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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏

တိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ပါ မ႑ိဳင္ငါးရပ္ေအာက္ရွိ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔

သေဘာသဘာဝေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ခရီးတြင္မႈသည္ ေဒသႏၲရ အေျခခံအေဆာက္အအုံ
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စံႏႈန္းမီေသာ အစိုးရအသံုးစရိတ္

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ

ခ်မွတ္မႈျဖင့္ အဓိကဆက္စပ္ေနသည္။ အဆိုပါ ပန္းတိုင္မ်ား

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ေရာက္ရွိေစရန္အလို႔ငွာ ယင္းေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားသည္

မ်ားေပၚ သက္ေရာက္သည့္ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို

zz အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရမည္ - ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားေသာ

သုံးသပ္ေလ့လာျခင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ လတ္တေလာ သို႔မဟုတ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ ေပါင္းစုံအတြက္

အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္

လုံေလာက္ၿပီး လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ရမည္။

ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္း မြန္ေစရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္

zz ထိေရာက္ရမည္ - အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတို႔ အျမင့္ဆုံး

ေနရာမ်ားကို အႀကံျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

အဆင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ ရွားပါးသည့္ ဘတ္ဂ်က္အရင္းျမစ္မ်ားကို
အထိေရာက္ဆုံး အသုံးျပဳရမည္။

zz သာတူညီမွ်မႈ ရွိရမည္ - ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား၊

ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ပုံကို
နားလည္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသန တစ္ရပ္ကို

နယ္နိမိတ္အလိုက္ စီရင္စု တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား မွ်တစြာ

ျပည္နယ္သုံးခု (ခ်င္း၊ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္) ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္

ခြဲေဝမႈျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေဒသႏၲရ လိုအပ္ခ်က္

သုံးလေက်ာ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳး

မ်ားႏွင့္ အရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိရမည္။

တိုးတက္ေရး အသုံးစရိတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဘ႑ာေငြ

zz ေရရွည္တည္တံ့ရမည္ - ႏွစ္အလိုက္ တသမတ္တည္းေသာ

ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္

အဆင့္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ တည္ေဆာက္လိုက္ေသာ

မည္သို႔ခ်မွတ္ၾကပုံကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္

အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္

လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အသုံးစရိတ္ အမ်ိဳးအစား

ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္

အလိုက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား ကြာဟပုံကို နားလည္

ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း ကြင္းဆင္း သုေတသနတြင္ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊

zz ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရွိရမည္ - ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ

လမ္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ က႑ေလးရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ ရွင္းလင္းမႈ ရွိေစသင့္ၿပီး

ဦးစီးဌာနမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာထားပါသည္။ ကြင္းဆင္းသုေတသနကို

ဘက္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။

ပိုမိုျပည့္စံုေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္
(အရအသံုး) အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နမူနာၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ခု၏ ျပည္နယ္ႏွင့္

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း စံႏႈန္းမီေသာ အစိုးရအသံုးစရိတ္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္

ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္မွာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား အေရအတြက္(ကိန္းဂဏန္း)ဆိုင္ရာ

အေထြေထြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန႔္ခြဲမႈ

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အရည္အေသြး ေပၚတြင္သာမက ေဒသႏၲရ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ
“ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈဟူေသာ ေဝါဟာရကို အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္လုံးတြင္
ရည္ၫႊန္းသုံးစြဲထားပါသည္။ ယင္းအတိုေကာက္ စကားလုံး၏ ရည္႐ြယ္ရင္းမွာ ေဖာ္ျပပါ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈအရွိဆုံးျဖစ္သည့္ ေဒသႏၲရ
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈ ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၲရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ ဤေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ကို အထူးျပဳေလ့လာျခင္းသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္
ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္မႈ၏ ရလဒ္သာျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသႏၲရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရရွိေစေရးအတြက္ အသုံးျပဳေနရသည့္ သာမန္ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္၏ အေရးပါမႈကို ေလွ်ာ့တြက္ရန္ အလ်ဥ္းမရည္႐ြယ္ပါ။
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ဇယား ၁ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ လက္ေတြ႕တြင္
က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ တာဝန္မ်ား
ဝန္ႀကီးဌာန/ဦးစီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္း

ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အစိုးရအဖြဲ႕ - ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
လႊတ္ေတာ္




ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခား
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန



နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန







စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန
စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီးဌာန
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန
ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန







ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန
သမဝါယမဦးစီးဌာန
အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန









သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
သစ္ေတာဦးစီးဌာန
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန




လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း

 (<၃၃kV)

 (>၃၃kV)

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန





အေျခခံပညာဦးစီးဌာန
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန
တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန





ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန
ကုသေရးဦးစီးဌာန
ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန



ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်းလက္/ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန
လမ္းဦးစီးဌာန
တံတားဦးစီးဌာန



 (႐ိုးစင္းေသာတံတားငယ္မ်ား)


 (ရွည္လ်ားၿပီး နည္းပညာအရ
ရႈပ္ေထြးေသာ တံတားမ်ား)

