ျမန္မမာႏုိငင
္ အ
ံ တြငး္ ရိ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
ကနဥးဆန္းစစ္ေလ့လမခ က္
ဘတ္ ေရမ္ဘတ္ဆန္၊ စင္ဒဂ လ
ိ င္း(န္) ာႏင့္ ေလမ္ရန္ဒန္း

ေအမက္တိုဘမ၊ ၂ဝ၁၅

ဘတ္ ေရမ္ဘတ္ဆန္သည္ Myanmar Institute for Integrated Development မ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမ စးပြမးေရးပညမရင္ျဖစ္သည္။
စင္ဒဂ လ
ိ င္း(န္)မမ ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း- စးပြမးေရးာႏင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြ႕ြဲ MDRI-CESD မ
တြြဲဘက္သုေတသျဖစ္သည္။

ေလမ္ရန္ဒန္း

သည္လည္း

ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း-

စးပြမးေရးာႏင့္

လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြ႕ြဲ MDRI-CESD မ သုေတသန ညိႇာႏိ င္းေရးမ း တစ္ဥး ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ယခုသုေတသန
ျပ လုပ္ရမတြင္

ပံ့ပိုးကူညခြဲ့ေသမ

ဧရမဝတ၊

တနသၤမရာႏင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကး၊

ခ င္းျပည္နယ္ာႏင့္

ေနျပည္ေတမ္တို႔မ

အစိုးရတမဝန္ရိသူမ မးအမး အထူးေက းဇူးတင္ရိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း- စးပြမးေရးာႏင့္
လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြ႕ြဲ မ မဝင္းပိုပိုေအမင္အမးလည္း သုေတသနတြင္ ပံံ့ပိုးကူညမႈမ မးေၾကမင့္ ေက းဇူးတင္ရိပါသည္။ ထို႔အျပင္
ကင္(မ္)နင္း၊

ဆူဇန္ေဝါင္း၊

နစ္ဂိုလပ္ျမင့္၊

ဂ ိ င္းလ္ဒစ္ကင္ဆင္ဂ န္းာႏင့္

စကေနဒတိ႔က
ု ိုလည္း

ယခုစမတမ္းာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

ထြဲထဝ
ြဲ င္ဝင္သုးံ သပ္ကမ အျပ သေဘမအႀကံဥမဏ္မ မးေပးခြဲ့ျခင္း ေၾကမင့္ ေက းဇူးတင္ရိပါေၾကမင္းမတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
ျမန္မမ့ဖ႕ြံ ၿဖိ းတိးု တက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း-စးပြမးေရးာႏင့္လမ
ူ ဖ
ႈ ႕ြံ ၿဖိ းတိးု တက္ေရးအဖြ႕ြဲ

သည္

ျမန္မမာႏု္ိင္ငံ၏

လူမႈစးပြမး

တိုးတက္ေျပမင္းလြဲေရးအတြက္ရည္ရြယ္ေသမ သးျခမးလြတ္လပ္သည့္ သုေတသနာႏင့္ အတိုင္ပင္ခံအဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
စင္တမသည္ စးပြမးေရးက႑ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈ၊ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရး၊ ေရရည္တည္တံ့ခိုင္ၿမြဲေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးာႏင့္
အုပ္ခ ပ္မႈစနစ္ ေကမင္းမ မးစေသမ က႑မ မးတြင္ သက္ဆိုင္သူမ မးကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေသမ မူဝါဒေရးရမ သုေတသနလုပ္ငန္းမ မးကို
ေဆမင္ရြက္လ က္

ရိသည္။

ထို႔အျပင္လက္ရိျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင္

ပါဝင္ေဆမင္ရြက္ေနၾကေသမ

အဓိကအေရးပါသည့္ အင္စတက းရင္းမ မးာႏင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအတြက္လည္း ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျခင္း ာႏင့္ ပညမေရးဆိုင္ရမ
ဝန္ေဆမင္မႈမ မးကို ေဆမင္ရြက္ေပး လ က္ရိသည္။
အမရေဖမင္ေဒရင္း (The Asia Foundation) သည္ အက ိးအျမတ္မယူသည့္ ာႏုိင္ငံတကမ ဖံြ႔ၿဖိ းေရးအဖြဲ႔အ
ြ စည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပး
အရိန္အဟုန္ျဖင့္

ဖံြ႔ၿဖိ းတုိးတက္ေနသည့္

အမရေဒသရိ

လူမ မး၏

လူေနမႈဘဝျမႇင့တ
္ င္ေပးသည့္

လုပ္ငန္းမ မးကုိ

ေဆမင္ရြက္လ က္ရိပါသည္။ ဆယ္စုာႏစ္ ေျခမက္ာႏစ္ၾကမ ကမလအတြင္း ရရိထမးသည့္ လုပ္ငန္းာႏင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႔အႀကံ မ မး
တုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရမစုတင
ြ ္ အမရေဒသတြင္း ေတြ႔ႀကံ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ မးျဖစ္ေသမ စမံအုပ္ခ ပ္မႈာႏင့္ ဥပေဒ၊
စးပြမးေရးဖံြ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈ၊ အမ ိးသမး စြမ္းေဆမင္ရည္ျမင့္မမးေရး၊ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္နင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ေရး
လုပ္ငန္းမ မးကုိ လုပ္ေဆမင္လ က္ ရိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစအစဥ္ာႏင့္ ပညမရပ္ဆုိင္ရမ အျပန္အလန္ဖလယ္မႈမ မးကုိပါ
ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

အမရေဒသ

ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္

႐ုံးုံးခ ပ္တည္ရိၿပး

ၿငိမ္းခ မ္း၊

တရမးမ တကမ

အမရာႏုိင္ငံေပါင္း

(၁၈)

ဖံြ႔ၿဖိ းသမယမေရးအတြက္
ာႏုိင္ငံာႏင့္

ဝါရင္တန္၊

ကူညေဆမင္ရြက္လ က္ရိပါသည္။
ဒ

စ

တုိ႔တြင္

႐ုံးုံးမ မးရိပါသည္။

အမရေဖမင္ေဒးရင္းသည္ အစုိးရဌမနဆုိင္ရမာႏင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ မးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ မးတြဲဖ
ြ က္လုပ္ေဆမင္ကမ၊ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမး
ာႏစ္ာႏုိင္ငံာႏင့္

ာႏုိင္ငံေပါင္းစုပ
ံ ါဝင္ေသမ

ဖံြ႔ၿဖိ းေရးအဖြဲ႔အ
ြ စည္းမ မး၊

ေဖမင္ေဒးရင္းမ မး၊

ေကမ္ပိုေရးရင္းမ မး

ာႏင့္

တစ္သးပုဂၢလအလ ရင္မ မးမ လက္ခံရရိပါသည္။
အက္ရင္ေအ့ဒ္ ျမန္မမ သည္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအေျချပ ခ ဥ္းကပ္နည္းကိသ
ု ံုးၿပး ေဘးျဖစ္အလြယ္ဆံုးသူမ မး၊ အမ ိးသမးမ မးာႏင့္ လူငယ္
မ မး၏ စြမ္းေဆမင္ာႏုိင္မႈမ မးာႏင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈတို႔ကို ျမင့္မမးေစရန္ေဆမင္ရြက္ေပးလ က္ရိသည္။ ျမန္မမာႏိုငင
္ ံတင
ြ ္ ၂ဝဝ၆ ခုာႏစ္မစ၍
လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ခၿြဲ့ ပး အမ ိးသမးအခြင့္အေရး၊ အုပ္ခ ပ္မႈစနစ္ာႏင့္ ေဘးအာႏၲရမယ္အက ိးဆက္ေလ မ့ခ ေရး ထိက
ု ့သ
ြဲ ို႔ေသမ
က႑မ မး

တြင္

ေဆမင္ရြက္ေနေသမ
ေထမက္ပံ့မႈ၊

အစိုးရအလႊမအဆင့္ဆင့္၌
အဖြ႕ြဲ အစည္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈ

ထိေတြ႕ၿပးလုပ္ငန္းမ မး

ေလ မ့ခ ျခင္းာႏင့္

မူဝါဒေရးရမ

အေျပမင္းအလြဲမ မးျဖစ္ေပၚေအမင္

အစိုးရစနစ္အတြငး္ ထြဲ၌လည္း

ဘတ္ဂ က္ပြင့္လင္းျမင္သမမႈ၊

တမဝန္ခံတမဝန္ယူမႈဆိုင္ရမကိစၥမ မးအတြက္

ေဆမင္ရြက္လ က္ရိပါသည္။

လက္ရိအခ ိန္တင
ြ ္

တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္

အက္ရင္ေအ့ဒ္

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑မ

သက္ဆိုင္သူမ မးအမးလံုးာႏင့္
ျမန္မမသည္

ာႏိုင္ငံတဝမ္း

ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကး ၁၃ ခုတို႔မ လူေပါင္း ၆ဝဝဝဝဝ ေက မ္တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ေပးလ က္ရိပါသည္။

အမမ
ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း-

စးပြမးေရးာႏင့္

လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြ႕ြဲ ာႏင့္

အမရေဖမင္ေဒးရင္းတိ႔သ
ု ည္

ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးာႏင့္ ေဒသာႏၲရအဆင့္အုပ္ခ ပ္ေရးစနစ္ သုေတသနစမစဥ္မ မး (Subnational Governance in
Myanmar Discussion Paper Series) မ နဝမေျမမက္စမစဥ္ျဖစ္ေသမ ယခုစမတမ္းကို အက္ရင္ေအ့ဒ္ျမန္မမာႏင့္ပူးေပါင္းၿပး
ဝမ္းေျမမက္စြမျဖင့္ ျဖန္႔ခ ိအပ္ပါသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ျဖစ္ထန
ြ ္းေနေသမအေျပမင္းအလြဲမ မး၏ အရိ္န္သည္ျမန္ဆန္ၿပး အၿမြဲတမ္းေျပမင္းလြဲျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈ
ေလ မ့ခ ေရးာႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္ခ ပ္ေရးတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ေရရည္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးာႏင့္ အစိုးရ၏ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးအစအစဥ္မ မးအတြက္
အလြန္အေရးပါေသမ ကိစၥရပ္မ မးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးာႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္ခ ပ္ေရးတိ႔ာႏ
ု င့္ဆက္စပ္သည့္
ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးက႑မ မးအတြက္ အခ ိန္ာႏင့္တေျပးညေဆမင္ရြကမ
္ ည့္သုေတသနမ မးာႏင့္ ေလ့လမဆန္းစစ္မႈမ မးအေရးတႀကး
လိုအပ္လ က္ရိသည္။ ယခုသုေတသန ေဆြးောႏြးခ က္စမတမ္းမ မးသည္ အမရေဖမင္ေဒးရင္းာႏင့္ MDRI-CESD တို႔အၾကမး ကမလရည္
ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မမ
ႈ

ေပၚထြကခ
္ ြဲ့ၿပး

စးပြမးေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၊
ေဒသာႏၲရအဆင့္

အမ ိးသမးအဆင့္ာႏင့္

ဖြံ႔ၿဖိ းေရးမိတ္ဖက္အဖြ႕ြဲ မ မးာႏင့္

ေဒသာႏၲရအဆင့္မဝ
ူ ါဒခ မတ္သူမ မး၊

အျခမးစိတ္ပါဝင္စမးသူမ မးအမးလံုးကို

အုပ္ခ ပ္ေရးကိစၥရပ္မ မးာႏင့္ပတ္သက္ေသမ

သုေတသနေတြ႕ရိခ က္မ မးကို

အရပ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၊
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးာႏင့္
မ ေဝေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယခုသုေတသနေတြ႕ရိခ က္မ မးသည္ အထူးသျဖင့္ မူဝါဒခ မတ္ေရးာႏင့္ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးတိ႔တ
ု င
ြ ္ တိုက္႐ုံးိုက္အေထမက္အပံ့ျဖစ္
ေစပါလိမ့မ
္ ည္။
တစ္ေန႔တျခမး အေရအတြက္မ မးျပမးလမေနေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ ‘ေအမက္ေျခမအစျပ ေသမ
စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္း’ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ တြန္းအမးေပးကူညလ က္ရိသည္။ ယခုအစရင္ခံစမသည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏

စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မ၌

ာႏုိင္ငံတကမအေလ့အက င့္ေကမင္းမ မးကို

သမုိင္းအက ဥ္းာႏင့္

ဘ႑မေရးက႑

အဓိကက ေသမ

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းာႏင့္

ၿခံ ငံုသံုးသပ္ရန္၊

ရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ခုခ င္းစကို

ျမန္မမာႏုိင္ငံရိ

သံုးသပ္ေဆြးောႏြးသြမးရန္ာႏင့္

ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္ေရးဆြြဲမႈမ မးအေပၚ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ထိုရန္ပံုေငြမ မးက

မည္သို႔အက ိးသက္ေရမက္

ာႏုိင္သည္ကို ခြဲျြ ခမ္း စိတ္ျဖမတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤစမတမ္းအတြက္ လိုအပ္ေသမရန္ပုေ
ံ ငြကို ၿဗိတ္န
ိ ္ာႏို္င္ငံ ာႏိုင္ငံတကမဖြံ႕ၿဖိ းေရးဌမန (DFID)၊ အမရေဖမင္ေဒးရင္းာႏင့္ အက္ရင္ေအ့ဒ္
ျမန္မမတို႔ကေထမက္ပံ့ေပးပါသည္။ စမတမ္းတြင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ ထင္ျမင္သုးံ သပ္ခ က္မ မးသည္ ကမယကံရင္စမေရးသူမ မး၏
ထင္ျမင္ခ က္မ မးသမျဖစ္ၿပး DFID၊ MDRI-CESD ာႏင့္ အမရေဖမင္ေဒးရင္းာႏင့္ အက္ရင္ေအ့ဒ္ ျမန္မမတိ႔၏
ု သေဘမထမးမ မးျဖစ္သည္
ဟုမဆိုာႏိုင္ပါ။

ေဒါက္တမေဇမ္ဥး

ေဒါက္တမကင္(မ္)နင္း

ရဟပ္ အဒင္ အမမက္

အမႈေဆမင္ဒါ႐ုံးိက
ု တ
္ မ

ျမန္မမာႏုိငင
္ ဌ
ံ မေနကိယ
ု စ
္ မးလယ္

ျမန္မမာႏုိငင
္ ဆ
ံ င
ို ရ
္ မ ၫႊနၾ္ ကမးေရးမ း

MDRI-CESD

အမရေဖမင္ေဒးရင္း

အက္ရင္ေအ့ဒ္ ျမန္မမ
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အစရင္ခစ
ံ မ အာႏစ္ခ ပ္
သုေတသနရည္ရယ
ြ ခ
္ က္
၂ဝ၁၁ ခုာႏစ္မစ၍ ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္ ‘လူထုဗဟိုျပ ’ ၿပး ‘ေအမက္ေျခမစတင္’ သည့္ အစိုးရစမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းာႏင့္ ဘတ္ဂ က္
ျပင္ဆင္ျခင္းမ မးကို ျမႇင့တ
္ င္ာႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုုပင
္ န္းဆိုင္ရမ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈအမ မးအျပမးကို စတင္အေကမင္အထည္
ေဖမ္္ေဆမင္ ရြက္ခြဲ့သည္။ ယင္းျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးသည္ ရပ္ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးကို ေဖမ္ထုတ္ၿပး ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ရန္
အတြက္ရည္ရြယ္ေသမ
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

တည္ေထမင္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပး
ပတ္သက္ေသမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး

ယင္းတို႔ကိုစမံခန္႔ခြဲြသည့္

လ င္ျမန္ေသမအရိန္အဟုန္ျဖင့္

သုေတသနမ မး

တည္ေထမင္ာႏို္င္ေစရန္လည္း

ဖန္တးေပးသည္။

အင္စတက းရင္းမ မးသည္လည္း

ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေနၾကသည္။

မရိသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုသုေတသန၏

ျမန္မမာႏုိုင္ငံအတြင္းရိ

မၾကမေသးမကမ

စတင္

လက္ရိအခ ိန္အထိ

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

ရည္ရြယ္ခ က္မ မးမမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ပတ္သက္ၿပး ာႏုိင္ငတ
ံ ကမမ အေကမင္းဆံုးလုပ္ကို္င္ေဆမင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ မးာႏင့္ ေယဘုယ သံုးစြမ
ြဲ ႈပံုစံမ မးကို
ၿခံ ငံုနမးလည္သေဘမေပါက္ေစရန္၊

ျမန္မမာႏိ္ုင္ငံတင
ြ ္

ေဒသခံလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို

မည္ကြဲ့သ႔ဆ
ို န္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ၿပး

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ခ ိတ္ဆက္ေနသည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လမသိရိရန္၊ ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ အဆေလ မ္ဆံုးေသမ ေဒသာႏၲရ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအေၾကမင္းကို ၿခံ ငံုသံုးသပ္ရန္ာႏင့္ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြမ မးေၾကမင့္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းာႏင့္
ေဒသဖြံ႕ြ ၿဖိ းေရးအစအစဥ္ေရးဆြြဲျခင္းမ မးအေပၚ မည္က့ြဲ သို႔သက္ေရမက္ေစသည္ကို ျခံ ငံုသံုးသပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အျခမးာႏိုငင
္ မ
ံ မးရိ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး- ၿခံ ငံုသုးံ သပ္ခ က္
အာႏစ္သမရအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးမမ အစိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္းအဆင့္ဆင့္အၾကမး ရန္ပုေ
ံ ငြလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပး
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမလူထုထံသ႔တ
ို ုိက္႐ုံးိုက္လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔လေ
ႊြဲ ျပမင္းေပးျခင္း
ျဖင့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ရပ္ရမြ လူထုတို႔တြင္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္မ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑မေရးအရ
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုငခ
္ ြင့္ အတိုင္းအတမတစ္ခုအထိ ရရိလမၾကၿပး၊ ၎တို႔၏ အမန္တကယ္လိုအပ္ခ က္ာႏင့္ စမံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈ
စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးာႏင့္ လိုက္ေလ မညေထြျဖစ္ေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးေပၚထြက္လမေရးကို ဥးတည္သည္။ ဘ႑မေရးအရ
တိ္ုက္႐ုံးိုက္ရန္ပုေ
ံ ငြလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဘ႑မေငြေထမက္ပံ့မႈပုစ
ံ ံတင
ြ ္ ေရး႐ုံးိုး
အစဥ္အလမအတိုင္း ဝန္ႀကးဌမနမ မးမ အဆင့္ဆင့္လႊြဲေျပမင္းသည့္ပံုစအ
ံ စမး ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို အလ င္အျမန္အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ ထမး
ေပးသည့္ပံုစံကို အမးေပးျမႇင့တ
္ င္သည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ တံတမးငယ္မ မးာႏင့္ ရြမခ င္းဆက္
လမ္းမ မးစေသမ အေသးစမးအေျခခံအေဆမက္အဥးစမံခ က္မ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ေပးေလ့ရိသည္။ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာႏင့္ ေရသြယ္
စမံကိန္းမ မးမမလည္း အေတြ႕ရမ မးေသမ ပံုစံမ မးျဖစ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုသံုး၍ စမံခ က္အငယ္စမးမ မးကို
သးသန္႔ရန္ပုေ
ံ ငြ ေထမက္ပံ့ာႏုိင္သည္မန္ေသမ္လည္း အႀကးစမးစမံခ က္မ မးကိုမူ ဌမနဆိုင္ရမမ မးာႏင့္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးမတစ္ဆင့္
ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊

ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးျခင္းာႏင့္

စမံခန္႔ချြြဲ ခင္းမ မးကို

ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ရသည္။

ထိုသို႔မေဆမင္ရြက္ပါက

က႑စံုစမံကိန္း ေရးဆြြဲေရးတြင္ အခက္အခြဲမ မးစြမႀကံ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဌမနဆို္င္ရမမ မး၏
ေရရည္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးကို

အောႏမက္အယက္ျဖစ္ေစၿပး

ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္

ရပ္ရြမလူထုတြင္လည္း

၎တို႔၏

နည္းပညမစြမ္းေဆမင္ရည္ အကန္႔အသတ္ထက္ ေက မ္လန
ြ ္ေနေသမ စမံခ က္ႀကးမ မးေၾကမင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးာႏင့္ အံဝင္ဂြင္က ျဖစ္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ရသည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္
ာႏိုင္ရန္အတြက္

ထုိရန္ပံုေငြမ မးကိုေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္

ေကမ္မတတို႔၏

ေစမင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ုံးႈမႈေအမက္တြင္

ေဒသတြင္းမေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမ

စမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္လသ
ို ည္။

ထို႔အျပင္

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈ

ေဒသလိုအပ္ခ က္ာႏင့္

ေဆမင္ရြက္ရန္

အလမးအလမရိေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုေဖမ္ထုတ္မည့္ စနစ္မ မးသည္ ရပ္ရြမအတြင္းရိ ဆင္းရြဲာႏြမ္းပါးသူမ မးာႏင့္
အထူးလိုအပ္ခ က္

ရိသူမ မး၏

လိုအပ္ခ က္မ မးကိုပါ

ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမးေဆမင္ရြကာႏ
္ ိုင္ရန္

ပံုမန္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးထမးရိရန္

လိအ
ု ပ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတြင္ ရန္ပုေ
ံ ငြလုပ္ငန္းမ မးာႏင့္ ပတ္သက္ၿပး လူထုသိနမးလည္မႈကို ျမႇင့တ
္ င္ေပးမည့္
အစအစဥ္မ မးေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ရန္ ရန္ပုေ
ံ ငြအနည္းငယ္ခန္႔ကို သးသန္႔ဖယ္ထမးသင့္သည္။ ရပ္ရြမလူထုသည္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္၏
လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးာႏင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ မး

ကိုေကမင္းစြမသိရိနမးလည္မသမ

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈတင
ြ ္

အမန္တကယ္ပါဝင္

ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပး ထိေရမက္ေသမ ေစမင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈအခန္းက႑ကိုလည္း ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရမတြင္
ရပ္ရြမလူထုကို စည္း႐ုံးံုးလံႈ႔ေဆမ္ရမ၌ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏အခန္းက႑က မ မးစြမအေရးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသာႏၲရ

i

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ဘ႑မေရးအခ က္အလက္မ မးကို ျပည္သူလူထု အလြယ္အတူၾကည့္႐ုံးႈေလ့လမာႏိုင္ေစရန္ ေဆမင္ရြက္ထမးရိ
ရမည္။

ျမန္မမာႏိုငင
္ အ
ံ တြငး္ ရိ အဓိကက ေသမ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသံုးမ ိးတို႔သည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ
အဝမ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသံုးမ ိးျဖစ္သည္။1 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြာႏစ္မ ိးတို႔သည္

