးဌာနအေနျဖင့္

အင္အားစု” ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕ပိုင္ စက္

ကိုယ္စားျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စည္ပင္ဌာနမ်ား

ပစၥည္းမ်ား၊ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား တိုက္႐ိုက္

သည္

အဓိက

ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကို မွီခိုေနရမႈမ်ား႐ွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊

လုပ္ေဆာင္ေပးရၿပီး စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္

ပစၥညး္ မ်ား၊ ယာဥ္မ်ား႐ွေ
ိ သာ စည္ပင္အဖြ႕ဲ ႀကီးမ်ားသည္ ယင္းနည္းလမ္း

ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္

ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ မည္သည့္စည္ပင္အဖြဲ႕ႀကီးကမွ် လမ္းအေျခခံ

အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အစီအရင္ခံျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔

အေဆာက္အအံစ
ု မ
ီ က
ံ န
ိ း္ မ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ၍ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေဆာက္လပ
ု ္

ကို ပံပ
့ းုိ ရသည့္ ေနာက္တန္း႐ံးု သဖြယျ္ ဖစ္သည္။ ၎တိသ
႔ု ည္ ျပည္နယ္/

ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အလုပ္အပ္ျခင္းမ်ိဳးကို မျပဳလုပ္ၾကေပ။ အဖြဲ႕ႀကီး

တိင
ု း္ ေဒသႀကီးအဆင့္ မူဝါဒေရးရာခ်မွတရ
္ ာတြင္ မည္သည္အ
့ ခန္းက႑

မဟုတ္ေသာ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသာလွ်င္ လမ္းအေျခခံအေဆာက္အအံု

မွ ပါဝင္ရမည္ဆိုသည့္ တိက်သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မ႐ွိပါ။

စီမံကိန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ေခၚယူ၍ အလုပ္အပ္ေလ့

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို

႐ွိသည္။
စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ အဓိကအာ႐ံစ
ု က
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္ လုပေ
္ ဆာင္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမႈိက္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ - စည္ပင္အဖြဲ႕အမ်ားစုသည္

ခ်က္တစ္ခုမွာ - ၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပး

ၿမိဳ႕ျပမ်ားမွ စြနပ
႔္ စ္အမႈက
ိ မ
္ ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ တူညသ
ီ ည့္ နည္းလမ္း

ရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီသီး၏ စည္ပင္သာယာ

မ်ားျဖင့္ သိမ္းယူၾကၿပီး၊ စည္ပင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ငွားရမ္းထား

ဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း အဆိုပါ

ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမူတည္၍ တိုက္႐ိုက္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္

အခ်က္မွာ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား႐ွိ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဓိက

အမ်ားျပည္သေ
ူ နရာမ်ားမွ အမႈက
ိ မ
္ ်ားေကာက္ယျူ ခင္းတိအ
႔ု ျပင္၊ စည္ပင္

အလုပ္မ်ားဟု ယူဆၾကသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း

ယာဥ္မ်ားအားျဖင့္ အဓိကလမ္းမ်ားႏွင့္ သြားလာရလြယ္ကူေသာလမ္း

ေဒသႀကီးအသီသီး႐ွိ စည္ပင္သာယာဥပေဒမ်ား၅ တြင္ စည္ပင္သာယာ

မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္မွန္ အမႈိက္ေကာက္ယူ သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔

ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စည္ပင္

ပါဝင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္

သာယာေရးအဖြ႕ဲ မ်ားအတြက္ သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးထားသည့္ လုပင
္ န္းတာဝန္

အတြက္ အိမ္ေျခမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္အိမ္ခြန္မ်ားႏွင့္

(၃ဝ) ခုခန္႔႐ွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

အတူ စည္ပင္အမႈိက္စီမံေရးအတြက္ ေပးေဆာင္၊ ေထာက္ပံ့ရသည္။

ၾကည့္လွ်င္နယ္ပယ္မ်ားစြာကို ျပန္႔က်ဲလႊမ္းၿခံဳထားၿပီး၊ မတူညီသည့္

လမ္းအေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ အိမ္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ

ထြက္ အမႈိက္မ်ားကိုေကာက္ယူရန္ စည္ပင္ပိုင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အမ်ားစုသို႔ ေပးထားေသာ အဓိကလုပ္ငန္း

သမားမ်ားအေပၚ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွီခိုရသည္။

တာဝန္မ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး

၅
၄င္းတို႔ထဲမွအမ်ားစုမွာ န.ဝ.တဥပေဒ (၅/၉၃) တြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအားေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအား ႐ိုးရွင္းစြာျပန္လည္ျပဆိုထားျခင္းျဖစ္
သည္။

အျခားေသာ စည္ပင္လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာစည္ပင္အဖြဲ႕

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအား

မ်ားမွ အကန္႔အသတ္တစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၄င္းတို႔ ထဲမွ

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားသည္။

ထင္ရွားသည့္လုပ္ငန္းမွာ လမ္းမီးေပးျခင္းျဖစ္သည္ - အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္

ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ လိုင္စင္ေလလံမ်ား၊ ပစၥည္းခြန္

လမ္းမီးမ်ားရ႐ွိေရးအတြက္

(အိုးအိမ္ဆိုင္ရာႏႈန္းထားမ်ား)၊ ဘီးခြန္ႏွင့္ စည္ပင္ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ပုဂၢလိကက႑မွ

အလံုးစံု

အဆင္ေျပပံုရေနသည္မ်ားကိုလည္း

တာဝန္ယူ
ေတြ႕႐ွိရ

ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မွရေငြ(ဝင္ေငြ)
၆

၄င္းရင္းျမစ္မ်ားမွာ

ရ႐ွိေစရန္

စီးပြားေရးလုပ္

မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ပါဝင္သည္။

သည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕အမ်ားစုမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အျခားေသာ
စည္ပင္ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေဈးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႔စီရင္စုမ်ားမွ ေကာက္ခံရ႐ွိသည့္ ဝင္ေငြ

ျခင္းျဖစ္သည္။ - ဤအတြက္ လုပ္ေလ့႐ွိသည့္ပံုစံမွာ ေဈးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

ခြန္မွ ေဝစုရွယ္ယာ (၅%) (အခြန္ရသည့္ မူလေနရာမွ)ႏွင့္ တံဆိပ္

ထိန္းသိမ္းမႈကို

စည္ပင္အမည္ျဖင့္

ေခါင္းခြန၇္ မွ ေဝစုရွယ္ယာ ( ၂%) (အခြန္ရသည့္မူလေနရာမွ) တို႔ကို

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ျဖင့္) ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

လည္း လက္ခံရ႐ွိသည္။၈ ဤအခြန္ႏွစ္ခုစလံုးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ

ထိုပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ပ်ံက်ေဈးသည္မ်ားထံမွ

၏ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) မွ ေကာက္ခံကာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ

ေဈးေကာက္ေငြပမာဏကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ေကာက္ယူ

ခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္(ရသံုးမွန္းေျခ ေငြ

သည္။

စာရင္း) မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အဆိုပါဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားသို႔

မွ်ေဝမႈကို အျခားပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ အခြန္(ႏႈန္းထား)ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္စား
ေရေပးေဝျခင္း - အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပ

