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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔ကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ 

ၾကိဳးပမ္းၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ေလွ်ာ့ခ်လာခ့ဲသည္။ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ကို ဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ်မႈျပဳလုပ္ရန္ ျပင္းထန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဖိအားမ်ားလည္းရွိေနျပီး 

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆရသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လွ်င္ 

ျမန္မာျပည္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး အမ်ားအျပားရွိလာႏုိင္ ါသည္။ ထိုအက်ိဳးေက်းွဇူးမ်ားမွာ အစုိးရကို ပုိမုိတာ၀န္ခံမႈနွင့္ 

တာ၀န္ယူမႈ ရွိလာေစျခင္း၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လာေစႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပုိမုိထိ 

ေရာက္လာေစႏုိင္ျခင္း၊ အရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအပါအ၀င္ အာဏာကုိ အလြသဲံုးစားမႈ ေလ်ာ့က်လာေစႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး 

တည္ျငိမ္မႈကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ ပ႗ိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပိဳင္ဆိုင္မႈရွိလာေစျခင္း စသည့္        ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့က်ေအာင္ ၾကိဳးစားရာတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက 

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္/              မ်ား၏ ေပၚလစီမ်ားသည္ 

ထိုေဒသ၏ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္သာ အက်ိဳးရွိလာေစႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္/             အစုိးရ၏ ဘ႑ာေငြအလြန္အကြ်ံ 

သံုးစြမဲႈေၾကာင့္ လိုေငြျပလာျခင္းႏွင့္ အၾကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မတည္ျငိမ္မႈျဖစ္လာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား 

ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းလာျခင္း စသည္ ့ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း သက္ေရာက္လာႏုိင္သည္။ 

ယခုစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တို႔တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ 

ပုံစံအေနအထားကို ေရးသားတင္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရမည့္ အျခားေသာ ဦးစားေပးက႑မ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းတင္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ အျခားအေရးၾကီးက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ သဘာ၀ 

သယံဇာတ၊ ပ႗ိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စသည့္က႑မ်ားတို႔သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 

မည္သို႔ဆက္စပ္ေနပုံကိုလည္း ေလ့လာသုံးသပ္သြားမည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရတို႔သည္ ဥပေဒမ်ား 

ေရးဆြခဲြင့္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိက က႑ရွစ္ခုေအာက္၍ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခြင့္ရွိသည္။ 

သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေပးရမည္၊ မည့္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ျပည္နယ္ 

သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရကေပးရမည္ စသည့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိေပ။ 

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ မ်ားစြာရွိသည္။ 

လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး၏ ဘတ္ဂ်တ္အသံုးစရိတ္ထဲမွ အမ်ားဆံုးထုတ္ယူသံုးစြျဲပီး ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္မႈ 

စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အမ်ားဆံုး ထုတ္ယူသံုးစြထဲားသည္ကို ေတြ႕႔ရသည္။  

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္ေငြ၊ အခေၾကးေငြ ၁၉ မ်ိဳးကို ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခအခံဥပေဒက 

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္ေသာ အခြန္ေငြပမာဏကိုသာ ေကာက္ခံႏုိင္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသည္ ဗဟိုအစုိးရ၏ အသုံးစရိတ္ေငြအားလံုးထဲမုွ အနည္းငယ္သာ ရယူသံုးစြရဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုအစုိးရထံမွ ရရွိေသာဘ႑ာေငြမ်ားကို အမ်ားဆံုး မီွခုိအားထားေနရသည္။ ထိုသုိ႔မီွခုိအားထားမႈရွိျခင္းသည္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ေကာက္ခံရန္ ၾကိဳးစားသင့္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုမွ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးသို႔ ဘ႑ာေငြလြေဲျပာင္းေသာ စနစ္သစ္သည္ တိတိက်က်မရွိေသာေၾကာင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးကလည္း အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ စိတ၀္င္စားမႈမရွိေပ။ အခြန္ေငြကို တိတိက်က် 

မေပးလွ်င္လည္းရသည္ဆိုသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စြျဲမဲေသာယူဆခ်က္သည္လည္း ဗဟိုအစုိးရ 

သာမက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအတြက္ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ 

လက္ရွိအစုိးရသစ္တြင္ လုထုေထာက္ခံမႈရရွိေနေသာေၾကာင့္ ထုိအခြင့္အေရးကို အသုံးျပဳျပီး ျပည္သူမ်ား ကုိယ္ပုိင္အသိစိတ္ျဖင့္ 

အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရန္ စည္းရုံးႏုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။  



ေငြေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံျပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ 

တစ္ခုတည္းေသာ အဖြ႕ဲမဟုတ္ပါ။ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအဆင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ လူမႈေရးေထာက္ပ့ံအသင္းမ်ားသို႔ ေပးေသာအလွဴေငြပမာဏမွာ အစုိးရကို အခြန္အျဖစ္ေပးေသာ 

ေငြပမာဏထက္ မ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ျပည္နယ္မ်ားကိုၾကည့္ပါက တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံၾကျပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း 

ေပးေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပုံစံအမ်ိဳမ်ိဳးျဖင့္ ေပးေနသည့္အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 

ကူညီေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္၊ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး 

ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြ႕ဲအစည္း၊ ျပည္တြင္းအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံတ၀န္း ၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။  

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆)လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ 

ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေသာေၾကာင့္ အားနည္းခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရက မည့္သည့္၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးရမည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရက မည္သည္ ့ ၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးရမည္ ဟူေသာ 

အခ်က္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိခ့ဲပါ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသို႔ ခ်ေပးေသာ ဘတ္ဂ်တ္ႏႈန္းမ်ားကို 

တိုးျမွင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ပုံစံျဖစ္ေနသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ အသံုးစရိတ္မလံုေလာက္မႈကိုသာ 

ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အစုိးရသစ္ကို အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္သင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ တာ၀န္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ တာ၀န္ စသည့္တို႕ကို 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ထို႕ေနာက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေျခအေနႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ 

ေရးဆြထဲားသင့္သည္။ မည္သည့္အဆင့္ေသာ အစုိးရအဖြ႕ဲက မည္သည္ ့ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ စေသာအခ်က္မ်ားကို 

ႏုိင္ငံေရးရႈ႔႕ေထာင့္မွ လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္ထားရမည္အ့ျပင္ စီးပြားေရးအရ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုခန္႔မွန္းတင္ျပေသာ 

နည္းပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိရမည္။  

ျပည္သူလူထုသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အရာရွိမ်ားထံမွ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရရွိရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသးသည္။ 

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသ ၾကီးအစုိးရအဖြ႕ဲတြင္ပါ၀င္ေသာ အရာရွိအမ်ားစုသည္ ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ား မဟုတ္ပဲ ဗဟိုမွ ခန္႔အပ္ထား 

ေသာသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီး၏ ဘတ္ဂ်တ္ကို 

စီစစ္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိသည္။ ျပည္သူလူထုက အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ မရွိျခင္း၊ လူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို 

ပ်က္ျပားေစေသာ အရာရွိအခ်ိဳ႕၏ စိတ္ေန စိတ္ထား၊ ေဒသတြင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ယႏၲရားႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

ျပည္သူႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို အသိေပးမႈ အားနည္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ 

တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈကို အားနည္းေစႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္သူလူထု၏ 

ဆႏၵအတိုင္း တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေပးႏုိင္ရမည္ဟု ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသရုံးမွ အရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈကို ယခုထက္ပုိျပီးရရွိထားရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ 

အစုိးရဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဘ႑ာေရးက႑၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ အားနည္းေနေသးသည္။ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ 

ပုိမုိရွိလာရန္၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ လုပ္ေဆာင္မူွမ်ား 

လိုအပ္ေနေသးသည္။  

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို မေရးဆြခဲင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရမ်ားသို႔ ဘ                       

မ်ားကို (budget ceiling) ၾကိဳတင္ေပးပုိ႕ေသာ နည္းလမ္းအား စတင္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လာခ့ဲပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ 

ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြႏုိဲင္ရန္ မ်ားစြာအေထာက္အပ့ံျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရ 

တို႕ကို ထိေရာက္စြာျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေရးဆြဲခြင့္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ နည္းဥပေဒအခ်ိဳ႕လည္းရိွသည္။ ဥပမာ 

- ပုိလွ်ံဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းခြင့္မရွိျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္ (ရန္ပုံေငြ)မ်ားကို စီမံရာတြင္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ျပည္နည္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို စာရင္းစစ္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္း၊ မ်ားစြာေသာ 



အခြန္ေငြမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမရွိျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသၾကီးေအာက္တြင္ ရွိေသာ အစုိးရဌာနမ်ာကလည္း ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြရဲာတြင္ အဆုိပါ 

တူညီေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေနသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအေနအထားသည္ လြန္စြာနည္းေနေသးသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ဗဟိုမွ 

တိုက္ရုိက္ခန္႔အပ္ထားျပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ ၂၅% ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စစ္တပ္က တိုက္ရုိက္ 

ခန္႔အပ္ထားသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၂) သည္လည္း တိက်ရွင္းလင္းမႈမရွိျပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးကို 

အနည္းငယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ဥပေဒျပဳခြင့္ေပးထားသည္။ လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပင္ဆင္ရန္ အေနအထား 

မေတြ႕မိေသးေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ျပဳလုပ္လာမည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ 

အကယ္၍ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခ့ဲလွ်င္/ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေသာအခါတြင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသည္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ 

ေရးဆြးဲထားရန္ အေရးၾကီးလာမည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္သည္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ 

ေငြေၾကးအားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးႏုိင္သည္။ ပုိျပီးခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀လာေစရန္၊ လူေနမႈပုံစံ တိုးတက္လာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေကာင္း 

ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ 

ေသးပါ။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားသည္ 

ႏုိင္ငံေရးပ႗ိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရိွေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြကဲာ 

အသံုးျပဳေရးသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာ 

အခ်က္ျဖစ္သည္။  

သဘာ၀သယံဇာတ မွ ရရိွမည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရႏွင့္ ခြေဲ၀သံုးစြေဲရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 

သေဘာတူညီခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္မည္။ သဘာ၀သယံဇာတ မွ ရရိွမည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို ခြေဲ၀ရာတြင္ 

ထိုအခြန္   ကို ေကာက္ခံရရွိေသာ ေဒသတြင္သာ ျပန္လည္သံုးစြမဲည္ေလာ၊ သာတူညီမွ်မႈကို ရည္ရြယ္ကာ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ 

လည္း မွ်ေ၀သံုးစြဲမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးကို က်င့္သံုးမည္ေလာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက မည္သည့္အခြန္မ်ားကို 

ေကာက္ယူရန္ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားရွိသည္၊ မည္သည့္အခြန္မ်ားကိုမႈ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရက ေကာက္ယူရမည္ စေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္၊ ဆးုံျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ 

သဘာ၀သယံဇာတမွ ရရွိေသာ အခြန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာျဖင့္ မည္သို႔စီမံခန္႕ခြဲမည္ဆိုသည္ကို အေလးေပးစဥ္းစားထားရမည္။ 

ထိုမွသာ ကုန္ေစ်းနုန္းအတက္အက်မ်ားကုိ ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ ဆုိးရြားစြာသုံးစြမူွဲကုိ ေရွာင္ျခားနိုင္ျခင္း၊ မတူကြျဲပားေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ ည္။ 

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ား၊ လူမႈေရးတင္းမာမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေသာ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မွာ 

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိရန္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္လည္း 

ထိုအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက အဓိက ဦးစားေပးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရမည္။ 

ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြေဲ၀သံုးစြဲေရးတြင္ ေလးေလးနက္နက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ 

ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပ႗ိပကၡကို ေျဖေလ်ာ့ေစႏုိင္ျပီး ႏုိင္ငံေရးကို ပုိမုိတည္ျငိမ္လာေစႏုိင္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ခံသူအျပင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းေပးသူျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိနားလည္ 

ထားရမည္။ ျမန္မာအစုိးရ၊ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္၊ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔သည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 

ဘတ္ဂ်တ္မ်ားခ်ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း ထိုအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အခြန္ေငြမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ 

ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမူွမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလမ်ားတြင္ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနလိမ့္ 

မည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွည္လ်ားေသာ စစ္ပြသဲမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ အမ်ားအျပားရွိခ့ဲသည္။ ဥပမာ - မ်ားျပားလွေသာ 

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတြင္ ထိခုိက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑တြင္ 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးေသာ က႑မ်ား 

- လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး)၊ အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားျခင္း၊ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားျခင္း စသည့္တို႔ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲျခင္းမွတဆင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အထက္ပါ ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္။ 

စစ္ေဘးဒဏ္ၾကံဳခ့ဲရေသာ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း၊ ပုဂၢလိက က႑၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား စေသာအဖြ႕ဲအစည္း 

အားလုံးတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းျပီး အလုပ္လုပ္ၾကမည္ဆိုသည္ကို အတူတကြ ညိႇႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကရမည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၁။ နိဒါန္း 

လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔ကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈစနစ္ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ 

ၾကိဳးပမ္းၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -  

ဗ်ဴရုိဂရက္တစ္ဆန္ေသာ အေပၚေအာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမွ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းရွိျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ျမႇင့္မားေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေသာ  စနစ္တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္မည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ကို 

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္1 -  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ တရား၀င္ မူေဘာင္တစ္ခု ပါ၀င္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းမွစ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ စတင္လည္ပတ္လာခ့ဲသည္။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်တ္သံုးစြျဲခင္း၊ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း တုိ႔တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိလာခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၅ 

ခု၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း ၁ ခု တို႔တြင္လည္း အလားတူ အစုိးရအဖြ႕ဲမ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည္။  

 ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားကိုလည္း ယခင္ထက္ၾကီးမားေသာ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ေပးထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမိဳ႕နယ္ 

အဆင့္ ေရြးေကာက္ခံေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ခ့ဲသည္။  

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္/ေက်း ဥကၠဌရာထူးကို ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏       အေျခအေနသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ျမႇင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ရသည္။ ျပည္သူမ်ား၊ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း လိုလားေနၾကသည္။ “ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ 

အေပၚ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္”2ဟူေသာ အခ်က္သည္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ၊ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္း 

ေရးညီလာခံမွ သေဘာတူညီခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားထဲမွ      တစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ အစုိးရသစ္က 

လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္မွန္ေသာ ‘ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု’3 ျဖစ္ရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြကဲာလတြင္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ 

သည္။  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တြန္းအားေပးေသာ အျခားအခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ၎တို႔မွာ -  

 အစုိးရကို တာ၀န္ခံမႈ ပုိမုိရွိလာေစျခင္း၊ ပုိမုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုံ႕ျပန္ေျဖရွင္းေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးရာတြင္ ပုိမုိထိေရာက္ေစႏုိင္ျခင္း  

 အရာရွိမ်ား အာဏာအလြသဲံုးစားျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းလာေစႏုိင္ျခင္း (အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအပါအ၀င္) 

 ႏုိင္ငံေရး ပုိမုိတည္ျငိမ္လာျခင္းႏွင့္ တိုက္ပြမဲ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစႏုိင္ျခင္း 

 ႏုိင္ငံေရးအရ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ အားေကာင္းျခင္း4  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၾကေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားစုသည္ အထက္ပါ ေမ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုထက္ပုိေသာ ရလဒ္မ်ားကို 

ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ 

                                         
1 Jean-Paul Faguet, ‘Decentralization and Governance’, World Development, Decentralization and Governance, 

53 (2014), p.2. 
2 The Framework for Political Dialogue (Unofficial Translation), 2016. Chapter 2a. 
3 National League for Democracy, ‘2015 Election Manifesto (Authorised Translation)’, 2015, p.5. 
4 Faguet, ‘Decentralization and Governance’, pp.4-10. 