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန

 ( Class A ေက်းလက္လမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္  (Class B ႏွင့္ C
ေျမာင္းပိုက္မ်ား)

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန





လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန
ေဘးအႏၲရယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာန
စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAOs)



ေက်းလက္လမ္းမ်ားႏွင့္

ေျမေအာက္ ေျမာင္းပိုက္မ်ား)
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အုပ္စုႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားသည့္
အစိုးရဘတ္ဂ်က္ဟူ၍ မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/

အစိုးရ၏ ေဒသႏၲရအဆင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကို (က) ျပည္ေထာင္စု

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ

ဘတ္ဂ်က္မွ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ တာဝန္မ်ားေပးအပ္မႈကို

ဦးစီးဌာနမ်ားမွ လာသည့္ “ဗဟိုျဖန႔္ေဝ” ရန္ပုံေငြမွ ေသာ္လည္းေကာင္း

ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုၾကား

(ခ) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္

တာဝန္မ်ား ပိုင္းျခားပုံမွာ တစိတ္တစ္ေဒသ အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ဌာနမ်ားမွ လာသည့္ “ဆင့္ကဲခြဲေဝ”

အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ အရျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစိတ္တစ္ေဒသ

ရန္ပုံေငြမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာ

အားျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျဖစ္ကာ အျခားတစိတ္

ပံု - ၁ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္း - စီးဆင္းမႈႏွင့္
အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာအရာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔
ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ။
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊
ဘုံဝင္ေငြမ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရန္ပုံေငြ

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝ
လ်ာထားျခင္း

က႑ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန/
ဦးစီးဌာန X ဘတ္ဂ်က္
ဝင္ေငြမ်ား

ကိုယ္ပိုင္
ဝင္ေငြ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္ဝင္ေငြမ်ား
ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္ကို အဆံုးအျဖတ္
ေပးေသာအရာ

က႑အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ကို
အဆံုးအျဖတ္ ေပးေသာအရာ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ က႑
ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရန္
ေရြးခ်ယ္သည့္ ပံုသ႑ာန္မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ေရြးခ်ယ္သည့္
ပံုသ႑ာန္မ်ား

ၿမိဳ႕နယ္က႑ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနသို႔ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း
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တေဒသအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ

မရွိဘဲ အဆုံးသတ္ ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳေပးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ၎ပုံစံမ်ားမွာ

ေနျပည္ေတာ္၌သာ ျပဳလုပ္သည္။

အၿမဲတေစ ရွင္းလင္းမႈ မရွိဘဲ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကားတြင္
ကြာဟခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖ်င္း
ေတြ႕ျမင္ရသည့္ရလဒ္အရ လက္ရွိ စီစဥ္ထားရွိပုံမွာ ဇယား ၁ တြင္
ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း သိသိသာသာပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အား
ေကာင္းသည္။

zz ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ Class B ႏွင့္ C အဆင့္
ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ မဟာဓါတ္အားလိုင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ပညာေရး၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥအမ်ားစု၊
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားကို
ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္မွ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့သည္။

zz ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းဆက္လမ္းမမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားအျပင္ Class A အဆင့္
ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမွ ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္
ကြပ္ကဲေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ တစ္ဆင့္လာသည့္
ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားကို
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့
သည္။
တူညီေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အမ်ိဳးအစားအတြက္ တစ္ခုထက္
မကေသာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေနတတ္
သည္။ ဥပမာ သမ႐ိုးက် က႑ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားအျပင္ နယ္စပ္ေရးရာ
ဝန္ႀကီးဌာနသည္လည္း ေက်းလက္ေရရွိေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
ေက်းလက္လမ္းမ်ား အစရွိသည့္ အသုံးစရိတ္ တို႔ကို ဘ႑ာေငြ
ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ
ေထာက္ပံ့ေသာ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ားအျပင္
အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ရွိ
အစိုးရအဖြဲ႕ စာရင္းမွလည္း ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိႏိုင္ၿပီး၊
ယင္းသို႔ေသာ က႑မ်ားအတြက္ အေသးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကိုမူ
မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ ထံမွလည္း ဘ႑ာေငြ
ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိႏိုင္သည္။

ဗဟိုျဖန႔္ေဝ - ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေငြ
ေထာက္ပံ့မႈ
ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ကို ျပည္ေထာင္စု၏ ဝင္ေငြမွ
ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ဝင္ေငြသည္ အစိုးရ ဝင္ေငြတစ္ရပ္လုံး၏ ၉၄
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္မွေန၍ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝလ်ာထား
ခ်က္ကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ၿပီး အတည္ျပဳထားေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္
ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ အေထာက္ပံ့ခံ
က႑မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္
ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈ (ရလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္အာမခံသည့္ ပုံစံမ်ိဳး) ဟူ၍