တည္းထား၍ ေရးသြင္းထားၿပီး၊ အျခားေသာအခြန္မ်ားထံမွ ခြဲျခားႏိုင္

ေနရာမ်ားတြင္ ေရေပးေဝမႈသည္ အေတာ္ေတြ႕ရခဲသည့္ အေနအထား

ျခင္း မ႐ွိပါ။၉

ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ (မွတ္သားဖြယ္ရာ)
အလြန္နည္းပါးေသာအခ်ိဳးအစားကသာလွ်င္ ေရပိုက္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ

ေပးေဝသည္စ
့ နစ္မွ ေရရယူသးုံ စြသ
ဲ ည္ကေ
ုိ တြ႕ရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္

မ်ားထံမွ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား/စည္ပင္ဌာနမ်ားဆီသို႔ ပိုမို ထင္သာျမင္သာ

အလြန္နည္းပါးေသာစည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသာ ေရပိုက္ျဖင့္ေရေပးေဝေသာ

႐ွိေသာ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမ႐ွိေသာ္လည္း၊

စနစ္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ဆိုျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ဘဲ ၄င္းစနစ္ျဖင့္

႐ွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္

ေရရ႐ွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ

၄င္းတိ၏
႔ု စည္ပင္အဖြ႕ဲ /စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားအား ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပ့ံ

႐ွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေရတြင္းမ်ား၊

မႈအခ်ိဳ႕ ေပးအပ္သည္။ အထင္ရွားဆံုးမွာ မြန္ျပည္နယ္႐ွိ စည္ပင္အဖြဲ႕

အဝီစိေရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ပိုက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးေဝျခင္းစသည့္

မ်ားသည္ ျပည္နယ္မွ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို ရ႐ွိ

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွီခိုေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ

မည္ဆိုေသာ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

မွ်ေဝရ႐ွိေသာ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၅-၂ဝ% ႐ွိမည္။) ယူဆခ်က္အေပၚ

(ADB) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ငယ္

အေျခခံၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ (၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇) ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္

ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ စည္ပင္ေရေပးေဝမႈစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္

ေရးဆြဲရန္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဌာနက ၫႊန္ၾကားခဲ့

ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ

သည္။

ေၾကာင့္ မၾကာမီပင္ လက္႐ွိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ
ေခ်းငွားျခင္း - ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ (သို႔မဟုတ္) ဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဖက္မ်ားထံသို႔
ရေငြ(ဝင္ေငြ)

သတ္မွတ္လ်ာထားျခင္း၊

ရေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ရေငြမ်ား ျပန္လည္ခြဲေဝခ်ထားျခင္း

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္

ေခ်းေငြမ်ားအတြက္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ယူရသည့္ (ပိုမ်ားလာေသာ)သာဓကမ်ား
အေသအခ်ာေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ရေငြ(ဝင္ေငြ)အရင္းအျမစ္မ်ား - စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တရားဝင္ ေပးအပ္

သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ

သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေခ်းေငြမ်ားကို စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ

တူညီသည့္ပံုစံျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့(Self-financing)

ဝင္ေငြမ်ားအား အသံးု ျပဳ၍ ျပန္လည္ေပးဆပ္သာြ းရလိမမ
့္ ည္ျဖစ္သည္။

သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ားတြင္

စည္ပင္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို Arnold et al. (2015) ႏွင့္ Bissinger (2016) တြင္ ၾကည့္ပါ။
ယင္းကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “ကုန္သြယ္ခြန္”အျဖစ္ မွားယြင္းစြာ ဘာသာျပန္ၾကသည္။
၈
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီဌာနက အရာရွိမ်ား၏အဆိုအရ ယင္းသည္ ၾကာရွည္စြာတည္ရွိေနသာ အခြန္မွ်ေဝျခင္း အစီအမံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွ်ေဝျခင္းတြင္ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည္။ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးနယ္ေျမတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ မွ်ေဝျခင္းကို ၁၉၂ဝ ရန္ကုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ဥပေဒက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးသို႔ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၄ တြင္ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ DAO ႐ံုးမ်ားအားလံုးသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
၉
၄င္းျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန/စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား(IRD/DAO)ဝင္ေငြမွ်ေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းရပ္တန္႔သြားလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈)
ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ေတာ့ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသို႔ ေပးအပ္လိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။
၆
၇

ရေငြမ်ား ျပန္လည္ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း - ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အားျဖင့္ စည္ပင္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား - ေဒသႏၲရႏွင့္ ေဒသႏၲရမဆန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ရေငြ

အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္ အမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ လက္႐ွိရေငြထက္ ပို

(ဝင္ေငြ) ရင္းျမစ္မ်ား

မ်ားေသာသံုးစြဲမႈမ်ားအားလံုးအတြက္
ရန

ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ေဒသႀကီးမ်ား၏

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ားရ႐ွိ

အမွန္တကယ္တြင္

ျပည္နယ္/တိုင္း

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား၌

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ “ဘ႑ာေရးအရ မိမိကိုယ္မိမိ မွီခိုသည့္” ပံုစံ
သက္သက္ေတာ့

မဟုတ္ေပ။

အေစာပိုင္းသုေတသနျပဳမႈ၁ဝ

အရ

ၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ စည္ပင္႐ံုးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြအမ်ားစုျဖင့္သာ လည္ပတ္ၾက

“ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္

ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

ၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဝင္ေငြမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖင့္

သို႔ေသာ္ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္ႏွင့္ မွ်ေဝရ႐ွိေသာ

ကိယ
ု ေ
့္ ျခေထာက္ေပၚကိယ
ု ရ
္ ပ္တည္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းအျဖစ္ အမ်ား

ေငြမ်ားမွ အေျခခံအသံုးစရိတ္မ်ားကို မကာမိသည့္ (လိုေငြျပေနေသာ)

က ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ဤသိယ
႔ု ဆ
ူ ရန္မာွ အဓိကအေၾကာင္း

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ႐ံုးမ်ားအတြက္မူ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

အခ်က္ ႏွစခ
္ ်က္အေပၚတြင္ အရည္အခ်င္းျပည္မ
့ ဖ
ီွ ႔ုိ (သံးု သပ္ဖ)႔ုိ လိအ
ု ပ္

ေငြေပးေခ်”ေစရန္

ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ “လိုေငြျပေနေသာ”စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအား ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆ
ည္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ၊ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္အမ်ားစုတြင္ ရေငြ

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာစည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္တြင္း

(ဝင္ေငြ)မ်ားအား

အစိတ္အပိုင္းကို

အခြနမ
္ ်ားဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခသ
ံ ည့္ တံဆပ
ိ ေ
္ ခါင္းအခြနႏ
္ င
ွ ့္ ဝင္ေငြခန
ြ ္

ထည့္သြင္းထားသည္။ - ဘ႑ာခြန္ အလွ်ံပယ္ရ႐ွိေသာ (သို႔မဟုတ္

ေဝစုကို ရ႐ွိၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ (အေစာပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့

ပိုေငြျပေသာ)

ၿပီးသကဲ့သို႔)