သို႔ေသာ္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးေကာင္းမ်ားရလာမည္ဟု ေသခ်ာေသာ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားရန္ 

အေရးၾကီးသည္။ စနစ္က်မႈမရွိျပီး သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈလည္းမရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ ဥပမာ -  

 အခြင့္ထူးခံလူတစ္စုကသာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား ျမႇင့္တက္လာႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ 

တာ၀န္ယူမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲတည္းအတြက္သာ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း  

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္ အလြန္အကြ်ံသံုးစြျဲခင္းအေပၚ တာ၀န္ယူမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပျခင္းႏွင့္ မက္ခရုိစီးပြားေရး မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း 

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္တြင္ စြမ္းရည္နည္းပါးေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ 

အဆင့္မမီွျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈနည္းျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႕တြင္ ဌာနအရြယ္အစားမ်ား ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ 

“Ecomonmies of scale”5 ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း (“Ecomonmies of scale”၏ အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ရန္ Box 1      

ၾကည့္ပါ။) 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ေတြ႕သမုိင္း 

ျဖစ္ရပ္က သက္ေသျပခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီအစုိးရသည္ ဗမာ့ေက်းလက္ေဒသ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒ 

ကိုျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ထုိအက္ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ခရုိင္ေကာင္စီ၀င္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေဆး၀ါးဆိုင္ 

ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ ေရေပးေ၀မႈစနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရသည္။ 

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ပညာေရးႏွင့္ တျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး 

ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း                                    ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းမႈအစီအစဥ္သည္ ဆိုး၀ါးစြာ (စနစ္တက် 

မရွိ) ေရးဆြထဲားခ့ဲၾကသည။္ “လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ား အက်ိဳးရွိေစမည္”6    

               ။ ရလဒ္အေနျဖင့္               အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းလာျခင္း စေသာ အေျခအေနဆိုးႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။ ထုိခရုိင္ေကာင္စီအဖြ႕ဲကို 

အမ်ားျပည္သူကလည္း လံုး၀မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိေသာ၊ ခ်စားမႈရွိေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟု ထင္ျမင္သြားၾကသည္။ ဗဟုိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ    က်ရႈံးခ့ဲရသည္ကို ေတြ႕ရမည္။7 ထို႕ေၾကာင့္ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လြန္စြာအေရးၾကီးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေရး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အပုိင္းျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးရယူခြင့္မရွိပါက ၎တို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ 

စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အက်ိဳးရွိရိွႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ယခုစာတမ္းတိုသည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္း 

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ေသာ အဓိက အခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ အရည္အေသြး (အက်ိဳးေက်းဇူး) ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ပထမ နည္းလမ္းမွာ တည္ဆဲ 

ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ေပၚလစီမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေသာနည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္း (၂) သည္ 

လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔၌ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ပုံစံကို ျခံဳငုံေရးသားတင္ျပထားသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ဦးစားေပး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတင္ျပေပးထားသည္။ အခန္း (၃)တြင္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိက စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး 

                                         
5 Faguet, ‘Decentralization and Governance’, pp.5-8; Lucie Gadenne and Monica Singhal, ‘Decentralisation in 

Developing Economies’, Annual Review of Economics, 6 (2014), pp.591-92; Dilip Mookherjee, Political 
Decentralization (Working Paper, December 2014), pp.5, 10-11, 16-17. 
6 John F. Cady, A History of Modern Burma (Ithaca, 1958), p.262. 
7 Cady, A History of Modern Burma, pp.261-70, especially p.267. 



တင္ျပထားသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဓိက အေရးၾကီးက႑သုံးခု ၁) 

ႏုိင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ၂) သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ၃) ပ႗ိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တို႔၏ 

အေၾကာင္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးထားသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂. ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အေနအထားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၂.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္  

အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ - ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၅)တြင္ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတို႕က အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ရွိေသာ 

အခြန္အမ်ိဳးအစား (၁၉)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ စည္ပင္ခြန္၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ 

စည္းက်ပ္ေသာအခြန္ မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ၂၀၀၅၊ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ျပဌာန္းခ့ဲေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈအရ 

အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာမ်ား အားလုံးနီးပါးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးသို႔ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ 

လြေဲျပာင္းအပ္ႏွင္းခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ခြင့္ျပဳမည့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအာဏာမ်ားအား အမွန္တကယ္ 

လြေဲျပာင္း အပ္ႏွင္းျခင္းမျပဳမီ ဗဟိုအစုိးရ၏ တရား၀င္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား             လိုအပ္လိမ့္မည္။8 ယခင္ကတည္းကပင္ 

ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ ဗဟိုအစုိးရထံမွ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕ေငြမ်ားကို ရယူခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၁၆ ေပၚလစီေျပာင္းလဲမႈ 

အရ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွ ေကာက္ယူေသာ ကုန္သြယ္ေရးခြန္ ၁၅%၊ 

၀င္ေငြခြန္ ၅%၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္။ ျပည္သူ႕ေၾကြးျမီ ဥပေဒ (Public Debt Law) ၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႕သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တို႔၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူျပီး ျမန္မာျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ေခ်းေငြမ်ားကို ေခ်းယူခြင့္ရွိသည္။  

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး အဖြ႕ဲ(DAOs) ႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ(CDC)9 တုိ႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိၾကေသာ္လည္း အခြန္ေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို လႊတ္လႊတ္လပ   

လပ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁) အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ေကာက္ခံေသာ ၀န္ေဆာင္ခ ၂) 

ပုိင္ဆိုင္မႈခြန္10 ၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚေကာက္ခံေသာ ပုံမွန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ ၄) တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ တင္ဒါလိုင္စင္ခ11 စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔သည္ ေက်းရြာ အေျခခံအေဆာက္ 

အဦး၊ ရြာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပြလဲမ္းသဘင္၊ အားကစားပြမဲ်ား စသည္တို႔အတြက္ အသုံးစရိတ္ရံပုံေငြရရွိရန္ သမာရုိးက်မဟုတ္ေသာ 

အခြန္ေငြမ်ားကို                        ေကာက္ခံခြင့္ အာဏာရွိသည္။12  

                                    - ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရမ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးထားေသာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အဓိက က႑ (၈) ခုေအာက္၌ ရွိေသာ က႑ခြမဲ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုက႑ခြမဲ်ားမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ 

စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကုန္းလမ္းပုိ႕ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 

လူမႈေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ အစုိးရ ဌာနမ်ား၏ 

လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္က တာ၀န္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အနည္းငယ္ 

ရွႈပ္ေထြးမႈရွိေနသည္။ အစုိးရအပုိင္း၏ မည့္သည့္အဆင့္က မည္သည္၀့န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကိုေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္ ဆိုသည္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ အနည္းငယ္သာပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ၾကီးရုံးႏွင့္ ဌာနတုိ႔၏ 

                                         
8 Giles Dickenson-Jones and others, Intergovernmental Fiscal Relations in Myanmar: Current Processes and 

Future Priorities in Public Financial Management Reform (JICA & CESD, Forthcoming), Annex 3. 
9 N.b. DAOs       CDCs                                                                                   CDCs     
                     Mandalay, Nay Pyi Taw        an on                        DAOs                                            CDCs 
    DAOs                                                                                       
10 N.b. ‘                           ’               ၎                                                      
                                              
11 Matthew Arnold and others, Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs 

Organisations (MDRI-CESD & The Asia Foundation, July 2015), p.13 
12 Giles Dickenson-Jones, Giles, S. Kanay De and Andrea Smurra, State and Region Public Finances in Myanmar 

(MDRI-CESD - The Asia Foundation, October 2015), p.27. 



လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ စသည္တို႔ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမည့္ ဥပေဒ၊ 

ေပၚလစီမ်ား လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရအဖြ႕ဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရုံးက ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ နည္းေနေသးသည္။13 

ရွင္းလင္းတိက်မႈမရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ဘ႑ာေငြရယူသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္္၍လည္းေကာင္း ရႈပ္ေထြးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 

သည္။ ထို႔အျပင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။14 အထက္ပါျပႆနာမ်ား ၾကီးမားလာရျခင္း 

မွာ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ 

တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း သမာရုိးက်အျပင္ သမာရုိးက်မဟုတ္ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္း 

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ခရုိင္အဆင့္ရွိေသာ အာဏာပုိင္အဖြ႕ဲတို႔သည္ အသံုးစရိတ္ ခြေဲ၀သတ္မွတ္ပုိင္ခြင့္ မရွိပါ။ သူတို႔၏ တာ၀န္မွာ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ စီမံေပးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း စသည္တို႔သာျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားမွာမူ အစုိးရ၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ (အခြန္ေကာက္ခံျခင္း) စသည့္တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ 

ႏွစ္မ်ားမွစ၍ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်တ္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခြင့္တို႔အား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ထုိဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်တ္ သတ္မွတ္မႈအပုိင္းကိုမႈ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန 

တို႔ကသာ ဆုံးျဖတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ (ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ အဆင့္မွ ပါ၀င္မႈအနည္းငယ္သာရွိ)။ ျမိဳ႕နယ္အရာရွိအခ်ိဳ႕သည္ ေဒသ၏ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို ခြေဲ၀သတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေငြပမာဏသည္ 

ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ား ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေသာ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ အနည္းငယ္ေသာ ပမာဏတစ္ခုသာျဖစ္သည္။15  

DAOs ႏွင့္ CDCs တို႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ စည္ပင္သာယာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အညစ္အေၾကးမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ 

လမ္းမီးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေရေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊ ပါမစ္ခ်ေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ DAOs ၏ 

အသံုးစရိတ္ သံုးစြခဲြင့္သည္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္သာ အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

လိုင္စင္မွရေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျမိဳ႕ျပမွသာမက ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွပါ ေကာက္ယူထားသည္။16 ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

တို႕၏တာ၀န္မွာ ေဒသအဆင့္ လံုျခံဳေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး စေသာ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ေဒသအဆင့္ တရား၀င္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ၊ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာ္မတီမ်ားအတြက္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။17  

              ႑      ါ                               - ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသအဆင့္တို႔တြင္ အခြန္မ်ားေကာက္ယူျပီး 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လုပ္ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမွာ ျမန္မာအစုိးရ တစ္ဖြ႕ဲတည္းမဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ 

ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား (EAOs) သည္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရာေႏွာေနနယ္ေျမမ်ားတြင္ အဓိက အခြန္ေကာက္ခံသူ၊ 

                                         
13 Dickenson-Jones and others, Intergovernmental Fiscal Relations in Myanmar, p.22. 
14 Hamish Nixon and Cindy Joelene, Fiscal Decentralisation in Myanmar: Towards a Roadmap for Reform 

(MDRI-CESD & The Asia Foundation, June 2014), p.13; Zaw Oo and others, Fiscal Management in Myanmar 
(ADB Economics Working Paper Series, June 2015), pp.23-24. 
15 Paul Minoletti, Gender Budgeting in Myanmar (ActionAid, CARE, Oxfam and WON, forthcoming 2016). 
15 Jared Bissinger, Local Economic Governance in Myanmar (Yangon: The Asia Foundation, February 2016), 

p.31. 
16 Jared Bissinger, Local Economic Governance in Myanmar (Yangon: The Asia Foundation, February 2016), 

p.31. 
17 Arnold and others, Municipal Governance in Myanmar, pp.23-24; Dickenson-Jones, De and Smurra, State 

and Region Public Finances in Myanmar, pp.13-14; Paul Minoletti, Gender Budgeting in Myanmar (ActionAid, 
CARE, Oxfam and WON, forthcoming 2016). 
 



၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ 

အခန္း႑၌ ပါ၀င္ေနသည္။ ထိုလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ အခန္းက႑အေၾကာင္းကို အခန္း (၃.၃)တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ 

ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။  

ေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ UN အဖြ႕ဲမ်ား၊ IFIs အဖြ႕ဲမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၌ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အဓိက အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ရပ္ရြာအဖြ႕ဲအစည္းတို႔သည္ ရြာ၏ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသာ 

လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ရပ္ရြာ၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ NGOတို႔ထံမွ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ လံုး၀မပါပဲ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရန္ပုံေငြရွာျပီး 

လပ္ုေဆာင္လာၾကသည္မွာ သာမန္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိအေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ 

မတူညီၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လမ္း၊ တံတား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း၊ ေရေထာက္ပ့ံျခင္း၊ အညစ္အေၾကးမ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ 

လမ္းမီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အာမခံမ်ား၊ နာေရး၊ ေရေဘး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေငြေၾကးထည့္၀င္ျပီး ကိုယ္တုိင္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ၾကသည္ရွိသလို ေဒသအစုိးရထံမွ ေငြေၾကးအရ ေထာက္ပ့ံမႈ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ့ံမႈ ရရွိသည့္ အခ်ိန္လည္းရွိသည္။ 

အစုိးရက ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာလူထုက ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ရရွိလာေသာပစၥည္းျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို 

ျဖည္စ့ြက္ေပးၾကရသည္ ။ ဥပမာ - ေက်ာင္းျခံစည္းရုိးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေဆးေပးခန္းအတြက္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား 

လွဴဒါန္းျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ရြာတုိ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မႈ ေဒသခံမ်ားက 

ထည္၀့င္ေငြမ်ား၊ လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ေပးရသည္။18 ပဲခူတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေလ့လာမႈအရ  

အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) အစုိးရပါ၀င္မႈအနည္းငယ္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသို႔ 

ေပးေသာ ေငြပမာဏသည္ အစုိးရသို႔ တရား၀င္အခြန္အျဖစ္ေပးေသာ ေငြပမာဏထက္ ႏွစ္ဆပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေလ့လာခ့ဲရ 

သည္။ ထို႔အျပင္                   အစုိးရမဟုတ္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရပါ၀င္မႈအနည္းငယ္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ ပုိက္ဆံ (အခေၾကးေငြ)မယူပဲ လုပ္အားျဖင့္ ကူညီေပးေနၾကသည္။19  

၂.၂                       ဘ႑     ႑                                            

 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ         တာ၀န္မ်ား ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 

ရႈပ္ေထြးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဗဟိုအစုိးရက အသံုးစရိတ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မည္မွ်ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ကို သိရွိရန္ 

ခက္ခဲသည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး၏ ေအာက္၌ တရား၀င္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အသုံးစရိတ္အခ်ိဳ႕သည္ အမွန္မွာ 

ဗဟိုအဆင့္ အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးထားသည္။20 အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္အားလံုးထဲမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးသို႔ မည္မွ် 

သတ္မွတ္ခြဲေ၀ေပးသည္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍လည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ဘတ္ဂ်တ္စာရင္းတြင္မပါေသာ ေငြေၾကးသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးဌာနမ်ားအတြင္းတြင္ အျပန္အလွန္ စီးဆင္းမႈ ရွိေနသည္။21 ထို႔အျပင္ အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်တ္စာရင္းတြင္ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ အစုိးရ၏ ပါ၀င္မႈ အနည္းငယ္ရွိေသာ အဖြ႕ဲတို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳခ့ဲေသာ 

အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ေငြစာရင္းမ်ား မပါ၀င္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရတြင္ရွိေသာ ဘတ္ဂ်တ္စာရင္းသည္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား 

                                         
18 Gerard McCarthy, Building on What Is There: Insights on Social Protection and Public Goods Provision from 

Central East Myanmar S-53308-MYA-1 (International Growth Centre, September 2016), pp.2, 4, 5, 12-13; 
Minoletti, Gender Budgeting in Myanmar. 
19 McCarthy, Building on What Is There, p.8. 
20 Nixon and Joelene, Fiscal Decentralisation in Myanmar, pp.13-14. 
21 I.e. expenditures and revenues that are not recorded in the budget data submitted by government entities 

to the MoPF. 



ရယူၾကည့္ရႈခြင့္မရွိေပ။ ထိုသို႔ခက္ခဲမႈရွိေသာ္လည္း ယခုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေန 

သည္ ့အေနအထားကုိ တိုင္းတာၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ အစုိးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို    တင္ျပထားသည္။  

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစုိးရ အသံုးစရိတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်တ္ အသံုးစရိတ္မွ   

၁၁% ခန္႔ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ Table 1 တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ထိုပမာဏသည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာနည္း 

ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ပုိမုိျမႇင့္တက္လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ စတင္သည့္ကာလ မၾကာေသးေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ နည္းပါးေနျခင္းသည္ အံ့အားသင့္စရာ အခ်က္တစ္ခု 

မဟုတ္ပါ။  

ပုံ ၁ - အာဆီယံႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အစုိးရ အသုံးစရိတ္အား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေနမႈ အေျခအေန 

 

           -                             (၂  ၉)     Dickenson-Jones, De and Smurra, State and Region Public 

Finances in Myanmar, p.44             ;                              (၂ ၁၄ - ၂ ၁၅)     The World Bank, 

Myanmar Public Expenditure Review 2015, p.83.               