အထက္တင
ြ ္ေဖမ္ျပထမးေသမ

လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္မႈေဖမ္ထုတ္မႈစနစ္မ မးအေပၚအေျခခံၿပး

စမံခ က္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္း ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုအဆင့္ေကမ္မတမ မးက အဓိကအခန္းက႑မ မးမ ပါဝင္ေဆမင္ရြက္
ၾကသည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမမမူ

အထက္ပါာႏစ္မ ိးာႏင့္ယဥ္လႇ င္

ပမမဏေသးငယ္ၿပး

အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရး

ဥးစးဌမန မ အဓိကစမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္။
သို႔ရမတြင္ အဆိုပါရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည့္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို ေပၚေပါက္လမေစေသမ အလြန္လ င္ျမန္သည့္ျပ ျပင္
ေျပမင္းလြဲေရးမ မးေၾကမင့္

အျခမးတစ္ဖက္တြင္

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရး၊

အထူးသျဖင့္

ရပ္ရြမလူထုပါဝင္ေရးာႏင့္ပတ္သက္သည့္

တရမးဝင္လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းမ မး ေကမင္းစြမရိမေနသည့္ ျပႆနမာႏင့္လည္းရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပမမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္
ပတ္သက္သည့္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကို ဥပေဒတြင္ျပဌမန္းထမးေသမ္လည္း စမံခ က္ေရြးခ ယ္ေရးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မး
မမမူ ေဝဝါးလ က္ပင္ရိသည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရမလႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မး၏ ာႏုိင္ငံေရးရည္မန္းခ က္အတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြကို
အသံုးမခ ာႏိုင္ေအမင္ကမကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ မးလည္း ေကမင္းစြမရိမေနေပ။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးအမး အစိုးရ
ရန္ပုေ
ံ ငြကို တိုက္႐ုံးိုက္စမံခန႔္ခမ
ြြဲ ႈေပးထမးသျဖင့္ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ဥပေဒျပ ေရးာႏင့္ အုပ္ခ ပ္ေရးက႑ၾကမးမစည္းကို ေဝဝါးသြမးေစ
သည္။ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြသည္ လြြဲမမးေသမာႏုိင္ငံေရးမက္လုးံ မ မးကိုျဖစ္ေပၚေစၿပး၊ အျခမးာႏိုင္ငံမ မးတြင္ မြဲဝယ္ျခင္းမ မး၊ ာႏို္င္ငံေရးအရ
ဆရမတပည့္ေမြး၊ အုပ္စုဖ႕ြြဲ သည့္ အေလ့အက င့္ဆိုးမ မးကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကမင္းလည္း ေတြ႕ရိရသည္။
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမမ ပိုမိုေဝဝါးၿပးတိတိက က
ထုတ္ျပန္ထမးျခင္းမရိသျဖင့္

ျမန္မမာႏုိင္ငံတဝမ္း

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္

ကြြဲလခ
ြြဲ က္မ မးစြမကို

ေတြ႕ရိရသည္။

ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြ

ာႏစ္မ ိးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး သးျခမးဥပေဒျပဌမန္းထမးျခင္းမ ိးမရိသျဖင့္ အကယ္၍ လမမည့္ေရြးေကမက္ပတ
ြြဲ င
ြ ္ အစိုးရေျပမင္းလြဲသမြ း ပါက
ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ျခင္းရ/ိ မရိ

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမးလံုးအတြက္

မေသခ မေပ။

အေသးစိတ္က ၿပး

ထိ႔ေ
ု ၾကမင့္

ျမန္မမာႏုိင္ငံအတြင္းရိ

တရမးဝင္ေရးဆြြဲထမးေသမ

ေက းလက္ေဒသ

လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးရိရန္

အလြန္

အေရးႀကးသည္။ ယင္းတို႔တင
ြ ္ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏင့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မး
အမးလံုး အတြက္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏင့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးကို ေရးဆြြဲသတ္မတ္ထမးရမည္။ အျခမးအေရးႀကးေသမ အခ က္မမ
ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြျြဲ ခင္းာႏင့္ပတ္သက္သည့္ ေနမက္ဆံုးအဆံံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အမဏမပိုင္မ မးာႏင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုထံတြင္
မရိ ဟူေသမအခ က္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္ ေနမက္ဆံုး
အဆံုးအျဖတ္သည္ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးထံတင
ြ ္ရိသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္သည့္ေနမက္ဆံုး
အဆံုးအျဖတ္မမ

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္ရိေသမ္လည္း

အုပ္ခ ပ္ေရးက႑တြင္မရိပြဲ

ဥပေဒျပ ေရးက႑ေအမက္တြင္ရိေနသည္။

ထို႔ေၾကမင့္ အဆိုပါရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမးလံုးသည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးဆိုေသမ တိက သည့္ နည္းပညမအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္ကို
အတိအက လိုက္နမျခင္းမရိၾကေၾကမင္းေတြြ႕ရသည္။
အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ (National Community Driven Development Project (NCDDP)) ာႏင့္
ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းအစအစဥ္ (Village Development Plan (VDP)) တို႔မမလည္း ပမမဏမေသးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ကနဥးအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈအဆင့္တင
ြ ္သမရိၾကေသးေသမ္လည္း ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မး
ကို အက ယ္အျပန္႔တိုးခ ြဲ႕တည္ေထမင္မည့္ အစအစဥ္မ မးရိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မမာႏုိုင္ငံရိအျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပုေ
ံ ငြ
စနစ္မ မးာႏင့္မတူညေသမအခ က္မမ ၎တို႔တင
ြ ္ လိုအပ္ခ က္သတ္မတ္ေဖမ္ထုတ္ေရးစနစ္မ မးသတ္သတ္မတ္မတ္ရိေနၿပး ရန္ပုေ
ံ ငြ
စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈစနစ္မ မးတြင္လည္း ကြြဲျပမးျခမးနမးေနျခင္းျဖစ္သည္။

1

ယခုသုေတသနတြင္အျခမးေသမ ေဒသာႏၱရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကိုလည္း ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ သို႔ရမတြင္၎တို႔သည္ ပထဝနယ္ေျမအကန္႔

အသတ္ာႏင့္သမေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပး စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈပံုစံမ မးမမလည္း အစဥ္အလမ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏင့္ ကြမျခမးသည္။ အထက္တြင္ ေဖမ္ျပ ထမးေသမ
ရန္ပံုေငြသံုးမ ိးသည္ပင္လ င္ အဆိုပါတင္းက ပ္ေသမ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္္မ မးကို အျပည့္အဝလိုက္နမာႏုိင္ျခင္းမရိပါ။ အထူးသျဖင့္ ရန္ပံုေငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္
ေနမက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းတြင္ မရိေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။

ii

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသးျခမးစ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းႀကးထြမးလမသည္ာႏင့္အမ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအခ င္းခ င္းေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းမႈရိရန္လည္း အေရး
ႀကးလမသည္။ ယင္းတို႔သည္ သးျခမးစေပၚေပါက္ဖြံ႕ၿဖိ းလမၾကျခင္းျဖစ္ၿပး ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးတစ္ခု၏ အခ င္းခ င္းတြြဲစပ္ေနေသမ
အစိတ္အပိုင္းမ မးအျဖစ္ေပၚေပါက္လမၾကျခင္းမဟုတ္ေပ။

အက ိးဆက္အေနာႏင့္

သည္

ယင္းတို႔ကိုစမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္မူ

အမန္တကယ္က ယ္ျပန္႔ႀကးမမးလမေသမ္လည္း

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး

ႀကးမမးလမေနသည္ကိုလည္း

ေတြ႕ရသည္။

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏အဝန္းအဝိုင္း
တစ္ေက မင္းတစ္ဂါထမျဖစ္ေနၿပး

သးျခမးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္

ပိုမို

သးျခမးစမံခန႔္ခမ
ြြဲ ႈစနစ္မ မးကိုထမးရိ

ျခင္းေၾကမင့္ လိုအပ္ခ က္ ေဖမ္ထုတ္ရမတြင္ ထပ္ေနျခင္းမ မးကိုျဖစ္ေစၿပး ေဒသေခါင္းေဆမင္မ မး အတြက္လည္း မလိုလမးအပ္ေသမ
စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝ
ႈ န္ထုပ္ဝန္ပိုး မ မးကိုျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ာႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ာႏုိင္ေခ ရိပါက မတူညေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
အမးလံုးကို

စုစည္းထမးာႏိုင္မည့္

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္မႈစနစ္မ မးာႏင့္

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈစနစ္တည္ေဆမက္ပံုမ မး

ေပၚထြက္လမေစရန္

တြန္းအမးေပးေဆမင္ရြက္သင့္္သည္။

ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ဘတ္ဂ က္ေထမက္ပေ
ံ့ ပးသည့္ စနစ္
သုေတသနေတြ႕ရိခ က္မ မးအရ သက္ဆိုင္ရမ ဝန္ႀကးဌမနာႏင့္ ဌမနမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ေအမက္တင
ြ ္ရိၿပး ယင္းတို႔၏ စမံအုပ္ခ ပ္မႈကို
ခံရေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး ‘ရန္ပုေ
ံ ငြ’ အမ မးအျပမးရိေနေၾကမင္း ေလ့လမေတြ႕ရိရသည္။ ၎တို႔အနက္မအမ မးအျပမးသည္ တစ္ျပည္လံုး
တြင္မတည္ရိပြဲ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈမမလည္း သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကးဌမန၏ ဌမနတြင္းစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈသမ ျဖစ္ေနေလ့ရိသည္။ ယင္းအမ ိးအစမးမ ရန္ပံု
ေငြပမမဏအတန္အသင့္ႀကးမမးၿပး တစ္ျပည္လံုးတြင္ ပ ံ႕ာႏံ႔ေတြ႕ရိရေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြာႏစ္မ ိးမမ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရး
ဥးစးဌမနလက္ေအမက္ရိ

ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္

သမဝါယမဝန္ႀကးဌမနလက္ေအမက္ရိ

စိုက္ပ ိးစရိတ္ေခ းေငြအစအစဥ္တ႔ို

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြာႏစ္မ ိးစလံုးမမ ေက းရြမအဆင့္ေနျပည္သူမ မးအတြက္ ေခ းေငြအရင္းအျမစ္မ မးသမျဖစ္ၿပး ေက းလက္
ဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးအတြက္

ရန္ပုေ
ံ ငြမဟုတ္ေခ ။

ယင္းတို႔သည္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးဟူသည့္

တင္းက ပ္ေသမ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္ ာႏင့္ အတိအက မကိုက္ညေသမ္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေပၚ သက္ေရမက္မႈႀကးႀကးမမးမမးရိာႏိုင္ၿပး ေက းရြမာႏင့္
ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ဥးေဆမင္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ဝ
ႈ န္ထုပ္ဝန္ပိုး အပိုထပ္ေဆမင္းေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ အ
ႈ ဖြ႕ြဲ မ မးာႏင့္ ေဒသလိအ
ု ပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထတ
ု ျ္ ခင္း
အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရမြ အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ာႏင့္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းအစအစဥ္တ႔မ
ို အပ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေဒသာႏၲရ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

(တရမးဝင္သတ္မတ္ေပးထမးျခင္းမရိေသမ္လည္း)

စမံခန္႔ခြဲြေနေသမအဖြြဲ႕အစည္းမမ

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ျဖစ္သည္။2 ယင္းကို ေက းရြမအုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတက အေထမက္အကူျပ ေပး
သည္။ အခ ိ႕ေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို စမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္အတြက္ သးျခမးဖြ႕ြဲ စည္းေပးထမးေသမ ေကမ္မတမ မးလည္းရိ
ေသးသည္။ သို႔ေသမ္ ယင္းတို႔၏ေကမ္မတဝင္မ မးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတဝင္မ မး ျပန္ပါေနတတ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္
ာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုအဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးသည္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္မ မးကို မည္ကြဲ့သုိ႔ေဖမ္ထုတ္သင့္
ေၾကမင္း အတိအက အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈမ မးမရိေသမ္လည္း ရပ္ရြမလူထု၏ သေဘမထမးမ မးကို တိုက္႐ုံးိုက္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္
ေက းရြမအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ရပ္ကက
ြ ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးမ တစ္ဆင့္ရယူျခင္းစသည္တို႔ကို က င့္သံုးေလ့ရိသည္။
ရပ္ရြမအတြင္းရိ လူတစ္ဥးခ င္းစာႏင့္ အုပ္စုမ မးသည္ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးသို႔ မိမိတို႔
၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို စမရင္းျပ စုတင္ျပရသည္။ ယင္းအဖြ႕ြဲ အစည္းာႏစ္ခသ
ု ည္မၾကမခဏဆိုသလိုအခ င္းခ င္းလက္တြဲေ
ြ ဆမင္ရြက္ေလ့
ရိၿပး လိုအပ္ခ က္မ မးကို စမံခ က္အဆိုျပ လႊမပံုစံေျပမင္းလြဲေရးသမးရသည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၊ ာႏိုင္ငံေရး
ပါတမ မးာႏင့္ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္စသည္တို႔၏အကူအညျဖင့္ ရပ္ရြမလူထုကိုယ္တိုင္ေရးဆြြဲတင္ျပေသမ အဆိုျပ လႊမမ မးကို
လည္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရသည္။ ယင္းသည္ ထပ္ျပန္တလြဲလြဲေဆမင္ရက
ြ ္ရေသမ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ချု ဖစ္ၿပး၊ ရပ္ရြမလူထုာႏင့္တိုင္ပင္ၿပး
မေဆမင္ရြက္ရေလ့ရိသည္။ အဆံုးသတ္ရည္ရြယ္ခ က္မမ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္စုေပါင္းစမံခ က္အဆိုျပ လႊမတစ္ေစမင္ ျဖစ္လမေရးပင္ျဖစ္
သည္။
ယင္းသို႔ လိုအပ္ခ က္ေလ့့လမေဖမ္ထုတ္သည့္ျဖစ္စဥ္ရျိ ခင္းမမ အစေကမင္းျခင္းျဖစ္ေသမ္လည္း ျဖစ္စဥ္မမ တသမတ္တည္းပံုေသ
မဟုတ္ေနပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မတ္ရမတြင္ ရပ္ရြမလူထုတက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ျခင္းလည္း အမးနည္းသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြ
2

ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတသည္ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံကိန္းျဖစ္စဥ္မ မးတြင္ အေရးႀကးေသမအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနတတ္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း

ၿမိ ႕နယ္အလုိက္ကြြဲျပမးျခမးနမးသည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတသည္ ျပည္သူ လိုအပ္ခ က္ကိုဆံုးျဖတ္ၿပး
ဥးစမးေပးအဆုိတင္သြင္းလႊမကို ေရးဆြသ
ြဲ ည္။ ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတသည္ ၿမိ ႕ျပအတြင္းမမရိေသမ စမံကိန္းမ မးထပ္မသြမးေစရန္
ဥးစမးေပးစမံခ က္အဆုိတင္သြင္းလႊမကို ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။

iii

အမ ိးမ ိး၏

အသံုးျပ ပံု၊ အဆိုျပ လႊမစစစ္ေရြးခ ယ္သည့္

တည္ေထမင္ထမးေသမ

စနစ္မ မး၊

စံခ ိန္စံၫန
ႊ ္းမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ာႏုိင္ေစမည့္ စနစ္တက

အခြင့္အလမ္းနိမ့္ပါးသူမ မး၏

ရပ္ရြမလူထုပိုမို

နမးလည္သေဘမေပါက္ေအမင္ေဆမင္ရြကာႏ
္ ုိင္ပါက

လမာႏုိင္သည္။

အမ ိးသမးအဆင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္

သးျခမးအစအမံမ မးစသည္တို႔ကို

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္သည့္စနစ္

ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္တြင္ေရးဆြြဲက င့္သံုးေနေသမ

ပိုမိုတုိးတက္ေကမင္းမြန္
လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမမ

စံနမူနမေကမင္းမ မးျဖစ္လမာႏုိင္ သည္။

ဘ႑မေရးက႑ ဗဟိခ
ု ပ္ကင
ို မ
္ ေ
ႈ လ မ့ခ ေရးအေပၚ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ သက္ေရမက္မႈ
လက္ရိအခ ိန္အထိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးနင့္ ယင္းတို႔ကို ဘ႑မေငြေထမက္ပံ့သည့္ စနစ္မ မးသည္ တရမးဝင္အတိအက
သတ္မတ္ေခၚဆိုပါက

ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚ

သက္ေရမက္မႈမရိသေလမက္္နည္းပါးသည္။

ပထမ

အခ က္မမ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္စုစုေပါင္းအစိုးရအသံုးစရိတ္ာႏင့္ ာႏိႈင္းယဥ္လ င္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ပမမဏမမ နည္းပါးေသမ
ေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ က္မမ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ အၿပးသတ္အဆံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ ပ္
ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္ ေကမ္မတမ မး၏လုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ ျပင္ဘက္တင
ြ ္ ရိေနေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။
အခ ိ႕ေသမေဒသမ မးတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခ ိန္မစၿပး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ပမမဏ သိသိသမသမ တိုးတက္မ မးျပမး
လမသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သို႔ရမတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးက ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အစိုးရအသံုးစရိတ္၏အမ မးစုျဖစ္ေနျခင္းမမ
ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏

လက္ရိအေနအထမးာႏင့္ၾကည့္လ င္

အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မမ

ေသးငယ္ေသမ

မလိုလမးအပ္သလို

အက ိးေက းဇူးလည္း

ရပ္ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးအတြက္

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

မမ မးလျပန္ေခ ။

ယင္းတို႔၏

အလ င္အျမန္ခ ထမးေပးရန္သမ

ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယင္းတို႔သည္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးာႏင့္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးမေဆမင္ရြက္သည့္ စမံခ က္ႀကးမ မးာႏင့္ လိုက္ေလ မ
ညေထြျဖစ္ရန္သမလိုအပ္ၿပး ထိုစမံခ က္ႀကးမ မးကို အစမးထိုးျခင္းမျဖစ္ရေပ။ ထို႔အျပင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ း ေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၌ ယင္းတို႔၏
ဘ႑မေရးအရသက္ေရမက္မႈထက္

ပိုမိုႀကးမမးေသမ

အျခမးသက္ေရမက္မႈမ မးလည္း

ရိသည္။

ေကမင္းမြန္စြမ

စမံေရးဆြြဲၿပး

စစ္မန္ေသမလူထုပါဝင္မႈအေပၚ အေျခခံပါက ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ရပ္ရမြ လူထုာႏင့္ အစိုးရ အၾကမး အျပန္အလန္
ယံၾု ကည္မႈကတ
ို ည္ေဆမက္ေပးာႏိုင္သည္။
ကြဲ့သို႔ေသမ

ာႏုိင္ငံမ မးတြင္

ထိုအခ က္သည္

အလြန္အေရးႀကးသည္။

ပဋိပကၡဒဏ္ခံစမးခြဲ့ရေသမေဒသမ မးစြမ

ထို႔ေၾကမင့္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏

ရိေနသည့္

ျမန္မမာႏိုင္ငံ

ရည္မန္းခ က္ပန္းတိုင္မမ

စုစုေပါင္းရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏတိုးေရးမဟုတ္ေစရပြဲ လူထုအသိပညမျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ေရး၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးာႏင့္
ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးမ မးတြင္ ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့တ
္ င္ျခင္းစသည္တို႔အတြက္သမ ျဖစ္သင့္္သည္။
ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚသက္ေရမက္မႈကို စဥ္းစမးတိုင္းတမရမတြင္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ
ပိုင္ခြင့က
္ ိုလည္း ထည့္သင
ြ ္းေလ့ရိသည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမ အစအစဥ္မ မးသတ္မတ္ရမတြင္
ရပ္ရြမလူထုနင့္ ၿမိ ႕နယ္အမဏမပိုငမ
္ မးကို ဘ႑မေရးအရ ဆံုးျဖတ္လုပ္ပို္င္ခြင့ပ
္ ိုေပးထမးသင့္သည္။ ထိုေၾကမင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြျြဲ ခင္း
ဆိုင္ရမ

အၿပးသတ္အဆံုးအျဖတ္ကို

မဟုတ္ေသမ္လည္း

၎တို႔အမးေပးအပ္ထမးသင့္သည္။

ၿမိ ႕နယ္အမ မးအျပမး၌

လက္ေတြ႕တြင္

ထိုသို႔အၿပးသတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့ေ
္ ပးထမးသည္ကို

တရမးဝင္သတ္မတ္ထမးျခင္း
ေတြ႕ာႏုိင္သည္။

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး

စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတမ မးာႏင့္ အုုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးက အေရးအပါဆံုးအခန္းက႑၌ ရိေနၾကသည္။
အလမးတူပင္

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္

ေကမ္

မတမ မးသည္လည္း

စမံခ က္မ မးကို

ေဖမ္ထုတ္ေရြးခ ယ္ာႏုိင္ၾကၿပး

အထက္အဆင့္

အစိုးရအရမရိမ မးက ျပင္ဆင္ေျပမင္းလြဲမႈမ မးစြမ မလုပ္ေတမ့ပြဲ စမံခ က္မ မးကိုခြင့္ျပ ေပးသည့္ အေျခအေနမ မးလည္း အမ မးအျပမး
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သို႔ရမတြင္ အျမြဲတမ္းထိုသို႔ျဖစ္ ေနမည္ဟု အမမခံခ က္မရိပြဲ အထက္အဆင့္အစိုးရအရမရိမ မးသည္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို
၎တို႔သင့္ေလ မ္သည္ဟုယူဆေသမေနရမ မ မးသို႔ လႊေ
ြဲ ျပမင္းခ ထမးေပးပိုင္ခြင့ရ
္ ိေနသည္။
ထို႔ေၾကမင့္ လက္ရိအခ ိန္အထိဆိုရေသမ္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို အစိုးရ
အသံုးစရိတ္ဆံုးျဖတ္သံုးစြခ
ြဲ ြင့္ႀကးႀကးမမးမမးကို တရမးဝင္ေပးအပ္ထမးျခင္းမရေ
ိ သမ္လည္း ရပ္ရြမလိိအ
ု ပ္ခ က္မ မး ေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏင့္
ဥးစမးေပးစစဥ္ျခင္းတို႔တြင္မူ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ပင
ို ္ခြင္က
့ ယ္ျပန္႔စြမေပးအပ္ထမးသည္ဟု ဆိုာႏုိင္သည္။ ဤ႐ုံးႈေထမင့္မၾကည့္ပါက
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဘ႑မေရးက႑ထက္စမလ င္ အုပ္ခ ပ္ေရးက႑မ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈ ေလ မ့ခ ေရးကို ပိုမိုအမးေပး
ရမ ေရမက္သည္ဟုသံုးသပ္ာႏုိင္သည္။ ယင္းအခ က္ကို ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးက ဘ႑မေရး က႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရး
ကို အတိအက တရမးဝင္မဟုတ္ပြဲ သက္ေရမက္မႈရိေနသည္ဟူေသမ အခ က္ာႏင့္ ာႏိႈင္းယဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ ပ္ေရး
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသည္ လိုအပ္ခ က္မ မးကို ဥးစမးေပးသတ္မတ္ျခင္း၊ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး ခြေ
ြဲ ဝေပး ျခင္းာႏင့္ စမံခ က္မ မးကို ေစမင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးျခင္းတို႔ာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