ျပန္လည္ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္

ဝင္ေငြအခ်ိဳးအစားတစ္ခုကို

အခ်ိဳ႕ေသာ

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားသည္

စည္ပင္ဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ စုေငြသို႔ ထည့္ဝင္ရၿပီး၊ ထိုစုေငြအား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားထံမွ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈအား

စည္ပင္ဌာနကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လိုေငြျပေသာၿမိဳ႕နယ္(သို႔)ၿမိဳ႕မ်ား႐ွိ စည္ပင္

ရ႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အလိက
ု ႏ
္ င
ွ ့္ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ ႏွစအ
္ လိက
ု ္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားအရ၊ စည္ပင္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အနီးတစ္ဝိုက္႐ွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ

အဖြဲ႕မ်ားက ျဖတ္ခ်လိုက္ေသာ စုစုေပါင္းရေငြမွ ပိုလွ်ံေငြမွာ (၅%) မွ

ရယူေသာ ဝင္ေငြအေပၚတြင္လည္း မွီခိုေနရသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕ဝင္ေငြ

(၁ဝ%) ၾကားတြင္ ႐ွိသည္။

စုစုေပါင္း၏ ႀကီးမားေသာပမာဏတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္ေသာ ေဒသ
မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပး

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားသည္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးသည့္အခါ

ေသာ လိုင္စင္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္အတူ လိုင္စင္ေလလံမ်ားမွ ရယူ

၄င္းတို႔အသံုးမျပဳရေသးေသာ ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း ဒသႀကီး

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရေငြမ်ား ေက်းလက္

အစိုးရမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္လႊဲအပ္သည္။ ဤပံုစံအရ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္

ေဒသမ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာမ႐ွိပါ။

မဟုတ္ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေတြ႕ရသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား/စည္ပင္ဌာနမ်ားေပၚ

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းမႈ

တြင္ ရေငြမ်ားကို အျမင့္ဆံုးရွာေဖြရန္ (သို႔မဟုတ္) အနည္းဆံုးသံုးစြဲရန္

ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား

ဖိအားႀကီးႀကီးမားမားေပးပံု မ႐ွိသလို၊ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား/စည္ပင္ဌာန

သည္

မ်ားသည္လည္း အသံုးမျပဳလိုက္ရေသာ ေငြစာရင္းအား အနည္းဆံုး

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား

ျဖစ္သြားေစရန္ အျပင္းအထန္ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။

ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ ေကာက္ယူထားျခင္းမ႐ွိ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ

ေဝမွ်သည့္

ရေငြမ်ား၊

၄င္းတို႔၏

ေသာ ရေငြ(ဝင္ေငြ)မ်ားအေပၚတိတ
႔ု င
ြ ္ မွခ
ီ ေ
ုိ နသည္။ ဤကဲသ႔ုိ ေပါင္းစပ္
ရ႐ွိေနျခင္းသည္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတြင္

ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိသည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း၊ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္
ဘ႑ာေရးအရ မိမိကိုယ္မိမိရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ျပအစိုးရမ်ားျဖစ္
သည္ဟု ယူဆရန္ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ကြက္
တစ္ခုျဖစ္သည္။

Arnold et al. (2015) ႏွင့္ UNDP’s “State of Local Governance in Myanmar” ေလ့လာမႈအတြဲမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ သို႔ရာတြင္ Bissinger (2016) ၏မွတ္ခ်က္အရ
အမ်ားအားျဖင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လိုင္စင္ေလလံဆြဲျခင္းမ်ားမွ ရေငြမ်ားသည္ ေက်းလက္အေျချပဳလိုင္စင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁ဝ

အပိုင္းေလး။ ။ စီမံကိန္းေရြးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္(ရသံုး

လည္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ေပါင္း (၅၆)ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕စီမံကိန္း

မွန္းေျခ ေငြစာရင္း) ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ေရးဆြဲျခင္းမ်ားအားလည္း

ေရရွည္ဆိုင္ရာ၊ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲ

ထင္ရွားမႈသိပ္မ႐ွိဘဲ ျပည္နယ္/တိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ႐ံုးမ်ားဖြင့္ထား

ျခင္း

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္

အိုးအိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေနျပည္ေတာ္ျပင္ပတြင္
သည္ကိုသာ ေတြ႕ရသည္။၁၁ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသူ
အေယာက္(၂ဝ)ကို ၄င္းဌာန၏ လခစားဝန္ထမ္းစာရင္းတြငေ
္ တြ႕ရသည္။

ေဒသႏၲရအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္(စည္ပင္သာယာေရး)စီမံကိန္း
ေရးဆြဲမႈစနစ္

ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္သည္။

အမ်ားစုမွာ

သာမန္အားျဖင့္

ေရရွည္(ကာလရွည္)

သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္တစ္ခု၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
သည္ဟု ယူဆရသည္။ ၄င္းမူေဘာင္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ
ျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ

ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း
စည္ပင္အဖြ႕ဲ /စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား၏ စီမက
ံ န
ိ း္ ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္
ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ပံုစံအား အမ်ားအားျဖင့္

လမ္းၫႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ေတြ႕ျမင္ရၿပီး၊ ႏွစ္အလိုက္ဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္

ေရရွည္(ကာလရွည္)ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ံုျပဳေဆာင္ရြက္သည္။ စည္ပင္

ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ အနည္းငယ္သာ

အဓိကအဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေအာက္ပါပံုတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

႐ွိပံုေပၚသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဌာနမ်ား ကိုယ္တိုင္
လည္း ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအတြကရ
္ ည္ရယ
ြ ၿ္ ပီး ကာလရွညစ
္ မ
ီ က
ံ န
ိ း္ မ်ား ေရးဆြဲ
ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းမ်ားလည္း မ႐ွိသလို၊ ၄င္းကဲ့သို႔ေသာ မည့္သည့္

• ဘတ္ဂ်က္ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း 1

နွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္လွည့္လည္မႈအား ထုတ္ေပးသည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း မပါ
ဝင္ေပ။ ဤေလ့လာမႈတစ္ေလွ်ာက္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ မည္သည့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္မွ်

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

(သို႔မဟုတ္)

မည္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ကိုမဆို ေဖာ္ေဆာင္

• အျမင့္ဆံုး စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္း 1

မည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံကိန္း
(ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္)

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ-

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယူနစ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ ေရရွည္စီမံ

3

ကိန္းမ်ား မ႐ွိျခင္းအား နားလည္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စည္ပင္ဌာနမ်ား
နည္းတူ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး အစိးု ရမ်ားသည္လည္း ဦးစားေပး
လုပေ
္ ဆာင္ရန္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ထပ္မံ

ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ၅-ႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္

5

6

စုေပါင္း၍ လံုးေပါင္းစည္ပင္ဌာနဘတ္ဂ်က္အျဖစ္
ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးအဖြဲ႕သို႔ေပးပို႔ျခင္း

ဆြဲျခင္းအတြက္ ႏွစ္ရွည္နည္းစနစ္တစ္ခုကဲသို႔ အလယ္အလတ္ကာလ
ဘတ္ဂ်က္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အသံးု စရိတမ
္ ေ
ူ ဘာင္ကုိ အသံးု ျပဳျခင္းမ႐ွေ
ိ တာ့ေပ။

အတည္ျပဳရန္ေပးပို႔ျခင္း

• စည္ပင္ဌာန(DDA)မွ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို

ပံုမွန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႐ွိၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရး