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဇယားအရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး အသံုးစရိတ္၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ကို “                         ” 

                 ဌာနမ်ားက ရယူသံုးစြခ့ဲဲျပီး က်န္ရွိေနေသာ အသုံးစရိတ္ကို CDCs, DAOsႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက 

ရယူအသံုးျပဳခ့ဲသည္။22 ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ အခ်က္အလက္အရ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး 

အသံုးစရိတ္ေငြကို ဆက္လက္လြမ္းမုိးထားသည္။ ျပည္နယ္ေလးခုႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ေလးခုအား ဘတ္ဂ်တ္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ 

လုပ္ရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၇၀.၂% ေသာ ဘတ္ဂ်တ္ကို လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ဌာနက ရယူသံုးစြခ့ဲဲသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္မႈ 

၆၆.၅%၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတြင္မႈ ၅၅.၈%၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္မႈ ၃၈.၆% စသည္ျဖင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ဌာနက 

ရယူထားသည္ကို ေတြ႕ခ့ဲရသည္။23 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးသည္ အစုိးရ၏ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္မွ ေ၀စု အနည္းငယ္သာရေသာ္လည္း ထိုဗဟိုအဆင့္ လႊဲေျပာင္းေငြ 

မ်ားကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ မီွခုိေနရသည္။ ထိုလႊဲေျပာင္းေငြသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစုိးရ၏ အသုံးစရိတ္၏ ၆၄% ခန္႔ေသာ 

ေငြပမာဏျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၃၅% ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ႏိူွင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။24 ပ်မ္းမွ်တြက္ၾ 

ကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသည္ ကိုယ္တိုင္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ေငြ ၅% ခန္႔သာ ရရွိသည္။ ပုံ ၂ ႏွင့္ ၃ တြင္ 

                                         
22 Dickenson-Jones, De and Smurra, State and Region Public Finances in Myanmar, p.34. 
23 N.b.                                       YCDC                   ါ                     ါ 
24  The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, p.83. 
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ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အနည္းငယ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔သည္ အခြန္ကို လုံး၀ေကာက္ခံျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေန 

သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတို႔သာလွ်င္ ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေငြ စုစုေပါင္း၏ ၁၀% ေက်ာ္ခန္႔ကို 

ကိုယ္တိုင္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ရရွိသည္။ (ပုံ ၂ ကို ၾကည့္ရန္) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး တစ္ခုသာလွ်င္ ျပည္သူတစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် 

၁၀၀၀ ထက္ေက်ာ္ေသာ အခြန္ေငြကို ေကာက္ခံႏုိင္ခ့ဲသည္။ (ပုံ ၃ ကို ၾကည့္ရန္) 

ပုံ - ၂          /                       ႑                       ဘ႑      (၂ ၁၃-၂ ၁၄) 

           - Dickenson-Jones, De and Smurra, State and Region Public Finances in Myanmar, p.24 

 

ပုံ - ၃          /                                                              (၂ ၁၃-၂ ၁၄) 

 

           - Dickenson-Jones, De and Smurra, State and Region Public Finances in Myanmar, p.26 
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၂.၃ ဘ႑                                                                                

                                                  - ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏          မွာ ေအာက္ပါ 

အတိုင္းျဖစ္သည္။ 

ပထမအဆင့္   ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 

ေမ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ထားပါ။ 

ဒုတိယအဆင့္   ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက မည္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ခြေဲ၀ယူရမည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ အဆင့္အစုိးရက 

မည့္သည္ ့လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ခြဲေ၀ယူရမည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသ အဆင့္အစုိးရတို႔က ပူးတြတဲာ၀န္ယူရမည္ စေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြေဲ၀မႈအပုိင္းကို ဆံုးျဖတ္ထား 

ပါ။ 

တတိယအဆင့္   ဒုတိယအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ခြဲေ၀ခ်မွတ္မူအေပၚမူတည္ျပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (Funding arrangements)အတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲပါ။ 

ထိုကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပီးေနာက္တြင္ စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လက္ေတြ႕တြင္ မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိသည္ကို 

သိႏုိင္ရန္ အျမဲတမ္း ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေရးဆြထဲားေသာ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အစုိးရတို႔အၾကား လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြေဲ၀မႈသည္ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္။ 

ထို႔အျပင္ တတိယအဆင့္တြင္ ေရးဆြထဲားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လည္း မည္မွ်ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ကို 

ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈျပဳရမည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ေရးဆြထဲားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။  

လက္ေတြ႔တြင္ အနည္းငယ္ေသာ ႏုိင္ငံတို႔သာလွ်င္     အစီအစဥ္အတိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို အဆင္ေျပစြာျဖင့္ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲၾကသည္။ ႏုိင္ငံတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန အမွန္ႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ရွိေနမႈ အေျခအေနအမွန္အတိုင္း 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရသည္။  အမ်ားကေျပာေသာ “အေကာင္းဆံုး” နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာ 

ရန္မလိုပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အဆင့္မ်ားသည္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၾကိဳးစားျပီး လုိက္နာက်င့္သံုးပါက 

အသံုး၀င္ႏုိင္ပါသည္။  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ 

တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမႈမရွိခဲ့ပါ။ အခန္း (၂.၁) တြင္ သိထားခ့ဲသည့္အတိုင္း မည္သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရအား ခြေဲ၀ေပးမည္၊ မည္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကိုမႈ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအား ခြေဲ၀ေပးမည္ စေသာ လုပ္ငန္း 

တာ၀န္ခြေဲရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္                                     ါ     ပထမအဆင့္ႏွင့္ 

ဒုတိယ အဆင့္တို႔သည္ ္ ထို အေၾကာင္းအရာကို         ေဆြးေႏြးေစပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးသို႔ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား တိုးျမႇင့္ခ်ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 

တာ၀န္မ်ားပါ ေပးအပ္ထားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးသာ တိုးျမႇင့္ေပးေသာ နည္းလမ္းသည္ ထိေရာက္မႈနည္းႏုိင္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး၏ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္၊ အစီရင္ခံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႕သည္ ရႈပ္ေထြးလာသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသအစုိးက ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြမွာ လိုအပ္သည္ထက္       ရရွိလာႏုိင္ျပီး 

အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လုံေလာက္မႈမရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္လာႏုိင္သည္။25  

မည္သည့္အဆင့္ကို မည္သည့္တာ၀န္ခြဲေပးမည္ဆိုေသာ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္လာေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လွူပ္ရွားသူမ်ားကို အၾကံေပးလိုသည္မွာ အစုိးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

                                         
25 Nixon and Joelene, Fiscal Decentralisation in Myanmar, pp.14-15 



လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဗဟိုခ်ဴပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို နည္းစနစ္တက် 

သံုးသပ္ေလ့လာပါ။ ထို႔ေနာက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အစုိးရ 

အဆင့္ဆင့္အလုိက္ တာ၀န္မ်ား ညီမွ်မႈရွိေစမည့္ ဒီဇုိင္းတစ္ခုကို ေရးဆြထဲားရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ဥပမာ - 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား (ဒဏ္ေၾကး၊ ငွားရမ္းခ၊ ၀န္ေဆာင္ခ)ကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

အစုိးရဌာနအခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲေပးပုိ႔ျခင္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး၏ ေငြေခ်းယူခြင့္မ်ား (အကယ္၍ ရွိပါက)                   

                                               

                      ႑                                                                              

                              - လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

ဗဟိုအစုိးရကသာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ 

          ရွိေနေသးသည္။ ေနာင္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းပုံဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျပီး ဗဟိုအစုိးရ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္တို႔ကို 

ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာပါက အက်ိဳးရွိလာမည္။26 မည္သည္ ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုခ်ုပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 

“                                     နည္းလမ္း”အတိုင္း လိုက္နာရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အစုိးရဌာနသို႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္လႊဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။                       

               နည္းလမ္းသည္ ဗဟိုခ်ုပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

လက္ခံထားၾကသည္။ ထို႔နည္းလမ္းသည္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခါတြင္ သမဂၢမွ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ 

ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုကို မည္သည့္အဆင့္ 

အစုိးရဌာနက အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆိုေသာအခ်က္သည္ externalities ႏွင့္ economies of scales အေပၚတြင္ 

မူတည္ေနသည္။ externalities ႏွင့္ economies of scales တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကုိ Box 1 တြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။  

မည္သည္၀့န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ဗဟိုခ်ုဴပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အစုိးရဌာန၏ အဆင့္အားလံုးပါ၀င္ေအာင္ 

ထည့္သြင္းစဥ္စားရန္ အလြန္ၾကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုေပးမည္၊ မည္သို႔ေပးမည္ စေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရ အဆင့္ ထက္နိမ့္ေသာ ခရုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အရာရိွမ်ားကသာ 

အေကာင္းဆံုး ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ိဳးကိုမဆို ဗဟိုခ်ုဴပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ 

အေရးၾကီးဆံုးမွာ တာ၀န္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပမည့္ ဥပေဒ၊ ေပၚလစီသည္      အေရးၾကီးသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက မည္သည့္လုပ္ငန္းကို တာ၀န္ယူရမည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရက မည္သည့္လုပ္ငန္းကို 

တာ၀န္ယူရမည္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို ႏွစ္ဖြ႕ဲစလံုး ပူးတြတဲာ၀န္ယူရမည္ စသည္ ့ ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။  

မည္သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုခ်ုဴပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ က႑တစ္ခုလံုးအလိုက္ ျခံဳျပီး တာ၀န္ေပးျခင္းမ်ိဳးထက္ 

တိက်ေသာ အလုပ္မ်ားကို စဥ္းစားျပီး ခြေဲ၀ေေပးပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္။ အခ်ိဳ႕အေျခေနမ်ိဳးတြင္ က႑တစ္ခုေအာက္တြင္ 

က႑ခြမဲ်ားစြာရွိျပီး ထုိအလုပ္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရဌာနမ်ားက ထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - 

ပညာေရးက႑ေအာက္တြင္ရွိေသာ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြေဲရးကို ခရုိင္ သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ 

ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါက အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ထိုခရုိင္ သို႔မဟုတ္ 

                                         
26 N.b. ‘deconcentration’ involves granting a degree of decision-making, managerial and financial responsibility 

to government units at subnational levels for providing a service but with oversight and financing continuing to 
come from the national government. Devolution is a stronger form of decentralisation, under which 
responsibilities and powers are transferred to independent subnational governments, that are directly 
accountable to their citizens. 
 



ျမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်အုပ္ခ်ဳပ္ေစပါက သင့္ေလ်ာ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ိဳးတြင္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းငယ္၊ ေရကန္တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစုိးရက 

ခ်မွတ္ႏုိင္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအမ်ားအျပားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာ 

ျမစ္ေခ်ာင္းၾကီးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္း စသည္တို႔အတြက္ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဥပေဒေရးဆြခဲ်မွတ္ခြင့္ရွိရမည္။  

  



Box 1 - မည္သည္ ့ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ နည္းစနစ္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
သံုးသပ္ေလ့လာမႈ 

Externalities: ကုန္စည္းပစၥည္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ စားသံုးရာတြင္ျဖစ္ေစ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသုံးသူကိုသာ ခံစားရရွိေစသည္မဟုတ္။ အျခားျပည္သူမ်ားလည္း ခံစားၾကရသည္။ 
ထိုအေျခအေနတြင္ Externalities ျဖစ္ေပၚလာသည္။ Externalities သည္       ဘ       (အျခားျပည္သူမ်ားလည္း 
ေကာင္းက်ိဳးခံစားရ) ႏုိင္သလို        ဘ  (အျခားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ) လည္း သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။  

      ဘ          externalities မ်ားမွာ ေအာက္ပါ ဥပမာအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း - အကယ္၍ သင္က ကာကြယ္ေဆးထိုးထားလွ်င္ ေရာဂါကူးစက္ ခံရေတာ့မည္မဟုတ္ဟူေသာ 
ေကာင္းက်ိဳးသည္ သင္ကိုယ္တုိင္ခံစားရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာဂါကို တျခားသူမ်ားဆီသို႔ မျပန္႔ပြားေအာင္ 
လုပ္ႏုိင္ခ့ဲေသာသင့္ေၾကာင့္ တျခားသူမ်ားသည္လည္း ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။  

 
ပညာေရး - အကယ္၍ သင္က အသိပညာရွိခ့ဲလွ်င္ သင့္တစ္ဦးတည္းသာ အက်ိဳးရွိသည္မဟုတ္ပါ။ သင္၏မိတ္ေဆြ၊ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ အသိမိတ္ေဆြမ်ား စသည္တို႔ကလည္း သင္ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားမွ အသိပညာ 
အသစ္မ်ားကို ရရွိလာမည္။  

       ဘ          externalities မ်ားမွာ ေအာက္ပါ ဥပမာအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

ညစ္ညမ္းျခင္း - အကယ္၍ စက္ရုံတစ္ရုံ သုိ႔မဟုတ္ မုိင္းတြင္းတစ္ခုသည္ ေရ၊ ေလ၊ ေျမတို႔ကို ညစ္ညမ္းပ်က္စီး 
သြားေစသည္ဆိုပါစုိ႔။ ထိုအေျခအေနသည္ တျခားျပည္သူလူထုကို ေငြကုန္ေၾကးက်ေစသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး 
ထိခုိက္သြားျခင္း၊ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးသြားျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္သြား 
ေစႏုိင္သည္။ 

ယဥ္ေၾကာပိတ္ျခင္း - အကယ္၍ သင္က ကားေမာင္းသြားလွ်င္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕မႈကို ပုိမုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
တျခားလူမ်ား၏ ခရီးစဥ္ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မနီလာ၊ ဂ်ာကာတာ စသည့္ 
ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ အဓိက ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည္။  

      ဘ          externalities မ်ား ျဖစ္ေနေသာအခါတြင္ အစုိးရသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈျမႇင့္မားလာေစရန္ 
အားေပးသင့္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္သည္ (ဥပမာ - က်န္းမာေရး၊ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း)။        ဘ          externalities မ်ား ျဖစ္ေနေသာအခါတြင္ အစုိးရသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
စားသံုးမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္သင့္သည္။ Externalities မ်ားသည္ ေဒသအတြင္းတြင္သာ 
ျဖစ္ေနပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစုိးရမွ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို 
တိုက္ရုိက္ေပးျခင္းစသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Externalities မ်ားသည ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအစုိးရဌာန၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေနပါက ထိုအေျခအေနအေပၚ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အ၀ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - 
သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရကိုသာ ေပးထားမည္ဆိုလွ်င္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
ကုမၸဏီမ်ားက ျမစ္ေရကို ညစ္ညမ္းေအာင္လုပ္ခ့ဲမည္ဆိုလွ်င္ ျမစ္၏ေအာက္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ထိုအက်ိဳးဆက္ကို ခံစားၾကရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားကလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေတာင္းဆိုခြင့္ရိွရမည္။  

Economies of Scale: Economies of Scale ဆိုသည္မွာ အစုိးရအဖြ႕ဲ၏ အရြယ္အစားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို 
ထိေရာက္စြာေပးႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ                                  သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခ 
အေနတြင္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ အရြယ္အစားၾကီးျခင္းသည္                                       ပုိျပီး ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ဥပမာ - 
၁) ရႈပ္ေထြးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အၾကမ္းေရးဆြဲေသာအခါမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရမ်ားကို 
သီးျခားစီ ေရးဆြေဲစေသာ နည္းလမ္းထက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲႏုိင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုသာ 
ေခၚယူျပီး ေရးဆြဲပါက ပုိျပီး ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ၂) ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ ျပင္ပပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေသာအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ အနည္းဆံုးေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရန္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရအဖြဲ႕၏ အရြယ္အစားၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္တက္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာ 



ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - အစုိးရအဖြဲ႕၏ အရြယ္အစားၾကီးလာျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္သမားမ်ားတိုးလာသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ 
မ်ားလာသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ၾကာျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ လူမႈေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ကြျဲပားေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအလိုက္ ကြျဲပားျခားနားမႈရွိရန္ လိုလားၾကသည္မွာ သာမန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန 
မ်ိဳးတြင္ မတူညီေသာ ေဒသအလိုက္ ကြျဲပားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားလူေနမႈဘ၀အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးၾကရသည္။ 
ဗ်ဴရုိကေရစီအားေကာင္းေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ထိုသို႔ မတူညီကြျဲပားမႈမ်ားေသာ အေျခအေနတြင္ ရုန္းကန္ၾကရသည္။ ထိုေနရာမ်ိဳး 
တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ ပုိမုိထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾက သည္။ 

 

 

ဘ႑ာအခြန္ - ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေခ်းယူျခင္း - လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ 

အတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ အနည္းငယ္ေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံခ့ဲၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 

လမ္းတံတားအခြန္၊ ငါးေမြးျမဴေရးအခြန္၊ မူးယစ္ခြန္တို႔ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ ေျမယာခြန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

တြင္းထြက္ သယံဇာတအခြန္ကို ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ္လည္း အလြန္နည္းပါးေသာ အခြန္ေငြကိုသာ ရယူေကာက္ခံႏုိင္ခ့ဲသည္။27 