သင့္ေလ မ္ေသမစြမ္းေဆမင္ရည္မ မး

iv

ရိေနၾကၿပးျဖစ္သည္။

အလြတ္တမ္းဆိုရေသမ္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

အတိုင္းအတမနည္းပါးေသမ္လည္း

ဘ႑ေရးက႑

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚ

သက္ေရမက္မႈရိသည္ဟု ေျပမာႏုိင္သည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခြဲြမႈပုစ
ံ ံမ မးဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းလမသည္ာႏင့္အမ
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္

ေကမ္မတမ မးကို

ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

ခြင့ျ္ ပ ေပးသင့္သည္။

ဤနည္းအမးျဖင့္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

အျပည့္အဝ

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ ပ္ေရး

ဆံုးျဖတ္ေဆမင္ရြက္ခြင့ရ
္ ိလမေစရန္

ပမမဏေသးငယ္ေသမ္လည္း

ဘ႑မေရးက႑

ဗဟိခ
ု ပ္ကိုင္မႈ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြမးေနေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြ စနစ္မ မးျဖစ္လမာႏုိ္င္သည္။ လက္ရိရန္ပုေ
ံ ငြအမ ိးမ ိးကို ၿမိ ႕နယ္အမဏမပိင
ု ္မ မးာႏင့္
ေကမ္မတမ မး စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မမ ရရိလမေသမ သင္ခန္းစမမ မးသည္ အနမဂတ္တြင္ျဖစ္လမာႏို္င္ေသမ ပိုမိုအေရးပါသည့္ ဘ႑ေရးက႑
ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးလုပ္ငန္းမ မး ေပၚထြန္းလမေရးကို လမ္းခင္းေပးၿပး အေတြ႕အႀကံ ေကမင္းမ မးအျဖစ္လည္း အသံုးဝင္
ာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

v

အပိင
ု း္ တစ္ - နိဒါန္း
သမၼတဥးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အစိုးရလုပ္ငန္းေဆမင္တမမ မးအမးလံုးာႏင့္ အက ံးဝင္သက္ဆိုင္ေသမ ရည္မန္းခ က္ႀကးမမးသည့္
ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ ထိုျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးာႏင့္ ၂ဝဝ၈ ခုာႏစ္
ဖြ႕ြဲ စည္းအုပ္ခ ပ္ပုအ
ံ ေျခခံဥပေဒတို႔သည္ အင္စတက းရင္းအသစ္မ မးစြမကိုေပါက္ဖြမးလမေစၿပး ျမင္သမထင္ရမးေသမ ဥပမမမ မးမမ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မး၏ ဥပေဒျပ လႊတ္ေတမ္မ မးာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရိေကမ္မတအမ ိးမ ိးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အက ိးဆက္
အေနာႏင့္ အစိုးရသည္ အင္စတက းရင္းမ မး အေျခမတည္ေသးပြဲ လႈပ္ရမးေျပမင္းလြဲျဖစ္ထန
ြ ္းမႈအမ မးအျပမးရိေသမ အေျခအေန
တစ္ရပ္ကို

ျဖတ္သန္းေနသည္။

မည္သည့္အဖြ႕ြဲ အစည္းက

မည္သည့္လုပ္ငန္းတမဝန္ကိုေဆမင္ရြက္မည္ာႏင့္ပတ္သက္၍လည္း

မေရရမမႈမ မးစြမကို ႀကံ ေတြ႕ေနရသည္။ ဝန္ႀကးဌမနမ မး၊ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးာႏင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္
အမ မးအျပမးမမ ထပ္တူက လ က္ရိသည္။ အလမးတူပင္ စနစ္တက သးျခမးတမဝန္သတ္မတ္ေပးထမးမႈမရိျခင္းေၾကမင့္ ၿမိ ႕နယ္
အဆင့္ေကမ္မတအမ မးအျပမးမမလည္း
ထိုေကမ္မတ

မ မးသည္

အဆက္အစပ္မရိေသမ

တၿပိ င္နက္တည္းမမပင္

အစိုးရအုပ္ခ ပ္ေရးယာႏၲရမးအဆင့္ဆင့္ၾကမး၌

ကိုယ္ပိုင္နယ္ပယ္မ မး ကိုလည္း ရယူရန္ႀကိ းပမ္းေနၾကရသည္။
ထုိသို႔မေရရမ႐ုံးႈပ္ေထြးေသမ

လုပ္ငန္းရပ္အမ မးအျပမးကို

ထမ္းေဆမင္ေနၾကရသည္။
၎တို႔၏သးျခမးရပ္တည္မႈ
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အင္စတက းရင္းဆိုင္ရမဝန္းက င္အတြင္း၌

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္

အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသည္ မၾကမေသးမကမ စတင္တည္ေထမင္ထမးခြဲ့ေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို စမံခန္႔ခြရ
ြဲ န္
တမဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံၾကရသည္။ ျမန္မမအစိုးရ4သည္ ယခင္ကလည္း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ အလမးသ႑မန္တူေသမ
ရန္ပုေ
ံ ငြ

မ မးကို

စမံခန္႔ခဖ
ြြဲ ူးေသမ္လည္း

ယင္းတို႔ကိုယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္လမ္းၫႊန္မႈမ မးျဖင့္

အဓိက

ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ျခင္း သမျဖစ္သည္။ လက္ရိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးမမမူ ရပ္ရြမလူထုပါဝင္မႈပိုမိုျမင့္မမးၿပး ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္း
ပါဝင္ေသမ စမံကိန္းေရးဆြျြဲ ခင္းာႏင့္ ဘ႑ေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းတို႔ကို ဥးတည္သည္ဟုဆိုကမ ႀကိ ဆိုအမးေပးမႈမ မး
ကိုခံရသည္။
သအိုရအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို တိုက္႐ုံးိုက္ကို္င္တယ
ြ ္ေဆမင္ရြက္ခြင့ေ
္ ပး ျခင္းအမးျဖင့္
ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မး၏ ဘ႑မေရးအရ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုငခ
္ ြင့က
္ ို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုာႏုိင္သည္္။ ၎တို႔သည္
ျပည္နယ္အဆင့္ာႏင့္ ဗဟိုအဆင့္တို႔၌ရိေနၾကေသမ ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏ ႐ုံးႈပ္ေထြးမ မးျပမးေသမ ျဗ ႐ုံးိုကရက္တစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးကို
ေရမင္လ မးၿပး ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအလ င္အျမန္စးဆင္းာႏိုင္ေစရန္ေဆမင္ရြက္ေသမ စနစ္မ မးျဖစ္သည္ဟု ႐ုံးႈျမင္ာႏုိ္င္သည္။ လက္ရိအစိုးရ၏
လူထုဗဟိုျပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင
္ န္းစဥ္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေနျခင္းကလည္း

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးေပၚေပါက္လမေစေရး

အတြက္ အဓိကတြန္းအမးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ‘လူထုဗဟိုျပ ’ အယူအဆသည္ ၂ဝ၁၁ ခုာႏစ္တင
ြ ္ က င္းပခြဲ့ေသမ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ
ေလ မ့ခ ေရးဗဟိုေကမ္မတအစည္းအေဝး၌ သမၼတဥးသိန္းစိန္ေျပမၾကမးခြဲ့ေသမ သမုိင္းဝင္မိန႔ခ
္ ြန္းတြင္ထင္ဟပ္သလို ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏
‘လူမႈစးပြမးျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရး မူေဘမင္မ မး’ တြင္လည္း ထည့္သင
ြ ္းေဖမ္ျပပါရိသည္။

သုေတသန အေျခခံာႏင့္ နည္းနမ
ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လူသိအမ မးဆံံုး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးမမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အျခမးလူသိမမ မးေသမ ရန္ပံုေငြအမ ိးအစမးမ မးလည္းရိေသးေသမ္လည္း ၎တို႔မမ ပမမဏနည္းပါးလြန္း
ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ာႏုိင္ငံလုးံ တြင္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆမင္ရြက္မႈမရိျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကမင့္ အေသးစိတ္ထည့္သင
ြ ္းေဆြးောႏြးမည္မဟုုတ္
ပါ။ အလ ရင္မ မးက ရန္ပုေ
ံ ငြြခ ထမးေပးေသမ ေငြလုးံ ေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြမ မးျဖစ္သည့္ ကမၻမ့ဘဏ္၏ အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမ
အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မမလည္း

စတင္အသက္ဝင္ကမစသမရိေနေသးသည္။

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတိုးတက္မ မးျပမးလမေနေသမ္လည္း
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၎တို႔၏

ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြင္း

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈာႏင့္ပတ္သက္သည့္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

သုေတသနမ မးမမမူ

မေတြ႕ရ

ဒမိုကရက္တစ္စနစ္၌ ေဒသာႏၲရအစိုးရအဆင့္ တစ္ခုအျဖစ္သတ္မတ္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အခြန္ေကမက္ခံျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္ကိုစမံခန္႔ချြြဲ ခင္း ာႏင့္

သင့္ေလ မ္ေသမ ကိုယ္စမးလယ္မ မးအမး ေရြးေကမက္ျခင္းစေသမ အရည္အခ င္းမ မးာႏင့္ ျပည့္စံုရန္လိုသည္ဟု သတ္မတ္သည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံရိ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရး
တြင္မူ ၿမိ ႕နယ္မ မးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ မးစြမအပ္ာႏင္းထမးေသမ္လည္း ၎တို႔ကို အုပ္ခ ပ္မႈဌမနခြြဲမ မးဟုသမေခၚာႏုိင္ၿပး အျပည့္အဝ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးမဟုတ္ေခ ။
4

အမည္မ မးာႏင့္ပတ္သက္၍ - ၁၉၈၉ ခုာႏစ္တြင္ ာႏုိင္ငံေတမ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖြ႕ြဲ အစိုးရသည္ ာႏိုင္ငံ၏အမည္အပါအဝင္ အဓိက

အက ဆံုးေနရမမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ အဂၤလိပ္အေခၚအေဝၚမ မးာႏင့္ စမလံုးေပါင္းမ မးကိုျပင္ဆင္ခြဲ့ပါသည္။ ယခုစမတမ္းတြင္သံုးစြထ
ြဲ မးေသမ အမည္မ မးမမ
ထုိစဥ္ကအသစ္ျပင္ဆင္ထမးသည့္အတိုင္း သံုးစြျြဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ထိုထက္ေရးက ေသမကမလမ မးအတြက္မူ လူသံုးအမ မးဆံုးအသံုး အာႏႈန္းမ မးကုိ သံုးစြထ
ြဲ မးပါသည္။
ျမန္မမအေခၚအေဝၚမ မးအမး အဂၤလိပ္စမလံုးေပါင္းရမတြင္ အမမးအမန္အျငင္းပြမးမႈမ မးာႏင့္ လံုးဝပတ္သက္ျခင္း မရိေၾကမင္း အသိေပးလိုပါသည္။

1

သေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္၍

အေကမင္အထည္ေဖမ္သည့္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္

တမဝန္ဝတၱရမးမ မး၊

ေစမင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ မး၊ ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးရန္စမံခ က္မ မးကို ေရြးခ ယ္သည့္ စံသတ္မတ္ခ က္မ မး၊ အစရင္ခံျခင္းဆိုင္ရမ စည္းမ ဥ္း
မ မးာႏင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးာႏင့္ ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးအမးလံုးကို ရင္းလင္းစြမသိျမင္ရျခင္းမရိပါ။ ထို႔အျပင္ ရန္ပံု
ေငြမ မးကို မည္သို႔ခေ
ြြဲ ဝခ ထမးသည္ာႏင့္ပတ္သက္ေသမ သတင္းအခ က္အလက္မ မးမမလည္း အကန္႔အသတ္ာႏင့္သမရိေနသည္။ ထို႔
အျပင္ ရန္ပုေ
ံ ငြြမ မးကို ာႏုိင္ငံေရးအက ိးစးပြမးအတြက္အသုံးခ မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ မးမမလည္း တစ္ေန႔တျခမးတိုးပြမးလ က္ရိသည္။
ထိုပန္းတိုင္ကို ေပါက္ေျမမက္ရရန္အတြက္ ယခုသုေတသနတြင္ ေအမက္ပါရည္ရြယ္ခ က္ေလးရပ္ကို ခ မတ္ထမးသည္။
၁။ အျခမးာႏုိင္ငံမ မး၏ အေတြ႕အႀကံ မ မးကို ကိုးကမးၿပး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ က္အတြက္ အဓိက
အသံုးျပ သည္၊ မည္သ႔ို စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္ာႏင့္ မည္သည့္ အမးနည္းခ က္၊ အမးသမခ က္မ မးရိေနသည္ကို သံုးသပ္ေဆြးောႏြးရန္
၂။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လက္ရိရိေနေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ဘ႑မေငြေထမက္ပံ့ေပးသည့္ စနစ္မ မးအေၾကမင္း
ၿခံ ငံုသံုးသပ္ ေဆြးောႏြးရန္
၃။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ ရပ္ရြမလူူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို သတ္မတ္ေဖမ္ထုတ္ၿပး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ယင္းတုိ႔ကိုကိုက္ည
ေအမင္ေဆမင္ရြက္ေပးေနသည့္ လက္ရိစနစ္မ မးအေၾကမင္းကို ေဆြးောႏြးေဖမ္ျပရန္ာႏင့္
၄။

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚ မည္သို႔သက္္ေရမက္ေစ

သည္ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္တ႔ျို ဖစ္သည္။
ယခုအစရင္ခံစမအတြက္ အဓိကသုုေတသနလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးေလးခုတို႔သို႔ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က သြမးေရမက္
ေလ့လ
့ မခြဲ့သည္။ ထိုျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ သက္ဆိုင္ရမအစိုးရ၏ အုပ္ခ ပ္ေရးစြမ္းေဆမင္ရည္၊တိုင္းရင္းသမးလူမ ိးစုမ မး
ပါဝင္ဖ႕ြြဲ စည္းမႈ၊ ရမသဥတုာႏင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက မင္းမႈပုစ
ံ ံမ မး အခ င္းခ င္းကြြဲျပမးျခမးနမးၾကသည္။ ဆက္သယ
ြ ္ရန္လက္လမ္းမၿပး
လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသမအခါမ မးတြင္ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအဆင့္5 အစိုးရ တမဝန္ရိသူမ မးကို ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းမႈမ မး

ျပ လုပ္ခြဲ့သည္။

သို႔ရမတြင္

ေလ့လမဆန္းစစ္မႈအမ မးစုကို

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္

အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအမး

ျပ လုပ္ခြဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသနအတြင္း လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မးာႏင့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ဌမနဆိင
ု ္ရမမ မး၊ ဝန္ႀကးဌမနမ မးမ
တမဝန္ရိသူမ မးာႏင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၂၈ ႀကိမ္အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးေလးခုာႏင့္ ျပည္ေထမင္စန
ု ယ္ေျမအတြင္းမ ၿမိ ႕နယ္
၈ခုတို႔မ

တမဝန္ရိသူမ မးာႏင့္လည္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးေဆမင္ရက
ြ ္ခြဲ့သည္။6

ဥးတည္္အုပ္စုေဆြးောႏြးပြမ
ြဲ မးကို

ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ခြအ
ြဲ ဆင့္ ေကမ္မတမ မးမ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ မးျဖင့္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ အခ ိ႕ေသမ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းကိုယ္စမးလယ္မ မးကို
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈျပ လုုပ္ခြဲ့ေသမ္လည္း ယခုသုေတသန၏ အဓိကရည္ရြယ္ရင္းမမ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအသံုးျပ ပံုာႏင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈစနစ္မ မးကို
ေလ့လမရန္သမ

ျဖစ္ၿပး

ေအမက္ေဖမ္ျပပါဇယမး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္
-

၁

တြင္

လူထုအျမင္ာႏင့္

ဗဟုသုတမ မးကို

ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ

သိရိရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။

ၿမိ ႕နယ္မ မးာႏင့္

၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရမ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးစမရင္းကိုေဖမ္ျပထမး သည္။ ေလ့လမခြဲ့ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းတစ္ခုခ င္းစတြင္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုအမး
အေသးစိတ္ေလ့လမရန္ေရြးခ ယ္ၿပး ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္ အခ င္းခ င္းခ ိတ္ဆက္ေနေသမ ရန္ပုံေငြခ ထမးေပးမႈသေဘမသဘမဝမ မးကို
ဖမ္းဆုပ္နမးလည္ာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယသ
္ ည္။7 ထိုၿမိ ႕နယ္ မ မးကို စမလံုးအေစမင္းျဖင့္ ေဖမ္ျပထမးသည္။

5

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မးသည္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တန္းတူျဖစ္ေသမ္လည္း သမိုင္းေနမက္ခံမ မးမမမူ ကြမျခမးသည္။ ျပည္နယ္မ မး သည္

ေတမင္ထူထပ္ေသမနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလ မက္ရိ တိုင္းရင္းသမးလူမ ိးစုႀကးမ မးအဓိကေနထိုင္ေသမ ေနရမမ မးျဖစ္သည္။ ယင္းက တိုင္းဟု ေခၚေသမ
တုိင္းေဒသႀကးမ မးမမမူ ဗမမအမ မးစုေနထိုင္ေသမေဒသမ မးျဖစ္ၿပး ာႏုိင္ငံ၏အလယ္ဗဟိုအနးတဝိုက္တြင္ရိၾကသည္။ အျခမးေသမ ေဒသ မ မးမမ
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကးအတြင္းရိ နမဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ ပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရမ္းျပည္နယ္အတြင္းရိ ဓာႏု၊ ပအို႔ဝ္၊ ပေလမင္၊ ကိုးကန္႔ာႏင့္ ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ ပ္ခြင့္ရတိုင္းမ မးာႏင့္
ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ ပ္ခြင့္ရအထူးေဒသေလးခုတို႔ျဖစ္သည္ (Nixon et al., 2013)။
6

လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈအမ မးစုကို ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ အစုိးရအရမရိမ မး (ေနျပည္ေတမ္) သို႔ ဆက္သြယ္ခြဲ့သည္။ ယင္းကိုျပည္ေထမင္စုနယ္ေျမ၊ ဟုသတ္မတ္ၿပး

ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကးမ မးာႏင့္ အက ံးမဝင္ေပ။
7

ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသအတြင္းရိ သင့္ေတမ္ေသမ တျခမးၿမိ ႕နယ္မ မးကိုလည္း ေလ့လမထမးပါသည္။

2

ဇယမး- ၁။ ကြငး္ ဆင္းေလ့လမမႈေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည့္ ေနရမမ မး
ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကး

ၿမိ ႕နယ္

ဧရမဝတ

ဖ မပံု
ပုသိမ္

ဟမးခါး

ခ င္း

ထန္တလန္

ထမးဝယ္

တနသၤမရ

ေလမင္းလံု

တြံ႕ေတး

ရန္ကန
ု ္

ကြမ္းျခံကုန္း
သင့္ေလ မ္ေသမ အစရင္ခံစမမ မး၊ ေဆမင္းပါးစမတမ္းမ မး၊ ဥပေဒမ မးာႏင့္ အစိုးရစမရြက္စမတမ္းမ မးကိုေလ့လမေသမ အစရင္ခံစမ/
စမတမ္းသံုးသပ္မႈကိုလည္း ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြခေ
ြြဲ ဝခ ထမးေပးမႈာႏင့္ သံုးစြြဲမႈဆိုင္ရမအခ က္အလက္မ မးကို ဘ႑မေရးာႏင့္
အခြန္ဝန္ႀကးဌမနမအဓိကရယူၿပး လိုအပ္ပါက က န္ဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးမလည္း ရယူခြဲ့ပါသည္။

3

အပိင
ု း္ ာႏစ္ - အျခမးာႏုိငင
္ မ
ံ မးရိ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ၿခံ ငံုသုးံ သပ္ျခင္း
အစဥ္အလမအမးျဖင့္

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈႀကးမမးေသမအစိုးရမ မးတြင္

အဆင့္ဆင့္ကိုျဖတ္သန္းၿပး

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပမ
ံ့ ႈမ မးသည္

ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးထံသို႔ေရမက္ရိရန္အတြက္

အခ ိန္မ မးစြမယူရေလ့ရသ
ိ ည္။

ဗ ႐ုံးိုကေရစအလႊမ
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး ဆို သည္မမ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမလူထုထံသို႔တိုက္႐ုံးိုက္ေပးအပ္ေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြြေထမက္ပံ့မႈမ မးျဖစ္ၿပး
ရန္ပုေ
ံ ငြလႊြဲ ေျပမင္းေပးရမတြင္ ပိုမိုလ င္ျမန္ၿပးတိုက္႐ုံးိုက္က ေသမ နည္းလမ္းကိုအသံုးျပ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘အင္ဒိုနးရမးာႏုိင္ငံတင
ြ ္ KDP အစအစဥ္ေၾကမင့္ ပမမဏမ မးျပမးေသမဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို အမ ိးသမးအဆင့္မ ေဒသာႏၲရအဆင့္ သို႔
အလ င္အျမန္တိုက္႐ုံးိုက္လႊြဲေျပမင္းေပးာႏုိင္ျခင္းသည္ ၁၉၉၇- ၉၈ တြင္ ထိုအစအစဥ္ကို စတင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ရျခင္း၏
အဓိကအေၾကမင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေရ႕အမရဘ႑မေရးအက ပ္အတည္းျဖစ္ေသမ ကမလမ မးအတြင္း၌ပင္ KDP သည္ က န္
ဌမန ဆိုင္ရမ စမံခ က္မ မးျဖစ္ေသမ စိုက္ပ ိးေရး၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးစမံခ က္မ မးာႏင့္ယဥ္လ င္ ရန္ပုေ
ံ ငြစးဆင္းမႈကို ပ မ္းမ ာႏစ္ဆခန္႔
ပိုမို လ င္ျမန္ေအမင္ ေဆမင္ရြက္ေပးာႏိုင္ေၾကမင္းေတြ႕ရိရသည္’ 8
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုမ မးေသမအမးျဖင့္