ၿမိဳ႕ရြာႏွငအ
့္ းုိ အိမ္

ျပင္ဆင္ျခင္း - တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ

• နွစ္အလိုက္ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္၍

ရွည္ သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္ကာလ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ား

လက္႐အ
ိွ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္

• သာမန္အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ျခင္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္

မ်ား/ၿမိဳ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကာလ
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အနည္းငယ္တြင္

အမ်ားဆံုးႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ အတိုင္းအတာ

• ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္အား
4

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေရရွည္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း - ၿမိဳ႕ေတာ္

ရွားပါးေနသည္။

စုစုေပါင္းစည္ပင္ရေငြခန႔္မွန္းျခင္းနွင့္ လစာေပးေငြစရိတ္
တို႔အား သတ္မွတ္ရန္ ဌာနတြင္း ဘတ္ဂ်က္စံနႈန္းမ်ား

ေရးဆြဲမႈမ်ားအား စည္ပင္ဌာနမ်ားမွ ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ

ျပည္နယ္/တိုင္းစည္ပင္ဌာနမွ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသို႔

• ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳျခင္း - ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္
7

မွ ျပည္နယ္/တိုင္းဘတ္ဂ်က္အား အတည္ျပဳသည္။

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရးဦးစီးဌာနမွ

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒ (The Urban and

Figure 1- စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန၏ နွစ္အလိုက္(နွစ္စဥ္) စီမံကိန္း

Regional Development Planning Law)အား မူၾကမ္းေရးဆြဲေနေသာ္

ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား

“New Urban Master Plans to be Introduced for 56 Locales” : http://www.mmbiztoday.com/articles/new-urban-master-plans-be-introduced-56locales တြင္ၾကည့္ပါ။

၁၁

ဘတ္ဂ်က္ျပကၡဒိန္မ်ား (အခ်ိန္ဇယားမ်ား)

သာမန္အသံုးစရိတ္ထဲတြင္

လစာေပးေငြအသံုးစရိတ္

ပါဝင္ၿပီးျဖစ္

သည္။) ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ ဤအျမင့္ပိုင္းႏွင့္ အနိမ့္ပိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္
စည္ပင္အဖြ႕ဲ /စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား လိက
ု န
္ ာရမည့္ ႏွစအ
္ လိက
ု ္ စီမက
ံ န
ိ း္

မ်ားသည္ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ား၏ ႏွစစ
္ ဥ္စမ
ီ က
ံ န
ိ း္ ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း အခ်ိန္ဇယားမွာ အေျပာင္းအလဲ

ေရးဆြဲျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပး

႐ွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ (ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ) တိုေတာင္းေသာ

ၿပီး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။

အခ်ိန္အတိုင္းအတာ (၁လ မွ ၂လ) တစ္ခုသာ ေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္မွာ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမျဖစ္ပါ။
အေၾကာင္းမွာ

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား - ေရြးစရာမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ား

ဘတ္ဂ်က္ေရြးခ်ယ္မႈအပိုင္းမွာ
အျခားအၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ

ရေငြမ်ား - ခန္႔မွန္းရေငြပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ မမ်ား

စည္ပင္အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္မႈကို ေစာစီးစြာ

လွ်င္ေသာ္မွ အနည္းဆံုး ညီတူညီမွ်ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျဖင့္

မ်ားစြာ မ႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊

ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ႏႈန္းစံမ်ားေၾကာင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၎တို႔

ႏွစ္လယ္ ဘတ္ဂ်က္ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းျခင္း (REs)

၏ ရေငြခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား တိုးလာေစရန္ လုပ္ရသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ

မွာလည္း စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္သာျဖစ္သည္။

အကန္အ
႔ သတ္႐သ
ိွ ည္သ
့ ေဘာ ေတြ႕ရသည္။ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ားအေနျဖင့္

အလြတ္သေဘာ

ခန္႔မွန္းရေငြမ်ား တိုးတက္ေအာင္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္သည္ကို
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ/

ရွင္းလင္းစြာမသိရေသာ္လည္း၊ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္

လႊတေ
္ တာ္မ်ားကမွ စည္ပင္အဖြ႕ဲ ကျပဳလုပထ
္ ားသည့္ ရေငြခန္မ
႔ န
ွ း္ ခ်က္

သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အခြန္မ်ား၊ အခေၾကး

မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲရန္တို႔အား ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္

ေငြမ်ား၊ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း

ၾကေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ အတည္ျပဳထားေသာ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာ

ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ အေရအတြက္မ်ား ပိုမိုခြင့္ျပဳေပးျခင္းတို႔

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပင္ဆင္တင္ျပထားသမွ်ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ပါ

ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ လိုင္စင္ေလလံမ်ား

သည္။

အတြက္ ၾကမ္းခင္းေဈးမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕

မည္သည့္

စည္ပင္ဌာနမ်ားႏွင့္

မ်ား၏ ဝင္ေငြအား တိုးပြားေစႏိုင္သည္။
ရေငြခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

အျမင့္ဆံုးဘတ္ဂ်က္

သတ္မွတ္ခ်က္

(Ceilings)၊ အျမင့္ပိုင္း (Caps) ႏွင့္ အနိမ့္ပိုင္း (Floors)ကန္႔သတ္ခ်က္

အသံုးစရိတ္ - အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ
ျခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ႐ွေ
ိ နေသာ အရင္းအျမစ္

ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္

မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ဦးစားေပး အသံုး

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြခန္႔မွန္းသည့္ မူေဘာင္အတြင္း

စရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ႐ွိပါသည္။

ေရးဆြဲရသည္။

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္

၎တို႔စီစဥ္ထားသည့္

အသံုးစရိတ္မ်ားကို မသတ္မွတ္မီ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအျမင့္ဆံုး မည္မွ်ရႏိုင္

ဘတ္ဂ်က္မွသာမန္အသံုးစရိတ္မ်ား - စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား

ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရန္လိုအပ္ျခင္းကို ေကာင္းစြာသိ႐ွိပါသည္။ ဝင္ေငြ

သည္ သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ႐ွိပါ။

မည္မ်ွ ရွာေဖြႏင
ုိ မ
္ ည္ဆသ
ုိ ည့္ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး မည္မ်ွ သံးု စြႏ
ဲ င
ုိ မ
္ ည္

စုစုေပါင္း သာမန္အသံုးစရိတ္မွာ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္၏ ၅ဝ% သာ

ဆိုသည္ကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဆံုးျဖတ္သည္။

အမ်ားဆံုးသံုးစြဲရန္ ကန္႔သတ္ထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း သာမန္
အသံုးစရိတ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွ အမွန္တကယ္ (သို႔မဟုတ္

သိပ္မ႐ွိေသာ လစာေပးေငြ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပံုမွန္လည္ပတ္ကုန္က်ေငြ

ျပင္ဆင္ထားေသာ) ရေငြမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုမ်ားေသာ

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ က်န္႐ေ
ိွ သာ သာမန္အသံးု စရိတမ
္ ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ

လံုးေပါင္းရေငြ ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုအေပၚတြင္ မူတည္၍ အျမင့္ဆံုး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ခ်က္ (Ceilings) အား ေရးဆြဲသည္။ ထို႔ေနာက္