အခြန္ေငြရရွိမႈ အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔လာမည့္ 

ဘ႑ာေငြအေပၚ ၾကီးစြာမီွခုိေနရသည္။  

ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳအရလည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔က ဗဟိုအစုိးရထံမွ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားရယူမႈသည္ 

သာမန္အေျခအေနတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

လက္ရွိအေျခအေနမွာ အနည္းငယ္စုိးရိမ္းစရာေကာင္းသည္။ မ်ားျပားေသာ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရသို႔ 

အခ်ိန္တစ္ခုအထိ ဆက္လက္လႊဲေျပာင္းေပးေနရပါအံုးမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ 

ေငြေၾကးလိုအပ္ျပီး အခြန္မွတစ္ဆင့္ ေကာက္ခံရေသာေငြသည္လည္း နည္းပါးေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသည္ ယခုထက္ပုိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ကုိယ္တိုင္ေကာက္ယူႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သင့္သည္။ Box 2 တြင္ လြႊေဲျပာင္းေငြမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းထက္ ကုိယ္တိုင္ေကာက္ယူေသာ အခြန္ေငြျမႇင့္တင္ပါက 

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္းေၾကာင္းကို ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ တကြ တင္ျပထားသည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအျပင္ ၎တို႔၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ ရွိေသာ                           (DAO)၊ ျမိဳ႕နယ္ 

စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (CDC)တို႔သည ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ခြင့္ရရွိျပီး ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိေကာက္ခံရယူေသာ ပမာဏထက္ ပုိမုိေကာက္ခံရယူႏုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္လည္း ရွိေနသည္။ ေပၚလစီႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ သိသာထင္ရွားေနသည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ နည္းလမ္းမွ 

တစ္ဆင့္ အခြန္ေငြမ်ား ပုိမုိေကာက္ယူႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ တုိက္တြန္းမူွမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ေပၚလစီ 

နွင့္စီမံအုပ္္ခ်ဴပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူွ မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ 

Box 2 - ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုအစုိးရမွ လႊဲေျပာင္းေငြႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဆင့္ အခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္း 

ဗဟိုအစုိးရမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းေငြထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ တို႔က ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရုိက္ 
ေကာက္ခံေသာ အခြန္ေငြကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ မ်ားစြာထိေရာက္မႈရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သီအိုရီဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားရွိသည္။ 
၁) ျပည္သူမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသို႔ အခြန္ေငြမည္မွ်ေပးလိုက္ေၾကာင္းကို ပုိမုိသိထားေလ့ရွိသည္။ ဗဟိုအစုိးရ 
ထံမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရက လႊဲေျပာင္းရယူေသာ အသားတင္ ေငြပမာဏကိုမႈ သိရွိရန္ ပုိခက္ခဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အခြန္ေပးေဆာင္ရလွ်င္ ျပည္သူမ်ားက တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈကို ေတာင္းဆိုလာမည္။ ၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဆင့္ 
မ်ားျပားေလေလ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမည့္ေငြ မ်ားျပားေလေလျဖစ္သည္။  

                                         
27 Dickenson-Jones, De and Smurra, State and Region Public Finances in Myanmar, p.27 



 

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာေသာအခါတြင္ အထက္ပါ သီအိုရီဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ 
လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္တို႔မွာ မွန္ကန္ကိုက္ညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ မိမိတို႔ေဒသ၌ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ပုိမုိေကာက္ယူခြင့္ရွိလာေသာအခါတြင္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာမည္။ ဥပမာ - ေဒသအတြင္းရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦး 
မ်ားကို အရည္အေသြးသာမက အေရအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ( ဤက့ဲသို႔ အသံုးစရိတ္ 
စီမံေရးလုပ္ငန္းတာ၀န္သည္ ဘရာဇီးနုိင္ငံရွိ  ျပည္နယ္အစုိးရတို႔၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္။) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကိုလည္း ထိုနည္းကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔လာေသာ ေငြပမာဏမ်ားေလေလ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ 
မ်ားေလေလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးတို႔က အခြန္ေငြမ်ား ပုိမုိေကာက္ခံခြင့္ရေသာအခါတြင္ 
ထိုကဲ့သုိ႔ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမရွိေပ။  

 

           - Lucie Gadenne and Monica Singhal, ‘Decentralisation in Developing Economies’, Annual Review of 

Economics, 6 (2014), pp.592-93 

 

ျမန္မာအစုိးရသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးသို႔ ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ စီစစ္အကဲျဖတ္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို 

လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က စတင္အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ ထိုစနစ္ကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကျပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္အလက္အေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရသို႔ ဘ႑ာေငြခြေဲ၀ေပးသည္  စုစုေပါင္း လူဦးေရ၊ GDP၊ 

ဆင္းရဲမႈႏႈန္း၊ ျမိဳ႕နယ္အေရအတြက္၊ နယ္ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အခြန္ေပးမႈႏႈန္း၊ စုစုေပါင္းလူဦးေရထဲမွ 

ေက်းလက္တြင္ေနေသာ လူဦးေရ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အဆုိပါ 

စနစ္အတိုင္းခ်ေပးသည္ထက္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ လုိေငြပမာဏကိုသာ အေလးေပး စီစစ္အကဲျဖတ္ျပီးေနာက္ 

ဘ႑ာေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးေၾကာင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ အရာရွိမ်ားက ထင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။28 ျဖည့္စြက္ 

ဘတ္ဂ်တ္ေငြ (ရန္ပုံေငြ) အစီအစဥ္ျဖင့္ေပးေသာ လႊြေဲျပာင္းေငြလံုးေငြရင္းမ်ားသည္ စာရင္းအင္းတိက်မႈမရွိျပီး လႊဲေျပာင္းေပးေသာ 

စနစ္သည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေပ။ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ ပုိမုိတိတိက်က်လုပ္ျပီး ျပည္သူမ်ားကိုလည္း 

ထိုစနစ္အေၾကာင္း ပုိမုိနားလည္လာေစရန္ ရွင္းလင္းျပေပးႏုိင္ပါက ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈလည္း တုိးလာလိမ့္မည္။ 

လႊဲေျပာင္းစနစ္ထဲမွ အဓိကနည္းလမ္း၂ မ်ိဳး၊ ၃ မ်ိဳးခန္႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ထားပါက အခြန္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳေၾကာင္း ျပည္သူလူထုက ပုိမုိနားလည္လာလိမ့္မည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈျမႇင့္တင္ႏုိင္ျပီး ျမန္မာအစုိးရ 

အတြက္လည္း လုပ္ငန္းသေဘာအရ ပုိမုိရွင္းလင္းလာမည္၊ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာလာမည္ျဖစ္သည္။  

DAOsသည္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား အနည္းငယ္ကိုသာ ရရွိေလ့ရွိျပီး ကိုယ္တိုင္ေကာက္ယူေသာ အခြန္ေငြမ်ားကိုသာ အဓိက 

မီွခုိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၀င္ေငြခြန္ ၅% ကုိ လႊဲေျပာင္းေငြအျဖစ္ရရွိျပီး ၎တို႔၏ ျမိဳ႕နယ္မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ တံဆိတ္ေခါင္း 

ခြန္၏ ၂% ကုိလည္း လႊဲေျပာင္းေငြအျဖစ္ ရရွိၾကသည္။29 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ျမိဳ႕ၾကီးတြင္ရွိေသာ DAOs မ်ားက 

                                         
28 Dickenson-Jones and others, Intergovernmental Fiscal Relations in Myanmar, p.26. 
29 Khin Pwint Oo, Roger Shotton and Zin Wint Yee, State and Region Planning and Budgeting in Myanmar: 

What Are the Procedures and What Are the Outcomes? (Yangon: The Asia Foundation & Renaissance Institute, 
Forthcoming). 
 



ျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ DAOs မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား ေပးပုိ႕ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးရွိေသာ္လည္း 

အမွန္တကယ္ လႊဲေျပာင္းေသာ အခြန္ေငြပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။30  

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔သည္ အသံုးစရိတ္အတြက္ ရန္ပုံေငြရရန္ ေခ်းေငြရယူျခင္းကို အနည္းငယ္ျပဳ 

လုပ္ၾကပါသည္။ ေနာင္တြင္ ေခ်းေငြကို တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ ယူျခင္းကို အားေပးလိုေသာ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္း  

ေဒသၾကီးဌာနတို႔၏ ေခ်းေငြအေပၚ တာ၀န္မယူႏုိင္ျခင္းဟူေသာ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 

အေၾကြးအက်ပ္အတည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မက္ခရုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း စေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္လာႏုိင္သည္။31 အကယ္၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေငြေခ်းယူျခင္းကို အားေပးလိုပါက ထိုေခ်းေငြအတြက္ 

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုေရးဆြၾဲကရမည္။ ေရရွည ္  ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ 

လိုအပ္သည္။ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ - ေခ်းေငြပမာဏ အကန္႔အသတ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာ ေငြေခ်းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

အတိုးႏႈန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပုံစံ၊ ေခ်းေငြယူခြင့္ရွိေသာ လုပ္ငန္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးဆိုင္ရာ ေဒ၀ါလီဥပေဒမ်ား စသည့္တို႕ျဖစ္သည္။ 

သက္၀င္လွူပ္ရွားမႈရွိေသာ ျပည္တြင္း ေခ်းေငြေစ်းကြက္တစ္ခု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသၾကီးအဆင့္ အရာရွိတို႔သည္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားမရွိေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္ 

အနည္းငယ္အတြင္း အဆုိပါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေခ်းေငြယူျခင္းကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါက အလြန္အႏၲရာယ္မ်ား 

လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုနည္းလမ္းအား က်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ လက္ေတြ႕မက်င့္သံုးခင္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ထားရန္လိုအပ္မည္။  

                            ႑                - ဗဟိုခ်ုပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မည့္မွ်တိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟူေသာ အေျဖသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္သူတို႔က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ မည္မွ်တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈေပးႏုိင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူ 

တည္ေနသည္။ ဥပမာ -                             မည္မွ်ရွိသနည္း။32 သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

                               မွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ဗဟိုမွ ခန္႔အပ္ထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထို၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံေပးျခင္းထက္ အထက္တြင္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကိုသာ တာ၀န္ခံရသည္။ အျခားေသာ 

၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီအဆင့္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးရုံးတြင္ အမွဳေဆာင္ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္      အေရးပါသည္။ အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးရုံးမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္းပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးရေသာ တာ၀န္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဗဟိုမွ 

ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔တြင္လည္း ဌာန၏အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသို႔သာ တင္ျပၾကျပ္ီး 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပေလ့မရွိပါ။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသၾကီးအဆင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရကို တာ၀န္မခံပါ။ ‘ထုိအေျခအေနသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 

သၾကီးအစုိးရအား ၀န္ထမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အရာရွိမ်ားကုိ ၎တို႔၏ 

လုပ္ငန္းအားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရာတြင္လည္းေကာင္း သိသိသာသာ အားနည္းလာမႈကို ျဖစ္ေစသည္’။33 ဌာနမ်ားသည္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ရန္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး အစုိးရကို တာ၀န္ခံမႈရွိလာရန္ 

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရမည္။ ထိုအေနအထားကုိ ေရာက္ရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ား အနည္းဆံုး ႏွစ္မ်ိဳးခန္႔ ရွိပါသည္။ ၁) 

                                         
30 Arnold and others, Municipal Governance in Myanmar, p.18. 
31 Faguet, ‘Decentralization and Governance’, p.8. 
32 Faguet, ‘Decentralization and Governance’, p.6. 
33 The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, p.80. 



အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါ။ ထုိမွသာ ထုိ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ ရွိလာမည္။ ၂) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို 

အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုေပးျပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းဌာနတြင္လုပ္ကူမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို 

ကိုယ္တိုင္ ခန္႔ထားခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြင့္ ျပဳထားသင့္သည္။34  

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြေဲရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ထက္ 

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ပုိမုိပါ၀င္မႈအားေကာင္းသည္။ ျမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြေဲရးဌာနသည္ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြရဲာတြင္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။35 ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆြရဲန္၊ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားစြာကို ဖြ႕ဲစည္းေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေကာ္မတီမ်ားကို 

မဲေပးေရြးေကာက္ကာ ဖြ႕ဲစည္းၾကျပီး မဲေပးေရြးေကာက္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသာ ေကာ္မတီမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားအားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 

မဲေပးေရြးေကာက္ခံရျခင္းမရွိသည့္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန) ဦးေဆာင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြေဲရး 

ေကာ္မတီသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲေရးတို႔တြင္ ပုိျပီး လြြႊမ္းမုိးမႈ အားေကာင္းလာေတာ့မည္။  

ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ခံထားရသူမဟုတ္ပါ။ သူသည ္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနကိုသာ တာ၀န္ခံထားသူျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

အရာရွိအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဌာနအခ်င္းခ်င္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အထက္မွေအာက္သုိ႔သြားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကံေပးခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္မွာလည္း ခက္ခဲလွသည္။ စကားေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ 

ေဒသခံအရာရွိမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ 

ရန္ပုံေငြလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာ ရရွိေသာေၾကာင့္လည္း 

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ားထံမွ တာ၀န္ခံမႈ ေတာင္းဆိုရန္မွာ ပို၍ခက္ခဲလာသည္။36 ထုိ႔အျပင္ 

လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ ပါ၀င္တင္ျပခြင့့္ရရွိလာၾကေသာ္လည္း ဌာနအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္မႈ 

အထက္မွ ေအာက္သို႔သြားေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေသးသည္။  

ျမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေအာက္ေျခတြင္ တာ၀န္ခံမႈ ပုိမုိရွိလာေစရန္ အေရးၾကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ 

ပုံမွန္ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားကို ရပ္ရြာ၊ အုပ္စုအဆင့္တြင္ျပဳလုပ္ျပီး အားလံုးကုိ ဖိတ္ၾကားကာ ျမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 

ျပည္သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ကိစၥ၊ ေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိရမည့္ ေပၚလစီတစ္ခုကို ခ်မွတ္မိတ္ဆက္ဖုိ႔လိုမည္။ 

ျမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ DAO မ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ထိုစီမံကိန္းၾကီးမ်ားေၾကာင့္ 

ေဒသခံလူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို အစည္းအေ၀းပြတဲြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ ထိုေတြ႕ဆံု ေဆြး 

ေႏြးပြမွဲ ရရွိလာေသာ သုံးသပ္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲ 

ေရးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ရြာဥကၠဌ ရာထူးမ်ားကို 

တရား၀င္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမွတစ္ဆင့္ ေဒသအဆင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ 

စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိလာမည္။  

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေအာက္ေျခတြင္ တာ၀န္ခံမႈ ပုိမုိရွိလာေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

လုပ္ရန္လိုအပ္မည္ - ျမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ DAOs၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စသည္တုိ႔က မည့္သည့္ 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားရရွိထားေၾကာင္း စသည္တို႔ႏွင့္ 

                                         
34 The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, pp.80-81. 
35 Minoletti, Gender Budgeting in Myanmar. 
36 Minoletti, Gender Budgeting in Myanmar. 
 



ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထုအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 

ျပည္သူမ်ားအား ေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။ အေရးၾကီး ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို အားလုံးသိေအာင္ အသိေပးေၾကျငာျခင္း၊ ေထြ/အုပ္ 

၀န္ထမ္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အထက္စီးေျပာဆိုမႈမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျပီး 

လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ိဳးျဖစ္လာေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေနာက္ထပ္ စဥ္စားသံုးသပ္သင့္ေသာ 

အခ်က္တစ္ခုမွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ခံထားရေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြ႕ဲစည္းေပးျပီး ထိုေကာ္မတီသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြျဲခင္းတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူထုအစည္းအေ၀ပြမဲ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးထားေသာ 

ေဒသအာဏာပုိင္တို႔၏ အသုံးစရိတ္စာရင္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးျခင္း         ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကေစရမည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအဆင့္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား - လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္သာမက 

အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီပြားေရးက႑မွ အသက္ၾကီး ၀ါရင့္ေသာ 

အမ်ိဳးသား လူကုန္ထံမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပမႈမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ လူအင္အားနည္းေသာ 

ဘာသာေရးအဖြ႕ဲမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ 

အကန္႔အသတ္သာရိွေနသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ကိုယ္စားလွယ္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရြးခ်ယ္ခံခ့ဲရေပ။ ကိုယ္စားျပဳမႈအပုိင္းတြင္ က်ား/မ အခ်ိဳး မညီမွ်မႈသည္ ၾကီးမားလွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၁၀% ေအာက္ တြင္သာရွိသည္။ 

ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအားလံုးမွာ အမ်ိဳးသာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ စာရင္းအရ ၀.၂၅% ေသာ ရပ္/ေက်း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

မညီမွ်ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ပါရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ၎တုိ႔မွာ ကုိယ္စားျပဳမႈ ပုိမုိရရွိေသာ အဖြ႕ဲမ်ားကို 

ဦးစားေပးျပီးဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွ်တမႈမရွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို 

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိလာျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ေလ်ာ့နည္းလာေစျခင္း စေသာ 

ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။37 ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာအတုိင္းျဖစ္ေသာ၊ မွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္မွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ စ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

လူဦးေရးအေပၚမူတည္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ပုိမုိရရန္ လိုအပ္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။  

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - အခန္း (၂.၂)တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးတို႔၏ အသုံးစရိတ္အမ်ားစုသည္ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ လႊဲေျပာင္းေပးပုိ႕လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ 

ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေနေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရရွိမည့္ လႊဲေျပာင္းေငြပမာဏကို သိခြင့္မရခ့ဲ ေပ။ 

ဆိုလုိသည္မွာ ရွင္းလင္းေသာ ဘ                      (budget ceiling) ကုိ သိခြင့္မရခ့ဲၾကေပ။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဌာနတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ 

စဥ္းစားျခင္းထက္ ေစ်း၀ယ္စာရင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အၾကံျပဳစီမံကိန္းစာရင္းမ်ားကိုသာ တင္ျပခြင့္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာ 

စီမံကိန္းေရးဆြမဲႈ မရွိခ့ဲေပ။ အသံုးစရိတ္ မ်ားသြားေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒၾကီးမ်ားက ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ (ရန္ပုံေငြ)ကို 

လြယ္လြယ္ကူကူရရွိေနျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး 

လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုသည္ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈအနည္းငယ္သာရွိၾကျပီး ထိုဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းပြတဲြင္ အကန္႕အသတ္ႏွင့္သာ က်င္းပႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈအားနည္းေသာေၾကာင့္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ တာ၀န္ခံမႈကို ေလ်ာ့နည္းလာေစသည္။38 

အၾကံျပဳဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိျခင္း၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေပၚလစီအရ ဦးစားေပးထားေသာ က႑ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တို႔ 

                                         
37 Paul Minoletti, Gender (in)Equality in the Governance of Myanmar: Past, Present, and Potential Strategies 

for Change, pp.1-3, 8, 11. 
38 Hamish Nixon and others, State and Region Governments in Myanmar (MDRI-CESD - The Asia Foundation, 

2013), p.41. 



ထပ္တူက်ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။39 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးကို တစ္ႏွစ္ခ်င္းစ္ီသာ 

လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ေၾကာင့္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္မႈ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။  

ယခင္က က်င့္သံုးခ့ဲေသာ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။ 

ေျပာင္းလဲမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္တြင္  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဌာနမ်ားသည္ -  

1. မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ထားရမည္။ 

2. ႏွစ္အလိုက္ ႏွင့္ ကာလစုံ (ကာလလတ္၊ ကာလရွည္) ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို  လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္  

အညီ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 

3. ထိုဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကအပုိင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာအပုိင္းဟူ၍ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ခြထဲုတ္ေပး 

ရမည္။  

4. ရွင္းလင္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဘ                      (budget ceilings) မ်ား ရရွိရမည္။  

5. 1-4 ႏွင့္အည ီစီမံကိန္းမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ားကို ေရးသားျပင္ဆင္ရမည္။  

အစုိးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဌာနမ်ားသို႔ ဘတ္ဂ်က္မျပင္ဆင္ခင္တြင္ ဘ                      (budget 

ceiling) ကုိ စတင္ေပးပုိ႔လာခ့ဲသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြရဲန္ စြမ္းရည္မ်ားလိုအပ္သည့္အျပင္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အရာရွိတို႔ကို ထိုစြမ္းရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ား 

ေရးဆြႏုိဲင္ျပီး ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း စီမံကိန္းအလိုက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပုိမုိလြယ္ကူ အဆင္ေျပလာေစလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ 

ေနာက္ထပ္ၾကံဳလာမည့္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရတို႔သည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားကို ကာမိေစရန္အတြက္ 

ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ (ရန္ပုံေငြ)မ်ားကိုသာ အလြယ္နည္းျဖင့္ အားကုိးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုိက့ဲသို႔ မျဖစ္ေစရန္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားရန္ အေရးၾကီးသည္။ ဘ                      (budget ceiling) မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ခရုိင္၊ 

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနမ်ားသို႔လည္း ေပးပုိ႔သင့္သည္။ ထို႔မွသာ ထုိဌာနမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြေဲရးတို႕တြင္ 

ပုိမုိထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ၾကလိမ့္မည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခြင့္ ပုိမုိေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ တာ၀န္ခံမႈကို တိုးတက္လာေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ထိေရာက္မႈရွိေစရန္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ အခ်ိန္မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိရမည္။ ထို႔အျပင္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ႏုိင္ေသာ၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံႏုိင္ေသာ 

စြမ္းရည္ျဖည့္သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ထားရမည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဌာနမ်ားသည္ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ 

စီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္မွာ 

အေရးၾကီးသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားသည္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထား 

ေသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားျဖစ္ရမည္။  

ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အသံုးျပဳေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႕က 

ခ်မွတ္ခြဲေ၀ေပးထားေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္မူ 

ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိမုိရွိၾကသည္။ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ေရးတုိ႔တြင္ ၾကိဳးစားျပီး ပူးေပါင္းစီစဥ္ 

လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း အကူအညီမ်ား အနည္းငယ္သာရရွိေသာေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ 

DAO မ်ားသည္ ကိုယ္တုိင္ေကာက္ယူေသာ အခြန္ေငြအေပၚ မ်ားစြာ မီွခုိၾကေသာေၾကာင့္ အသုံးစရိတ္အတြက္ ေငြေၾကး 

ခ်မွတ္သံုးစြဲရာတြင္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၾကသည္။ DAO မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ရွိ ရုံးသို႔ တင္ျပရေသာ္လည္း အသံုးစရိတ္ကို ေရးဆြခဲ်မွတ္ရာတြင္မႈ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔၏ 

                                         
39 Khin Pwint Oo, Shotton and Zin Wint Yee. 



ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ DAO ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး 

တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္စက္၀ုိင္းအတိုင္းသြားသည္။ ခန္႔မွန္းေခ် ေငြစာရင္း(ႏွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ကဲ့သုိ႔) ကို 

ဦးစြာျပင္ဆင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေခ် ေငြစာရင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္ - ရန္ပုံေငြ) 

ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည္။ ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရကဲ့သို႔ပင္ DAO သည္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ပုိလွ်ံေငြမ်ားကို 

သိမ္းဆည္းရယူခြင့္မရွိျပီး တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအလိုက္သာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေရးဆြရဲန္ တင္းၾကပ္ထားသည္။40  

     ဘ႑                                                                                           - ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခြန္းတိုးေကာက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 

အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေသးသည္။  

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရတို႔သည္ ပုိလွ်ံေငြမ်ားကို ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ သိမ္ဆည္းရယူခြင့္မရွိပါ။ 

 ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္ (ရန္ပုံေငြ)မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ 

အသံုးစရိတ္လြန္ကဲသြားေသာ အစုိးရအဖြ႕ဲကိုသာ                    ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။41  

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး၏ ဘတ္ဂ်က္ကို စာရင္းစစ္ရာတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္သာ 

စစ္ေဆးသည္။ ေငြစာရင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳျခင္းရွိမရွိကိုသာ စစ္ေဆးျပီး ေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈသည္ 

ေပၚလစီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကိုမူ စစ္ေဆးျခင္း မရွိေပ။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မရွိျခင္း၊ ပုံစံမ်ား တူညီမႈ 

မရွိျခင္းစသည့္္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနျပီး ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားလည္း 

အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာအရာ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

မရွိေသာအရာတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ 

ျဖစ္သည္။42  

 လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ဘ႑ေငြလႊဲေျပာင္းေရးပုံေသနည္းမွာ အခြန္ေငြအနည္းဆံုး ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသၾကီးမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေငြ မ်ားမ်ားေပးပုိ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ဘ႑ာအခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသၾကီးမ်ားသို႔ ညီမွ်စြာေပးပုိ႕ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 

ၾကီးအစုိးရတို႔ကို ကိုယ္တိုင္အခြန္ေကာက္ခံမႈ ပုိမုိျပဳလုပ္ရန္ အားမေပးေသာေၾကာင့္ ထိုနည္းလမ္းကို ဆက္လက္မက်င့္ 

သံုးသင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။43  

ပုိလွ်ံေငြမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းလက္ခံခြင့္မရွိေသာအခ်က္သည္ DAO မ်ား၏ အခြန္ေငြေကာက္ခံမႈ 

တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးကို ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳမႈအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္လာေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသၾကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အခ်က္မွာ DAO မ်ားသည္ အခြန္မွတစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ေငြမ်ားအားလုံးနီးပါးကို 

ထိန္းသိမ္းထားျပီး လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား အနည္းငယ္ကိုသာ လက္ခံရရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခြန္မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ 

ပမာဏသည္ နည္းေနေသးေသာ္လည္း အခြန္ေငြကို ဆက္လက္ေကာက္ခံရန္ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ား ရွိၾကရမည္။44 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 

ေကာက္ခံရရွိေသာ ႏွစ္၏ အသားတင္စာရင္းအရ တစ္ဦးလွ်င္ ၃၅၀၀ အထက္တြင္ရွိျပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္မႈ ၂၀၀ က်ပ္ 

ေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။45 ထိုစာရင္းအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အာဏာပုိင္မ်ားကို အခြန္ေငြပုိမုိေကာက္ခံရန္ 

                                         
40

 Arnold and others, Municipal Governance in Myanmar, pp.27, 32-33. 
41      - ၂ ၁၂/၂ ၁၃                               ါ                      ၄၇%                                               
                      See, The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, p.82. 
42 The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, pp.90-91. 
43 N.b. The formula already includes GDP per capita (i.e. those States/Regions with lower GDP per capita 
receive higher transfers), which acts as a decent proxy for their potential tax revenues and thereby helps to 
equalise revenues across States and Regions. It is not desirable to have an additional variable that specifically 
measures tax collection and creates negative incentives. 
44 Arnold and others, Municipal Governance in Myanmar, pp.17-18. 
45 Arnold and others, Municipal Governance in Myanmar, pp.17-18. 



ေစ့ေဆာ္မႈ လုိအပ္ေၾကာင္းသိရျပီး အခြန္စီမံခန္႔ခြမဲႈလည္း တိုးတက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ တာ၀န္ခံမႈ 

ပုိမုိရွိလာရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အကယ္၍ ျပည္သူလူထုက အစုိးရအရာရွိမ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ 

ဖိအားေပး တိုက္တြန္းမႈမရွိပါက အခ်ိဳ႕အရာရွိမ်ားသည္ အခြန္ေငြမ်ားမ်ားေကာက္ခံျပီး ပုိေကာင္းေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ 

ဆႏၵလည္း အနည္းငယ္သာ ရွိေနလိမ့္မည္။  

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈ႕ေထာင့္မွ ၾကည့္ရႈျခင္း - အခြန္ေကာက္ခံရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ား 

အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္လည္း လိုအပ္သည္။ အခြန္ေကာက္ယူရမည့္အခ်ိန္သည္ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ျပီး အစုိးရ၏ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလအတုိင္း ခ်ိန္ဆျပီး ေကာက္ခံျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေသာ 

ကာလမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားရမည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 

အထူးအေရးၾကီးျပီး အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိပါသည္။  

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံေသာသူတစ္ဦးခ်င္းသည္ အခြန္ေငြကို ပုိမုိေကာက္ခံရန္ ဆႏၵမ်ား မရွိၾကေပ။ ထိေရာက္ေသာ 

အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရာထူးတိုးျခင္းတို႔၏ ဆက္စပ္မႈမွာလည္း အားနည္းေနေသးသည္။                ဘ႑     

          ကလည္း အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းျမႇင့္တက္လာရန္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားကို တိုက္ရုိက္အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ကို 

ေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အႏၱရာယ္ရွိျပီး ထုိအစီအစဥ္အား စတင္မိတ္ဆက္ေသာအခါတြင္ 

အေရးၾကီးေသာ ဂရုစုိက္မႈျပဳလုပ္ရမည္။                                                                                  

                                                              ါ  ါ                                        

                                                                               ႇ                      

                         

                                                      - လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခြန္အတိအက်ေပးျခင္း မေပးျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးနီးပါးက လက္ခံၾကသည္။ ထိုစိတ္ထားမ်ားရိွေနရျခင္းမွာ အစုိးရ၏ 

အသံုးစရိတ္ ခြေဲ၀သတ္မွတ္မႈအေပၚ သံသယရွိျခင္း၊ စနစ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျမႇင့္မားေနျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ား 

ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း၊ ထို႕အျပင္ အားလုံးက ေတြ႕ျမင္ေနေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ အခ်မ္းသာဆံုးေသာ သူမ်ားပင္ အခြန္မေပးၾကျခင္း 

စသည္ ့ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။     ေၾကာင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ အခြန္၏ စည္းမ်ဥ္းကို 

လိုက္နာရန္ စိတ္ဆႏၵ အနည္းငယ္သာရွိၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား အခြန္စည္းကမ္းကို လိုက္နာၾကရန္ တိုက္တြန္းရာတြင္ 

အစုိးရအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိျပီး ကုန္က်စရိတ္လည္းမ်ားသည္။ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ လက္ရွိအစုိးရသည္ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကိစၥအေပၚ ျပည္သူလူထုမ်ား အေကာင္းျမင္လာၾကရန္ စတင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးရိွေနသည္။ 

ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အခြန္ကိုေပးေဆာင္လိုေသာ ဆႏၵျပင္းျပလာျပီး အခြန္မေပးေသာ 

သူမ်ားကိုလည္း အျပစ္တင္လာၾကလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အေရးပါေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ -  

 ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္အနီးကပ္ဆံုး ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ အစုိးရ၏ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ခြေဲ၀သတ္မွတ္ျခင္း - 

လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္မွစ၍ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႕တြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား ျမႇင့္လာျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ 

ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  

 မည္သည့္ ျပည္သူ႕အသံုးစရိတ္မ်ားကို အသုံးျပဳခ့ဲေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြကို မည္သို႔ရရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

အသိေပးျခင္း 

 ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံရာတြင္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္း 

 အစုိးရထံမွ ရရွိရႏုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အသိေပးျခင္း 

 အခြန္ေကာက္ယူေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကား အာဂတိလိုက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

                                                                                                                               
 



 ကာလတုိ၊ ကာလရွည္အတြင္း အၾကီးဆုံးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ လူမ်ားထံမွ အခြန္တိုးျမႇင့္ 

ေကာက္ခံရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားျခင္း  

 အခြန္အတိအက်ေပးေသာ သူမ်ားကိုလည္း လူမႈေရးအရ အသိမွတ္ျပဳေပးျခင္း 

 ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ပုိမုိေပးျခင္း 

 အခြန္မ်ားေကာက္ခံျပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ လက္ရွိ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္လည္း 

ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။                       တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသာမက ျမန္္မာျပည္တစ္လႊား 

အဆိုပါ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြ႕ဲမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားလည္း 

ပါ၀င္သည္။46  

ဘတ္ဂ်က္ စာရင္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း - ျမန္မာအစုိးရသည္ ဘတ္ဂ်က္ စာရင္းအမ်ားအျပားကို 

စုေဆာင္းရရွိထားေသာ္လည္း စာရင္းအမ်ားစုသည္ ယေန႔ေခတ္ ဘတ္ဂ်က္ သုံးသပ္နည္းအတြက္ အသုံးတည့္မႈ 

နည္းေနေသးသည္။ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ အစုိးရဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းဌာနမ်ားေအာက္တြင္ 

မွတ္တမ္းတင္ရမည္ စသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းမႈတြင္ အခက္အခဲ 

ရွိလာသည္။ တခါတေလတြင္ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ထိုဌာနမ်ားႏွစ္ခုၾကားတြင္ အျပန္အလွန္စီးဆင္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။47 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္လည္း အသံုးစရိတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည ္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္း 

တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ထိုေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်မွ်တတႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိရွိ ခြေဲ၀ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိလာသည္။ 

ဘတ္ဂ်တ္စာရင္းတြင္ မပါေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားသည္ အျခားအေကာင့္မ်ားမွ စီဆင္းေလ့ရွိသည္။  အျခားအေကာင့္မ်ားမွ 

ရႏုိင္ေသာ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္  စာရင္းအင္း အတိအက်သိရွိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း 

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္        အေရးပါမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။ ၂၀၁၁/၁၂ ခုႏွစ္၊  ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ 

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အဆင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနခြမဲ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ အေကာင့္ေပါင္း ၁၃၀၀၀ 

ေက်ာ္ ရိွခ့ဲသည္။ ၄၄% ေသာ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္အခြန္ေငြမ်ားႏွင့္ ၂၈%ေသာ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ တုိ႔သည္ 

ထိုအေကာင့္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လည္ပတ္စီးဆင္းခ့ဲသည္။48  

ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတြင္ မပါေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုလည္း ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္သည္မွာ 

ရွင္းလင္းလွသည္။ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြမႈတြင္  အစုိးရမဟုတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ 

ပါ၀င္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသာ အဖြ႕ဲမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ 

ထည့္သြင္းပါ၀င္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ဥပမာ - ၁) ေက်းရြာအဆင့္အဖြဲ႔မ်ား၏  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၂) ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၃) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေပးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္အေရးပါျပီး 

အစုိးရသည္လည္း ထုိက႑မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူသင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္လွ်င္ ရႈပ္ေထြးမႈၾကီးၾကီးမားမားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း သိထားရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းတြင္ 

ရွိေသာ အနည္းဆံုး ဌာန ၁၆ ခု  တုိ႔သည ္               ဘ႑                ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔ကို လစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

တင္သြင္းရသည္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးတုိ႔တြင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈရွိ ေနေသာ ဌာနစုစုေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။) 

သို႔ေသာ္လည္း ပုံစံမ်ားမတူညီျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ 

                                         
46 McCarthy, Building on What Is There, p.14. 
47 Dickenson-Jones, De and Smurra, State and Region Public Finances in Myanmar, pp.39-40; Nixon and 

Joelene, Fiscal Decentralisation in Myanmar, p.15. 
48 The World Bank, Public Financial Management Performance Report, p.37. 
 



အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။49 ဘတ္ဂ်တ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ သည္ သတ္မွတ္ခြေဲ၀ေရးတို႔တြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း 

လိုက္နာျခင္းရွိ၊ မရွိကိုသာ ဦးစားေပးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထို၀န္ေဆာင္မႈ (ဘတ္ဂ်က္၏ ရလဒ္) ကုိ ရရွိေသာ 

ျပည္သူလူထုအေရအတြက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားခံစားရရွိေသာ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈ ( ဘတ္ဂ်က္၏ အက်ိဳးေက်းဇူး) 

စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ အနည္းငယ္သာ ရယူႏုိင္ခ့ဲသည္။  

လက္ရွိေကာက္ယူရရွိထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ အနည္းငယ္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ခ့ဲၾကသည္။ ဥပမာ - 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေသာ ေငြပမာဏမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ္လည္း ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသၾကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို မည္သို႔ခြေဲ၀ သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း၊ မည္သို႔ အသံုးျပဳေၾကာင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ အနည္းငယ္သာ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။50 ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္တို႔ ဖန္တီးထားေသာ BOOST dataset 

တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး၏ အသုံးစရိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိျပီး ထုိအခ်က္အလက္ 

မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ရယူႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၊ မည္သူမ်ားက အဓိကဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသတြင္းအဆင့္ထိ သိရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။  

                                         
49 The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, p.91; author;s correspondence with World 

Bank staff. 
50 The World Bank, Myanmar Public Expenditure Review 2015, p.91 
 



၃.                              - ဘ                                              

                                                  ဘ                                                                    

                         
၃.၁ ဘ                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                         

                   51                                                                                                   

                                                                                                                     

                   ၂၅                                                                                         (၂)     

                                                                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                           

             (                                             )                                                 

                       52   

                                                                                                                  

                                                ါ                                                                    

၎                       ါ                                                                                     

                                               ါ                                                  ါ         

                                                    ါ                                                       

                                                                                                          

                                                                                                          ါ       

                        ါ                                                                                   

                      ဘ                                                                                              

                                                                                                                                   

                                                                                                              

                           ါ                              ါ     

                                                                                             

                                                                               

                                                                        ါ      

                                                                                                       

       

                                                                                                                         

                                                                                                           

                                         
51 Nixon and others, State and Region Governments in Myanmar, p.4. 
52 Nixon and others, State and Region Governments in Myanmar, pp.64-65. 
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53 Minoletti, Gender (in)Equality in the Governance of Myanmar, p.26. 
54 Helene Maria Kyed, Annika Pohl Harrisson and Gerard McCarthy, Local Democracy in Myanmar: Reflections 

on Ward and Village Tract Elections in 2016 (Copenhagen: DIIS, 2016), pp.4-5. 
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55 Global Witness, Jade: Myanmar’s Big State Secret (Global Witness, October 2015), pp.26, 99-103. 
56 Adapted from, Andrew Bauer, Paul Shortell and Lorenzo Delesgues, Sharing the Wealth: A Roadmap for 

Distributing Myanmar’s Natural Resource Revenues (Natural Resource Governance Institute, February 2016), 
pp.30-32. 
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           - Andrew Bauer, Paul Shortell and Lorenzo Delesgues, Sharing the Wealth: A Roadmap for 

Distributing Myanmar’s Natural Resource Revenues (Natural Resource Governance Institute, February 2016); 
www.fedprimerate.com/crude-oil-price-history.htm [Accessed 13th Oct 2016]; Norman Loayza, Alfredo Mier y 
Teran and Jamele Rigolini, Poverty, Inequality and the Local Natural Resource Curse, Discussion Paper Series 
(IZA, February 2013). 
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Box 5 - သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား စီမံခန္႕ခြရဲာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ - ႏုိင္ငံတကာ 
အေတြ႕အၾကံဳ  

အစုိးရမ်ားသည္ သဘာ၀ သယံဇာတမွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား    ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ 
ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ထိုျပႆနာသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္တြင္ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျပီး အထူးသျဖင့္ 
                                                                   ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုိျဖစ္ေလ့ရွိသည္။  

 

 ပီရူးႏုိင္ငံ Ite ခရုိင္၏ စည္ပင္သာယာေရးအစုိးရသည္ ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္   မ်ားစြာရရွိေသာေၾကာင့္ 
ပုံမွန္နွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်တ္အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္း အထိ တုိးျမႇင့္ 
ရရွိခ့ဲသည္။ ပီရူးႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ထိုအခြန္ေငြမ်ားကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
စည္ပင္သာယာေရးအစုိးရသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအေပၚတြင္သာ အလြန္အကၽြံသံုးစြခ့ဲဲသည္။ တိုးတက္လာ 
ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ (ဥပမာ - လမ္းမ်ားေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား 
ေကာင္းလာျခင္း) ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိပဲ           အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ သိသိသာသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚ 
ခ့ဲသည္။  
 
 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရုတ္တရက္တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား လခတိုးျမႇင့္ရရိွ 

လာၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားတို႕သည္ အလုပ္အက္ိုင္မ်ား ေျပာင္းလဲ 
လုပ္ကိုင္လာခ့ဲၾကသည္။                     ယခုအခ်ွိန္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား က်ဆင္းလာသည္ 
သာမက ေရရွည္စုိက္ပ်ဴိး ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္လာေနျပီျဖစ္သည္။  

 စည္ပင္သာယာေရး အစုိးရသည္ အနာဂတ္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို စုေဆာင္းထားျခင္းမရွိပါ။ 
အခြန္ဘ႑ာ အမ်ားစုကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ စုေဆာင္းထားျခင္းမရွိပဲ သံုးစြဲခ့ဲသည္။  

 ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံျခင္းစသည္တို႔တြင္ ရန္ပံုေငြမ်ား လံုေလာက္စြာ ခ်မွတ္သံုးစြဲခ့ဲျခင္း မရွိခ့ဲေပ။ 

 အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ “ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေသာအခါတြင္ Ite ခရုိင္၌ 
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀က်ဆင္းလာမႈႏွင့္ စီးပြားေရး မတိုးတက္လာခင္ အခ်ိန္ကထက္ပင္ ပုိဆိုးသြားႏုိင္ 
ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနသည္။”  
 

 ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံရွိ Puerto Gaitan ခရုိင္ စည္ပင္သာယာေရးအစုိးရသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အေစာပုိင္း၀န္းက်င္တြင္ 

ေရးနံတင္ပုိ႕မႈ ျမႇင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ အခြန္ေငြမ်ား ၁၀၀၀၀% ခန္႔ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ အသံုးတည့္ေသာ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦးမ်ား (ဥပမာ - ေခတ္မီွ ကိရိယာမ်ားရွိေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား) ေဆာက္လုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း 

ေငြအေျမာက္အမ်ားကို အက်ိဳးမရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ (ဥပမာ - ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ ဇတ္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ 

ျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း) ျဖဳန္တီးပစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ 

ေစ်းႏႈန္းသည္ မျငိမ္မသက္ျဖစ္လာခ့ဲရျပီး Puerto Gaitan ခရုိင္ စည္ပင္သာယာေရး အစုိးရသည္လည္း ထိုဒဏ္မ်ားကို 

ခံစားေနရျပီျဖစ္သည္။  

 

           -  Andrew Bauer and others, Natural Resource Revenue Sharing (NRGI & UNDP, September 2016), 

p.59; Andrew Bauer, Paul Shortell and Lorenzo Delesgues, Sharing the Wealth: A Roadmap for Distributing 
Myanmar’s Natural Resource Revenues (NRGI, February 2016), p.22 

 

 



လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ တာ၀န္ခံျခင္း - ျမန္မာအစုိးရသည္ ၂၀၀၆၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 

စည္းမ်ဥ္းအသစ္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး ထုိစည္းမ်ဥ္းအရ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားအားလံုးသည္ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ မေဖာ္မီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဴိးသက္ 

ေရာက္မႈ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္း (Environmental Impact Assessment – EIA) ကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ EIA ကို 

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကဲဲဲ႕သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္လည္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္းအား ေဆာင္ရြက္ 

လိုေသာ စီးပြားေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို  EIA လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ကိုယ္တိုင္ေပးေဆာင္ၾကေစရန္ ခ်မွတ္ထားရန္ 

လိုအပ္သည္။ EIA ကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑အေပၚ 

သက္ေရာက္လာမည့္ ခန္႔မွန္းေခ်ကုန္က်မည့္စရိတ္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ကာ ေရးသားတင္ျပလာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျပီးေနာက္ပုိင္း ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ယေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲလာခ့ဲသည္။ စည္းမ်ဥ္းသစ္အရ 

ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ကို 

တင္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳရန္နွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထိုအခ်က္ကို အနည္းငယ္သာ သို႔မဟုတ္ လံုး၀ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ လူထုအေပၚက်ေရာက္ႏုိင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရန္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 

ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀သာမက ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအေပၚ ျပႆနာမ်ား ၾကီးၾကီးမားမား 

ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတို႔သည္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနေသာ 

ဥပမာမ်ားအနက္ လူသိမ်ားေသာ ဥပမာႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၏ EIA စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုးျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ 

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းတို႔သည္ EIA လုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈကို ထိေရာက္စြာ 

ေစာင့္ၾကည့္သြားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရွိထားရမည္။ ထို႕ေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈေၾကာင့္ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ရရွိေစရန္လည္း ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

၃.၃ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပ႗ိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပ႗ိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ - လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ျပည္တြင္း ပ႗ိပကၡစစ္ပြမဲ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပ႗ိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေသာ အဓိက အေျခခံေၾကာင္းရင္းမွာ 

ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လိုလားေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြ႕ဲမ်ား၏ ဆႏၵေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ယခု 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြ၌ဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အဓိကေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနေသာ အခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ 

ထိုနည္းတူစြာပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အတူတကြပူးေပါင္းကာ အေလးထားသည့္ ထိေရာက္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပ႗ိပကၡမ်ားကိုေျဖေလ်ာ့ေစႏုိင္ျပီး ႏုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကုိလည္း 

တိုးတက္လာေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ လူမႈေရး ခြျဲခားမႈမ်ား၊ ပ႗ိပကၡမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 

မတည္ျငိမ္မႈမ်ားတို႔ကို ပုိမုိၾကီးထြားလာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္ထားရမည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ပထ၀ီနယ္ေျမအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအရေသာ္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းခြျဲခားမႈမ်ားကို 

ပုိမုိၾကီးမားလာေစႏုိင္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာႏုိင္သည္။ 

ထိုအေနအထားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပုိမုိၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။62 အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို 

ဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္းပဲ ၎သည္ ပ႗ိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ အရာမဟုတ္ပါ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ၾကံဳေတြ႕လာႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း သိမွတ္ထားရမည္။  

                                         
62 Joseph Siegle and Patrick O’Mahony, Assessing the Merits of Decentralisation as a Conflict Mitigation 

Strategy (USAID, 2006), especially p.1. 
 



လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအစည္ မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္ တရား၀င္မႈ (Legitimacy) အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ - 

ဗမာ့ကြန္မ်ဴနစ္ ပါတီက်ဆံုးျပီးႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ခ့ဲေသာ ၁၉၈၀ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားတြင္ စီပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ၾကီးမားေသာ ကြျဲပားျခားနားမႈမရွိခ့ဲေပ။63 အားလုံးသည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေထာက္ခံခ့ဲၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ထုိအဖြ႕ဲမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္ ၄င္းပုံစံမ်ားသည္ ၾကီးမားေသာ 

မတူညီမႈမ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြ႕ဲမ်ား (ဥပမာ - တပ္မေတာ္/အစုိးရ- ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္၊ “၀” ျပည္ 

ေသြးစည္ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္) တုိ႕သည ္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ဗဟိုမွ ေအာက္ေခ်သို႔ 

သြားသည့္ နည္းလမ္းကိုက်င့္သံုးၾကျပီး၊ အျခားအဖြ႕ဲမ်ားမွာမူ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈနည္းေသာ နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးခ့ဲၾကသည္။ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (EAOs)အမ်ားစုသည္ ျပည္သူလူထုအား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ 

တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လႈပ္ရွားၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္မ်ားမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး၊ 

လံုျခံဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ သစ္ေတာ စီမံခန္႕ခြဲေရး သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။64 

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြ႕ဲက တစ္ဦးတည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း 

တပ္မေတာ္၊ အစုိးရ၊ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စေသာအဖြဲဲ႕မ်ားႏွင့္ 

အတူတကြ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ “ေရာျပြမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား”လည္း ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ“ေရာျပြမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ား” တြင္ 

ရွိသည္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိၾကျပီး ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 

အတြက္လည္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိထားေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေဒသမ်ားတြင္မႈ အဖြ႕ဲအခ်င္းအခ်င္း 

ပ႗ိပကၡစစ္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အဖြ႕ဲအသီးသီး၏ နယ္ေျမအလိုက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြဲေ၀ထားမႈမ်ားသည္ 

ရွင္းလင္းမႈမရွိေသးေပ။65 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ရွိေနျခင္းကို ေက်နပ္ၾကသည္။ 

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသူဟူေသာ အခန္းက႑သည္ ထိုတရား၀င္ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အဓိကအစိတ္အပုိင္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ 

ဆက္ဆံပုံ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအဆင့္မ်ားစသည္တို႔၏ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းတြင္ 

ၾကီးၾကီးမားမားရွိေနသည္။ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တြင္လည္း ကြျဲပားမႈမ်ားရွိသည္။ 

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္းမွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္ (တပ္မေတာ္အပါအ၀င္) တို႔သည္ မည္သည့္၀န္ 

ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးမည္၊ မည္သို႔ေပးမည္၊ မည္သည့္အခြန္မ်ားကို ေကာက္ယူမည္စေသာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို 

အျမႇင့္ဆံုးရရွိထားၾကသည္။66 နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္67မ်ားသည္လည္း ၎တို႔ လႈပ္ရွားေသာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ 

ေက်းရြာမ်ားႏွင္ ့ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ တရား၀င္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးသူအျဖစ္ ရွိေနျခင္းကို 

                                         
63 N. .  he ‘Ta ma aw’ is  he name fo  Myanma ’s a me  fo ces. 
64 Kim Jolliffe, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar (Yangon: The Asia Foundation, 

2015), pp.46-81. 
65 Jolliffe, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar, pp.41-44. 
66 Ashley South, Ethnic Politics in Burma (Abingdon, 2009), p.36. 
67                                        ၃၂၆                                                                    
                                                                                                                      
                                                                                           ေသာ                   
                               ါ                                         John Buchanan                  
‘                                                                                                                                        
                                               ’ See, John Buchanan, Militias in Myanmar (The Asia Foundation, July 

2016), p.2. 



ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ အျခားအဖြ႕ဲမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ပြးဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ စစ္ေဘး 

ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း စသည္ ့အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေပးသည္။68  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားတို႔၏ တရား၀င္မႈ (Legitimacy) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိတရား၀င္မႈသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အခ်င္းခ်င္း 

သာမက လက္နက္ကိုင္တစ္ဖြဲ႔တည္းကိုပင္ ရြာတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႕က 

အမ်ိဳးမ်ိဳးျမင္ၾကသည္။  လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအေျခခံ အေၾကာင္းအရာ 

အေပၚမ်ားစြာ မူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဥပမာ - တပ္ဖြ႕ဲတစ္ခုႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ အတိတ္က ဆက္ဆံေရးအေျခအေန၊ 

တပ္ဖြ႕ဲတစ္ခု၏ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ား၊ ထိုေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုတို႕ 

အၾကား လူမ်ိဳးေရးအရ တူညီမႈရွိ၊ မရွိ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။  

တရား၀င္မႈ (Legitimacy) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ 

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခင္အစုိးရက အသိမွတ္ျပဳခ့ဲသည္။ ထို႕အျပင္ လြန္ခ့ဲေသာ 

ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕တို႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ မတူညီမႈရွိေသာ္လည္း တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အတူအကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစေသာ ရလဒ္ကုိရရွိေစပါသည္။69 ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ 

ဖယ္ဒရယ္ေရးရာကိစၥမ်ား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေနမႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားအား တိုင္းရင္းသား 

လူနည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္စား ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးေသာ တရား၀င္အဖြ႕ဲ အျဖစ္ကို အသိမွတ္ျပဳေၾကာင္း 

ျပသရာေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ တရား၀င္ ကိုယ္စားျပဳခြင္႔ မည္မွ် 

အတိုင္းအတာထိ ရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ေမးခြန္းေမးစရာမ်ား ရွိေနသည္။  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မည္သည့္ၾသဇာခံမဟုတ္ေသာ၊ လြတ္လပ္မႈ အတိုင္းအတာ 

တစ္ခုထိရွိေသာ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၾကျပီး ထိုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္မ်ားကို 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လာၾကသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြ႕ဲအခ်ိဳ႕သည္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုိ 

ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံံေပးျခင္း၊ သြားေရာက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 

လူတစ္စု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ထိုလူတစ္စုမ်ားမွာ လႊမ္းမုိးမႈၾကီးမားေသာ လူၾကီး၊ လူလတ္ အမ်ဳိးသားမ်ား 

ျဖစ္ၾကျပီး သူတို႔သည္ အခြင့္အေရးပုိရေသာ ေနာက္ခံေထာက္ပ့ံမႈ  ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခန္း ၂.၂ တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း 

ထိုအေျခအေနသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ သာတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႕ကို အပ်က္သေဘာ 

ေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈရွိလာႏုိင္သည္။  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားက ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

ဇယား ၂ သည္ အၾကီးဆံုးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ၁၁ ဖြဲ႕တို႔က ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံမ်ား၊ စီမံေရးရာဌာနမ်ားတြင္ မည့္မွ်အထိ စစ္တပ္က ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ဇယားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

 

                                         
68  Buchanan, Militias in Myanmar, pp.32-33. 
69 For health, see, Bill Davis and Kim Jolliffe, Achieving Health Equity in Contested Areas of Southeast 

Myanmar (The Asia Foundation, June 2016) especially pp.25-31. 



ဇယား ၂ - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံံေပးေနမႈကို ေဖာ္ျပေသာ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဇယား 

တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ႕ဲမ်ား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/စီမံေရးရာ 
ဌာနမ်ား 
ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းရွိ မရွိ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး/စီမံေရးရာ 
ဌာနမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ 
သီျခားစီ ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
ရွိ မရွိ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ 
အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ ရွိ မရွိ 

လူမႈေရးႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ျပည့္ျပည့္၀၀ 
ေထာက္ပ့ံ ေပးျခင္း 
ရွိ မရွိ 

DKBA မရွိပါ - ရွိပါသည္ မရွိပါ 

KIO ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားပါသည္ ရွိပါသည္ ရွိပါသည္ 

KNPP ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားပါသည္ အနည္းငယ္သာရွိ ရွိပါသည္ 

KNU ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားပါသည္ 
(သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ 
ကိုလည္း တိုက္ရုိက္ 
ကိုယ္စား ျပဳသည္) 

အနည္းငယ္သာရွိ ရွိပါသည္ 

NDAA မသိပါ မသိပါ ရွိပါသည္ မသိပါ 

NMSP ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားပါသည္ 

 

ရွိပါသည္ ရွိပါသည္ 

PNLO ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
မရွိပါ 

အနည္းငယ္သာရွိ အနည္းငယ္သာရွိ 

PSLF ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
မရွိပါ 

အနည္းငယ္သာရွိ ရိွပါသည္ 

RCSS ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
မရွိပါ 

အနည္းငယ္သာရွိ အနည္းငယ္သာရွိ 

UWSA ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
မရွိပါ 

ရွိပါသည္ ရွိပါသည္ 

SSPP ရွိပါသည္ သီးျခားဖြ႕ဲစည္းထားျခင္း 
မရွိပါ 

မသိပါ အနည္းငယ္သာရွိ 

အရင္းအျမစ္ - Kim Jolliffe, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar (The Asia 

Foundation, 2015), p.100.                      

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႕ဲ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တိက်ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပ့ံေရး အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ 

မဟုတ္ေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ပုံ၊ စီမံေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ ပါ၀င္မႈအတိုင္းအတာ 

စသည္တို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေနသည္ကို သိမွတ္ထားရန္ အေရးၾကီးလွသည္။ KNU ႏွင့္ RCSS တို႕သည္  မတူညီေၾကာင္းကို 

ဇယားအရ သိရွိလာႏုိင္သည္။ KNU တြင္ (၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သုိ႔)ဌာနမ်ား ၁၄ ခုရွိျပီး  တက္ၾကြမႈအရွိဆံုးေသာ (အလုပ္ 

အမ်ားဆံုးလုပ္ေသာ) ဌာနမ်ားမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဘ၀ ဖူလံုေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ  တို႔ျဖစ္ျပီး ထိုဌာနမ်ား၏ 



မတူညီေသာ အဆင့္မ်ားတြင္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။70 ထိုဌာနမ်ား 

အတြက္ အရပ္သား အရာရွိမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ RCSS တြင္မူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတို႔သည္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္ျပီး ျပည္သူ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တြင္ အထူးေလ့က်င့္မႈ ရရွိထားေသာ 

စစ္သားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားသည္။71  

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ယူမႈ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္းအျပင္ အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္းကိုလည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ားက 

ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခြန္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အဖြ႕ဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသာမက 

အဖြ႕ဲတစ္ခုအတြင္းမွာပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ သို႕ရာတြင္ တရား၀င္အခြန္မ်ားျဖစ္ေသာ - ဥပမာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 

အဖြ႕ဲမ်ားက ေရးသားထုတ္ေ၀ထားေသာ အခြန္စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ေကာက္ခံေသာအခြန္တို႕သည္ အျခားေသာ အခြန္မ်ား - ဥပမာ 

စိတ္တိုင္းက် ေကာက္ေသာအခြန္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

စီမံကိန္းအတြက္ ရေသာ ညိႇႏိႈင္းခ အခြန္၊ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မွ ရေသာ အခြန္မ်ား - တို႕ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလြန္နည္းေသာ 

ပမာဏျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္မွစ၍ သူပုန္အဖြ႕ဲမ်ားအျပင္ သူပုန္အဖြ႕ဲကို တိုက္ခုိက္ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားတို႔သည္ ၎တို႔၏ ေရွ႕တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အခြန္မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေကာက္ခံခြင့္ အာဏာကုိ 

ေပးအပ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအား ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း 

ေအာက္ေခ်ရိွ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္           ေငြေၾကးမ်ားကို ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလုိပင္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ 

ထိုေဒသရွိ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႕၏ ကိုယ္က်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္သာ ျဖစ္သြားသည္။72 တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လံုး၀ မရွိေပ။ 

အခြန္ဘ႑ာမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အားလုံးကို ရရွိရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။  

၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုိင္းႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးစခန္းကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေငြအမ်ားအျပားကို 

ရယူေကာက္ခံႏုိင္ခ့ဲသည္။ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ ဦးေန၀င္းအစုိးရ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

ႏုိင္ငံျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းသည့္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း အခြန္ေငြမ်ား အမ်ားအျပားရရွိခ့ဲသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးစခန္းမ်ားသည္ 

ျမန္မာအစုိးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိလာျပီး ကုန္သြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ 

ေျဖေလ်ာ့ေပးလာခ့ဲေသာေၾကာင့္ ထုိက႑ာမ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားခ့ဲရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္မ်ားထုတ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ 

အခြန္ေငြဘ႑ာမ်ားကို ပုိမုိမီွခိုလာျပီး ထိုလုပ္ငန္းႏွစ္ခုသည္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ၾကီးမားလာခ့ဲသည္။  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ သဘာ၀ သယံဇာတ က႑အတြက္ (သီအိုရီအရ) အလြန္ေခတ္မီွေသာ 

အခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္း အစီအစဥ္ကို ေရးဆြထဲားသည္။ ဥပမာ - KIO/KIA တုိ႕သည္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေသာ 

ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံေသာ စနစ္မ်ားေရးဆြထဲားသည္။ ထုိစနစ္အရ ကုမၸဏီတို႔သည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္တန္ဖုိးႏွင့္ 

အျမတ္ေငြအေပၚ ရာခုိင္ႏႈန္းအလိုက္ တြက္ခ်က္ျပီး အခြန္ေပးၾကရသည့္အျပင္ မုိင္းတြင္းရွိ လုပ္သားမ်ားအေရအတြက္ 

အလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳေသာ စက္ယႏၲရားအမ်ိဳးအစားလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္ယႏၲရားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ 

ေလာင္စာဆီမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားလည္းရွိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ KIO/KIA သို႔      ေပးေသာအခါတြင္ အခြန္ေငြပမဏကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ၾကသည္။ 

                                         
70 Jolliffe, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar, p.48. 
71 Jolliffe, Ethnic Armed Conflict and Territorial Administration in Myanmar, p.67. 
72 South, Ethnic Politics in Burma, p.36. 



ထို႕အျပင္ UWSA က ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ားသည္ UWSA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ၾကားလူမ်ားကသာ ေကာက္ခံေပးၾက 

သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တူညီေသာ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုမွာ KIO/KIA မ်ားေကာက္ယူေသာ ေက်ာက္စိမ္းအခြန္ဘ႑ာေငြ 

မ်ားသည ္အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။73  

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားအျပင္ အစုိးရ အရာရွိအမ်ားအျပားတို႔သည္ ၎တို႕၏ နယ္ေျမအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားေသာ 

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ေကာက္ခံေသာအခြန္မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိခ့ဲၾကသည္။ အနည္းငယ္ေသာ 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအခ်ိဳ႕တို႕သည္ တရားမ၀င္ မူယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ထုတ္လုပ္သူအေနျဖင့္သာမက 

ျဖန္႔ျဖဴးသူအျဖစ္ပါ တက္ၾကြစြာ ကုိယ္တိုင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴ၊ 

စိတ္ၾကြေဆးမ်ား အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ထုိလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ ၾကီးမားေသာ အျမတ္မ်ား ရရွိေနသည္။74  

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၊ 

ျပည္သူ႕စစ္တို႔၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ ေဆာက္ရြက္ေနေသာ က႑ေပါင္းစုံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႕လူထုအတြက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔၏ 

ဘတ္ဂ်က္အတြက္ မည္သို႔ မွ်ေ၀သံုးစြဲေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။  

၎တို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ာကို တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတို႕သည္ ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဆႏၵမ်ားရွိၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္ စစ္တပ္ ဖြ႕ဲစည္းေရးကိုလည္း  တိုက္တြန္းႏုိးေဆာ္ေနျပီး ထိုမွသာ ၎တို႔၏ 

စစ္သားမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လံုျခံဳေရးကို ဆက္လက္၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတို႔သည္ အနာဂတ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ၊ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ေကာက္ခံသူဟူ၍ ဆက္လက္ရွိမည့္ 

အခန္းက႑သည္ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတို႔အား 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သည့္အခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူသင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္လိုအပ္ျပီး 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း အစီအစဥ္အတိုင္း ေရးဆြခဲ်မွတ္ဖုိ႕လိုအပ္သည္။ ေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြ မပါ၀င္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳးသည္ စိတ္ရွိတိုင္း အခြန္ေကာက္ယူျခင္း/တရား၀င္မဟုတ္ေသာ 

အခြန္ေကာက္ယူျခင္းကိုသာ အားေပးရာေရာက္သည္။  

ျပည္တြင္းရွိ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရေသာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္တို႔၏ အိမ္အျပန္ - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရေသာ 

ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔မွ ေရြ႕ေျပာင္းတိမ္း 

ေရွာင္ခ့ဲရေသာ သူမ်ားျဖစ္ျပီး အျခားသူတို႔သည္ ေနအိမ္မွ အေ၀းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခ့ဲသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔ 

ရွိခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာေသာသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးျပီး ကူညီရန္ လိုအပ္လာသည္။ 

ဥပမာ - ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုေပးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျပီး အစုိးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ရယူခံစားေစျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား 

ရွင္းလင္းေပးျခင္း စသည္တို႔ အတြက္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္သည္။ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ 

ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသၾကီးအစုိးရ၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား 

စသည့္အဖြ႕ဲအစည္းအား လံုးပူးေပါင္းျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေငြမ်ားကို စနစ္တက် 

ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

                                         
73 Global Witness, Jade: Myanmar’s Big State Secret (Global Witness, October 2015), p.93. 
74 Bertil Lintner, Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948, 2nd edn (Chiang Mai, 1999), pp.379-80; 

Bertil Lintner and Michael Black, Merchants of Madness: The Methamphetamine Explosion in the Golden 
Triangle (Chiang Mai, 2009), pp.67-89; South, Ethnic Politics in Burma (Abingdon, 2009), pp.143-45. 



ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမတ္ - ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ အလားအလာသည္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲျပီးေနာက္ စစ္ပြမဲ်ား၏ ဒဏ္ကို ခံစားခ့ဲရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

တိုးတက္လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါက လြန္စြာအက်ိဳးရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမတ္အစြန္းကို 

စိတ္တိုင္းက်အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ စီပြားေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးကို ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ 

က်င့္သံုးေလ့ရွိေသာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရႏွင့္ အျခားေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး က႑မွ အဖြ႕ဲအစည္းတို႔သည္ 

စစ္ပြဲမ်ားခံစားခ့ဲရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္                   လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို 

ေထာက္ပ့ံေပးရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။  

အကယ္၍ “Do no ha m Conflic  sensi ivi y”တို႕ကုိ ေသခ်ာစြာ အေလးနက္ထားမႈမရွိခ့ဲလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွ အျမတ္မ်ားရရွိရန္ 

ၾကိဳးစားရာတြင္ တခါတေလ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိခ်ပ္ထားရန္ 

အလြန္အေရးၾကီးသည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ခံစားခ့ဲရေသာ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔တြင္ အစုိးရအေပၚ 

မယံုၾကည္မႈ၊ ခါးသီးမႈတုိ႔သည္ ဆက္လက္ၾကီးမားေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းတို႕ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေဒသရွိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတို႔က ၾကိဳဆိုျခင္းမရွိၾကျပီး အစုိးရက အာဏာကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ေနသည္ဟူ၍သာ 

ထင္ျမင္ေနတတ္ၾကသည္။ အစုိးရအျပင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းဖြံ႕ျဖိဳးေရး အဖြ႕ဲတို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေနေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုပါက ေဒသခံျပည္သူလူထုတုိ႕ႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ 

ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ  ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ 

စနစ္တက်ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ ၎တို႔ႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ ထုိအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မည္။75  

အစုိးရတပ္မဟုတ္ေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း - စစ္ပြမဲ်ားခံစားခ့ဲရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ 

စစ္ပြလဲြန္ကာလမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ရရွိရန္                          အစုိးရႏွင့္ 

သုေတသနပညာရွင္တို႔သည္ ၁) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက အစုိးရတပ္မဟုတ္ေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသို႔ 

၀င္ေရာက္ၾကရေသာ အေၾကာင္းရင္း ၂) ေက်းရြာလူထုမ်ားက အစုိးရတပ္မဟုတ္ေသာ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားကို 

ေထာက္ပ့ံေပးရသည့္ အေၾကာင္းရင္း စေသာ အေျခအေနတို႔ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေသးသည္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ 

အေျခခံ၍ မည္သည့္အဆင့္ေသာ အစုိးရက ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပးရန္၊ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းတို႕က မည္သည့္ 

အခန္းက႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူရန္၊ လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးရနုု္ပုံေငြမ်ားကို မည္သို႔ရွာေဖြမည္ စေသာ 

ဆံုးျဖတ္မ်ားခ်မွတ္ျပီး ေပၚလစီမ်ားကိုလည္း  ေရးဆြဲခ်မွတ္ၾကရမည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ 

မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ -  အဖြ႕ဲ၏ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေရးအရ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ 

ေငြးေၾကးရယူလိုမႈမ်ား၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈမွ ကာကြယ္ေပးလိုျခင္း၊ မွ်တမႈ မရွိျခင္း၊ အတင္းအဓၶမ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္ခံရျခင္း၊ 

အလုပ္အကုိင္မရွိျခင္း (အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေယာကၤ်ားေလးမ်ား) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။76 မၾကားေသးမီကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာျပီး ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရတပ္မဟုတ္ေသာ 

အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားသို႔ ၀င္လိုေသာ/ေထာက္ပ့ံမႈေပးလိုေသာ ဆႏၵမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေခ်ရွိသည္။  

လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ 

ေခ်ရွိသည္။  

                                         
75 Kim Jolliffe, Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar’s Contested Regions (The Asia Foundation, June 

2014), pp.45-46. 
76 Christopher Blattman and Edward Miguel, ‘Civil War’, Journal of Economic Literature, 48.1 (2010), pp.32-35. 



စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း - ယခုအခ်ိန္အထိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား၊ 

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္သားမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေသခ်ာ 

မေရရာမႈမ်ားသာ ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားရခ့ဲလွ်င္ တပ္သားအခ်ိဳ႕တို႕သည္ 

လက္ရွိအလုပ္ကို စြန္႔လြတ္လာႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၎၏တပ္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္ 

ေခ်ရွိသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ၎တုိ႔၏ အသိုင္းအ၀န္း၊ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးသည္ 

ေအာင္ျမင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေရးၾကီးေသာ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ 

ကိစၥျပႆနာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥျပႆနာမ်ားကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အစုိးရအဖြ႕ဲႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြ႕ဲအစည္းတို႕က ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပါက အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ႏုိင္ျပီး လိုအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း ရရွိထားရမည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စဥ္းစားရမည့္ အေရးၾကီးကိစၥ 

မ်ားမွာ-  

 ပ႗ိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ စီပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း 

 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားရရွိေစရန္ 

ေထာက္ပ့ံေပးရာတြင္ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ (မွ်မွ်တတ)ရွိေစျခင္း၊ အခြင့္ထူးခံစားရေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားဟု 

အျခားေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ားက မထင္မိသြားရန္လည္း လုိအပ္သည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ 

၎တို႕လက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ ေနရာတြင္ ယခင္က ရင့္ရင့္သီးသီးေျပာဆို၊ ျပဳမူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲဖူးႏုိင္သည္။) 

 ပုဂၢလိက က႑ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကဲသို႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျပီး ထိုပုဂၢလိက က႑မွ 

စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္း 

 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာေရးဆြျဲပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ 

 ႏုိင္ငံေရးအရ ေလးေလးနက္နက္ထားျပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေရးဆြဲျခင္း77 

တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈ - ေရွ႕တြင္ တင္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲအခ်ိဳ႕ တို႕သည္ 

မူယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ထုတ္လုပ္သူအေနျဖင့္လည္းေကာင္၊ ျဖန္႕ျဖဴးသူအေနျဖင့္လည္းေကာင္း တက္ၾကြစြာ 

ပါ၀င္လုပ္ရွားေနၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ၎တို႕ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ကုန္သည္မ်ားကိုလည္း အခြန္မ်ား 

ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားရရွိၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပာလွေသာ 

ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈႏႈန္းသည္ အလြန္ျမင့္မားလွ်က္ရွိျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ လူမႈေရး၊ 

က်န္းမာေရး၊ စီပြားေရးတို႕တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ပ႗ိပကၡစစ္ပြဲမ်ား  ျဖစ္လာေစေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်မႈသည္ ေခတ္မစားေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း 

ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အေရးၾကီးေသာ ၀င္ေငြရရွိရာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ထိုအခ်က္ကိုလည္း သိမွတ္ထားရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ 

ထိုေဒသရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳေရးဆြၾဲကရမည္။78 

ေနာက္ထပ္သိမွတ္ ထားရမည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအခ်ိဳ႕သည္ ထိုတရားမ၀င္ မူယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ 

ရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား အမ်ားအျပားရရွိထားေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏ ထိုလုပ္ငန္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 

        တံု႕ျပန္လာႏုိင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနသည္ ေရရွည္တည ္ တံ့ေသာ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။  

                                         
77 Adapted from, Irma Specht, Practice Note 4: Socio-Economic Reintegration of Ex-Combatants (International 

Alert, September 2010), pp.3-5. 
78 Tom Kramer, Martin Jelsma and Tom Blickman, Withdrawal Symptoms in the Golden Triangle: A Drug 

Market in Disarray (Amsterdam: Transnational Institute, 2009), pp.26-30; Myanmar Opium Farmers’ Forum, 
Statement of the 4th Myanmar Opium Farmers’ Forum (Myanmar Opium Farmers’ Forum, May 2016), South, 
Ethnic Politics in Burma, pp.144-45. 



လူသား အရင္းအျမစ္ - ျပည္တြင္းစစ္ပြသဲည္ စစ္ပြျဲဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္းရိွ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ၾကီးၾကီးမားမား 

ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစသည္။ ဥပမာ - ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရး၊ စြမ္းရည္မ်ား၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယူဆခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္ကာယ 

ခြန္အား စသည္တုိ႔ကို             သည္။ ျပည္သူလူူထုတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရုံသာမက အရပ္သား ျပည္သူမ်ား 

အျပင္ စစ္သားမ်ားလည္း အသက္ဆံုးၾကရသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္၏ ဆိုက်ိဳးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ နာတာရွည္ 

က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈရွိေသာ၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရခ့ဲေသာ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈ ၾကီးၾကီးမားမားခံစားရေသာ 

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ာေပၚသို႔ က်ေရာက္လာႏုိင္သည္။79 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း ေပၚလစီေရးဆြသဲူတုိ႔ႏွင့္ 

သုေတသနျပဳသူတို႔သည္ စစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈတို႕ကို ေသခ်ာစြာနားလည္မႈ မရွိၾကေပ။  

“ေမးခြန္းသည္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ထိခုိက္နစ္နာသြားမႈရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရန္ မဟုတ္ပါ။ 

(အမွန္တကယ္ ထိခုိက္မႈရွိသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုံးသိျပီးျဖစ္သည္) အမွန္တကယ္ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမွာ 

မည္သို႔ထိခုိက္သြားသနည္း၊ မည္မွ် ထိခုိက္သြားသနည္း၊ မည္သူမ်ား ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရသနည္း၊ မည္မွ် ဆက္လက္ 

ခံစားရႏုိင္သနည္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ စစ္ပြဲ၏ သက္ေရာက္မႈ ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚရေသာ စီပြားေရးက႑မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထို႕အျပင္ စစ္ပြဲမ်ားအျပီး 

အကူအညီေပးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းအေၾကာင္း စသည္တို႔ျဖစ္ရမည္။ ”80 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ - ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ 

ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အစုိးရ၏ ေပၚလစီမ်ား၊ ထိုေဒသတြင္ စစ္ပြမဲ်ားရွိ၊ မရွိျခင္းအေပၚတြင္ 

မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ သမုိင္းအရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတို႔သည္ ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသအတြင္းတြင္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ရွိေသာ အၾကီးစား အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

အစုိးရ/တပ္မေတာ္တို႕က ထိုေဒသမ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္၀င္ေရာက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္း၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား (ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း၊ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အတင္းအဓၶမ လုပ္အားေပး ေစခုိင္းခံရျခင္း)ကို ေဒသခံလူထုမ်ား ခံစားရမည္ကို စုိးရိမ္ျခင္း 

စသည့္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား (၀င္ေငြတိုးလာျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ပုိမုိရရွိလာျခင္း) လည္း 

ခံစားရရွိေစႏုိင္ပါသည္။81 အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္းတြင္ 

မတူညီေသာ ယူဆခ်က္မ်ားရွိၾကျပီး အခ်ိန္ကာလၾကာသည္ႏွင့္ အမွ်လည္း ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားရွိေနသည္။ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အားလံုးသည္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဥပမာ - UWSA သည္ လမ္းမ်ားတည္ 

ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတို႕တြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္လာခ့ဲသည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ထုိအေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း/ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႕သည္ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနႏုိင္သည္။ အစုိးရႏွင့္ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ 

ယံုၾကည္မႈ အတုိင္းအတာ (ထို႕အျပင္ ထိုေဒသမ်ားသို႔ အစုိးရ/တပ္မေတာ္တို႔၏ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္လာသည့္အေပၚ ေတာင့္ခံႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္)၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မည္မွ်အထိအက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရႏုိင္မည္၊ ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ မည္မွ်အထိ 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားျပန္ရႏိုင္မည္၊ ထိုရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ားက ေငြးေရးေၾကးေရးႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မည္မွ်အထိရရွိႏုိင္မည္ စေသာ အခ်က္တို႔အေပၚမ်ားစြာ မူတည္ေနမည္။  

လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ “ေရာျပြမ္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ”တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သဘာ၀ 

သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူျခင္း အထူးသျဖင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္မ်ားထုတ္ယူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ခ့ဲသည္။ 

                                         
79 Blattman and Miguel, ‘Civil War’, pp.41-42. 
80 Blattman and Miguel, ‘Civil War’, p.42. 
81 For example, see, Karen Human Rights Group, Development by Decree: The Politics of Poverty and Control in 

Karen State (Karen Human Rights Group, April 2007). 



ထိုေဒသမ်ားသည္ သဘာ၀ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္၀ေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေနသည္မွာ အ့ံအားသင့္စရာ မဟုတ္ေပ။ 

ထို႔အျပင္ မေသခ်ာ မေရရာေသာ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး 

အေျခခံအေဆာက္အဦး မျပည့္စုံမႈမ်ား ရွိသည္။ အနည္းငယ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြ႕ဲတို႔သည္ ရွင္းလင္းေသာ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပၚလစီမ်ားရွိထားေသာ္လည္း ထိုရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျပီး 

ေသခ်ာသံုးသပ္ျခင္းမ်ား မရွိေပ။ ေသးငယ္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က မဆံုးျဖတ္ပဲ 

ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ခံကသာ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ပူးေပါင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ကိုမူ 

တခါတေလတြင္ ထိုေဒသရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္တို႔ကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးသည္။ 

ႏွစ္ဘက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရွိေသာ္လည္းပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက 

ပါ၀င္ၾကသည္။82 တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇပ္သူမ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ             ါ        

သေဘာတူညီမႈအေသး စိတ္ကို သိရွိႏုိင္ခြင့္မရွိျပီး ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ သိရွိေလ့ရွိၾကသည္။ 

ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား83တို႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ 

ငန္းမ်ားသည္ အလြန္လူသိမ်ားသည္။  

ေနာင္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲတို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ အခြင့္ထူးမ်ား ရရွိေနမႈတို႕သည္ ဆက္လက္မျဖစ္သင့္ ေတာ့ပါ။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း 

ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရမည္။ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိေစျပီး 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္ထူးခံစားေနမႈမ်ား 

မရွိေစရန္လည္း အေရးၾကီးလွသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္တို႔တြင္ 

ခ်မွတ္ထားေသာ အစုိးရ၏ ေပၚလစီတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထား 

ရမည္။ ထိုမွသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္တို႔တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြတို႕ကို ရရွိလာႏုိင္မည္။ အခြန္ေကာက္ခံေသာ စနစ္သည္လည္း 

မွ်မွ်တတျဖင့္ လည္ပတ္လာႏိုင္မည္။  

ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳအရ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြမဲ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမႇင့္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနျပီး 

ထိုသက္ေရာက္မႈသည္လည္း ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွသည္။84 ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္အတူ လူသား 

အရင္းအျမစ္မ်ားပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ ရင္ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ 

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းရည္လုပ္သား 

မ်ားလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္သားမ်ားကို စီမံခန္႕ခြရဲန္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 

အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ရသည္။85 ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ (ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား) 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ၾကီးၾကီမားမား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခ့ဲရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ထၾကြပုံကန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ေၾကာင့္ 

က်န္ရွိေနေသာ အေျခခံအေဆာက္္အဦမ်ား ပ်က္စီးရျပီး ေနာက္ထပ္ အေျခခံအေဆာက္အဦးအသစ္မ်ားအတြက္လည္း 

ရင္ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မရွိခ့ဲေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပ႗ိပကၡစစ္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား 

ညံ့ဖ်င္းလားခ့ဲသည္။86 ၁၉၆၀ ၀န္းက်င္မွစ၍ စစ္တပ္ပါ၀င္မႈရွိသည့္ ျမန္မာအစုိးရဖြ႕ဲစည္းပုံေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 

အရည္အေသြးမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခ့ဲျပီး စစ္ပြဲမျဖစ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ပုဂၢလိက 

                                         
82 South, Ethnic Politics in Burma, p.169. 
83 I.e. Myanmar Economic Corperation (MEC) and Union of Myanmar Economic Holdings Limited (UMEHL). 
84 Blattman and Miguel, ‘Civil War’, pp.37-38. 
85 Mary Callahan, Making Enemies: War and State Building in Burma (Ithaca, 2003), pp.45-47; Martin Smith, 

Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, 1st edn (London, 1991), p.60. 
86 Davis and Jolliffe, Achieving Health Equity, pp.7-10; South, Ethnic Politics in Burma, p.77-113. 



က႑၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ား 

ညံ့ဖ်င္းလာရသည္။87  

အနာဂတ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိုသမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ကို တိတိက်က်ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္ 

ခက္ခဲလွသည္။ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ 

ထိုက႑တုိ႕တြင္              ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္လာသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရန္ 

ဆြေဲဆာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ပြမဲ်ား ျပန္ျဖစ္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြ႕ံစုိးရိမ္ၾကျခင္း၊ အစုိးရ ဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ 

စြမ္းရည္နည္းပါးေနမႈ၊ လူသား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား အားနည္းျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားသည ္ စိတ္ပ်က္စရာ/ 

အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္ပြျဲဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြေဲဆာင္ေသာအခါတြင္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဆြေဲဆာင္ရ ပုိမုိလြယ္ကူေန 

သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး၊ 

ခရီးသြားလာေရးတို႕ကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးျပီး ေရရွည္ တည္တံ့မႈရွိမည့္ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို 

အားေပးျမႇင့္တင္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။  

ဌာနအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း - ဌာနအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး စံႏႈန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ထို႕အျပင္ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆိုင္မႈခြင့္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ 

လူမႈကြ်မ္း၀င္ ရင္းႏီွးေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ၊ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ ရုံးတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 

အလုပ္က်င့္၀တ္မ်ားလည္း အေရးၾကီးသည္။ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး စံႏႈန္းမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ္လည္း 

ထိုဌာနမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ စစ္ပြဲမ်ား၏ ေရရွည္၊ ေရတို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနမႈမ်ားကိုမူ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ 

သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္မႈ မရွိၾကေသးေပ။88 ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္းအထိ 

ျမန္မာစစ္အစုိးရေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းပုိင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအားနည္းလာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား ျမႇင့္မားလာျခင္း၊ 

ဌာနမ်ားက အရည္အေသြးနိမ္႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးျခင္း ၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ မ်ား အလြန္နိမ့္က်လာျခင္း စသည့္တို႕ 

ျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။89 ပ႗ိပကၡစစ္ပြသဲည္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕အတြက္ လူမႈကြ်မ္း၀င္ ရင္းႏီွးမႈကို တိုးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ 

သည္။90 သို႔ေသာ္လည္း ထိုပ႗ိပကၡစစ္ပြမဲ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႕သည္ အမွန္တကယ္ပင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အခ်င္းအခ်င္း 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈတို႕ကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ျပီး အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ပင္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏီွးမႈတို႕ 

ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။ ထို႕အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ဌာနအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးသြားေသာ အရာမ်ားအား မည္သို႔ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ကို 

နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားရာတြင္  လြန္စြာခက္ခဲလွသည္။ ထို႕အျပင္ အနာဂတ္တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေပၚလစီေရးဆြခဲ်ရမည့္  

အေရးၾကီးက႑မ်ားမွာလည္း သိရွိနားလည္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။  
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