တံတမးအငယ္စမးမ မးာႏင့္ရြမခ င္းဆက္လမ္းမ မးကြဲ့သို႔ေသမ

အရြယ္အစမး

ေသးငယ္သည့္ ရပ္ရြမအေျချပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ရန္အတြက္ အသံုးျပ ေလ့ရိ္သည္။ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာႏင့္
ေရေပးေဝေရးလုပင
္ န္းမ မးမမလည္း

အေတြ႕ရမ မးေသမ

စမံခ က္မ မးျဖစ္သည္။

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ း

ေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

သက္ဆိုင္ရမက႑ အလိုက္လည္းျဖစ္ာႏိုင္သည္။ ဥပမမ ကေမၻမဒးယမးာႏိုင္ငံရိ Education Quality Improvement Project (EQIP)
စမံခ က္သည္

စမသင္ေက မင္း

အင္ဒိုနးရမးာႏင့္
ႀကးႀကးမမးမမးကို

cluster

ရပ္ရြမလူထုထံသို႔

အိာႏိၵယတို႔က့သ
ြဲ ို႔ေသမာႏုိင္ငံမ မးတြင္မူ
ရယူထမးၾကျခင္းမ မးရိသည္။

ေငြလံုးေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြမ မးတိုက္႐ုံးိုက္ေပးအပ္ေလ့ရိသည္။9

ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္
ထိုသို႔

ပမမဏမ မးျပမးျခင္းသည္

အစိုးရဘတ္ဂ က္၏

ပမမဏ

ေဒသာႏၲရစမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းာႏင့္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင
္ န္းမ မးေဆမင္ရြက္ာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြအမ မး အျပမးခ ထမးေပးသည့္ အခ က္ကိုလည္း
ထင္ဟပ္လ က္ရိသည္။10
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဆေလ မ္စြမအစအစဥ္ေရးဆြြဲၿပး အေကမင္အထည္ေဖမ္ပါက အဆင့္ျမင့္အစုိးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး
အတြက္အေသးစိတ္စမံခန္႔ခရ
ြြဲ သည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ မးကိုေလ မ့ခ ေပးာႏုိင္ၿပး တၿပိ င္နက္တည္းတြင္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ေဒသခံ
လူထုအတြက္မူ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုမည္သို႔စမံခန္႔ခရ
ြြဲ သည္ကို လက္ေတြ႕ဆံုးျဖတ္ေဆမင္ရြက္ခင
ြ ့ေ
္ ပးျခင္းအမးျဖင့္ စြမ္းအမးျမႇင့တ
္ င္ေပးရမ
ေရမက္သည္။ သို႔ရမတြင္ ယင္းရန္ပံုေငြမ မးကို အမ ိးသမးအဆင့္ က႑စံုစမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းမ မးေနရမတြင္ အစမးထိုးာႏိုင္သည္ဟူ
၍ေတမ့ မ႐ုံးႈျမင္အပ္ေပ။ စမံခ က္အႀကးစမးမ မးကို ဌမနဆိုငရ
္ မမ မးာႏင့္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးမတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးၿပး
စမံေဆမင္ရြက္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ စြမ္းေဆမင္ရည္ျမင့္ေသမ အစိုးရအဖြြဲ႕
အစည္းမ မးကို စြမ္းေဆမင္ရည္နိမ့လ
္ မေစမည္ျဖစ္ၿပး အမ ိးသမးအဆင့္စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းမ မးမမလည္း ျဖစ္လမရန္အေၾကမင္းမရိ
ေတမ့ေပ။ ထိုသို႔ စမံခ က္ႀကးမ မးကို ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္အစမးထိုးျခင္းအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ေဒသခံံျပည္
သူလူထုမမလည္း ၎တို႔၏နည္းပညမစြမ္းေဆမင္ရည္အဆင့္ာႏင့္လက္လမ္းမမာႏိုင္ေသမ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ မးကို ခ မတ္ေနရၿပး မာႏိုင္ဝန္
ျဖစ္လမမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတြင္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မး၏ စြမ္းေဆမင္ရည္ာႏင့္ လိုက္ေလ မညေထြ
ျဖစ္မည့္ ရန္ပုေ
ံ ငြအရြယ္အစမးာႏင့္ နည္းပညမခက္ခြဲ႐ုံးႈပေ
္ ထြးမႈပမမဏသမရိေစရန္ ရင္းလင္းျပတ္သမးေသမ စံသတ္မတ္ခ က္မ မး
ျပဌမန္းထမးရဖ
ိ ႔လ
ို ုိအပ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးကို အရြယ္အစမးေသးငယ္ၿပး လြယ္ကူ႐ုံးိုးရင္းေအမင္သတ္မတ္
ေပးထမးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံလူထုအတြက္လည္း ဆာႏၵအေလ မက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းာႏင့္ လုပ္အမးေပးကူညျခင္းနည္းမ မးျဖင့္ ဘ႑မေရး
အရျဖစ္ေစ၊ ႐ုံးုပဝ
္ တ ၊ လုပ္အမးအရျဖစ္ေစ စမံခ က္တြင္ ထိထိေရမက္ေရမက္ထည့္ဝင္ာႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔စမံထမးရိျခင္း သည္
ရပ္ရြမလူထု၏

ပူးေပါင္းပါဝင္မက
ႈ ိုျမင့္မမးေစၿပး

အဂတိလိုက္စမးမႈႈအလမးအလမမ မးကိုလည္း

ေလ မ့ခ ေပးသြမးာႏုိင္သည္။

အလမးတူပင္ ရန္ပုေ
ံ ငြကို စမံံခ က္အမ မးအျပမးအတြက္ ခြေ
ြဲ ဝသံုးစြၿြဲ ပး ထိေရမက္မႈကိုလည္း က ယ္ျပန္႔ေစမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၏အဓိကအေၾကမင္းမမ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ေဒသခံလူထုသည္ ေဒသ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလိုအပ္ခ က္မ မးာႏင့္ပတ္သက္လ င္ ဗဟိုအစိုးရထက္ပို၍ သိနမးလည္ဆေလ မ္မႈရိသည္ဟု ႀကိ တင္ယူဆထမးေသမေၾကမင့္

8

ဝမ္ အက္(စ္) ဂ (၂ဝဝ၅)၊ ရပ္ရြမအေျချပ ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရး- ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေျဖေလ မ့ျခင္း တမဝန္ခံမႈ ာႏင့္ စိန္ေခၚမႈ

9

Ibid

10

အလြတ္သေဘမဆက္သြယ္ေျပမဆိုမႈ၊ Susan Wong၊ ရပ္ရြမအေျချပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး CDD ကြၽမ္းက င္သူ၊ ကမၻမ့ဘဏ္၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၅

4

ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ေဒသခံေကမ္မတမ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးမည္သို႔သံုးစြမ
ြဲ ည္ကို ဆံုးျဖတ္ခြင့ေ
္ ပးျခင္းျဖစ္
သည္။ ထိုအေၾကမင္းေၾကမင့္ပင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ‘ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့ဆ
္ ိုင္ရမ’ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးဟုလည္း ၫႊန္းဆိုေခၚ
ေဝၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ သမုိင္းအစဥ္အလမအမးျဖင့္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးတြင္ ဗဟိုဥးစးခ ပ္ကိုင္မႈအလြန္မ မးၿပး
ေဒသလိုအပ္ခ က္ကို

ေကမင္းစြမတုန္႔ျပန္ေဆမင္ရြက္ေပးျခင္းမျပ ာႏုိငခ
္ ြဲ့သည့္

ာႏိုင္ငံမ မးတြင္

ေအမင္ျမင္ရန္အလမးအလမေကမင္း

သည္။ အလမးတူပင္ ပဋိပကၡလြနေ
္ ဒသမ မးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ခြေ
ြဲ ဝခ ထမးေပးရမ၌လည္း ထိေရမက္ေသမစနစ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ သိသမေသမႁခြင္းခ က္တစ္ခုမမ ထိုအေျခအေနတြင္ ရန္ပံုေငြမ မး၏ အေကမင္းဆံုးအက ိးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ အနည္းာႏင့္အမ မး
ထိခိုက္သည္ဟူေသမ အခ က္ျဖစ္သည္။11
ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာႏုိင္ငံမ မးတြင္

အစိုးရရန္ပံုေငြမလံုေလမက္မႈအၿမြဲျဖစ္ေလ့ရရ
ိ မ

ာႏုိင္ငံတကမဘ႑မေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးက
လုပ္ငန္းမ မးအတြက္

ယင္းအစိုးရမ မးအမး

ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးာႏုိင္ရန္

တစ္ာႏို္င္ငံခ င္းအလ ရင္မ မးာႏင့္

ကမမၻ႔ဘဏ္ကြဲ့သို႔ေသမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

သးသန္႔အထူးလႊြဲေျပမင္းေပးေငြမ မးာႏင့္

ေခ းေငြမ မးကို

အျခမးဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ထုတ္ေပးေလ့ရိသည္။

ေငြလံုးေငြရင္းလႊြဲေျပမင္းေငြမ မးသည္ မ မးေသမအမးျဖင့္ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ ပြင္းလင္းျမင္သမမႈာႏင့္ ျပန္လည္အစရင္ခံျခင္းတိ႔တ
ု င
ြ ္
လိုက္နမရမည့္ ႀကိ တင္ သတ္မတ္ျပဌမန္းခ က္မ မးကို တပါတည္းထည့္သင
ြ ္းထမးေလ့ရိသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ မၾကမေသးမက
စတင္တည္ေထမင္ခ့ေ
ြဲ သမ

အမ ိးသမးအဆင့္

ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္

(အပိုင္း

၄.၅

တြင္ေဆြးောႏြးထမး)

မမ

အလမးတူကိစၥမ ိးပင္ျဖစ္သည္။ ာႏုိင္ငံတကမဘ႑မေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏ ရန္ပုေ
ံ ငြေပးအပ္မႈတင
ြ ္ တစ္ခါတရံံာႏင့္ သက္ဆိုင္ရမ
အစိုးရမ မးကလည္း

ကိုယ္ပိုင္ဘ႑မေငြမ

ပူးတြြဲက ခံေစရန္

ျပဌမန္းေလ့ရိသည္။

အထူးသျဖင့္

ရန္ပုေ
ံ ငြတည္ေထမင္သည့္

သက္တမ္းတစ္ခုသို႔ေရမက္ရိၿပး ေအမင္ျမင္မႈအခ ိ႕ လည္းရရိလမေသမ အေျခအေနမ ိးတြင္ ထိုသို႔သတ္မတ္ေလ့ရိသည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြအမ ိးအစမးမ မးကို ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းာႏိုင္ျခင္းသည္

ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးအတြက္

စုစုေပါင္း အသမးတင္အက ိးသက္ေရမက္မႈေကမင္းမ မးကို ရရိေစသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ခုသည္
သက္ဆိုင္ရမရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို
တိုင္ေအမင္

အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြတစ္မ ိးမ ိးျဖင့္

ေဖမ္ထုတ္ေသမစနစ္တစ္ခုျဖစ္ာႏုိင္ၿပး

ကိုယ္တိုင္ရန္ပုေ
ံ ငြမေထမက္ပံ့ာႏုိင္သည့္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေပးာႏုိင္ျခင္းမ ိးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္

ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မး၏

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးျဖင့္ သက္တမ္းအိုမင္းလမေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးကို ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသာႏၲရ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ

ျဖင့္

အျခမးစမံခ က္မ မးကို

ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဥပမမအမးျဖင့္

ဖိလစ္ပင
ို ္ာႏုိင္ငံတင
ြ ္

ေဒသာႏၲရအစိုးရဘတ္ဂ က္ မ မးသည္ Community Driven Development Fund ရန္ပုေ
ံ ငြျဖင့္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ စမံခ က္မ မးမ
ာႏစ္စဥ္ပုမ
ံ န္ကုန္က စရိတ္မ မး ကို က ခံေပးေလ့ရရိသည္။12
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ကို တိုက္႐ုံးိုက္ျဖည့္ဆည္းေပးေသမစမံခ က္မ မးကိုလည္း ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့
ာႏုိင္သည္။ ယင္းသည္အယူအဆအမးျဖင့္ လက္ခံဖြယ္ျဖစ္ေသမ္လည္း လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္မူ အခက္အခြဲမ မး
ႀကံ ေတြ႕ရာႏုိင္သည္။ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးသို႔ ရန္ပုေ
ံ ငြတိုက္႐ုံးိုက္ခ ေပး႐ုံးံုာႏင့္ တမဝန္ခံယူမႈာႏင့္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ကို ဝန္ေဆမင္
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ မးတိုးတက္ေကမင္းမြန္လမမည္ဟု မဆိုာႏုိင္ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ေဒသာႏၲရအဆင့္သို႔ ပမမဏႀကးမမးေသမ
ရန္ပုံ ေငြမ မးလႊြဲေျပမင္းေပးအပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံအမဏမရိသူမ မး၏လက္ထသ
ြဲ ို႔အလြယ္တကူက ေရမက္သြမးာႏုိင္ၿပး ေဒသတြင္း
ရိာႏင့္ေနၿပးေသမ အမဏမမညမ မႈကို ပိုမိုဆိုးဝါးသြမးေစာႏုိင္သည္။13
ေဒသခံအမဏမလက္ဝယ္ရိသူမ မး၏

အလြယ္တကူသိမ္းပိုက္ရယူျခင္းမကမကြယ္ာႏုိင္ရန္အတြက္

ရန္ပံုေငြစမံံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈတင
ြ ္

ရပ္ရြမ

လူထု၏ ေစမင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ုံးႈမႈပါဝင္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ေပးရမည္။ ထိုေစမင့္ၾကပ္မႈကို ရပ္ရြမေကမင္စပံုစံမ ိးျဖင့္လည္းေဆမင္ရြက္
ာႏုိင္သည္။

ေကမင္စ၏ဖြ႕ြဲ စည္းပံု၊

ေယဘုယ ယူဆခ က္မမ

ဆံုးျဖတ္ပိုငခ
္ ြင့ာႏ
္ င့္

သင့္ေလ မ္စြမ

အခြင့္အမဏမတို႔မမ

ာႏုိင္ငံကိုလိုက္၍ကြြဲျပမးျခမးနမးသြမးာႏုိင္ေသမ္လည္း

ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမေကမင္စသည္

ရပ္ရြမလူထု၏အက ိးစးပြမးအတြက္

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသံုးစြေ
ြဲ စရန္ အမမခံေပးာႏုိင္လိမ့မ
္ ည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ာႏုိင္ငတ
ံ ကမအေလ့အက င့္ေကမင္းမ မးအရ ထုိုသို႔ေသမေကမင္စမ ိး
ကို ပြင့လ
္ င္းျမင္သမၿပး က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိေပးထမးေသမ ေရြးေကမက္ပမ
ြြဲ ိးျဖင့္ ရပ္ရြမလူထုကေရြးခ ယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပး အစိုးရ
ခန္႔မဟုတ္ေစရဟုဆိုသည္။ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္းာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းစေသမ ကိစၥရပ္မ မးကို
ရပ္ရြမလူထုနမးလည္သေဘမေပါက္မႈျမင့္မမးပါကလည္း ရပ္ရြမအက ိးကိုထင္ဟပ္ေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြမ
ြဲ မ
ႈ မးကို ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရ
11

အစုိးရာႏင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြြဲ႔မ မးၾကမး ပဋိပကၡမၿငိမ္သက္ေသမေနရမမ မးတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႔ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကို အသံုးျပ ရန္ မသင့္ေလ မ္ပါ။ အသံုးျပ ခြဲ့လ င္ အစိုးရ၏

လႊမ္းမုိးမႈျမင့္မမးလမၿပး အနမဂတ္တြင္ ထိုေနရမမ မးတြင္ ပ႗ိပကၡမ မးပိုမိုျဖစ္ေပၚလမာႏိုင္သည္။
12

ဝမ္ အက္(စ္) ဂ (၂ဝဝ၅)၊ ရပ္ရြမအေျချပ ဖြ႕ံ ၿဖိ းတိုးတက္ေရး- ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေျဖေလ မ့ျခင္း၊ တမဝန္ခံမႈ ာႏင့္ စိန္ေခၚမႈ

13

Ibid

5

မဟုတ္ေသမအဖြြဲ႕မ မးာႏင့္ အရပ္ဘက္ေစမင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ြဲ မ မးက ယင္းကိစၥမ မးတြင္ အေရးပါေသမက႑မ မးမ တမဝန္ထမ္းေဆမင္
ာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကမင္စ၏ေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးကို လူတစ္ဥးခ င္းကကန္႔ကက
ြ ္တိုင္ၾကမးာႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္းလင္းတိက စြမ
သတ္မတ္ျပဌမန္းထမးေသမ နစ္နမမႈတိုင္ၾကမးေျဖရင္းသည့္ စနစ္တစ္ရပ္လည္း ရိဖို႔လိုအပ္သည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုကက ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔နမးလည္ျခင္းာႏင့္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္
ျခင္းတိ႔သ
ု ည္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးေၾကမင့္တိုက္႐ုံးိုက္ရေသမ ဘ႑မေရးအက ိးအျမတ္ထက္ပိုသည့္ တန္ဖိုးမ မးကိုလည္း ေဆမင္ၾကဥ္းေပးာႏိုင္
သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ရပ္ရြမလူထုာႏင့္ အစိုးရအၾကမးယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆမက္ေပးာႏိုင္သည္။ ယင္းအခ က္သ
ည္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡလန
ြ ္ေဒသမ မးတြင္ ပိုမိုအေရးႀကးသည္။ ထုိေဒသမ မးတြင္ မ မးေသမအမးျဖင့္ အစိုးရကိုတမဝန္သိတတ္
ေသမ ဝန္ေဆမင္မႈေပးသူအျဖစ္မျမင္ၾကပြဲ ျပင္ပမဝင္ေရမက္က းေက မ္သိမ္းပိုက္သူမ မးအျဖစ္သမ ႐ုံးႈျမင္ေလ့ရရိေသမ အစဥ္အလမရိ
ေနတတ္ေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။
ေနမက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးဆိုသည္မမ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမလူထထ
ု ံသို႔တိုက္႐ုံးိုက္ေပးအပ္ေသမ
ဘ႑မေငြမ မးျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို အၿမြဲအမတ္ရေနရန္လိုအပ္သည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းသည္ ပါဝါခ ိန္ခြင္လ မကိုလည္း
ေျပမင္းလြဲသမြ းေစသည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြမ
ြဲ ႈကို ထိန္းခ ပ္ာႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ာႏုိင္ျခင္းသည္ ယင္းအခြင့္အမဏမကိုရရိေသမ
မည္သူ႔ကိုမဆို တန္ခိုးအမဏမတိုးပြမးလမေစရန္ ျပ လုပ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူထုာႏင့္ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည္ ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြမ
ြဲ ႈ
ာႏင့္ပတ္သက္သည့္

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရိမသမ

၎တို႔တင
ြ ္

ကိုယ္ပိုင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္မ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

အမန္တကယ္

အမဏမရိသည္ဟု ဆိုာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရန္ပုေ
ံ ငြဆိုင္ရမအဆံုးအျဖတ္သည္ အထက္အဆင့္အစိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးတြင္
သမရိေနပါက ေနမက္ဆုးံ ေရြးခ ယ္ထမးေသမ စမံံခ က္မ မးသည္ ေဒသလိုအပ္ခ က္ာႏင့္ အံဝင္ဂြင္က ျဖစ္/မျဖစ္ကို တပ္အပ္မေျပမာႏုိင္
ေတမ့ပြဲ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ အလမးအလမေကမင္းမ မးကိုလည္း အျပည့္အဝရရိာႏုိင္ေတမ့မည္မဟုတ္ေပ။

၂.၁။ အျခမးာႏုိငင
္ မ
ံ မးရိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြအမ ိးအစမးတစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပး

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးက

သက္ဆိုင္ရမေဒသရိ ျပည္သူလထ
ူ ုလိုအပ္ခ က္မ မးကိုေဖမ္ထုတ္ကမ ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးမႈကို ထိန္းခ ပ္ၫႊန္ၾကမးေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြ
အမ ိးအစမးျဖစ္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အိာႏိၵယာႏင့္ ပါကစၥတန္ာႏုိင္ငံတ႔တ
ို င
ြ ္ စတင္ေပၚေပါက္က င့္သံုးခြဲ့ၿပး
၂ဝဝ၉ ခုာႏစ္စမရင္းအရ ာႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၃ ာႏိုင္ငံတ႔တ
ို င
ြ ္က င့္သံုးေနေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။14 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြေပၚေပါက္ရ
ျခင္းအေၾကမင္းမမ

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးသည္

သက္ဆိုင္ရမမြဲဆာႏၵနယ္ေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိ းေရးျပႆနမမ မးကိုသိနမးလည္ၿပး

ထိုျပႆနမမ မးကိုေျဖရင္းရန္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုထိထိေရမက္ေရမက္သုးံ စြာႏ
ြဲ ိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ာႏိုင္စြမ္းရိသည္ဟု ယူဆ၍
ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင္ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးေၾကမင့္ အျငင္းပြမးမႈမ မးအမ မးအျပမးေပၚေပါက္ရသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္
ပတ္သက္သည့္ သုေတသနအမ မးအျပမးကလည္း ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္၍ အဆိုးဘက္မေကမက္ခ က္ခ မႈမ မးပိုမ မးေနသည္။ အထူး
သျဖင့္

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြသည္

ဒမိုကေရစအစိုးရစနစ္တင
ြ ္
ထိုေရးဆြြဲထမးေသမ

ာႏုိင္ငံေရးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးသည္္

ဥပေဒမ မးကို

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

လြြဲမမးေသမမက္လံုးမ မးကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကမင္း
ဥပေဒမ မးကိုေရးဆြြဲျပဌမန္းၾကၿပး

လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ရသည္။

တိုက္႐ုံးိုက္ကိုင္တယ
ြ ္စမံေစျခင္းအမးျဖင့္

ထို႔ေၾကမင့္

အဓိကေထမက္ျပၾကသည္။
အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းက

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးအမး

ဒမိုကေရစအစိုးရစနစ္အတြင္း

၎တို႔၏အခန္းက႑ကို

ဥပေဒျပ ေရးမ အုပ္ခ ပ္ေရးသို႔ ကူးေျပမင္းေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒျပ ေရးအမဏမာႏင့္ ဥပေဒအေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးအမဏမ ာႏစ္မ ိးစလံုးက င့္သံုးခြင့္ရေစျခင္းေၾကမင့္ အစိုးရစနစ္အတြင္းပါဝါ
ခ ိန္ခြင္လ မကို ဥပေဒျပ အဖြ႕ြဲ အစည္းဘက္သို႔ပို၍တိမ္းၫႊတ္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္ေစသည္။ အလမးတူပင္ လႊတ္
ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးအမးလည္း အျပ အမူ၏အက ိးဆက္အေပၚတမဝန္မြဲ့မႈ (moral hazard) ျဖစ္ေစၿပး ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို
သံုး၍ မြဲဝယ္ျခင္းမ မးျဖစ္လမာႏုိင္ေစသည္။ ထိုမတစ္ဆင့္ အက ိးစးပြမးအေျခခံအုပ္စဖ
ု ႕ြြဲ ေသမ အဖ က္သေဘမေဆမင္သည့္ ာႏိုင္ငံေရး
ယဥ္ေက းမႈမ မးထြန္းကမးလမေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစဥ္အလမဆိုးသည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ၁၉၉ဝ ကတည္းကစတင္
က င့္သံုးခြဲ့သည့္