ဘ႑ာေငြ မ်ားစြာမလံုေလာက္ပါ ။

လံုးေပါင္းဘတ္ဂ်က္ရေငြ၏ (၅% မွ ၁ဝ% အထိ ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိေသာ)
ရာခိုင္ႏႈန္းငယ္တစ္ခုအား စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္႐ွိ ဘ႑ာေရး
(လိုေငြ)

ကြာဟခ်က္မ်ားထဲသို႔

(က) ဘတ္ဂ်က္မွ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ား

ျပန္လည္ထည့္ဝင္ေပးေဝသည္။

ဆက္လက္ၿပီး က်န္႐ွိေသာပမာဏ (သို႔တည္းမဟုတ္ အသားတင္

စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ေငြလးုံ ေငြရင္းအသံးု စရိတ္ (ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ )ႈ မ်ား

အျမင့္ဆံုးဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ခ်က္ - Net Budget Ceilings) အား

အတြက္

အျမင့္ပိုင္းႏွင့္ အနိမ့္ပိုင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံခြဲျခမ္းသည္။ ေငြလံုး

ေရြးခ်ယ္စရာ အနည္းငယ္သာ႐ွိသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕

ေငြရင္းအသံုးစရိတ္အား စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ (၅ဝ% မွ ၅၅%)

မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ဥပေဒအရေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ၾကားတြင္ အနိမ့္ပိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္ထားေသာေၾကာင့္ သာမန္ အသံုး

အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ

စရိတ္ကို စုစုေပါင္းသံုးစြဲမႈ၏ (၄၅% မွ ၅ဝ%) ၌ အျမင့္ပိုင္း သတ္မွတ္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား႐ွိေနသည္။

ခ်က္ထားသည္။ လစာေပးေငြအသံုးစရိတ္အား စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္

အသတ္ လိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္စရာ

၏ (၃ဝ%) အထိ အျမင့္ပိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္ထားသည္။ (မွတ္ခ်က္။

လမ္းေၾကာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရသည္မ်ားလည္း႐ွိသည္။

။

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း

အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ

အကန္႔

အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့လႊဲေျပာင္းႏိုင္မႈမွာလည္း

သည္။

အကန္အ
႔ သတ္မ်ားစြာ႐ွေ
ိ နၿပီး၊ ေငြေခ်းယူႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ လည္းမ႐ွပ
ိ ါ။ စည္ပင္
၁၂

အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ၎တိ၏
႔ု ေငြလးုံ ေငြရင္းအသံးု စရိတမ
္ ်ားအျဖစ္၊ သာမန္

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လမ္း/တံတား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၏

အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲၿပီးေနာက္ က်န္႐ွိေငြကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကို နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားက

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီး

သာ ဆံုးျဖတ္သည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း

ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အရြယ္အစား(အမ်ိဳးအစား)မ်ားကို ခ်ံဳ႕လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ

႐ွိ မည္သည့္ေနရာမွလမ္းမ်ားသည္ အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္

သည္။

ေနသည္၊ မည္သည့္လမ္းအပိုင္းက ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး
ကို အေထာက္အကူျပဳသည္၊ မည္သည့္ လမ္းမမ်ားကို အမ်ားဆံုး

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ စည္ပင္အဖြဲ႕အမ်ားစုအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္

သံုးစြဲသည္ စသည္တို႔အား ရွင္းလင္းစြာသိႏိုင္ေသာ အျမင္႐ွိၾကသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္ အဓိကအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခား

မည္သည့္ ၿမိဳ႕ျပလမ္းကြနရ
္ က္မ်ားတြင္ အဆင္ျ့ မႇင၊့္ ျပဳျပင္ရန္ သိမ
႔ု ဟုတ္

ထားသည္။ ၎တို႔မွာ - လမ္းမမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံ

ထိနး္ သိမး္ ရန္လအ
ုိ ပ္သည္ကုိ ဆံးု ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ရွငး္ လင္းေကာင္းမြန္

အေဆာက္အအံအ
ု မ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ယာဥ္၊ ပစၥညး္ ကိရယ
ိ ာမ်ား ဝယ္ယူ

သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား႐ွိေနေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာ

ျခင္းတိျ႔ု ဖစ္သည္။ ထိအ
ု ေျခအေနတြင္ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ေရေျမာင္း

တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္

မ်ား၊

အတြက္

လူသြားလမ္းပလက္ေဖာင္းမ်ားအပါအဝင္၊

လမ္းတံတားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း၊

အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

ျပဳျပင္ျခင္း၊

၄င္းအေၾကာင္းရင္း၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

ထည့္သြင္းျခင္းမ႐ွိဟု ယူဆရသည္။

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို

ဘ႑ာေငြသံုးစြဲရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ မည္သည့္က႑တြင္ ရင္းႏွီး

ဌာနတြင္းအင္အားစုကို အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား - စည္ပင္အဖြဲ႕

ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳမည္ဆိုသည္ထက္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လမ္းတံတားမ်ား

မ်ားသည္ “ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း” လုပ္ငန္း

ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း

မ်ားကို “ပံုမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား”

လုပင
္ န္းမ်ားအား အဓိက ေရြးခ်ယ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ႏွစစ
္ ဥ္

အျဖစ္သာ

ေငြလးုံ ေငြရင္းဘတ္ဂ်က္မ်ား ေရးဆြျဲ ခင္းတြင္ လမ္း/တံတား ေဆာင္ရက
ြ ္

ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ယူဆထားၾက

မႈမ်ားအား ဦးစားေပးေဖာ္ျပရလွ်င္၊ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ေလ့႐သ
ိွ ည္။ သိေ
႔ု သာ္ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ား၏ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

အား အဓိကစဥ္းစားႏိုင္စရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားပံုရသည္။

ေပးေသာနည္းလမ္းမ်ားတြင္ “ဌာနတြင္းအင္အားစုနည္းလမ္း“ အသံုး

ေတြးထင္ေလ့႐ွိၿပီး၊

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

သို႔မဟုတ္

ျပဳမႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ႕ႏိုင္ၿပီး၊ ၄င္းအခ်က္သည္ စီမံကိန္းေရး
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ လမ္း/တံတားက႑တြင္ သံုးစြဲရန္ အစီအစဥ္

ဆြဲျခင္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား႐ွိသည့္သေဘာ

မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ခံေနရသည္။

ေတြ႕ရသည္။

စည္ပင္အဖြဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ (၂ဝ၁၁) ခုႏွစ္မွ စတင္လိုက္သည့္
ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ၏ လူထဗ
ု ဟိျု ပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပင
္ န္း

လမ္းလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ဌာနတြငး္ အင္အားစုကသ
ုိ းုံ ေသာ နည္းလမ္းအား

မ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူပါ။ အထူးသျဖင့္

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေသးစား

(၂ဝ၁၃) ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ပထမဆံးု

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအပိုင္းအစမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေပၚေပါက္လာၿပီး ၿမိဳ႕ျပလမ္းမမ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ေရြးခ်ယ္မက
ႈ ုိ ေဒသခံ