ဆင့္ကဲခြဲေဝ - ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့သည္။

zz ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၅ တြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

zz ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္မွ အေထြေထြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈ
zz မွ်ေဝအခြန္ရေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွာမူ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္
ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေတာ္မ်ား (ကုန္သြယ္ေရး၊ အထူးကုန္စည္မ်ား၊
ဝင္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား) ကို မူလ ေကာက္ခံသည့္
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္
ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။

zz မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပုံေငြမွာမူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီသို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
သန္း ၁၀၀ ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

လႊဲေျပာင္းဘတ္ဂ်က္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
ဤမူေဘာင္အတြင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုလုံးမွ လႊဲေျပာင္း
ဘတ္ဂ်က္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္

zz ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွေန၍ အခြန္ေကာက္ခံ
ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲျခင္းႏွစ္ရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္
အခ်ိဳ႕ကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
ထားသည္။

zz ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွေန၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေသးစား အသုံး
စရိတ္ကို ေက်ာင္းရန္ပုံေငြေပးအပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားထံ လႊဲအပ္ေပးထားၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးဦးစီးဌာနမွလည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္ ေျမာက္ျမားစြာမွတစ္ဆင့္ ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ စီမံခန႔္ခြဲခြင့္အခ်ိဳ႕ကို ေက်း႐ြာေကာ္မတီ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ လႊဲအပ္ေပးထားသည္။

6

ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈပုံစံမ်ား
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ား မွာ ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္
မ်ားစြာမရွိလွဘဲ အမ်ားစုမွာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ အခြန္စုေဆာင္းမႈမ်ားမွ
ရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အေထြအေထြ
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ယခုအခါ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီး ဝင္ေငြမ်ား၏ ပမာဏအမ်ားစု ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မ်ားစြာတိုးပြား၍လာသည္။ ဤတြင္ အဓိက
အမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ (က) မွ်ေဝ အခြန္ရရွိမႈဟု ေခၚၿပီး
ေကာက္ခံသည့္ ေဒသလိုက္ ခြဲေဝေပးအပ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္မွသာ
အဓိက ရရွိလ်က္ရွိသည္ (ခ) ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ မွာမူ ယခုအခါ ေဖာ္ျမဴလာနည္းက် ခြဲေဝမႈ
ျပဳသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည့္ ေငြမ်ားအေပၚ
ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလာသည့္ ပမာဏကိုသာ ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္လုံးအေပၚ တြက္ခ်က္ျခင္းမဟုတ္ေပ။
မူအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏
အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေငြေခ်းႏိုင္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အဆိုပါ
ေငြေခ်းယူမႈမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္
မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔မွ အလွဴရွင္
ပံ့ပိုးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္သာ ျပဳလုပ္
လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
မွေန၍ အလွဴရွင္မ်ား ေထာက္ပံ့သည့္ ေက်းလက္ေဒသ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားတြင္ ေငြေခ်းသည့္ သာဓကမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္
ကတိျပဳရသည္။

အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားၾကားရွိ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ
အသုံးစရိတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို သတ္မွတ္ပုံေဖာ္ေပးသည့္
အေၾကာင္းတရား ေျမာက္ျမားစြာရွိသည့္အနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔
ပါဝင္သည္။၁

ဘ႑ာဝင္ေငြ ပုံသဏၭာန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာျခင္း
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအေနျဖင့္
ၾကည့္ပါက မညီမွ်မႈမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၈/၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ တစ္ဦးခ်င္းစီ
အလိုက္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ ၃၀၂,၀၀၀ က်ပ္ရွိသည့္အတြက္ ဧရာဝတီ
တိုင္းေဒသႀကီး (၂၅,၀၀၀ က်ပ္) ထက္ ၁၁ ဆေက်ာ္ မ်ားျပားသည္။
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝဝင္ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားၾကားတြင္
နားလည္၍ ရႏိုင္စရာ မညီမွ်မႈမ်ားရွိေနၿပီး အျခားျပည္နယ္/တိုင္း
မ်ားထက္ မ်ားျပားေသာ ဝင္ေငြပမာဏကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ
ရရွိလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ မညီမွ်မႈမ်ားထက္ အေထြေထြ
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ခြဲေဝမႈမွ ပိုမိုအေလးသာလြန္ၿပီး
အျခားမတူညီေသာ၊ ပိုမိုႀကီးမားေသာ မညီမွ်မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာ
ေစသည္။ ဤသည္မွာ အဓိက အေၾကာင္း တရား ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး
၎တို႔မွာ (က) ဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈ ေဖာ္ျမဴ လာ၏ ပုံစံ ႏွင့္ (ခ) အထူး
သျဖင့္ ယင္းေဖာ္ျမဴလာကို အေထြေထြ ဘ႑ာ ေငြ စုစုေပါင္း၏
၂၀၁၅/၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တိုးပြားလာသည့္အေပၚ တြင္သာ
တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ပုံစံမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ ေနသည့္
မညီမွ်မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအကန႔္အသတ္မ်ားကို ထိန္း
ေက်ာင္းရန္ႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ ေငြေၾကးခြဲေဝမႈမ်ားကို ထိန္းညႇိ
ေပးရန္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အၿမဲတေစ ရွိေနပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္
ဝင္ေငြအရင္းျမစ္အရ လြန္စြာကြာဟေသာ မညီမွ်မႈႏွင့္ ၎မညီမွ်မႈ
ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆိုင္ရာ သုံးစြဲမႈ အဆင့္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား
ေနေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္လက္စိစစ္ ေလ့လာသင့္ေပသည္။