ဖိလစ္ပိုင္ာႏိုင္ငတ
ံ င
ြ ္

အျမစ္တယ
ြ ္ေနခြဲ့သည္။

စမနယ္ဇင္းမ မးတင္ျပမႈမ မးအရ

ဖိလစ္ပိုင္မြဲဆာႏၵရင္မ မးသည္

လႊတ္ေတမ္အမတ္၏အရည္အေသြးကိုအကြဲခတ္ရမ၌ ဥပေဒျပ ေရးတြင္ မည္မ စြမ္းေဆမင္ာႏုိင္သည္ကိုမၾကည့္ပြဲ မိမိတို႔ မြဲဆာႏၵနယ္သို႔
ရန္ပုေ
ံ ငြမည္္မ မ မးမ မး သယ္ေဆမင္လမာႏုိင္သည္ကိုၾကည့္၍ အကြဲခတ္ၾကေၾကမင္းသိရသည္။ အိာႏိၵယာႏိုင္ငံတင
ြ ္လည္း မြဲဆာႏၵနယ္
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ဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြျဖစ္ေသမ India’s Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) တြင္စနစ္တက ေရး
ဆြြဲထမးေသမလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကို လ စ္လ ႐ုံးႈ၍ေဆမင္ရြက္ၾကသည္မမ အစဥ္အလမလိုျဖစ္ေနသည္။15 ၂ဝ၁၁- ၁၂ ဘ႑မာႏစ္
အတြက္ ယင္းရန္ပုေ
ံ ငြအစအစဥ္ာႏင့္ပတ္သက္၍ စမရင္းစစ္ေဆးရမတြင္ ဘ႑မေရးစမရင္းဇယမးမ မးမရိျခင္း၊ ခြင့္ျပ ၍မရေသမ
စမံခ က္မ မး

ျဖစ္သည့္

ဘမသမေရးအေဆမက္အဥမ မး၊

ရန္ပုေ
ံ ငြကိုသံုးစြျြဲ ခင္းမ မးကို

အမ မးအျပမးေတြ႕ရိရသည္။

စးပြမးေရးာႏင့္
အလမးတူပင္

လူေနအိမ္မ မးစသည့္
MPLADS

စမံခ က္မ မးအတြက္

လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးာႏင့္

ေသြဖယ္ၿပး

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြြခ ထမးေပးရန္အက ံးမဝင္ေသမ အက ိးစးပြမးတူအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး ာႏင့္ လူမႈအဖြ႔အ
ြဲ စည္းမ မး အတြက္ရန္ပံုေငြမ မး
ခ ထမးေပးခြဲ့ေၾကမင္းလည္း ေဖမ္ထုတ္ေတြ႕ရိရသည္။16
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

ာႏုိင္ငံေရးအက ိးစးပြမးအလို႔ငမ

အသံုးခ လိုျခင္းသည္

ာႏိုင္ငံအမ မးအျပမးရိ

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

17

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ပမမဏအလ င္အျမန္တုိးတက္မ မးျပမးလမရျခင္း၏ အဓိကေမမင္းာႏင္အမးပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ ာႏင့္ ၂ဝ၁ဝ ၾကမးတြင္
ဖိလစ္ပိုင္ာႏုိင္ငံ၌ လႊတ္ေတမ္ကို္ယ္စမးလယ္တစ္ဥးခ င္းအတြက္ခ ထမးေပးေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမမ ေျခမက္ဆအထိ
တိုးတက္မ မးျပမးလမခြဲ့သည္။18

အလမးတူူပင္

၂ဝဝ၆

မ

၂ဝ၁၂

ၾကမးေျခမက္ာႏစ္တမကမလအတြင္း

ဇမ္ဘယမာႏုိင္ငံရိ

လႊတ္ေတမ္အမတ္တစ္ဥးခ င္းစအတြက္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးမႈမမ အေမရိကန္ေဒၚလမ ၁၃,ဝဝဝ မ ၁၈၅,၁၈၅
အထိျမင့္တက္ခြဲ့သည္။19
သတ္မတ္ထမးသျဖင့္

အခ ိ႕ေသမ

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

အစိုးရဝင္ေငြတိုးလမသည္ာႏင့္အမ

အစိုးရဝင္ေငြ၏ရမခိုင္ာႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္

အခ ိးက လိုက္ပါတိုးတက္သမြ းျခင္းမ ိးလည္းရိသည္။

ပံုေသ
ဥပမမ

ကင္ညမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို စုစုေပါင္းအစိုးရဝင္ေငြ၏ ၂.၅% သတ္မတ္ထမး သျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုာႏစ္အေရမက္တြင္
မြဲဆာႏၵနယ္တစ္ခုခ င္းစအတြက္
အခ ိ႕ေသမာႏုိင္ငံမ မး၌

ပ မ္းမ ရန္ပုေ
ံ ငြအေမရိကန္ေဒၚလမ

ေရြးေကမက္ပရ
ြြဲ မသကမလာႏင့္တိုက္ဆိုင္ၿပး

၅၂၄,ဝဝဝ

သို႔ေရမက္ရိခြဲ့သည္။20

အလမးတူပင္

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုျမင့္မမးစြမတိုးတတ္သံုးစြြဲ

ေနၾကရမ ာႏုိင္ငံေရးအရ အက ိးစးပြမးအုပ္စုေမြးမႈမ မးျဖစ္ေနေၾကမင္း ခန္႔မန္းသိရိာႏုိင္သည္။

“MPLADs အစအစဥ္၏အသံုးစရိတ္မ မးသည္ ေရြးေကမက္ပြဲြနးကပ္ေသမကမလမ မးတြင္ သိသိသမသမ
ျမင့္တက္လမေလ့ရိၿပး ၾကမးကမလမ မးတြင္ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို တျဖည္းျဖည္းခ င္း စုုေဆမင္းထမးရိ
ၾကေၾကမင္း ခန္႔မန္းသိရိရသည္။”21
- MPLADS Financial Audit 2010-11
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏတိုးတက္မ မးျပမးသည္ာႏင့္္အမ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုစမံခန္႔ခရ
ြြဲ န္ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးေပး
ရေသမအခ ိန္မမလည္း ပိုမိုမ မးျပမးလမၿပး ဥပေဒျပ ေရး၏အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးျဖစ္ေသမ လႊတ္ေတမ္အတြင္း အေျခအတင္
ေဆြးောႏြးျခင္း၊

ဥပေဒၾကမ္းမ မးေရးဆြြဲျခင္းစသည္တ႔က
ို ို

ထိေရမက္စြမ

ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ေတမ့မည္မဟုတ္ေခ ။22

ထို႔အျပင္

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ပမမဏႀကးမမးလမၿပးေနမက္တင
ြ ္ ျပန္လည္ေလ မ့ခ ရန္ ာႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္ခက္ခြဲတတ္ၿပး
ျပန္လည္ေလ မ့့ခ ပါကလည္း

ထိုလႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္၏

လူႀကိ က္မ မးမႈ

ေသခ မေပါက္ထိခိုက္မည္

ျဖစ္သည္။

ပမမဏ

ႀကးမမးေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ေရရည္တြင္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မး၏ စြမ္းရည္ကဆ
ို ုတ္ယုတ္
က ဆင္းေစေသမ အက ိးသက္ ေရမက္မႈလည္း ရိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကို မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမတစ္ဆင့္ခ ေပးျခင္းသည္
ဝန္ႀကးဌမနရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေလ မ့ပါးသြမးေစၿပး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမင္မမ
ႈ မးေပးအပ္ရမတြင္ ထိေရမက္ေသမစနစ္မ မးကုိေဖမ္ထုတ္ၿပး
ဖံြ႕ၿဖိ းေအမင္ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္ကိုလည္း ေလ မ့က ထိခိုက္ေစသည္။
အကယ္၍ ာႏုိင္ငံတစ္ာႏုိင္ငံတင
ြ ္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြထမးရိမည္ဆိုပါက မြဲဝယ္ျခင္းကိုအမးေပးေစမည့္အခ က္မ မးကို ေလ မ့ပါး
ေအမင္ေဆမင္ရြက္ရမည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္ရမတြင္ စမံခ က္မ မးေရြးခ ယ္ရမ၌ ရပ္ရြမလူထုေကမင္စမ မးကို ပါဝင္ေစျခင္းအမးျဖင့္
ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ျဖစ္ာႏုိင္ပါက စမံံခ က္မ မးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြကျ္ ခင္းာႏင့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတိ႔တ
ု င
ြ ္

15

Chua and Cruz (2004). Pork is Political, not a Developmental Tool.

16

Member of Parliament Local Area Development Scheme (2011). MPLADS (2011). Performance Audit of MPLADS. Report No. 31 of 2010-11.

17

Van Zyles (2010). What’s Wrong with Constituency Development Funds.

18

Ibid

19

Economics Association of Zambia (2011). Impact of the Constituency Development Fund in Zambia

20

Auya and Oino. (2013). The Role of Constituency Development Fund in Rural Development: Experiences from North Mugirango Constituency,

Kenya.
21

Member of Parliament Local Area Development Scheme (2011). Performance Audit of MPLADS. Report No. 31 of 201011.

22

van Zyl (2010). What is Wrong with the Constituency Development Funds?
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အဖြ႕ြဲ အစည္းအသစ္မ မးအၿပိ င္ဖ႕ြြဲ စည္းမည့္အစမး လက္ရိရိၿပးသမးအစိုးရဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးမတစ္ဆင့္ ေဆမင္ရြက္
ေစသင့္္သည္။ အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးနည္းတူ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္လည္း စမရင္းစစ္ေဆးာႏုိင္
ေသမ ေငြစမရင္းစည္းမ ဥ္းမ မးထမးရိျခင္း၊ ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြမ
ြဲ ႈာႏင့္ပတ္သက္သည့္ အေထမက္အထမးမ မးကို ျပည္သူမ မးအလြယ္တကူ စစ္
ေဆးၾကည့္႐ုံးႈာႏုိင္ရန္ ေဆမင္ရြက္ျခင္းစသည္တို႔ကို လိုက္နမေဆမင္ရက
ြ ္ရန္လိုသည္။23 ထို႔အျပင္ ရန္ပုေ
ံ ငြေငြစမရင္းကို လႊတ္ေတမ္
အမတ္ လက္ထတ
ြဲ င
ြ ္မထမးရိပြဲ သက္ဆိုင္ရမအေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္ အစိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္း ၏လက္ထတ
ြဲ င
ြ ္ ထမးရိျခင္းကလည္း
အေလ့အက င့္ေကမင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။24

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

ပမမဏႀကးမမးလမျခင္းမရိေအမင္ေဆမင္ရြက္

သင့္သည္။ အေကမင္းဆံုးအေျခအေနတြင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ပမမဏေသးငယ္ၿပး သးသန္႔ရည္ရြယ္ခ က္မ မး
ရိေသမ

ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးကို

အဆိုးဆံံုး

အေျခအေနတြင္

အမးေပးျမႇင့တ
္ င္ာႏုိင္ေသမ

ဖြံ႕ၿဖိ းမႈကက
ြ ္လပ္မ မးအလ င္အျမန္ျဖည့္သည့္လုပ္ငန္းမ မးျဖစ္ာႏုိင္ၿပး၊

ာႏုိင္ငံေရးအရအက ိးစးပြမးအုပ္စုေမြးျခင္း၊

ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏ဖြံ႕ၿဖိ းမႈာႏင့္

ရန္ပုေ
ံ ငြြဖူလံုမႈမ မးကို

ထိခိုက္ျခင္းမ မးျဖစ္လမာႏိ္ုင္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးမတစ္ဆင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ာႏုုိင္မည့္ အက ိးေက းဇူး
ကို

အစိုးရစနစ္အတြင္း

အုပ္ခ ပ္ေရးာႏင့္

ဥပေဒျပ ေရးကိုခြျြဲ ခမးထမးရန္လိုသည့္

ခ င့္ခ ိန္ေဆမင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

23

CPA-SUNY (2011). Principles and Guidelines for Constituency Development Funds.

24

Ibid.
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ေရရည္လအ
ို ပ္ခ က္ာႏင့္

ခ ိန္ထိုးၿပး

အပိင
ု း္ သံုး - ျမန္မမာႏုိငင
္ ရ
ံ ိ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ သမိင
ု း္ ေၾကမင္း
ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဘ႑မေရးက႑ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈအသစ္မ မးစတင္ေဆမင္ရြက္ၿပး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြအသစ္မ မးကိုစတင္
အေကမင္အထည္ေဖမ္လမေနေသမအခ ိန္တင
ြ ္ အျခမးာႏုိ္င္ငံမ မး၏အေတြ႕အႀကံ မ မးအျပင္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံ မ မး
ကိုပါ ျပန္ေျပမင္းသံုးသပ္ရန္လိုအပ္လမသည္။ အမန္စင္စစ္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတြက္အသစ္အဆန္း
ေတမ့မဟုတ္ပါ။ ၁၉၆၂ ခုာႏစ္က့သ
ြဲ ို႔ေသမ အေစမပိုင္းကမလမ မးကပင္ ေတမ္လန္ေရးေကမင္စအစိုးရသည္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြကို စတင္တည္ေထမင္ခြဲ့သည္။ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏ ရည္ရြယ္ခ က္သံုးရပ္မမ- (၁) ေက းလက္ေနျပည္သူမ မး၏
လူမႈ စးပြမးအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ (၂) ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးတြင္ လူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏင့္ ထည့္ဝင္ေဆမင္ရြက္မႈကို
ျမႇင့တ
္ င္ရန္ ာႏင့္ (၃) ျပည္သူမ မးအမးမိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အနမဂတ္မ မးဖန္တးရမတြင္ ကိုယ္တိုင္တမဝန္ယူာႏုိင္မႈကို ဖန္တးေပးရန္
တို႔ျဖစ္သည္။

ထို

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

အေကမင္အထည္ေဖမ္ၿပး၊
ျပည္သူ႔ေကမင္စမ မးကို
ၿမိ ႕နယ္အဆင့္မ မးတြင္

၁၉၇၄

ကနဥးတြင္

လံုၿခံ ေရးာႏင့္

ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဌမန္းၿပးေနမက္တြင္

ရပ္ရမြ လူထုက

ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြအပါအဝင္

အုပ္ခ ပ္ေရးေကမ္မတက

ျပည္သ႔ေ
ူ ကမင္စာႏင့္

စတင္

အစမးထိုးခြဲ့သည္။

ကိုယ္စမးလယ္မ မးျဖင့္ဖ႕ြြဲ စည္းၿပး

ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္

ေဒသဆိုင္ရမစမံခ က္မ မးကို

ႀကးၾကပ္ျခင္းာႏင့္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းမ မးျပ လုပ္ာႏုိင္ရန္ ဖြြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ သည္။
ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္

ျပည္သူ႔ေကမင္စ၏စမံခန႔္ခမ
ြြဲ ႈသည္

ေအမက္ေျခမစတင္ေသမ

ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္သည့္

စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကို ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ပထမဥးဆံုးအႀကိမ္စမ္းသပ္က င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတြင္ ရည္မန္းခ က္မ မးကိုေကမင္းစြမေပါက္ေရမက္ေအမင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏင့္ လူထုာႏင့္ ာႏးောႏမ
ဖလယ္ျခင္းမ မးကို

မည္ကြဲ့သုိ႔ေဆမင္ရြက္သင့္သည္ဟူေသမ

ျပည္သူတစ္ဥးခ င္းစ၏
ထိုစမံခ က္မ မးမမ

ရပ္ရြမဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးစမံကန
ိ ္းမ မးတြင္

အျငင္းပြမးဖြယ္ရမျဖစ္ခြဲ့သည္။

စမံခ က္မ မးတြင္လုပ္အမးေပးရန္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးကို
ထည့္ဝင္ေဆမင္ရြက္မႈမမ

စမံခ က္မ မးအတြက္

တစ္အိမ္ေထမင္လ င္တစ္ဥးက

ျပဌမန္းထမးရိသည္။

ထိုစဥ္က

မလုပ္မေနရသေဘမမ ိးျဖစ္ေနသျဖင့္

လူထုာႏးောႏမဖလယ္ပြဲြမ မးကို

မျဖစ္မေနထည့္ဝင္ၾကရသည္။

က င္းပခြဲ့ေသမ္လည္း

လက္ရိ

ေက းလက္ေဒသ

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ စမံခ က္မ မးတြင္ ျပည္သူလူထုက လုပ္အမးာႏင့္ အျခမးအရင္းအျမစ္မ မးထည့္ဝင္ၾကရေသမ္လည္း မပါမေနရ
မဟုတ္ပြဲ

မိမိတို႔၏

သေဘမဆာႏၵအရသမျဖစ္သည္။

လက္ရိတင
ြ ္

မည္သုိ႔ပါဝင္ထည့္ဝင္ၾကမည္ကို

ရပ္ရြမလူထုာႏင့္

ရပ္ရြမ

ေခါင္းေဆမင္မ မးာႏးောႏမဖလယ္ၿပးမ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရိသည္။
မူရင္း ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးကို ေကမ္မတမ မးာႏင့္ လုပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ ေပါင္းမ မးစြမကစမံခန္႔ခြဲြခြဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔
အထြဲတင
ြ ္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ ေစမင့္ၾကည့္ေရးေကမ္မတ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း25 ျပည္သ႔ေ
ူ ကမင္စလုပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ ၊ ၿမိ ႕နယ္
ာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုျပည္သ႔ေ
ူ ကမင္စလုုပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ မ မးလည္း ပါဝင္သည္။ လိုအပ္ခ က္ေကမက္ယူစုေဆမင္းျခင္းကို ေက းရြမအဆင့္
တြင္ စတင္ၿပး လူထုလိုအပ္ခ က္မ မးကို ရပ္ရြမလူထုာႏင့္တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးကမစမရင္းျပ စုသည္။ ထိုစမရင္းကို အျခမးဝန္ႀကးဌမနမ မး၏
စမံခ က္မ မးာႏင့္ ထပ္ေနျခင္းရ/ိ မရိစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၿမိ ႕နယ္ျပည္သ႔ေ
ူ ကမင္စလုပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသည္။ ၿမိ ႕နယ္မ
စမံခ က္မ မးအတြက္ ဘတ္ဂ က္ခန္႔မန္းေျခမ မးကိုစုေပါင္းၿပး လုပ္ငန္းထပ္ေနျခင္းရ/ိ မရိ အၿပးသတ္စစ္ေဆးရန္ ျပည္နယ္/တိုင္း
အဆင့္သို႔ဆက္လက္တင္ျပသည္။ စမံခ က္မ မးကိုေရြးခ ယ္ရမတြင္ ေအမက္ပါ စံသတ္မတ္ခ က္မ မးအတိုင္းေရြးခ ယ္သည္။
(၁) စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို အေထမက္အကူျပ မည့္စမံခ က္မ မး
(၂) လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို အေထမက္အကူျပ မည့္စမံခ က္မ မး
(၃) သတ္မတ္ဘတ္ဂ က္ပမမဏထက္ေက မ္လန
ြ ္ျခင္းမရေ
ိ သမ စမံံခ က္မ မး
(၄) စည္းမ ဥ္းမ မး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးာႏင့္ ကိုက္ညေသမ စမံံခ က္မ မး
(၅) ဘ႑မာႏစ္တစ္ာႏစ္အတြင္း အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္မည့္ စမံခ က္မ မး

25

တိုင္းေဒသႀကးာႏင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အသံုးျပ ခြဲ့ေသမ ေဝါဟမရျဖစ္သည္။
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ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကးဌမနေအမက္ရိအေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနသည္

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္

ေစမင့္ၾကည့္ေရး

ေကမ္မတ ာႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ျပည္သူ႔ေကမင္စလုပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ တိ႔သ
ု ို႔ စမံခ က္မ မးအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈာႏင့္ပတ္သက္ၿပး အစရင္ခံ
တင္ျပရသည္။
ရပ္ရြမလူထုထံမ မည္သို႔ေသမထည့္ဝင္မႈမ မးကို လက္ခံရယူသင့္သည္ာႏင့္ပတ္သက္ၿပး တိက ေသမ အမိန္႔ၫႊန္ၾကမးခ က္မ မးမရိ
ေသမ္လည္း စမံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မးတြင္ ျပည္သူ႔လူထုမ ေငြာႏင့္ ပစၥည္းထည့္ဝင္မႈမ မးကိုထည့္သင
ြ ္းအဆိုျပ ရသည္။ အကယ္၍
စမံခ က္မ မးမေဆမင္ရြကျ္ ဖစ္လ င္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ လူထုထည့္ဝင္မႈမ မးပိုေနလ င္ေသမ္လည္းေကမင္း ယင္းတို႔ကို ျပန္လည္
ေပးအပ္ရသည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနက ထြဲထြဲဝင္ဝင္ပါဝင္ေဆမင္ရြကသ
္ ည္။

10

အပိင
ု း္ ေလး - ျမန္မမာႏုိငင
္ ရ
ံ ိ အဓိက ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ၎တိ႔က
ု ို ရန္ပုေ
ံ ငြ ေထမက္ပသ
ံ့ ည့္
စနစ္မ မး
၄.၁။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
မြဲဆာႏၵနယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္ာႏင့္ အသံုးျပ ပံု
စမံခ က္/က႑ဥးစမးေပးမႈမ မး

အေသးစမးအေျခခံံအေဆမက္အဥးစမံခ က္မ မး

တည္ေဆမက္ထိန္းသိမ္းျခင္းာႏင့္

‘အျခမး

ဖြံ႕ၿဖိ းေရး စမံခ က္မ မး’
(၁) ေရရရိေရး (၂) ေက းလက္ေဒသရိ လမ္းတံတမးမ မးေဆမက္လုပ္ျခင္းာႏင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း (၃)
‘အျခမးအဓိကက ေသမ လုပ္ငန္းရပ္မ မး’