မ်ားအား လြယ္ကူေစသည္။ အစိုးရ၏ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစနစ္မ်ားမွ

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔က ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕

တဆင့္ ပုဂၢလိက လမ္းကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို အလုပ္အပ္မည္ဆိုပါက၊

ဝန္ထမ္းမ်ား ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ေဒသအလိုက္ ေရြးေကာက္တင္

တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေျခ႐ွိသူမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္လာေစေရး

ေျမႇာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္

အတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္အလို႔ငွာ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ပိုႀကီးေသာ

ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရး/ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားကို စုစည္းေပးရန္ လိုအပ္

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ လူထုႏွင့္ရပ္ရြာက မည့္သည့္အရာမ်ားတြင္ ဦးစားေပး

ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ဌာတြင္းအင္အားစုအသံုးျပဳျခင္းနည္းလမ္း

လုပ္ေဆာင္လိုသည္မ်ားကို သိ႐ွိလာၾကသည္။ ၎အေျခအေနသည္

စနစ္သည္ မ်ားျပားသည့္ ေသးငယ္ၿပီး စနစ္မက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း

လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ပ်ံ႕က်ဲလုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေျခအေန

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန္ လြယ္ကူေစသည္။

သို႔ ေရာက္႐ွိသြားတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ “ဌာနတြင္းအင္အားစု နည္းလမ္းအရဘတ္ဂ်က္

ေဒသလိုအပ္ခ်က္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်၊ မ်ားႏိုင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရ

(Force Account Budget)” ျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ကိုယ္ထူ

မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမွ အေလးထားသည့္

ကိုယ္ထ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ (ျပည္သူဘ႑ာစာရင္း ထည့္သြင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

ျခင္းမ႐ွိေသာ) နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ပစၥည္း၊ ကိရိယာသြင္းအားစု

လမ္း/တံတားစီမံကိန္းမ်ားအား ျဖန္႔က်က္၊ တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္

တို႔ကို ထည့္ဝင္ေပးမႈျပဳ၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေငြေခ်းယူျခင္းအား တရားဝင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ္လည္း (Arnold et al. 2015 တြင္ၾကည့္ပါ)၊
လက္ေတြ႕တြင္ ဤကဲ့သို႔မျပဳလုပ္ပါ။

၁၂

ဘတ္ဂ်က္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း - သမား႐ိုးက်အားျဖင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္ဌာနမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏

၄င္းတို႔၏

ျခင္း/ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားမွ အတည္ျပဳ

တာဝန္႐ွိသည့္အျပင္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဌာန႐ံုးမ်ား

သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဤအခ်က္သည္ ဘတ္ဂ်က္တင္သြင္းျခင္း

အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ စည္ပင္

လုပ္ငန္းစဥ္၌ အဓိကအဆင့္တစ္ခုေနျဖင့္မေတြ႕ရဘဲ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္

အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ား၊ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္မႈ

တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား

ႏွင့္ သံုးစြဲရမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပး

အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္

ျခင္း၊ ပိုေငြျပေနသည့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားအား လိုေငြျပေန

ေနၿပီး၊ ဘတ္ဂ်က္တင္သြင္းမႈအား အနီးကပ္စစ္ေဆးျခင္းတြင္ က႑

သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဌာန႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး

တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

အေျခအေနမလွေသာ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပရ
့ံ န္

ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈမ်ားအား

အလို႔ငွာ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးအားလံုးအတြက္ ဝင္ေငြကို ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း
စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ

ႏွင့္

ျခင္း လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း႐ွိ

ဘတ္ဂ်က္ အရ/အသံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားအား

သည့္ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းႏွင့္

လက္ခံေပးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန

ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္

ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာအားလံုးကို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

စည္ပင္ဌာနမ်ား၏

မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုး

ဦးစီးဌာန၏

တစ္ခုခ်င္းစီ၏

အစီရင္ခံစာတစ္ခု

အတည္ျပဳဘတ္ဂ်က္တြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း

အျဖစ္ စုစည္းၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ တင္သြင္းျခင္း

ေဒသႀကီး စည္ပင္ဌာနမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္နယ္/တိုင္း

စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရသည္။ စည္ပင္ဌာန႐ံုးမ်ား

ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္

သည္ စည္ပင္အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားအား ဘတ္ဂ်က္ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္

ျပဳခ်က္ရယူရန္

ႏွစ္စဥ္

စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာမႈေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္႐ံုမွတစ္ပါး စည္ပင္

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုမူ မတင္ျပရေပ။ ၎အခ်က္မွာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား

အဖြ႕ဲ မ်ားကတင္သင
ြ း္ သည့္ ႏွစစ
္ ဥ္ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ အေသးစိတအ
္ ခ်က္

မွ ျမဴနီစီပယ္စနစ္မ်ားႏွင့္ သိသာစြာ ျခားနားေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး

မ်ားကို ျပင္ဆင္မႈ၊ ညႇိႏႈိင္းမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပံုမရပါ။ အခ်ဳပ္ဆရ
ုိ

ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမဴနီစီပယ္အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္

လွ်င္ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ်ား၏ စည္ပင္အဖြ႕ဲ /စည္ပင္ ဌာနစနစ္

သည့္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား႐ွိၿပီး ၎တို႔၏ ေဒသႏၲရ

မ်ားကို ေဒသႏၲရအဆင့္ “စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား” အျဖစ္

ျမဴနီစပ
ီ ယ္ေကာင္စသ
ီ ႔ုိ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူသည့္ ပံစ
ု ျံ ဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်

တင္ျပရၿပီး၊

စည္ပင္အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီ၏

ထားသည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အပိုင္းငါး။ ။ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေနရသျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ ဘတ္ဂ်က္ရလဒ္မ်ားအေပၚ

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ယခင္မူရင္းပံုစံျဖစ္

ခန္႔အား ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္အတြက္သာ သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး၊

ျမင့္မားသည္။ ႏွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး အခ်ိန္မွန္ေပးပို႔ရ
မွ်ေျချဖစ္ေနျခင္း၊

ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈမ်ားမွာ စနစ္က်ၿပီး သမား႐ိုးက်ပံုစံျဖစ္ျခင္း၊ စံ
သတ္မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္ပံုစံမ်ားအား ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို
ေတြ႕ရသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရွး႐ိုးစြဲႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ျမဴနီစီပယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္ပင္
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက်နေသာ

စီမံကိန္းႏွင့္

သက္ေရာက္မႈ႐ွိေနသည္။ အဆိုပါမူေဘာင္အရ ဘတ္ဂ်က္၏ ၅ဝ%

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း (Administrative Discipline) မ်ားမွာ
ဘတ္ဂ်က္(ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း)မ်ားမွာ

-

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ စံႏႈန္းႏွင့္မူေဘာင္အနည္းငယ္အတြင္း၌သာ

ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ခဲ့မႈေၾကာင့္၊

ျခင္း၊

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ

စံသတ္မွတ္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမ်ား႐ွိေသာ ပံုစံ

၄င္းေငြလးုံ ေငြရင္းမွာလည္း လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးအေျခခံအေဆာက္
အအံုတြင္သာ သံုးစြဲရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
စြနပ
႔္ စ္အမႈက
ိ ္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ က
ႈ သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ စည္ပင္လပ
ု င
္ န္းမ်ားသည္ သာမန္
အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရၿပီး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
သံုးစြဲမႈနည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ကာလရွည္ဆိုင္ရာ၊ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ စီမံကိန္း
ေရးဆြဲျခင္း - စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ ကာလရွည္(ႏွစ္ရွည္)ဆိုင္ရာ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ မည္သည့္
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ေနပံု မေပၚပါ။ မဟာ

မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဗ်ဴဟာက်ၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာစီမံကိန္းမူဝါဒမ်ား မ႐ွိျခင္းသည္ စည္ပင္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား - စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား

ရသံုးမွန္းေျခစာရင္း)အေပၚ၌သာ လံုးဝမွီခိုေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္စက္ဝန္း(ႏွစ္စဥ္

သည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ အကန္႔
အသတ္ျဖစ္ေသာ

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္

အလြန္အမင္း

ကန္သ
႔ တ္ခထ
ံ ားရသည္။ ၄င္းတိက
႔ု ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ ရေငြ(ဝင္ေငြ)မ်ားကို ရွာေဖြ
ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား႐ွိေသာ္လည္း၊ မလႊဲမေရွာင္သာ၊
ကန္႔သတ္ခံေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေဒသႏၲရ ရေငြမ်ား
အေပၚ အမ်ားစုမွီခိုေနရျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္/လုပ္ကိုင္ႏိုင္
စြမး္ အခ်ိဳ႕အား ျပည္မ
့ ရ
ီ န္လအ
ုိ ပ္ေသာ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ားျပဳလုပျ္ ခင္းငွာ
မတတ္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ဆက္ႏြယ္
ေနေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုသေဘာအရ ပိုမွန္သည္။ (ဥပမာ

၄င္းသည္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
(ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ား)တြင္ ယာယီဆန္ျခင္း၊ ပ်က္ေတာက္
ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈ
မ႐ွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏
စီမံကန
ိ ္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူႏင
ွ ့္သက္ဆိုင္
သည့္ အစိုးရလုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွ ေရးဆြဲသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ
ကိုးကားမႈအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ေရးဆြဲေနၾကသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ -

ပိုက္ျဖင့္ ေရေပးေဝျခင္း၊ ေရသန္႔စင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရဆိုးထုတ္ျခင္း)

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ရေငြ(ဝင္ေငြ)အရင္းအျမစ္မ်ား - စည္ပင္ရေငြ လ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္း

ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ ႏွစ္အလိုက္ စီမံ

ႏွင့္ စည္ပင္လုပ္ငန္း လ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္းၾကားတြင္ မကိုက္ညီမႈ
တစ္ခု႐ွိသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ တစ္ခု
တည္းေသာ အႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ လိုင္စင္ေလလံေရာင္းခ်
ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ (ရေငြအရင္းအျမစ္မ်ား) ထုတ္
ယူသာြ းၿပီး (ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည္)့ ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြျဲ ခင္းလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ နည္းလမ္းႏွစသ
္ ယ
ြ ျ္ ဖင့္ ပူးေပါင္း
ကိန္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းမႈ
မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ အလြတ္သေဘာဆန္ၿပီး၊ စနစ္က်သည့္ ရပ္ကြက္အေျချပဳ
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား အေျခခံႏင
ို ္ ျခင္းမ႐ွိေပ။ ဒုတယ
ိ အခ်က္အေနျဖင့္
ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္

၁၃

ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ဤေနရာတြင္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရာ႐ွိမ်ားသည္ အေျခခံ

ေရြးေကာက္ပြဲသေဘာတရားမ်ား၊ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္မ်ားတြင္

ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

ေထာက္ျပၾကသည္။ - (က) ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ

တိုးလာေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္ (အိမ္ခြန္) ႏႈန္းထားအား ေပးေဆာင္ရန္
တြန္႔ဆုတ္မႈ ႏွင့္ (ခ) တိုးလာေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမွာ အကန္႔အသက္ျဖင့္ ႐ွိေနသည္။
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား
ကို ေအာက္ေျခသို႔ တာဝန္ခံမႈ႐ွိေစရန္ တရားဝင္ တြန္းအားေပးမႈ

၄င္းအခ်က္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လိုင္စင္ေလလံမ်ားအား ေမးခြန္း
မထုတ္ေသာ္လည္း၊ Bissinger 2016 တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဆြးေနြးခ်က္တစ္ခုအား ေလ့လာၾကည့္႐ႈသင့္သည္။ အဆိုပါလိုင္စင္ေလလံမ်ားသည္ ေဒသတြင္းေဈးကြက္မ်ားအား
အေႏွာက္အယွက္ေပးသည္။ - သံုးစြဲမႈအတြက္ အနႈတ္လကၡဏာေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ မက္ေမာစရာ(ေမွ်ာ္လင့္စရာ)ကင္းမဲ့ေစျခင္း စသည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိေစသည္။

၁၃

တစ္စတ
ုံ စ္ရာ ျပဳလုပခ
္ သ
့ဲ ည္။ သိေ
႔ု သာ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အထက္

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဆ
္ းုံ ျဖတ္ခင
ြ ့္ ျမင္မ
့ ားစြာရ႐ွေ
ိ နသည္။ ေဒသႏၲရအဆင္႐
့ ိွ အမ်ား

သို႔ တင္ျပသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ျပည္သူဆိုင္ရာက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စနစ္အားလံုးအေနျဖင့္ ဆိုရ

ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္

လွ်င္ အထက္မွ-ေအာက္သို႔ၫႊန္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စံ

(ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမလုပ္ႏိုင္

ေတာ့သည့္) အတြက္ အဆိုပါတြန္းအားေပးမႈမွာ ေဝဝါးေနသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား႐ွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈတစ္ခု

ေပးအပ္ျခင္းခံထားရၿပီး၊

ဤအခ်က္မွာ

တရားဝင္ တာဝန္ခံယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ား႐ွိေနသည့္တိုင္

အျခားေသာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားစြာ ျခားနားသည့္အခ်က္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္

ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္

အပိုင္းေျခာက္။ ။ အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ား

ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းလမ္းၫႊန္သြားႏိုင္သည္။

စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္း/ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ

စည္ပင္အဖြဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း -

ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု/ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈတို႔ အားေကာင္းလာေစ

စည္ပင္အဖြဲ႕၏ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္

အစည္းဆိုင္ရာ

(တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အဆင့္)

ရေငြမ်ား

-

ျခင္း - ေရတိုကာလတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕

ေရတိုကာလတြင္

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဝင္ေငြစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ပံုစံကို အားေကာင္း
ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးကာ အခြန္မ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား ပိုမို
ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အလယ္အလတ္ကာလ