zz ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအသုံးစရိတ္အတြက္မူ ဘတ္ဂ်က္
အရင္းျမစ္အဆင့္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြႏွင့္
လႊဲအပ္ေငြမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီလိုက္ ၾကည့္ပါက
လြန္စြာကြာဟသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္
အတြက္မူ လူမႈေရးက႑မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ
မ်ားမွာ တိုးပြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေက်းလက္လမ္းကဲ့သို႔

၁။ ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို ယခုစာတမ္း၏ တြဲဖက္စာတမ္း ျဖစ္ေသာ “ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အထက္မွေအာက္ေျခသို႔ စီမံကိန္း
ခ်မွတ္ျခင္း ဆုံခ်က္” တြင္ အေသးစိတ္ သုံးသပ္ေလ့လာထားပါသည္။ Batcheler 2019 တြင္ရႈ။
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အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္မူ က်ဆင္းလ်က္ ရွိသည္။

zz အဆိုပါ အရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားေသာ “ႀကိဳတင္

အေရးႀကီးဆုံးေသာအခ်က္မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အသုံးစရိတ္အဆင့္
မ်ားၾကားမွ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယား (၂)

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား” ၏ အတိုင္းအတာအျပင္ ပို၍အေရးႀကီးေသာ

တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ခု အႏွံ႔ ဌာနမ်ားမွ နမူနာ ေကာက္ယူ ထားသည့္

အခ်က္မွာ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ အသုံး

စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။ ဤတြင္

စရိတ္ထက္ ေဒသႏၲရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ သက္

“အနည္း။ အမ်ား” အခ်ိဳးအဆတြင္ ၾကည့္ပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္သည့္ သာမန္ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ

ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္ရပ္လုံးမွ က႑အလိုက္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏

မ်ားအေပၚ ဦးစားေပးမႈ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသုံး

zz ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္မူ အေၾကာင္း

စရိတ္ ကြာျခားခ်က္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရပါသည္။

တရားသုံးခုသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ
ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အဓိက လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ (ပုံ ၂

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ မတူညီေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား၏

တြင္ရႈ)။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဦးစားေပး

တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား ၾကားတြင္လည္း

ကိစၥရပ္မ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခခံ

ႀကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ကြာဟခ်က္သည္ ျပည္

အေဆာက္အအုံ “ေခတ္မီတိုးတက္ေရး” အျပင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး

ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ေအာက္မွ အသုံးစရိတ္ထက္စာလ်င္ ျပည္နယ္/

တိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အထူးတလည္ အားေပးသည္)၊

တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားေအာက္မွ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ပိုမိုႀကီးမား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသခံ

သည္။ ယင္းထက္ပိုမို၍ ႀကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္ကိုမူ ျပည္နယ္မ်ား/

အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ဦးစားေပး

တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အသုံးစရိတ္

ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွင့္ ၎ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာသည့္

တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား (အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ

ဘက္လိုက္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံကာ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္

အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဦးစီး

တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ရရွိရမည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို မတိမ္းမယိမ္း ရရွိ

ဌာနမ်ား) အတြက္ ယင္းကြာဟခ်က္မွာ နားလည္ရ လြယ္ကူေသာ္လည္း

ေစေရးႏွင့္ အရင္းျမစ္ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား (အ႐ြယ္အစားႏွင့္

အျခားေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္မူ ဤသို႔ေသာ ကြာဟခ်က္ကို

လိုအပ္ခ်က္ မည္သို႔ ရွိေစကာမူ) တတ္ႏိုင္သမွ် ညီညီမွ်မွ်

ရွင္းျပရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္၍ ျပည္ေထာင္စု

သံုးစြဲႏိုင္ေရးကို အသားေပးၾကသည္။

ဘတ္ဂ်က္ အတြက္မူ ျပည္ေထာင္စု ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

zz ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္အတြက္မူ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/

၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတည္ျပဳျခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ၌

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား ရန္ပုံေငြခြဲေဝ

ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းမရွိဘဲ၊ ျပည္နယ္/

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေၾကာင္းရင္း ေပါင္းစုံ ပါဝင္လာတတ္ၿပီး

တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွလာေသာ တၿပိဳင္နက္တည္း ေရာက္လာ

ယင္းတို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ

ေသာ အဆိုျပဳလႊာအတြဲလိုက္ေပၚ မူတည္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု

လာသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြး၊

ယူဆရ၍ ရႏိုင္သည္။

အဆိုျပဳလႊာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္
အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေထာက္ခံအေရးဆိုသည့္ အဆင့္၊