ရန္ပုေ
ံ ငြ စုစေ
ု ပါင္းပမမဏ

က ပ္ ၃၃ ဘလယံ

ရန္ပုေ
ံ ငြအရင္းအျမစ္

ျပည္ေထမင္စုရန္ပုေ
ံ ငြ

အျမင့္ဆုးံ စမံခ က္အရြယအ
္ စမး

က ပ္ငါးသန္း
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး စမံခန္႔ခြဲြျခင္းာႏင့္ သံုးစြြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ
စမအမတ္ ၈၂/၂ဝ၁၃)
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး စမံခန္႔ခြဲြျခင္းာႏင့္ သံုးစြြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ
စမအမတ္ ၈၆/၂ဝ၁၃)

သက္ဆင
ို ေ
္ သမ

- ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ ဥပေဒ (ဥပေဒအမတ္ ၉/၂ဝ၁၄)

အမိန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမ၊ မူဝါဒာႏင့္

- ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (ဥပေဒအမတ္

ဥပေဒမ မး

၄၈/၂ဝ၁၄)
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး စမံခန္႔ခြဲြျခင္းာႏင့္ သံုးစြြဲျခင္းဆိုငရ
္ မ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမကို ျပင္ဆင္သည့္
ထုတ္ျပန္ခ က္ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ စမအမတ္ ၁၈/၂ဝ၁၄)
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး စမံခန္႔ခြဲြျခင္းာႏင့္ သံုးစြြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ
စမအမတ္ ၉၂/၂ဝ၁၄)

ပထဝေဒသအလိက
ု ္ ခြေ
ြဲ ဝမႈ

ျမန္မမာႏိုင္ငံအတြင္းရိ ၿမိ ႕နယ္ ၃၃ ၿမိ ႕နယ္အတြက္ က ပ္သန္း ၁ဝဝ စ
လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္က

မည္သည့္စမံခ က္မ မးကို

ေရြးခ ယ္သည္ာႏင့္ပတ္သက္၍

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန႔္ခမ
ြြဲ ာႏ
ႈ င့္

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့ရ
္ ိသည္။ သို႔ရမတြင္ဇကမတင္စမံခ က္စမရင္းတြင္ စမံခ က္မ မး ထပ္မေနေစ

အဆံုးအျဖတ္

ရန္အတြက္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး
ေကမ္မတတို႔က သံုးသပ္ၿပးလက္မတ္ေရးထိုးေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။

တင္ဒါလုပင
္ န္းစဥ္
အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း

စမံခ က္မ မးကို

ရြမသမးမ မးကိုယ္တိုင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကသျဖင့္

တင္ဒါေခၚရန္မလိုအပ္ေပ
လုပ္အမးကို ေက းရြမမ မးမရရိသည္
စမံခ က္မ မးကို

အရည္အေသြးထိနး္ ခ ပ္မႈ

မ မးေသမအမးျဖင့္

ေက းရြမအုုပ္စုဖံ႕ြ ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတက

ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ၿပး

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုုပ္ငန္းေကမ္မတလက္ေအမက္ရိ

အေကမင္အထည္
ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတက ႀကးၾကပ္စစ္ေဆးသည္
ဘတ္ဂ က္ကမလတစ္ာႏစ္ျဖစ္သည္။ စမံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မးကို ၾသဂုတ္လတြင္ တင္သင
ြ ္းရၿပး
ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးပံု

လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံ အရ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေဖေဖမ္ဝါရလတြင္ ခ ထမးေပးသည္။ စမံခ က္
မ မးကို မတ္လကုန္တင
ြ ္ အၿပးေဆမင္ရြက္ရသည္

စမရင္းစစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း

ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္ာႏင့္ ျပည္ေထမင္စအ
ု ဆင့္ ‘စမရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ြဲ ’

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏစ္၌ စတင္မိတ္ဆက္ခြဲ့သည္။ ‘အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမအမတ္
၈၂/၂ဝ၁၃ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး စမံခန္႔ခြဲြျခင္းာႏင့္ သံုးစြြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ’ ကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္တြင္စတင္ျပဌမန္းၿပး
ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္သို႔ အတည္ျပ ာႏုိင္ရန္ဆက္လက္ေပးပိ႔ခ
ု ြဲ့သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက ဥပေဒျပ အဖြ႕ြဲ အစည္းအမး
အုပ္ခ ပ္ေရးဆိုင္ရမအမဏမအပ္ာႏင္းထမးသျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒာႏင့္ဆန္႔က င္သည္ဟုဆိုကမ လက္မတ္ေရးထိုးအတည္ျပ ရန္
ျငင္းဆန္ခြဲ့သည္။ ထို႔ေနမက္လႊတ္ေတမ္က အနည္းငယ္စျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲထမးေသမ ေနမက္ထပ္မူၾကမ္းာႏစ္ခုကို ဆက္လက္ေပးပို႔ခြဲ့ၿပး
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၎တို႔အနက္ဒုတိယမူၾကမ္းကို သမၼတကလက္မတ္ေရးထိုးၿပး ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပ ေပးခြဲ့သည္။26 ျပင္ဆင္မႈအခ ိ႕ရိခြဲ့ေသမ္လည္း
ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပ ခြဲ့သည့္ေနမက္ဆံုးမူၾကမ္းတြင္လည္း လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈာႏင့္ပတ္သက္ေသမ
လုပ္ပိုင္ခြင့မ
္ မးစြမခ ထမးေပးသျဖင့္ ျပည္တြင္းာႏင့္ ာႏုိင္ငံတကမမကြၽမ္းက င္သူမ မး၏ ေဝဖန္မႈမ မးစြမခံခြဲ့ရသည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ထမး
ေသမဥပေဒၾကမ္းကို ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏစ္တင
ြ ္အတည္ျပ ျပဌမန္းခြဲြဲၿ့ ပး ယင္းတြင္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခရ
ြြဲ မ၌ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မး၏
အခန္းက႑ကို

ပိုမိုထည့္သင
ြ ္းထမးသည္။

ထို႔အျပင္

ျပည္ေထမင္စုေငြစမရင္းေကမ္မတကိုလည္း

ဘတ္ဂ က္ဆိုင္ရမ

ေစမင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္မႈ အခြင့္အေရးအခ ိ႕ထည့္သင
ြ ္းျပဌမန္းေပးခြဲ့သည္။
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မမ အေျခခံအေဆမက္အဥတည္ေဆမက္ေရးာႏင့္ ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းေရးာႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိ း
ေရးစမံခ က္အငယ္စမးမ မးကို ရန္ပံုေငြေထမက္ပေ
ံ့ ပးရန္ျဖစ္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏ စုစုေပါင္းပမမဏမမ က ပ္သန္း
၃၃ဝ ျဖစ္ၿပး ၿမိ ႕နယ္ ၃၃ဝ အမး တစ္ၿမိ ႕နယ္လ င္က ပ္သန္း ၁ဝဝ ာႏႈန္းျဖင့္ အညအမ ခြေ
ြဲ ဝခ ထမးေပးသည္။ လက္ရိဥပေဒအရ
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တင
ြ ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမဗဟိေ
ု ကမ္မတက စမံခန္႔ခၿြြဲ ပး ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
လုပ္ငန္းေကမ္မတက စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္။27 ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးာႏင့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္
လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္အမးလံုးပါဝင္ၿပး ၎တို႔အထြဲမတစ္ဥးက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆမင္ရြက္သည္။ အျခမးအဖြ႕ြဲ ဝင္မ မးမမ ၿမိ ႕နယ္
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္
ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနမ

ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတတို႔မ

ၿမိ ႕နယ္အရမရိတို႔ပါဝင္သည္။

အတြင္းေရးမ းအျဖစ္ေဆမင္ရြက္သည္။

အမႈေဆမင္အရမရိမ မး၊ ေက းလက္ေဒသ

အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနမ

ေကမ္မတ၏လုပ္ငန္းတမဝန္မမ

ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းက

စမံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မး

ျပင္ဆင္/စုုေဆမင္းျခင္းာႏင့္

ဇကမတင္ အဆိုျပ လႊမမ မးာႏင့္ စုစေ
ု ပါင္းဘတ္ဂ က္ကို ဗဟိုေကမ္မတသို႔ တင္သင
ြ ္းျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒအရ မည္သည့္စမံံခ က္ကိုေရြးခ ယ္ေထမက္ပံ့မည္ကို လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္ကအၿပးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ က္ေပးပိုင္ခြင့ရ
္ ိသည္။
ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကိုယ္စမးလယ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးာႏင့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးရမည္ဟု
ေဖမ္ျပထမးၿပး28 ယခုအစရင္ခံစမ အပိုင္း- ၅ တြင္ေဆြးောႏြးေဖမ္ျပမည့္ လိုအပ္ခ က္မ မးစုေဆမင္းေရးစနစ္အတိုင္း အဆိုျပ လႊမမ မးကို
ေရြးခ ယ္ေပးရသည္။ သို႔ရမတြင္ လက္ရိဥပေဒက ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ကိုေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏင့္ ဥးစမးေပးအစအစဥ္သတ္မတ္ျခင္းာႏင့္
ပတ္သက္ၿပး အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးထည့္သြင္းထမးျခင္းမရိေခ ။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းျခင္းာႏင့္ တရမးဝင္အလုပ္သေဘမေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ျခင္းမ မးသည္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မး၏စြမ္းေဆမင္ရည္
အေပၚတြင္

မ မးစြမမတည္ေနေၾကမင္းေတြ႕ရိရသည္။

ေက းလက္

လမ္းတံတမးလုုပ္ငန္းမ မးကို

စံံသတ္မတ္ခ က္မ မး

မရိသျဖင့္

ကမယကံရင္မ မး၏ေျပမၾကမးခ က္မ မးအရ

အဓိကဥးစမးေပးသည္ဟု

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးက

သိရသည္။

ေရေပးေဝေရးစမံခ က္မ မးာႏင့္

စမံခ က္ေရြးခ ယ္မဆ
ႈ ိုင္ရမ

ကိုယ္ပိုင္စံသတ္မတ္ခ က္မ မးကို

အလုပ္သေဘမ

ေရးဆြၾြဲ ကသည္ဟုလည္း

ဆိုသည္။

ရပ္ရြမမမ

အက ိးခံံစမးခြင့ရ
္ ိသူ

ဘယ္ေလမက္ရိမလြဲဆိုတ့အ
ြဲ ေပၚမူတည္ၿပး

စမံခ က္ေတြကို

ဥးစမးေပးေရြးတယ္။ တကယ္လို႔ အက ိး ခံစမးခြင့ရ
္ ိသူအမ မးႀကးပါေနရင္ ဒစမံခ က္ကိုေရြးလိုက္တမပြဲ။29
အဆိုျပ လႊမမ မးကို ၾသဂုုတ္လတြငတ
္ င္သင
ြ ္းၿပး ေဖေဖမ္ဝါရလတြင္ ရန္ပံုေငြမ မးရရိသည္ဟု ကုိယ္စမးလယ္မ မးကဆိုသည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြြ
ခ ထမးေပးမႈမမ အဘယ့္ေၾကမင့္ ဤမ ၾကမျမင့္ရသည္ကိုမူ ရင္းလင္းစြမမသိရိေပ။ စမံခ က္မ မးအမးလံုးကို ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ဘ႑မာႏစ္
ျဖစ္ေသမ မတ္လ ၃၁ ေနမက္ဆံုးထမးၿပး အၿပးေဆမင္ရြက္ရသည္။
လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးက ဆံုးျဖတ္ခြင့အ
္ မဏမကို ကိုင္စထ
ြြဲ မးေသမ္လည္း စမံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြ
စမံခန္႔ချြြဲ ခင္းမမ ၎တို႔၏ထိန္းခ ပ္မႈေအမက္တြင္ရိမေနေပ။ ၿမိ ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတဝင္မ မးထြဲတ
ြဲ င
ြ ္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရး
မ းာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ာႏင့္

စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးမ

အမႈေဆမင္အရမရိမ မးကသမ

ရန္ပုေ
ံ ငြကို

ထုုတ္ယူခြင့္ရိသူမ မးျဖစ္သည္။ အထက္တင
ြ ္ေဖမ္ျပခြဲ့သလို ရပ္ရြမလူထုေကမင္စအမး ဘ႑မေရးစမံခန္႔ခြဲြမႈကိုတမဝန္ေပးအပ္ပါက
ပိုမိုပြင့လ
္ င္းျမင္သမေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြစနစ္တစ္ချု ဖစ္လမာႏုိင္သည့္အျပင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ဘံုအမးနည္းခ က္အခ ိ႕မ
26

ဟိန္းမစ္(ရ္)နစ္ဆင္ာႏင့္ စင္ဒဂ ိ းလင္း(န္)တို႔၏ ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္း (ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးအတြက္

မူဝါဒလမ္းစဥ္တစ္ခုဆသို႔)
27

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတသည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ စမံမႈအတြက္ ျဖစ္ေပၚလမေသမ အဖြ႔ျြဲ ဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတ (သို႔)

ၿမိ ႕နယ္ဖြ႔ံၿဖိ းမႈ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတ နင့္ မေရမေထြးေစလိုပါ။
28

ေကမ္မတ၏တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးမႈကို မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ဂ) ာႏင့္ (ည) တြင္ ျပဌမန္းေဖမ္ျပထမးသည္။

29

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္တစ္ဥးာႏင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

12

လည္း ႀကိ တင္ကမကြယ္ရမေရမက္ေပလိမ့မ
္ ည္။ လက္ရိဥပေဒက ဗဟိုေကမ္မတသည္ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ က္ကို ျပည္ေထမင္စု
ေငြစမရင္းေကမ္မတထံံ စမရင္းရင္းတင္ျပရမည္ဟု ျပဌမန္းထမးသည္။
ဥပေဒအရ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးလႊြဲေျပမင္းေပးၿပးသည္ာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတက အဓိကစမံခန္႔ခြဲြမႈအဖြြဲ႕ြ အစည္းအျဖစ္ စတင္
ေဆမင္ရြက္သည္။ ယင္းတြင္ ဘ႑မေရးစမံခ
ံ န္႔ခြဲြမႈအျပင္ စမံခ က္မ မးကို စမံံေရးာႏင့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ မးလည္း
ပါဝင္သည္။30 လက္ေတြ႕တြင္ ေနမက္ဆံုးလုုပ္ငန္းရပ္ာႏစ္ခုကို ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္ ေက းရြမအုုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မး
က

အဓိကတမဝန္ယူေဆမင္ရြက္ၾကၿပး

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတက

၎တို႔၏ေဆမင္ရြကခ
္ က္မ မးကို

ၿခံ ငံုႀကးၾကပ္

ကြပ္ကြဲသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မး၏ အမ မးဆံုးပမမဏမမ က ပ္ေငြငါးသန္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ဆိုေသမ္
ထိုစမံခ က္မ မးသည္

ျပင္ပလုပ္ငန္းရင္မ မးကိုတင္ဒါေပးစရမမလိုပြဲ

ရပ္ရြမလူထုကိုယ္တိုင္

အေကမင္အထည္ေဖမ္

ေဆမင္ရြက္

ာႏုိင္ေလမက္ ေအမင္ အရြယ္ပမမဏေသးငယ္ေသမ ရပ္ရြမအဆင့္စမံခ က္အေသးစမးကေလးမ မးျဖစ္ၾကသည္။
ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတသည္

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးေဆမင္ရြကၿ္ ပးစးမႈကို

ပံုမန္အစရင္ခံစမပံုစံျဖင့္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ
္ မ ဗဟိုေကမ္မတသို႔ တင္သင
ြ ္းရသည္။ အစရင္ခစ
ံ မတြင္ ေက းရြမအုပ္စုတစ္ခုခ င္းစမ စုစုေပါင္းစမံခ က္အေရအတြက္
ဘတ္ဂ က္စုစုေပါင္းာႏင့္ အမန္တကယ္ကုန္က စရိတ္တို႔ကိုပါ တပါတည္းထည့္သင
ြ ္းေဖမ္ျပရသည္။ ပူူးတြြဲပါအေနာႏင့္ စမံခ က္အစရင္ခံ
စမာႏင့္ ဓမတ္ပုမ
ံ တ္တမ္းအေထမက္အထမး၊ ေျပစမမ မး၊ အေသးသံုးစရိတ္မ မးအတြက္ ေငြစမရင္းမတ္တမ္း၊ အစည္းအေဝးမတ္တမ္း
မ မးာႏင့္ အကယ္၍အက ံးဝင္ပါက စမခ ပ္စမတမ္းမ မးစသည္တို႔ကို ထည့္သင
ြ ္းတင္ျပရသည္။ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင
္ န္းေကမ္မတ
သည္ေဆမင္ရြက္ၿပးေသမ စမံခ က္တစ္ခုခ င္းစအတြက္ လက္မတ္ေရးထိုးရန္လိုအပ္ၿပး အစရင္ခစ
ံ မ၏အဖံုးစမမ က္ာႏမတြင္ စမံံခ က္၏
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမအေျခခံအခ က္အလက္မ မးကိုပါ ေဖမ္ျပရသည္။
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြဥပေဒအရ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ၏
္
၃% ခန္႔ကို ႐ုံးံုးလုပ္ငန္းမ မးအတြက္ သံုးစြပ
ြဲ ိုင္ခြင့ေ
္ ပးထမးၿပး31
လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုိသို႔႐ုံးံုးစမရိတ္ေတမင္းခံံျခင္းမ ိးမရိၾကေပ။32 ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတင
ြ ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ ကိုယ္စမးလယ္
ာႏစ္ဥးက မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏ ၂% ကိုအခြန္အျဖစ္ေပးေဆမင္ရသည္ဟု ဆိုၾကေသမ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကမင့္
အခြန္

ေပးရသည္ာႏင့္

ေကမက္ခံရရိေသမ

အခြန္ေငြမ မးကို

မည္သို႔အသံုးခ သည္ကိုမူ

ရင္းလင္းစြမမသိရိရေပ။

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ ကို ဘ႑မေရးအရစမရင္းစစ္ရန္တမဝန္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္၌ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္တင
ြ ္တမဝန္ရၿိ ပး
ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တင
ြ ္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမဗဟိုေကမ္မတ၌

တမဝန္ရိသည္။

အကယ္၍

စမရင္းစစ္အဖြ႕ြဲ တစ္ခုဖ႕ြဲြ စည္းရန္

လုအ
ိ ပ္သည္ဟုယူဆပါက ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုေကမ္မတတြင္ ဖြြဲ႕စည္းပိုင္ခြင္ရ
့ ိသည္။

မြဲဆာႏၵနယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္ေသမ ျပႆနမရပ္မ မးာႏင့္ စဥ္းစမးစရမမ မး
အျခမးာႏုိင္ငံမ မးရိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ာႏိုင္ငံေရးအက ိးအျမတ္အတြက္ အစိုးရရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို မေတမ္မတရမး
သံုးစြမ
ြဲ ႈမ မး ျဖစ္ေစၿပး ာႏိုင္ငံေရးတြင္ က ဥ္းေျမမင္းေသမအုပ္စုအက ိးစးပြမးကိုဥးတည္သည့္ စိတ္ထမးမ မးကိုလည္းျဖစ္ေပၚေစသည္ကို
မၾကမခဏ ေတြ႕ရိရပါသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္လည္း အလမးတူကိစၥရပ္မ မးျဖစ္ပြမးေနသည္ဟူေသမ စြပ္စေ
ြြဲ ျပမဆိုမႈမ မးကိုၾကမးသိေန
ရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ျမန္မမာႏုိင္ငံရိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို အဆိုပါေဘးအာႏၲရမယ္မ မးမ ႀကိ တင္ကမကြယ္ာႏိုင္ေစရန္
ျပင္ဆင္ေဆမင္ရြက္ထမးေရးသည္

အေရးအႀကးဆံုးပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ကမကြယ္ာႏုိင္ရန္အလမးအလမေကမင္းေစသည္။

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကိုဥပေဒျဖင့္

ထိုသို႔ဥပေဒျပဌမန္းထမးျခင္းေၾကမင့္

အျခမးေသမ

ျပဌမန္းထမးျခင္းက
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးျဖစ္သည့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြတို႔ာႏင့္ ာႏိႈင္းယဥ္ပါက အေကမင္
အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ရမတြင္ ပိုမိုရင္းလင္းျပတ္သမးေစသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြဆိုင္ရမ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြဲ့
ျခင္း မ မးကလည္း ပိုမိုမ တၿပး ပြင့လ
္ င္းျမင္သမေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈျဖစ္လမေစရန္ အေထမက္အကူျပ သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးတြင္ အေျခခံဘ
ံ ႑မေရးကိန္းဂဏန္းမ မးကိုေဖမ္ျပၿပး လက္မတ္ေရးထိုးတမဝန္ခံေစရန္လိုအပ္ျခင္းကလည္း ပိုမို
ပြင့လ
္ င္းျမင္သမေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြြစမံံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ေရ႕တစ္လမ္းတိုးတက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ရမတြင္ လက္ရိဥပေဒသည္ ရပ္ရြမလူထုလိုအပ္ခ က္မ မးစမရင္းျပ စုျခင္းာႏင့္ စမံံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းဆိုင္ရမ စံသတ္မတ္ခ က္မ မးာႏင့္
ပတ္သ
္ က္လ င္

တိက ေသခ မေသမလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးေဖမ္ျပေပးာႏုိင္ျခင္းမရိပါ။

ထို႔ေၾကမင့္

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မး၏

30

ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာႏိုင္ငံ ၂၀၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြဥပေဒ၊ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ ဥပေဒအမတ္- ၉၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ ပုဒ္မ ၉ (င)

31

Ibid. Article 17 (b).