အပိုင္းအျခား၌ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
ဝင္ေငြရွာရန္ တာဝန္ေပးရာတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ
႐ွိစြာ စဥ္းစားရန္ ပိုမိုလိုအပ္သည္။ လိုင္စင္ ေလလံစနစ္မ်ား၁၄ သည္
စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အေႏွာက္အယွကမ
္ ်ားျဖစ္လာႏိင
ု ၿ္ ပီး၊ ၎တိမ
႔ု ာွ ၿမိဳ႕ျပ
ႏွင့္ ေက်းလက္႐ွိ စားသံုးသူမ်ားကိုပါ သက္ေရာက္ေကာက္ခံမႈမ်ား ႐ွိ
ေသာ္လည္း၊ စည္ပင္အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပအိမေ
္ ထာင္စမ
ု ်ားအတြကသ
္ ာ

မူေဘာင္တစ္ခုကို

စည္ပင္ဌာနမ်ားကို

ထူေထာင္ရန္

အားေပးသင့္သည္။

စည္ပင္အဖြဲ႕/

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္အႀကံယူမႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေစျခင္းမ်ားကို
အလြတ္သေဘာ၊ ယာယီဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းထက္စာလွ်င္
ရပ္ကက
ြ ဖ
္ ႕ံြ ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ေရရွည္
အေနျဖင္မ
့ ူ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ကို ေရြးခ်ယ္သည္န
့ ည္းလမ္းႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု အခန္းက႑မ်ားကို ျပန္လည္
စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္
မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ စီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္
ကိစၥမ်ား၌ ေစာင့္ၾကည့္၊ ႀကီးၾကပ္ရန္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ထားမည္ဆိုပါက

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနျခင္းမွာ မွ်တမႈမ႐ွိေပ။

ပို၍ သင့္ေတာ္ထိေရာက္မႈ ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

ကာလလတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ (ျပည္နယ္၊ တိုင္း

စည္ပင္အဖြဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း -

ေဒသႀကီး) ေဒသႏၲရဝင္ေငြရွာေဖြရန္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားထံမွ အခြန္
ေကာက္ခြင့္အခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ဤ
အခ်က္သည္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္မူ

ဝင္ေငြမ်ား

ေလ်ာ့နည္းေစႏိင
ု သ
္ ည္။ ကာလလတ္တြင္ ထပ္မလ
ံ ပ
ု ္ေဆာင္သင္သ
့ ည့္
အျခားအခ်က္မွာ - ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ား၏ အရ/
အသံုး ဘ႑ာေငြမူေဘာင္ (Fiscal Frameworks) တစ္ခုလံုး (ဝင္ေငြ၊
အသံုးစရိတ္ခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း
မႈမ်ား အပါအဝင္) ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္း/ဘတ္ဂ်က္
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္လာေစျခင္း - လက္ငင္း
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ေအာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ဌာနမ်ား၁၅ ႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္
ဌာနမ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပ
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနတို႔၏

အခန္းက႑မ်ားကို

ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ

- ကာလတိုႏွင့္ကာလလတ္

အေနအထားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားက႑တစ္ခုလံုး တိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံ၏
ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ
မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ပိုမိုေတြးေခၚ
စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၊

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္သည့္

အဖြဲ႕အစည္း မူေဘာင္မ်ား

စည္ပင္အဖြဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း -

လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႐ႈေထာင့္မ်ား

ခြဲျခား

သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရတိအ
ု ေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ ေရရွည္အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ
ႏိုင္ရန္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအား လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ အသိပညာ
ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး
ရမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးဝင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား
အား (၃) ႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲေစျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစီးဝင္လာေစကာ ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္

ကာလလတ္ႏွင့္ကာလရွည္အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုမွာ - ျပည္ေထာင္စု/
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အစိုးရမ်ားသည္

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒ
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္
စည္ပင္အဖြ႕ဲ /စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားမွာ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ုိ မ
္ ပ
ႈ မ
ုိ ်ားေသာ အစိးု ရ
ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအစိုးရၾကားတြင္ ေရာက္ေနေသာ

တစ္ဝက္

တစ္ပ်က္ ပံုစံတစ္ခုကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အႏွစ္
သာရအားျဖင့္ လက္႐ွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာန
စနစ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္
သည္။ ၎အေနအထားတြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္
အျမင္မ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈလည္း ႐ွိေနသည္။
ထပ္မံ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚအထူးအာ႐ံုစိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဤကဲ့သို႔

၁၄

Bissinger (2016) အားဖတ္႐ႈပါ။

၁၅

၄င္းဌာနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဌာနမ်ား၊ က႑အလိုက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမ်ား ပါဝင္သည္။

ႀကီးမားသည့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေစရန္

စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက၊

အစိုးရမ်ားအား အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာ

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို

ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း စဥ္းစားျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစျပဳမႈ

သည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ားသည္

ပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏

မသင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ တာဝန္အျဖစ္

ေအာက္ (ေဒသႏၲရအဆင့္) အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ တာဝန္ေပးထားပါက

႐ႈျမင္ၿပီးျဖစ္႐ံုသာမက၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ျဖစ္သည့္) ရေငြ(ဝင္ေငြ)အေပၚမွီခိုေနရသည္။

မႈမ်ား ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲ မ်ားမွ လြတလ
္ ပ္

ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း

စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထား႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဘ႑ာေငြလြဲေျပာင္းမႈ

ရေငြ(ဝင္ေငြ)

လ်ာထား

သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္

လိုအပ္ပါ

မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအား မည္သို႔

အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား

ကိုင္တြယ္မည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း႐ွိလာသည္ႏွင့္

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္အတြက္

တၿပိဳင္နက္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား

အသံုးျပဳႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ရ႐ွိရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္

အေနျဖင့္ (ေဒသႏၲရစီမက
ံ န
ိ း္ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြျဲ ခင္းအတြက္ လိအ
ု ပ္

ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ

ေသာ လုပင
္ န္းစဥ္မေ
ူ ဘာင္တစ္ခက
ု သ
ဲ )႔ုိ ဗဟိခ
ု ်ဳပ္ကင
ုိ မ
္ ေ
ႈ လွ်ာ့ခ်ျခင္းကို

ႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မည္။

မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္ျဖစ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိင
ု ရ
္ ာ မူေဘာင္တစ္ခလ
ု းုံ

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သီးသန္႔ကိစၥရပ္

အေပၚ အေသးစိတ္၊ ျပန္လည္စဥ္းစားမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ အေကာင္

မ်ားတြင္မူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ

အထည္ေဖာ္ရန္ အႀကံျပဳ၊ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္လိုအပ္လွပါသည္။

ေခ်းေငြရယူျခင္းအား

မည္ကဲ့သို႔

အပိုင္းခုႏွစ္။ ။ အေရးႀကီးေသာ အဓိကေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဖတ္႐ႈရန္
ေဆြးေႏြးရမည့္အေမးပုစာၦမ်ား
•

လက္႐ွိ စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ဌာနစနစ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါသလား?

•

ၿမိဳ႕ျပ ေဒသႏၲရအစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားမႈမ်ား ႐ွိပါ
သလား? ႐ွိခဲ့လွ်င္၊ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ပံုစံအား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္ပါသလဲ?

•

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္မ်ား႐ွိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား အေျခခံၿပီး၊ အျခားၿမိဳ႕ႏွင့္
ၿမိဳ႕ငယ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္လာေစရန္ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူႏိုင္သနည္း?

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္သနည္း? ၄င္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္းတို႔အား

မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း?
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