ညီတူညီမွ် ျဖစ္တိုင္း သာတူညီမွ် မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဦးစီးဌာနမွ ၎ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

အလိုက္ အသုံးစရိတ္ ကြာဟမႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လက္သင့္

အသုံးစရိတ္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တိုက္တြန္းေဆာင္႐ြက္

ခံႏိုင္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အသုံးစရိတ္ကို တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစရန္

လိုသည့္ အတိုင္းအတာတို႔အျပင္ အျခားေသာ အရပ္ေဒသအလိုက္

မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါ။ သာတူညီမွ် ျဖစ္ရန္အတြက္ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္

ရန္ပုံေငြခြဲေဝမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၾကပါသည္။

မ်ားကို ထင္ဟပ္မိေစရန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီမႈ၊ ခံစားခြင့္

ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ရလဒ္မ်ား

၂

ရရွိႏိုင္မႈ အဆင့္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စရိတ္မ်ား၏ ကြာဟသည့္
ယူနစ္အတိုင္းအတာပါမက်န္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာၿပီး အသုံးစရိတ္ကို
အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာသည့္ ပဏာမ

အသုံးစရိတ္မ်ားအနက္ ပ်မ္းမွ် ၅၆% ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈအရ တစ္ဦးခ်င္းစီ အသုံးစရိတ္ ပုံသဏၭာန္ မ်ားကို

ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ၄၄% မွာမူ ျပည္ေထာင္စု

ဤနည္းျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈျပဳရန္ လမ္းၫႊန္မထားေခ်။

ဘတ္ဂ်က္မွ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
ေဝစုမ်ားမွာ ၃၀% မွ ၉၀% ထိ ကြာဟသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား
တြင္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ကြာဟခ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂။ ယခုရလဒ္မ်ားမွာ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ “ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း”
(ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္) နမူနာ ၂၄ ခုကို စိစစ္ေလ့လာမႈတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ပံု - ၂ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွလာသည့္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ပုံသဏၭာန္မ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အရာမ်ား
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္
ရင္းျမစ္မ်ား
ll ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြမ်ား
ll အေထြေထြ
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျဖည့္
လႊဲေျပာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ll ဘံုဝင္ေငြ လႊဲေျပာင္း
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ll မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရန္ပံုေငြ

ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ

အသားတင္ ဘတ္ဂ်က္

တင္သြင္းသည့္

ရင္းျမစ္မ်ား

အဆိုျပဳလႊာမ်ား

ll လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲ
ဘတ္ဂ်က္မ်ားအတြက္
ခြဲေဝမႈ
ll အျခားေသာ "ႀကိဳတင္
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား"
(CDCs, DAOs,ေၾကြးၿမီ
ေပးဆပ္မႈမ်ား) အတြက္
ခြဲေဝမႈ
ll ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈဆိုင္ရာ ေငြလံုးေငြရင္း
ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္
အတြက္ အၾကြင္းအက်န္

ll အေရအတြက္ႏွင့္
အရည္အေသြး
ll ၿမိဳ႕နယ္/TPIC မွ
သတ္မွတ္ေပးသည့္
ကိစၥရပ္မ်ား
ll ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အာဏာပိုင္မ်ား၏
အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈ

က႑အလိုက္ ေဒသႏၲရ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
အသံုးစရိတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္
ပံုသ႑ာန္မ်ား
ll ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
မူဝါဒဆိုင္ရာ ဦးစားေပး
ကိစၥမ်ား
ll လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ႏွင့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တို႔မွ
စီမံကိန္း ေထာက္ပံ့သည့္
ပံုသ႑ာန္မ်ား
ll အစဥ္အဆက္ က်င့္ထံုးမ်ား
အျပင္ က႑ဆိုင္ရာႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ "ခ်ိန္ညႇိ"
သည့္ စဥ္းစားပံုမ်ား

ေပၚထြက္လာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား

လႊဲေျပာင္းခြဲေဝမႈမ်ားတြင္ မွ်တမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

zz ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီလိုက္ အသုံးစရိတ္တြင္

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ အသုံးစရိတ္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား၏ လ်င္ျမန္မႈ၊

ႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္

ထိေရာက္မႈႏွင့္ သာတူညီမွ် ရွိမႈ တို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္

(ဥပမာ လမ္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္) ဤမွ်ေသာ ကြာဟခ်က္ကို

ေစလွ်က္ရွိသည္။

နားလည္၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံပညာေရး ဦးစီးဌာန၊

zz “စိတ္တိုင္းက်” စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ပုံစံ

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရး

အားေကာင္းသည္ျဖစ္ရာ ယင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာသည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး

အသုံးစရိတ္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားသည္ ရွိရင္းစြဲ ရန္ပုံေငြထက္ ၃ ဆ မွ

ဌာန အစရွိသည္ တို႔အတြက္ ပိုမိုနားလည္ရ ခက္ခဲသည္။

၁၅ ဆ အထိ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ အမွန္တကယ္
ႏႈိင္းရလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဘတ္ဂ်က္