32

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြ၏ ၃ ရမခိုင္ာႏႈန္းကို ႐ုံးံုးသံုးပစၥည္းမ မးဝယ္ယူျခင္းနင့္ စမံမႈဝန္ထမ္းမ မး ရန္ပံုေငြစမံမႈအတြက္ဌမးရမ္းျခင္းမ မးကို ျမစ္ၾကးနမးၿမိ ႕နယ္၊

ကခ င္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ (ေမးျမန္းထမးသူ- Anki Dellnas, UNDP ေဒသာႏၲရအုပ္ခ ပ္ေရးပညမရင္ ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၅)

13

ပုဂၢိ လ္စြြဲမ မးာႏင့္ ာႏိုင္ငံေရးဂတိတရမးမ မးကို ကမကြယ္ထမးာႏုိင္ျခင္းေတမ့မရိပါ။ ထို႔အျပင္ စစ္မန္ေသမ ရပ္ရမြ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏင့္
စမံခ က္

မ မးာႏင့္

ပတ္သက္ၿပး

ၿပးျပည့္စံုေသမ

လူထုအသိပညမေပးမႈမ မးကိုေဆမင္ရြက္လိုပါက

စမံခ က္ေဒသမ မးတြင္

ဆိုင္းဘုတ္မ မး စိုက္ထူျခင္းထက္ပိုေသမ အသိပညမေပးအစစဥ္မ မးကို ေဆမင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ မၾကမေသးမကျပ လုပ္ခြဲ့ေသမ
လူထု သေဘမထမး စစ္တမ္းတစ္ရပ္တင
ြ ္33 ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္ၿပး လူထုသိနမးလည္မႈမမ အလြန္နည္းပါးေၾကမင္းေတြ႕ရရ
ိ သည္ဟု
ေဖမ္ျပထမးသည္။
ေနမက္ဆံုးအေနာႏင့္ ဥပေဒသည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏အရြယ္အစမးကို ကန္႔သတ္ထမးျခင္းမရေ
ိ ပ။ ရန္ပုေ
ံ ငြအရြယ္အစမး
မမ

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ
္ မဗဟိုေကမ္မတ

ာႏစ္စဥ္အေျပမင္းအလြဲရိာႏုိင္သည္။

ာႏင့္

ျပည္ေထမင္္စုဘ႑မေရးေကမ္မရင္တ႔အ
ို ၾကမးညိႇာႏိႈင္းသတ္မတ္မႈေပၚမူတည္ၿပး

လက္ရိရန္ပံုေငြအရြယ္အစမးျဖစ္ေသမ

အဘယ့္ေၾကမင့္သံုးာႏစ္ဆက္တိုက္မေျပမင္းလြဲပြဲ
ပမမဏႀကးမမးစြမမျဖစ္သမြ းေစရန္အတြက္
အေတြ႕အႀကံ မ မးအရ

ရိေနသည္ကိုမူ

အျမင့္ဆံုး

ပမမဏကို

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္

ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုာႏစ္စဥ္ရန္ပုေ
ံ ငြ

ရင္းလင္းစြမမသိရေပ။

သန္း

က ပ္မမ

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

သတ္မတ္ၿပးကန္႔သတ္ထမးသင့္သည္။

ာႏစ္အနည္းငယ္အတြင္း

၁ဝဝ

အျခမးာႏုုိင္ငံမ မးမ

အဆေပါင္းမ မးစြမျမင့္တက္သမြ းခြဲ့ေသမ

သက္ေသသမဓကမ မးရိခြဲ့သည္။ အဓိကအေၾကမင္းမမ ာႏိုင္ငံေရးအရ ဂိုဏ္းဂနဖြ႕ြဲ မႈအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြကိုအလြြဲသံုးေနျခင္းေၾကမင့္
ျဖစ္သည္။

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

အလြန္ခက္ခြဲသြမးမည္ျဖစ္သည္။

တိုးျမႇင့လ
္ ိုက္ၿပးသည့္ေနမက္တြင္

လက္ရိဥပေဒတြင္

ျပန္လည္ေလ မ့ခ ရန္မမလည္း

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ

ပမမဏကို

ာႏုိင္ငံေရးအရ

ၿမိ ႕နယ္အရြယ္အစမးာႏင့္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလိုအပ္ခ က္မ မးအေပၚ မူတည္၍သတ္မတ္ရမည္ဟု ျပဌမန္းထမးသည္။ ၿမိ ႕နယ္မ မး အတြက္ မြဲဆာႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

အတိုးအေလ မ့ျပ လုပ္ျခင္းသည္

ပံုေသတသမတ္တည္းထမးျခင္းထက္စမလ င္

ပိုမိုထိေရမက္စြမသတ္မတ္ခ ထမးေပးာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရမတြင္

ထိုသို႔ရန္ပံုေငြ

သအိုရအရ

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

အတိုးအေလ မ့လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္

အျခမးတစ္ဖက္၌ ာႏို္င္ငံေရးအက ိးစးပြမးကိုေမ မ္ကိုးၿပး လႊတ္ေတမ္ကို္ယ္စမးလယ္မ မးက ရန္ပုေ
ံ ငြပိုမရ
ို ရိေစရန္ ညိႇာႏိႈင္းျခင္းမ မး
လည္းျဖစ္လမာႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကမင့္

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

ၿမိ ႕နယ္မ မးအမးလံုးတေျပးညခြေ
ြဲ ဝေပးျခင္းသည္သမ

ေသးငယ္ေသမပမမဏသမအကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိေနေစၿပး

အေကမင္းဆံုးျဖစ္ေၾကမင္းအႀကံျပ ာႏုိင္ပါသည္။

ာႏို္င္ငံေရးာႏင့္

ပတ္သက္

ဆက္ာႏြယ္မႈမရိေသမ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကြဲ့သ႔ရ
ို န္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုသမ ‘ဖြံ႕ၿဖိ းမႈကက
ြ ္လပ္ကိုျဖည့္ဆည္းေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြ’
မ မး အျဖစ္ သံုးသင့္သည္။ စံသတ္မတ္ထမးေသမ ပံုေသနည္းအတိုင္း ဆင္းရြဲေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြပိုေပးျခင္းအမးျဖင့္
ထိုရည္ရြယ္ခ က္ကို ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ပါသည္။

၄.၂။ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္ာႏင့္ အသံုးျပ ပံု

ဥးစမးေပးက႑ႀကး ၈ ခုာႏင့္အည ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးလုပင
္ န္းမ မးကို ေဆမင္ရြက္ရန္
သမၼတဥးသိန္းစိန္က

ဆင္းရြဲမြဲြေတမႈေလ မ့ခ ေရးေကမ္မတသို႔

၂ဝ၁၁

ခုာႏစ္တင
ြ ္ေျပမၾကမးခြဲ့

ေသမ မိန႔ခ
္ ြန္းတြင္ ဥးစမးေပးက႑ႀကး ၈ ခုကို ထည့္သင
ြ ္းေဖမ္ျပခြဲ့သည္။ ၎တို႔မမ- (၁)
စမံခ က္/က႑ ဥးစမးေပးမ မး

စိုက္ပ ိးေရးက႑ (၂) ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏင့္ အသမးထုတ္လုပ္ေရး၊ (၃) ေက းလက္ ကုန္
ထုတ္လုပ္ေရးာႏင့္ အေသးစမးလုပ္ငန္းမ မး၊ (၄) အေသးစမးေငြစုေငြေခ းလုပ္ငန္းမ မး၊ (၅)
ေက းလက္သမဝါယမလုပ္ငန္းမ မး၊

(၆) ေက းလက္

လူမ-ႈ စးပြမးက႑၊ (၇) ေက းလက္

စြမ္းအင္က႑၊ (၈) သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြစစ
ု ေ
ု ပါင္းပမမဏ

၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏစ္- ၁၆ ဘလယံ၊ ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏစ္- ၅ဝ ဘလယံက ပ္

ရန္ပုေ
ံ ငြအရင္းအျမစ္

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရရန္ပုေ
ံ ငြ

အျမင့္ဆုးံ စမံခ က္ ပမမဏ

မသတ္မတ္ထမး

သက္ဆင
ို ေ
္ သမ
အမိန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမ၊ မူဝါဒာႏင့္
ဥပေဒမ မး
ပထဝေဒသအလိက
ု ္ ခြေ
ြဲ ဝမႈ

33

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးေကမ္မတသို႔

၂ဝ၁၁

ခုာႏစ္တင
ြ ္

ာႏိုင္ငံေတမ္သမၼတဥးသိန္းစိန္

ေျပမၾကမးခြဲ့ေသမ မိန္႔ခြန္း
၂ဝ၁၃-

၁၄

ဘ႑မာႏစ္-

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးတစ္ခု

ခ င္းျပည္နယ္အတြက္ ၃ ဘလယံက ပ္
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၁

ဘလယံက ပ္၊

ႁခြင္းခ က္-

၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏစ္- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးတစ္ခု ၁ ဘလယံက ပ္၊ ႁခြင္းခ က္- ခ င္းျပည္
နယ္အတြက္ ၅ ဘလယံ၊ ကခ င္ာႏင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ၁၅ ဘလယံစ၊ ရမ္းျပည္နယ္အတြက္
၄ ဘလယံက ပ္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကးခ ပ္သည္ ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးမႈာႏင့္ပတ္သက္ၿပး ေနမက္ဆံုးအဆံုး
ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန႔္ခမ
ြြဲ ာႏ
ႈ င့္

အျဖတ္ကို ေပးာႏုိင္သည္။ သို႔ရမတြင္ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းတို႔

အဆံုးအျဖတ္

တြင္ ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခြဲြမႈေကမ္မတ၊ ၿမိ ႕နယ္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈေထမက္ကူေကမ္မတ၊ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမ
ယမေရးေကမ္မတတို႔လည္း ပါဝင္ေလ့ရိသည္
တင္ဒါေခၚယူူရန္အဓိကတမဝန္ရိေသမ

တင္ဒါလုပင
္ န္းစဥ္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမမ အေထြြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနျဖစ္

ေသမ္လည္း တခါတရံ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတက တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္
သည္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း
အရည္အေသြးထိနး္ ခ ပ္မႈ

အဓိကအေကမင္အထည္ေဖမ္သူမ မးမမ ပုဂၢလိကကုမၸဏငယ္မ မးျဖစ္ၿပး ရြမသူရြမသမးမ မးက
တခါတရံ လုပ္အမးျဖင့္ထည့္ဝင္ေလ့ရိသည္
အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနက အဓိကတမဝန္ယူၿပး ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရး
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးာႏင့္လည္း ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းသည္
တစ္ာႏစ္၊ စမံခ က္ၿပးေျမမက္မႈအေထမက္အထမးမ မးေပၚမူတည္ၿပး ရန္ပုေ
ံ ငြအရစ္က ခ ထမးေပး

ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးပံု

သည္

စမရင္းစစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း

ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏစ္တင
ြ ္ စတင္မိတ္ဆက္ခြဲ့ၿပး၊ ၂ဝ၁၁ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးေကမ္မတ
အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတေျပမၾကမးခြဲ့ေသမ မိန႔ခ
္ ြန္းပါ ဥးစမးေပးက႑ႀကး ၈ ခုတို႔အတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ေပးရန္ရည္ရြယ္တည္
ေထမင္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (အထက္ပါဇယမးတြင္ေဖမ္ျပထမး)။ သို႔ရမတြင္ အမးနည္းခ က္တစ္ခုမမ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးအတြက္
သင့္ေလ မ္ေသမ အင္စတက းရင္းဆိုင္ရမအေျခခံမ မးမရိခင္ကတည္းက

ရန္ပုေ
ံ ငြကိုစတင္ခ ထမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေနခြဲျ့ ခင္း

ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတအသးသးတို႔မမ စတင္တည္ေထမင္သောႏၶတည္ကမစပင္ရိေသး
ၿပး ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခာႏ
ြြဲ ိုင္သည့္ စြမ္းရည္လည္းအလြန္နည္းပါးေနခြဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ပုေ
ံ ငြ၏အရြယ္အစမး၊ အသံုးျပ ပံုာႏင့္ စမံခန္႔ခြြဲမႈ
ပံုစံတို႔ကိုသတ္မတ္ျပဌမန္းေပးမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္လည္း မရိခေ
ြဲ့ ပ။ ထို႔ေၾကမင့္ ပထမဥးဆံုးာႏစ္တင
ြ ္ ရန္ပုေ
ံ ငြက
ြ ို စမံခန္႔ခြဲြရန္အတြက္
အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနကို

တမဝန္ေပးအပ္ခြဲ့ရေသမ္လည္း

ရန္ပုေ
ံ ငြကိုမည္သို႔သံုးစြသ
ြဲ င့္သည္ဟူေသမ

တိက သည့္

လမ္းၫႊန္မႈလံုလံုေလမက္ေလမက္မရိခြဲ့ေပ။ ပထမာႏစ္တင
ြ ္ သင့္ေလ မ္ေသမ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈစနစ္မ မးမရိခ့သ
ြဲ လို စမံခ က္ေရြး
ခ ယ္မႈာႏင့္ ေခ းေငြခ ထမးေပးမႈတင
ြ ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္္သမမႈမရိေပ။ အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနမမ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မး
ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြအမ မးစုကို အေသးစမးေခ းေငြအစအစဥ္မ မးျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးခြဲ့
သည္ဟုသိရေသမ္လည္း မည္သူတို႔က ေခ းေငြမ မးရရိခြဲ့သည္၊ ေခ းေငြမ မးမ မည္သို႔ေသမ ဘ႑မေရးအက ိးအျမတ္မ မးျပန္လည္
ရရိသည္ စသည္တို႔ကို ယခုသုေတသနမ ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္ခြဲ့ျခင္းမရိပါ။ ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏစ္မစ၍ စမံခ က္မ မးသတ္မတ္ျခင္း၊ ဥးစမး
ေပးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြကျ္ ခင္းတိ႔သ
ု ည္ ၿမိိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မး၏ တမဝန္ဝတၱရမးမ မးျဖစ္လမခြဲ့သည္။
ဆင္းရြဲမြေ
ြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကိုလည္း ေခ းေငြမ မးအျဖစ္အသံုးခ ရန္မရည္ရြယ္ေတမ့ေပ။ သို႔ရမတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မး
အရ အခ ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ ေခ းေငြမ မးအျဖစ္ ဆက္လက္ခ ထမးေပးေနဆြဲျဖစ္ေၾကမင္း ေတြ႕ရိခရ
ြဲ့ သည္။
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို သမၼတမိန႔ခ
္ ြန္းတြင္ပါဝင္ေသမ ဥးစမးေပးက႑ႀကးရစ္ခုေအမက္ရိ စမံခ က္မ မးကိုေထမက္ပံ့
ရန္အသံုးျပ သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အက ံးဝင္ေသမလုပ္ငန္းအမ ိးအစမးမ မးမမ က ယ္ျပန္႔လသည္။ အခ ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအ
ေထမက္အကူေကမ္မတမ မးက ရန္ပံုေငြမမနည္းပါးလြန္းေသမေၾကမင့္ ဥးစမးေပးက႑ရစ္ခုစလံုးအညအမ အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္
မျဖစ္ာႏုိင္ဟု ဆိုၾကသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ေကမ္မတအမ မးစုသည္ ေက းလက္အေျခခံအေဆမက္အဥလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္ေသမ
တံတမး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္း၊ ေရေပးေဝေရးာႏင့္ ရြမခ င္းဆက္လမ္းစမံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြကိုအဓိကသံုးစြြဲၾကသည္။ ႁခြင္းခ က္အေန
ာႏင့္ ထမးဝယ္ၿမိ ႕နယ္တြင္ ၿပးခြဲ့သည့္ ဘ႑မာႏစ္က ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြအမ မးစုကို ပညမေရးာႏင့္ ဆက္စပ္ေသမ
လုပ္ငန္းမ မးတြင္အမ မးဆံုးသံုးစြခ
ြဲ ြဲ့ေၾကမင္း ကြင္းဆင္းမႈမ မးအရ သိရိရသည္။
၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏစ္တင
ြ ္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏ စုစုေပါင္းပမမဏမမ က ပ္ ၁၆ ဘလယံျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္း
ေဒသႀကးတစ္ခုလ င္
တိုးျမႇင့ေ
္ ပးခြဲ့သည္။

က ပ္တစ္ဘလ ံစစတင္ေပးအပ္ၿပး
၂ဝ၁၄-

၁၅

ဘ႑မာႏစ္တင
ြ ္မူ

ဖြံ႕ၿဖိ းမႈနိမ့က
္ ေသမ

ခ င္းျပည္နယ္ကို

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၏ပမမဏမမ
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က ပ္သုးံ ဘလယံအထိ
၅ဝ

ဘလယံက ပ္အထိ

သိသိသမသမတိုးျမင့္လမခြဲ့ သည္။ ဆင္းရြဲမႈ၊ အစြန္အဖ မးက မႈာႏင့္ ပဋိပကၡလန
ြ ္ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးလိုအပ္ခ က္မ မးေၾကမင့္
အခ ိ႕ေသမျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ရမ္းျပည္နယ္မ မးသည္

၅၊

ႀကးမ မးသည္
၁၅၊

ဘလယံစအသးသးရရိၾကသည္။

၁၅၊

ပမမဏမ မးျပမးေသမ
၄

ရန္ပုေ
ံ ငြကိုရရိလမၾကသည္။

ဘလယံစအသးသးရရိၾကၿပး

စမံခ က္အရြယ္အစမးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

ခ င္း၊

ကခ င္၊

ရခိုငာႏ
္ င့္

က န္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးက

သးျခမးသတ္မတ္ခ က္မရိေသမ္လည္း

၁

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ

ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးသည္ က ပ္ သိန္းငါးဆယ္မ သိန္းငါးရမၾကမး တြင္ရိၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနက စမံံခန္႔ချြြဲ ခင္းမရိေတမ့့ေသမ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကးဝန္ႀကးခ ပ္သည္ ရန္ပုေ
ံ ငြကို ၿမိ ႕နယ္မ မးအၾကမးမည္သို႔မ ေဝမည္ာႏင့္ မည္သည့္စမံံခ က္မ မးကို ေရြးခ ယ္မည္ာႏင့္ပတ္သက္ၿပး
အဆံုးအျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့ရ
္ ိသည္။ အခ ိ႕ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးတြင္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ၿမိ ႕နယ္မ မး
အၾကမးအညအမ ခြေ
ြဲ ဝေပးသည္။ ဥပမမ ဧရမဝတတိုင္းတြင္ ထိုကြဲ့သို႔ခေ
ြြဲ ဝသည္။34 အျခမးေဒသမ မးတြင္မူ ဆင္းရြဲေသမၿမိ ႕နယ္မ မး
ကို ရန္ပုေ
ံ ငြခ
ြ ေပးေသမပံုစံကိုက င့္သံုးေလ့ရိသည္။ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုငး္ ေဒသႀကးမ မး သို႔မဟုတ္ ၿမိ ႕နယ္မ မးသို႔ ရန္ပုေ
ံ ငြခြြဲေဝေပးရမ
တြင္ အသံုးျပ ရန္စံသတ္မတ္ထမးေသမ ပံုေသနည္းမ မးမရိပါ။ ယင္းအစမး အၿပးသတ္ခေ
ြြဲ ဝရရေ
ိ သမ ပမမဏမ မးသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရအတြင္း ညိႇာႏိႈင္းမႈမ မးာႏင့္ ဝန္ႀကးခ ပ္၏ အၿပးသတ္အဆံုးအျဖတ္ေပၚတြင္မူတည္သည္။
ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးသည္ ရပ္ရမြ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊ စမံခ က္ဥးစမးေပးမ မးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္ စမံံခန္႔ခြဲြျခင္းတို႔တြင္ အခန္း
က႑တစ္ရပ္မ ပါဝင္ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ အေျခအေနာႏင့္ ေကမ္မတ၏စြမ္းေဆမင္ရည္ေပၚမူတည္ၿပး အခ ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ
မ မးသည္

တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပင
္ န္းစဥ္ကို

ႀကးၾကပ္ကပ
ြ ္ကၾြဲ ကၿပး၊

က န္ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္မူ

အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနမ

တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္။ ဘ႑မေရးအရ ေစမင့္ၾကည့္ထိန္းခ ပ္ေရးမမ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္၏တမဝန္ျဖစ္သည္။ အခ ိ႕ၿမိ ႕နယ္မ မး
တြင္ စမံခ က္အရည္အေသြြးကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ အင္ဂ င္နယမမ မးကို တမဝန္ေပးေလ့ရိသည္။ တြံေတးကြဲ့သို႔ အခ ိ႕ေသမ
ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္မူ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးသည္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မ၌ ပါဝင္ျခင္းမရၾိ ကေခ ။ ယင္းၿမိ ႕နယ္
မ မးတြင္ စမံခ က္မ မးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအဆင့္တင
ြ ္ ဝန္ႀကးခ ပ္ကေဖမ္ထုတ္ေရြးခ ယ္ေပးၿပး အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစး
ဌမနက စမံသည္။35 ထိုသို႔ေသမ အေျခအေနမ မးတြင္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခြဲြမႈသည္ ပြင့လ
္ င္းျမင္သမမႈအမးနည္းၿပး ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ာႏင့္
လိုက္ေလ မညေထြျဖစ္ေသမ စမံခ က္မ မးကို အမးေပးပံ့ပိုးာႏုိင္ျခင္းလည္း မရိာႏိုင္ေပ။

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္ေသမ ကိစၥရပ္မ မးာႏင့္ စဥ္းစမးစရမမ မး
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြစတင္ခ ိန္မၿပး ဘ႑မေရးအရ ပြင့လ
္ င္းျမင္သမမႈာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈတို႔တြင္ သိသိသမသမတိုး
တက္လမခြဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ရန္ပုေ
ံ ငြကို ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္အဓိကစမံခန္႔ခၿြြဲ ပး ရပ္ရမြ လူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏင့္
ထည့္ဝင္မႈတ႔သ
ို ည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရိ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ၊ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ း
ေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးမတစ္ဆင့္ျဖစ္ာႏုိင္ေခ မ မးေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။ သြမးေရမက္ေလ့လမခ့ေ
ြဲ သမ ၿမိ ႕နယ္အမ မးအ
ျပမးတြင္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးမ ေရြးခ ယ္ေပးလိုက္ေသမစမံခ က္မ မးကို ၿမိ ႕နယ္အေထြေထြြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနက ေထမက္ခံေပး
ၿပး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကးခ ပ္ကလည္း

သည္။

ထိုေကမ္မတအရပ္ရပ္ာႏင့္

ျပင္ဆင္ေျပမင္းလြဲမႈႀကးႀကးမမးမမးမလုပ္ပြဲ

ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ တိ႔သ
ု ည္

ခြင့္ျပ ခ က္ေပးလိုက္သည္သမျဖစ္

အျခမးေသမရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ေကမင္းစြမေပါင္းစပ္ညာႏ
ိႇ ိႈင္းၿပး