အသုံးစရိတ္ လ်င္ျမန္မႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ မရွိရျခင္း

ဦးစားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္

အေၾကာင္းတရားမ်ား

သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ မ်ားစြာမရွိေပ။ ၎၏ရလဒ္

zz ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အသုံးစရိတ္ တာဝန္မ်ားမွာ

အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု

အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာရွိၿပီး (လူမႈေရး က႑မ်ား၊ ေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး

အဆင့္ က႑အလိုက္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ မတန္တဆ

ႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး) ကဲ့သို႔ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

မ်ားျပားေသာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း

အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ အဓိက က႑မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ျပဳလုပ္ ၾကရေတာ့သည္။

ခ်မွတ္ခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

zz ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္

အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္

အသုံးစရိတ္ အဆင့္မ်ား။ ဤသည္မွာ အဓိက အားျဖင့္

အဖြဲ႕အစည္း ေျမာက္ျမားစြာရွိေနျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားရွိ ဘ႑ာေငြ

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ားတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မညီၫြတ္မႈမ်ား
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ရွိေနျခင္းက ဤအခ်က္ကို ပို၍ ရႈပ္ေထြးေစသည္။

ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လုံးဝ

zz အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ဦးစီးဌာန ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနျခင္း၊

မျပဳလုပ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္/

ထုံးစံအားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ျပဳရန္အတြက္ မက္လံုး

ေနျပည္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔

မ်ားစြာမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္

ဘတ္ဂ်က္ေရရာမႈ မရွိျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္

အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ အားနည္းလ်က္

ေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္ကို အားနည္းေစပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္

ရွိသည္။ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဇယား ၅ ပါ

လည္း အေလးအနက္ထား၍ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပး သတ္မွတ္

ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ၾကားတြင္ ညီၫြတ္မႈမရွိျခင္းသည္လည္း

ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ "စိတ္တိုင္းက်" ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္

ေနာက္ထပ္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ပံုစံျဖစ္လာပါသည္။

zz ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ဘ႑ာေငြ
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအာနိသင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိရန္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အလို႔ငွာ (က) ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား
နယ္ေျမေဒသအလိုက္ သာတူညီမွ်မႈ အားေကာင္းလာေစျခင္း

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္

သို႔တည္းမဟုတ္ (ခ) ႀကိဳတင္ ဘ႑ာေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အခ်ိန္တိုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ကာလတြင္ ေဒသႏၲရ

သတ္မွတ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသုံးစရိတ္မ်ား၏ လ်င္ျမန္မႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္

ဦးစီးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တင္သြင္းသည့္

သာတူညီမွ်မႈတို႔ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစလာေအာင္ က႑အခ်ိဳ႕ကို

ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား သတ္မွတ္သည့္ပုံစံကို အားေကာင္းေစျခင္း။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

zz ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္

အသုံးစရိတ္ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကို အဆင့္လိုက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း

ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး သာတူညီမွ် ရွိသည့္ အေျခခံျဖင့္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇယား ၂ ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝမႈမ်ား

အဆင့္ဆင့္ကို ထပ္တိုးျပဳလုပ္ရန္ တံခါးပြင့္လာေစသည္။

အေပၚ ႏႈိင္းရသက္ေရာက္မႈ မရွိေခ်။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

zz ေရတိုကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏

အဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝမႈမ်ားကို

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ (ေဒသႏၲရ

ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေခ်။

zz ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥမွာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ အေသးစား/

ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္ သီးျခားမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္

အလတ္စား ေငြလုံးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အစရွိသည့္)

ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အထက္သို႔ တင္ျပ႐ုံသာ

သတ္မွတ္ အသုံးစရိတ္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕အတြက္ ရွင္းလင္း

ဇယား - ၂ နမူနာ ေတြ႕ရွိရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္းက်
ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ သုံးစြဲမႈ ကြာဟခ်က္ ၂ဝ၁၈/၁၉

ကြာဟခ်က္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
ပ်မ္းမွ်

အလယ္ကိန္း

မ်ား

နည္း

မ်ား-နည္း

၁၄,၇၄၈

၃,ဝ၆၄

၂၁၁,၆၉၇

၅၆

၃,၇၅၉:၁

၄၁၉

၄

၂,၈၆၂

ဝ

∞

၂,၁၇၅

၁,၅၈၉

၈,၄၂၂

၅၆

၁၅ဝ:၁

ေက်းလက္လမ္းဦးစီးဌာန

၁၀,ဝ၆၂

၃,၇၉၀

၆၄,၃၁၉

ဝ

∞

လမ္းဦးစီးဌာန

၅၄,၄၇၁

၁၀,ဝ၄၃

၂၇၉,၂၆၈

ဝ

∞

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန

၁၁,၇၀၃

၅,၄၇၉

၄၃,၉၁၉

၃,၇၅၃

၁၂:၁

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း

၁၆,၅၉၉

၆,၄၉၀

၂၀၁,၂၅၄

ဝ

∞

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား

၄၀,၇၃၄

၃၃,၈၇၁

၁၄၉,၉၃၉

၄,၈၅၉

၃၁:၁

၁၆၉,၇၁၈

၇၀,၁၁၀

၇၁၂,၃၁၀

၁၅,၃၀၁

၄၇:၁

ေမြး/ေရ/ေက်းလက္ ဦးစီးဌာန
သဘာဝ/ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန

ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနအားလံုး
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တိက်ေသာ ဘတ္ဂ်က္ ႀကိဳတင္ခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္မည္။

ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ေဖာ္ျမဴလာ ကိန္းရွင္မ်ား

ဤနည္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္

တြက္ခ်က္ပုံႏွင့္ ခ်ိန္ဆပုံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အကန႔္

၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာေရး ကန႔္သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွ

အသတ္ဆိုင္ရာ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းရ လူဦးေရျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ

ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို စကာတင္ ေ႐ြးခ်ယ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“normalised” ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယင္း လူဦးေရကိုယ္၌တြင္ အေလးခ်ိန္

ဤတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ ဆက္လက္သုံးသပ္စစ္ေဆး

ပိုမ်ားလာၿပီး “ဘ႑ာေငြ အကန႔္အသတ္” ကိန္းရွင္မ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္

ဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူဝါဒ မူဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ၊ လုံေလာက္မႈႏွင့္

မ်ားစြာ မရွိေတာ့ေခ်။ ကိန္းရွင္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးရ ေဒတာ အခ်က္

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈတို႔သာ အဓိက အားျဖင့္

အလက္မ်ား အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ခြဲေဝ၍ ရႏိုင္သည့္ အရင္းျမစ္

စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အကန႔္အသတ္ႏွင့္ရွိေသာ

အားလုံးအတြက္လည္း အဆိုပါ ေဖာ္ျမဴလာကိုလည္း အသုံးျပဳသင့္ၿပီး

ရန္ပုံေငြအတြက္ အဆမတန္ မ်ားျပားလွစြာေသာ အဆိုျပဳလႊာ

မွ်ေဝရေငြမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ

အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္လိမ့္မည္။

တိုင္းတာခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ လူဦးေရ ပိုမိုထူထပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား/

ဤနည္းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ လြန္စြာ သဟဇာတ မျဖစ္လွေသာ အေျခ

ရွင္းလင္း တိက်ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္

အေနမ်ားကို တည့္မတ္ေပးၿပီး ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝမႈမ်ားတြင္လည္း ပိုမိုမွ်တမႈ

ရည္ အေထာက္အကူမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ရွိလာေစမည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ တစ္ႏွစ္ထက္

zz ေရရွည္ၾကားကာလတြင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္

တစ္ႏွစ္ ရန္ပုံေငြခြဲေဝမႈ မ်ားၾကား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားလာမႈကို

တရားဝင္ အခြင့္အာဏာမ်ား ထပ္မံရရွိသည့္အခါ အဆိုပါ

ေရွာင္ရွားရန္ အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ရန္ပုံေငြမ်ားကို က႑ဆိုင္ရာ အေျခအေနအလိုက္ ေထာက္ပံ့ေငြ

အဆင့္လိုက္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

(sector conditional grants) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ရႏိုင္သည္။
ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနအလိုက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ထားရွိျခင္း၏

ကာလလတ္အတြက္မူ မူလရရွိသည့္ေနရာေဒသအလိုက္ ခြဲေဝေန

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒအလိုက္

သည့္လက္ရွိပုံစံကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ေဖာ္ျမဴလာ

အသုံးစရိတ္ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

နည္းက် ရန္ပုံေငြခြဲေဝမႈ ျပဳရန္အတြက္ အေထြေထြ ဘ႑ာေငြ

ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ လုံေလာက္မႈ ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မည့္ အရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္ ပုံစံကို

ယင္းကို လက္ရွိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနအလိုက္

စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုပါသည္။

မဟုတ္ေသာ အေထြေထြ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမွတစ္ဆင့္ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့သည့္နည္းျဖင့္ အာမခံခ်က္

ေဒသႏၲရ၏ ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏိုင္သည့္ စြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို

ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းစြမ္း

အားေကာင္းေစျခင္း

ေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္မားလာေသာအခါ အဆိုပါ အေျခအေနလိုက္

zz ဇယား ၅ မွ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အခြန္ေတာ္ဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့၍ ရလာႏိုင္သည္။

အာဏာရပ္အသစ္မ်ား အပ္ႏွင္းထားသည့္ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ
ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္

ေဒသႏၲရ ႏႈိင္းရ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္

သုံးသပ္ၿပီး သမမွ်တမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ က႑ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္

ဝင္ေငြရရွိမႈ မ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ မမွ်တမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္

ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ခြဲေဝ

လည္း ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။

ခ်ထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္

zz ကာလလတ္ အတြက္မူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌

လိုအပ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္

အခြန္ေကာက္ယူသည့္ ပုံစံမ်ားစြာ ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္

အေၾကာင္းတရားမ်ား (cost factors) ကို ေကာင္းစြာ ထည့္သြင္း

စံသတ္မွတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ လ်င္ျမန္

စဥ္းစားၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၾကား

ထိေရာက္မႈ ျမင့္မားလာၿပီး ထိုအပိုင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္

ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝေပးမႈမ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ

တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း လြန္စြာ ေခ်ာေမြ႕လာေစလိမ့္မည္။

နည္းလမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေသာ နည္းလမ္း

ေရရွည္ၾကားကာလအတြက္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

မ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းပါးေသာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈပုံစံကို

(DAOs) ၏ အေနအထား၊ ရွိရင္းစြဲ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈ

အခ်ိန္တိုအတြင္း အားေကာင္းလာေစပါမည္။ ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားတြင္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း သုံးသပ္ရန္

အာဏာခြဲေဝမႈ ပိုမိုရရွိလာေသာအခါ က႑ဆိုင္ရာ အေျခအေနအလိုက္

လိုအပ္ပါသည္။ ေကာက္ယူထားသည့္ အဓိကက်ေသာ

ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးႏိုင္လာလိမ့္မည္။

အခြန္ေတာ္အခ်ိဳ႕၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

အသုံးစရိတ္မ်ား၏ မွ်တမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ကို ေျခရာေကာက္

အဆင့္လိုက္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ DAO မ်ားႏွင့္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္မႈ

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ေပးအပ္ထားေသာ

မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ ၎၏ အသုံးျပဳပုံတို႔ကိုလည္း ျပန္လည္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း သုံးသပ္သင့္ပါသည္။
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ေဒသႏၲရ ရပ္႐ြာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာ ပုံစံကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို လမ္းေၾကာင္းထား တည္ေဆာက္ျခင္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္း

ၿမိဳ႕နယ္ကို သီးျခား ဘတ္ဂ်က္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ

အခ်က္အလက္ ျပည့္ဝစုံလင္ေစရန္အျပင္ မတူညီေသာ ဝင္ေငြႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန႔္ခြဲမႈႀကီးတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္

အသုံးစရိတ္ မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ

ဖြဲ႕စည္းမႈ ပုံစံတြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ အလႊာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္

လက္ရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ

အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရေပလိမ့္မည္။ ေရတိုကာလအတြက္မူ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

အစီရင္ခံစာ ေရးသားသည့္ပုံစံကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေရး ပံုစံတစ္ခု စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား၏ လက္ရွိအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို နမူနာ ယူႏိုင္
ပါသည္။ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ လိုအပ္ပါသည္။

zz ႐ိုးရွင္းေသာ လိုအပ္ခ်က္ အေျချပဳ ေဖာ္ျမဴလာ နည္းလမ္းသုံး၍
ခြဲေဝေပးေသာ ႏွစ္အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝမႈမ်ား၊
ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရး အရင္းအျမစ္မ်ား။

zz ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို စီမံႏိုင္ရန္၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ အရင္းျမစ္မ်ားကို
စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊
အထူးသျဖင့္ TPIC မ်ားကို အကူအညီေပးရန္။ သို႔မွသာ လက္ရွိ
စိတ္ႀကိဳက္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲသည့္ပုံစံမွ ခြဲထြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
TPIC မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို စည္းစနစ္တက် အကဲျဖတ္
ရာတြင္ႏွင့္ ဦးစားေပးရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ အခန္းက႑ ပိုမို
ရရွိလာေစရန္ TPIC မ်ားကို အကူအညီ ေပးရမည့္အျပင္ ၎၏
ယႏၲရား ဖြဲ႕စည္းမႈ တိုးတက္မႈ ရွိလာရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ားခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရား စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားပို
မိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္လည္း လိုအပ္ၿပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး၊ စရိတ္ကုန္က်မႈ ထိုက္တန္ကာ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါသည္။

zz ၿမိဳ႕နယ္ရန္ပုံေငြ အေထာက္အပံ့တြင္ ျပတင္းေပါက္ႏွစ္ခု
ဖန္တီးသည္ဟု သေဘာထားပါ။ တစ္ခုမွာ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ား
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးစာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ “ႀကီးမားၿပီး
အဆင့္ျမင့္ေသာ” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ရန္
ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ေဒသႏၲရႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္ေသာ
ရပ္႐ြာပမာဏ (ပူးေပါင္းပါဝင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွ
ထြက္ေပၚလာတတ္သည့္ ပုံစံ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္
ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားမွ
အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေရးသားလာႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္
အတည္ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ တရားဝင္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္း
တိက်ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
လိုအပ္ပါသည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေနသည့္ အာရွေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈
ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္
အာရွေဒသတြင္း ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုသုေတစာတမ္းကို ရယူလိုပါက country.myanmar.general@asiafoundation.org သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
အၾကံျပဳသေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္။