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကိုစမံခန္႔ခာႏ
ြြဲ ုိင္သည့္ စြမ္းေဆမင္ရည္ရိေၾကမင္းျပသခြဲ့သည္။ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို
ေဒသာႏၲရအဆင့္တင
ြ ္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈမမျဖစ္ာႏိုင္ေခ ရိၿပး လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဥပမမအမ မးအျပမးရိေနသည္။ သို႔ေသမ္ ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္
သက္ၿပး အၿပးသတ္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ့္မမ အုပ္ခ ပ္ေရးယာႏၲရမးတြင္အထက္အဆင့္ျဖစ္ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကးခ ပ္ထံ
တြင္ရိေနေသမေၾကမင့္ ထိုိသို႔ေဒသာႏၲရစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈကို အျမြဲတမ္းအမမခံာႏိုင္ျခင္းေတမ့မရိေပ။ ဥပမမ ခ င္းျပည္နယ္ ဟမးခါးၿမိ ႕နယ္တြင္
ျပည္နယ္ဝန္ႀကးခ ပ္သည္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးမတင္ျပလမေသမ စမံခ က္အဆိုျပ မႈအမ မးစုကိုပယ္ခ ခြဲ့ၿြဲ ပး၊ ရည္ရြယ္ခ က္မမ ထိုရန္
ပံုေငြမ မးကို ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ ေျပမင္းလြဲအသံုးခ လိုေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ စမျဖင့္ေရးသမးျပဌမန္း
ထမးေသမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးမရိေသမေၾကမင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္ ကြြဲျပမးျခမးနမးမႈမ မးစြမကိုျဖစ္ေစသလို ထိုရန္ပုေ
ံ ငြ ဆက္
လက္တည္တံ့မႈရိမရိကိုလည္း အမမခံာႏုိင္မႈမေပးာႏုိင္ျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရြဲမြေ
ြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္သည့္ သးျခမးဥပေဒ
တစ္ရပ္ရိမေနေသမေၾကမင့္ ေနမက္အစိုးရသစ္သည္ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြကိုဆက္လက္ထမးရိမည္ဟု အမမခံာႏို္င္ျခင္းမရိေပ။ ထိုအခ က္ကို
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ကြင္းဆင္းသုေတသနျပ လုပ္ရမတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့သူအမ မးအျပမးက ထုုတ္ေဖမ္ေျပမၾကမးခြဲၿ့ ပး အထူးသျဖင့္ လမမည့္ ၂ဝ၁၅
ာႏိုဝင္ဘမလ အေထြေထြေရြးေကမက္ပြန
ြဲ းကပ္ေသမ ကမလတြင္အထူးစဥ္းစမးစရမေကမင္းသည္။
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးသည္လည္း ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြနင့္ အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ဘ႑မေရးအရ ေစမင့္
ၾကည့္ထိန္းခ ပ္ေရးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး စိုးရိမ္ပပ
ူ န္မရ
ႈ ိၾကသည္။ အေၾကမင္းမမ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ အစဥ္အလမအရ ဝန္ႀကးဌမန
ဘတ္ဂ က္မ မး၏ အျပင္ဘက္တင
ြ ္သးျခမးစရိေနေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။

‘လက္ရိမမ

မူဝါဒေရးရမအေျပမင္းအလြဲေတြ

အမ မးႀကးရိေနၿပး

စမရင္းစစ္အေနနြဲ႔ကလည္း

အြဲဒအေျပမင္းအလြဲေတြကို လိုက္မမဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘမျဖစ္လ႔လ
ို ည္းဆိုေတမ့ စမရင္းစစ္ေတြသုးံ ေနတြဲ့
စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက

ေခတ္ေနမက္က ေန

ၿပေလ။

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ

ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြလို ဘတ္ဂ က္ေခါင္းစဥ္အသစ္ေတြန႔ြဲ လုက
ိ ္ေလ မညေထြျဖစ္ေအမင္ စမရင္းစစ္လပ
ု ္ထံုး
လုပ္နည္းေတြကို မေျပမင္းလြဲာႏိုငေ
္ သးဘူး။ ဒါေၾကမင့္ စမရင္းစစ္ေတြက ျပည္နယ္အစိုးရဘတ္ဂ က္
တစ္ခုတည္းကိုပြဲ

စစ္ေဆးၿပး အျခမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ေနတြဲ့ ဌမနဆိုင္ရမ ေတြကို

စစ္ေဆးျခင္းလံုးဝမလုပ္ာႏုိင္ဘူး။’ 36
ေနမက္ဆံုးအခ က္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္မ မးအၾကမးတြင္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို လက္ရိ
ခြေ
ြဲ ဝေပးေနသည့္ပံုစံမမလည္း အခ ိ႕ေသမအစိုးရတမဝန္ရိသူမ မးအျမင္တင
ြ ္ ျပႆနမရိေနသည္။ ပိုမိုဆင္းရြဲေသမ ျပည္နယ္ာႏင့္
တိုင္းေဒသႀကးမ မးသို႔ ရန္ပုေ
ံ ငြပိုခ ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ရပ္အတြက္ ယုတၱိက ေသမ ခြေ
ြဲ ဝမႈပုစ
ံ ံပင္
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္လက္ရိခေ
ြြဲ ဝပံုမမမူ ‘တစ္ဥးခ င္းပ မ္းမ ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္းေပၚ အေျခခံၿပးၾကည့္ပါက ေဒသတစ္ခုာႏင့္ တစ္ခုအၾကမးရန္ပုံ
ေငြရရမ
ိ ႈအေျခအေနမ မးစြမ
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ

ကြမဟေနသည္ကို

လူတစ္ဥးလ င္ပ မ္းမ

က ပ္ာႏႈန္းရရိေနသည္။

ေတြ႕ရသည္။’37

၁၃၆

ဥပမမအမးျဖင့္

က ပ္ာႏႈန္းရရိေသမ္လည္း

ဆင္းရြဲမႈေလ မ့ခ ေရးလိုအပ္ခ က္မမ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကးတြင္

ခ င္းျပည္နယ္တြင္

ရန္ကန
ု ္တိုင္းာႏင့္ယဥ္လ င္

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ

တစ္ဥးလ င္ပ မ္းမ

၁ဝ,၄၄၅

ခ င္းျပည္နယ္တြင္ပိုမ မးသည္မမ

မန္

ေသမ္လည္း ဆင္းရြဲမႈျဖစ္ပြမးာႏႈန္းအေပၚအေျခခံ၍ ရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝသတ္မတ္ေသမ ပံုေသနည္းကိုထမးရိက င့္သံုးပါက ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးရမတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ၿပး ပိုမိုမ တစြမခြေ
ြဲ ဝသတ္မတ္ေပးာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိျဖစ္ေပၚေနပံု
မ မးအရ လက္ရိရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝမႈသည္ အက ိးအျမတ္အမ မးဆံုးရရိာႏုိင္ေသမ ခြေ
ြဲ ဝပံုေတမ့ မဟုတ္ပါ။ ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကး၊ ဖ မပံု
ၿမိ ႕နယ္ရိ ၿမိ ႕နယ္အရမရမ
ိ မး၏အဆိုအရ လက္ရိ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခခ
ု င္းစအတြက္ အလြန္နည္း
ပါးေသမေၾကမင့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပာႏုိင္ေသမ ႀကးမမးသည့္အက ိးသက္ေရမက္မႈမ မးျဖစ္ေပၚေစရန္ မလံုေလမက္ဟုသိရသည္။
ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကး

ၿမိ ႕နယ္အေရအတြက္

လူဥးေရ

ဧရမဝတ

၂၆

၆၁၇၅၁၂၃

ပြဲခးူ

၂၈

၄၈၆၃၄၅၅

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရး

လူတစ္ဥးခ င္း

ရန္ပုေ
ံ ငြ (က ပ္သန္း)

ပ မ္းမ ရေငြ (က ပ္)

၁ဝဝဝ

၁၆၂

၁ဝဝဝ

၂ဝ၆

ခ င္း

၉

၄၇၈၆၉ဝ

၅ဝဝဝ

၁ဝ၄၄၅

ကခ င္

၁၈

၁၆၈၉၆၅၄

၁၅ဝဝဝ

၈၈၇၈

ကယမး

၇

၂၈၆၇၃၈

၁ဝဝဝ

၃၄၈၈

ကရင္

၇

၁၅၇၂၆၅၇

၁ဝဝဝ

၆၃၆

မေကြး

၂၅

၃၉၁၂၇၁၁

၁ဝဝဝ

၂၅၆

မာႏၲေလး

၃၁

၆၁၄၅၅၈၈

၁ဝဝဝ

၁၆၃

မြန္

၁ဝ

၂ဝ၅ဝ၂၈၂

၁ဝဝဝ

၄၈၈

ရခိင
ု ္

၁၇

၃၁၈၈၉၆၃

၁၅ဝဝဝ

၄၇ဝ၄

စစ္ကင
ို း္

၃၇

၅၃၂ဝ၂၉၉

၁ဝဝဝ

၁၈၈

ရမ္း

၅၅

၅၈၁၅၃၈၄

၄ဝဝဝ

၆၈၈

တနသၤမရ

၁ဝ

၁၄ဝ၆၄၃၄

၁ဝဝဝ

၇၁၁

ရန္ကန
ု ္

၄၅

၇၃၅၅ဝ၇၅

၁ဝဝဝ

၁၃၆

၅၀၂၆၁၀၅၃

၄၉ဝဝဝ

၉၇၅

စုစေ
ု ပါင္း
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၄.၃။ ေက းလက္ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ေက းလက္ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္ာႏင့္ အသံုးျပ ပံု

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ရန္
တရမးဝင္ဥးစမးေပးက႑မ မးကို

စမံခ က္/က႑ ဥးစမးေပးမ မး

မသိရိရေသမ္လည္း

စိုက္ပ ိးေျမသစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးစမံခ က္

မ မး၊ လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏင့္ အျခမးစးပြမးေရးာႏင့္ လူမႈေရးစမံကန
ိ ္း
မ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပရ
ံ့ န္အသံုးျပ သည္။ သို႔ရမတြင္ ထိုစမံခ က္မ မးသည္ အျခမး
စမံခ က္မ မးာႏင့္ ထပ္တူညမႈမရိရန္ေတမ့လိုသည္။

ရန္ပုေ
ံ ငြစစ
ု ေ
ု ပါင္းပမမဏ

၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑မာႏစ္- က ပ္ ၂၅၄.၅ သန္း၊ ၂ဝ၁၂- ၁၃ ဘ႑မာႏစ္- က ပ္ ၃၂၉.၅ သန္း

ရန္ပုေ
ံ ငြအရင္းအျမစ္

ၿမိ ႕နယ္အလိုက္ကြဲျြ ပမးသည္

အျမင့္ဆုးံ စမံခ က္ ပမမဏ

က ပ္ ၁ဝ သန္းမ သန္း ၂ဝ

သက္ဆင
ို ေ
္ သမ
အမိန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမ၊

မူဝါဒာႏင့္

မသိရ

ဥပေဒမ မး
ပထဝေဒသအလိက
ု ္ ခြေ
ြဲ ဝမႈ
ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန႔္ခမ
ြြဲ ာႏ
ႈ င့္
အဆံုးအျဖတ္
တင္ဒါလုပင
္ န္းစဥ္

ၿမိ ႕နယ္တိုင္းသည္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ အနည္းာႏင့္အမ မးဆိုသလို ခြေ
ြဲ ဝရရၾိ က
သည္
စမံခန႔္ခမ
ြြဲ ႈကို အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနမ တမဝန္ယူေဆမင္ရြကသ
္ ည္
စမံခ က္မ မးကို မ မးေသမအမးျဖင့္ ရြမသမးမ မးကိုယ္တိုင္အေကမင္အထည္ေဖမ္သျဖင့္ တင္ဒါ
ေခၚယူရန္မလိုအပ္ေပ

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း

ရြမသူရြမသမးမ မးက လုပ္အမးျဖင့္ထည့္ဝင္ေလ့ရိသည္

အရည္အေသြးထိနး္ ခ ပ္မႈ

အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနက အဓိကတမဝန္ယူသည္

ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးပံု

တစ္ာႏစ္

စမရင္းစစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း

ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္

ျမန္မမာႏုိင္ငံရိသက္တမ္းအရည္ၾကမဆံုး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ခုျဖစ္ေသမ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ၁၉၇၇
ခုာႏစ္တင
ြ ္ျပဌမန္းခြဲ့ေသမ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ မးျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ ပ္စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္။ ၁၉၇၇ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးကို အခ ိ႕ေသမ
လမ္းၫႊန္ခ က္အသစ္မ မးျဖင့္ ထပ္မံေပါင္းျဖည့္ထမးမႈမ မးရိ္သည္ (အပိုင္းသံုးတြင္ ၾကည့္ပါ)။ အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မမ ရန္ပုေ
ံ ငြကို
အစိုးရဖြ႕ြဲ စည္းပံုအသစ္ာႏင့္ လိုက္ေလ မညေထြမရ
ႈ ိေစရန္ျဖစ္သည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြအသစ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ က္
မမ ေက းလက္ာႏင့္ ၿမိ ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိ းမႈကမြ ဟေနျခင္းကို ေက းလက္ေဒသမ မးရိ လူမႈ၊ စးပြမးာႏင့္ ႐ုံးုပ္ဝတ ဝန္းက င္ဆိုင္ရမ ဘဝအရည္
အေသြးမ မးတိုးတက္ျမင့္မမးလမေစျခင္းျဖင့္ မညမ မႈမ မးကို ေလ မ့ခ ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုရည္မန္းခ က္မ မးအထေျမမက္ေစရန္အတြက္
အဓိကဥးစမးေပးက႑ႀကးေလးခုျဖစ္ေသမ စိုက္ပ ိးေျမဖြံ႕ၿဖိ းေရး၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏင့္ အျခမးလူမႈစးပြမးဖြံ႕ၿဖိ း
တိုးတက္ေရးမ မးမတစ္ဆင့္ေဆမင္ရြက္သမြ းရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင္ အျခမးက႑မ မးာႏင့္ ထပ္မေနေစရန္လည္း ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမး
သည္။
ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြအတြက္ဘတ္ဂ က္ကို ျပည္ေထမင္စုရသံုးမန္းေျခေငြစမရင္းဥပေဒတြင္ ထည့္သင
ြ ္းအတည္ျပ ေပး
သည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြကို ျပည္ေထမင္စုဘ႑မေရးာႏင့္ အခြန္ဝန္ႀကးဌမနမတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးသို႔ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကးဘ႑မေရးဌမနမ မးမတစ္ဆင့္ လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးသည္။ လက္ရိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြအစအစဥ္တင
ြ ္ ရန္ပုေ
ံ ငြ
မ မးကို အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမန သို႔မဟုတ္ ၎၏မိခင္ဝန္ႀကးဌမနျဖစ္ေသမ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကးဌမနမ ထိန္းခ ပ္ျခင္းမျပ
ေတမ့ေပ။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစုစေ
ု ပါင္းပမမဏမမ က ပ္သန္း ၃၂၉.၅ ျဖစ္ၿပး ျပည္နယ္တစ္ခုလ င္ က ပ္သန္း ၂ဝ ခန္႔
ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကးတစ္ခုလ င္ က ပ္ ၁၅ သန္းခန္႔ခေ
ြြဲ ဝခ ထမးေပးသည္။38 ျပည္ေထမင္စုမခ ထမးေပးမည့္ရန္ပုေ
ံ ငြသည္ တင္ျပလမ
ေသမ စမံခ က္အေရအတြက္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးက ၿမိ ႕နယ္မ မးကို မည္သို႔ခြေ
ြဲ ဝ

38

သတ္မတ္ခ က္စံာႏႈန္းအတြက္ ႁခြင္းခ က္အနည္းငယ္ရိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဆင္းရြဲာႏြမ္းပါးမႈာႏႈန္းျမင့္မမးမႈေၾကမင့္ က ပ္ ၂၅ သန္း ရရိသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ နာဂစ္ ဆုိ င္ကလုန္းမုန္တုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပပံ့ရန္အတြက္ သန္း ၁ဝဝ က်ပ္ႏွင္ံ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက က်ပ္သန္း ၂ဝ
အသီးသီးလက္ခပရရွိၾကသည္။

18

ခ ထမးေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုလ င္ တစ္ာႏစ္ပ မ္းမ ရန္ပုေ
ံ ငြ က ပ္ ၁.၅ သန္းခန္႔ရရိၾကသည္။39 ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို
သက္ဆိုင္ရမဘ႑မာႏစ္အတြင္းကုန္စင္ေအမင္သုးံ စြၾြဲ ကရသည္။ ပိုလ ံေသမရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ျပည္ေထမင္စအ
ု စိုးရသို႔ျပန္လည္ေပးသြင္း
ရသျဖင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြပိုလ ံျခင္္းမ မးမရိသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။
စမံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မးကို ၿမိ ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနက ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲၿပး ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတေလးခု (ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ေထမက္ကူ၊ စည္ပင္သမယမေရး၊ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈာႏင့္ စမံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတမ မး) သို႔ေဆြးောႏြးရန္ေပးပိ႔သ
ု ည္။ ထို႔
ေနမက္ အဆိုျပ လႊမမ မးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ မးသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔သည္။ သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကးခ ပ္က စမံခ က္မ မး
ေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္ရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝခ ထမးေပးျခင္းကို
အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမန၏
အရြယ္အစမးမမ

ေသးငယ္ၿပး

အစိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္းအေဝးတြင္ဆံုးျဖတ္ၿပး

တမဝန္ျဖစ္သည္။

မ မးေသမအမးျဖင့္

စမံခ က္တန္ဖိုး၏ထက္ဝက္ခန္႔မမ

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးမမမူ

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မး၏

ရပ္ရြမလူထု၏

ပစၥည္း

သို႔မဟုတ္

လုပ္အမးထည့္ဝင္မႈ

ျဖစ္ေလ့ရိသည္။ ပစၥည္းထည့္ ဝင္မအ
ႈ ခ ိးအစမးမမအမ ိးမ ိးျဖစ္ာႏုိင္ၿပး စမံခ က္ရန္ပုေ
ံ ငြတန္ဖိုး၏ ၃ဝ% မ ၅ဝဝ% အထိျဖစ္ာႏိုင္သည္။40
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ ၿမိ ႕ နယ္မ မးမ သိရိရသည္မမ စမံခ က္တန္ဖုိး၏ထက္ဝက္ခန႔္ကို ေဒသခံျပည္သူမ မး၏ထည့္ဝင္မႈမမ
က ခံရမည္ျဖစ္ေၾကမင္း ျပဌမန္းထမး သည့္အခ က္ျဖစ္သည္။ ထည့္ဝင္မပ
ႈ ံုစံမမ စမံခ က္ေၾကမင့္အမ မးဆံုးအက ိးခံစမးရမည့္သူမ မးက
အမ မးဆံုးထည့္ဝင္ရမည္ဟူ၍
ျပန္ခ ေပးျခင္းမ ိးမရိပြဲ

ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းမ မးကို

စမံခ က္ပမမဏေသးငယ္သည္ာႏင့္အမ

ရပ္ရြမ

လူထုက

ျပင္ပအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို

တိုက္႐ုံးိုက္တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္ကမ မးသည္။

ကန္ထ႐ုံးိုက္
ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏ

ေသးငယ္မႈာႏင့္ ပတ္သက္ၿပး အစိုးရအရမရိတစ္ဥးက ေအမက္ပါအတိုင္းေျပမသည္။

‘စမံခ က္ႀကးႀကးလုပ္ခ င္ရင္ ရပ္ရမြ လူထုက လုပ္အမးစိုက္ထုတ္ေပးရတယ္။ တကယ္လို႔ဘတ္ဂ က္ကို
အလုပ္သမမးခ

ရင္းတြဲ့ေနရမ

မမသမသံုးမယ္ဆိုရင္

လုပ္ာႏုိ္င္တ့လ
ြဲ ုပ္ငန္းအမ ိးအစမးေတြက

တကယ့္ကိုေသးေသးမႊမးမႊမး မထိေရမက္တမ ကေလးေတြျဖစ္သမြ း မယ္။’
စမံခ က္အမးလံုးမမ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၌ အၿပးသတ္ရန္လိုၿပး စမံခ က္အစရင္ခမ
ံ မးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစိုးရသိ႔ု
တင္သင
ြ ္းရသည္။ အစရင္ခံစမတြင္ လုပ္ငန္းာႏင့္ပတ္သက္သည့္ ဓမတ္ပံုမတ္တမ္း၊ ေငြေပးေခ မႈမ မးာႏင့္ ေငြစမရင္းရင္းတမ္းစသည္တို႔
ပါဝင္ရန္လိုသည္။

ေက းလက္ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္ေသမ ျပႆနမမ မးာႏင့္ စဥ္းစမးစရမမ မး
ယခင္အစိုးရလက္ထက္တင
ြ ္ စမံခ က္မ မးေဖမ္ထုတ္ရမ၌ လူထုေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမကိုယ္စမးလယ္မ မးကိုထည့္သင
ြ ္း
ရမည္ဆိုထမးျခင္းေၾကမင့္ လူထုအႀကံျပ ခ က္ာႏင့္ တမဝန္ခံယူမမ
ႈ မးျမင့္မမးာႏုိင္သည္ဟူေသမ ေမ မ္လင့္ခ က္မ မးေပၚေပါက္ဖူးသည္။
သို႔ရမတြင္ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈအလြန္ႀကးမမးေသမ စစ္အစိုးရ၏သေဘမသဘမဝေၾကမင့္ ထိုေမ မ္လင့္ခ က္မ မးအေကမင္အထည္ေပၚလမ
ျခင္းေတမ့မရိေပ။
၁၉၇၇ မစ၍ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြဆိုင္ရမလုပ္ထုးံ လုပ္နည္းမ မးကို ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈ မရိသေလမက္နည္းပါးခြဲ့သည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏေသးငယ္ျခင္းေၾကမင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ာႏုိင္ေသမ စမံခ က္မ မးမမလည္း အလိုအေလ မက္ေသးငယ္သြမးသည္။
တစ္ခါတရံတင
ြ ္ လက္ရိလမ္းကိုေနမက္ထပ္ ၁ဝ ကလိုမတမခန္႔ ဆက္လက္ေဖမက္လုပ္ျခင္းကြဲ့သိ႔ေ
ု သမ လုပ္ငန္းမ မးကိုသမ ေဆမင္
ရြက္ာႏုိင္ခြဲ့သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ စမံခ က္မ မးအေနာႏင့္ေဒသလိုအပ္ခ က္ကို အမန္တကယ္ျဖည့္ဆည္းေပးာႏုိင္ရန္ အလမ္းေဝးခြဲ့သည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြဆိုင္ရမလုပ္ထုးံ လုပ္နည္းမ မးကို ျပ ျပင္မြမ္းမံၿပး လူထုာႏင့္ တိုင္ပင္ာႏးောႏမမႈ၊ အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနမ ရပ္ရြမ
အေျချပ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္

အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးမ

အႀကံဥမဏ္မ မးကို

ရယူျခင္းစသည္တို႔ကို

ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ပိုမိုထိေရမက္ အက ိးမ မးာႏိုင္သည္။
ရပ္ရြမမထည့္ဝင္ရမည့္ ကိစၥမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကိုလည္း ပိုမိုရင္းလင္းေအမင္ေရးဆြြဲသင့္သည္။ ကြင္းဆင္း
ေလ့လမမႈမ မးအရ လူထုပါဝင္ထည့္ဝင္မႈသည္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုာႏင့္ တစ္ခအ
ု ၾကမးလြန္စြမကြမျခမးေနသည္ကို ေတြ႕ခြဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္
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လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမ း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန၊ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏင့္ ေက းလက္ေဒသ

ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀကးဌမန
40

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမ း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန၊ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏင့္ ေက းလက္ေဒသ

ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀကးဌမန

19

ရပ္ရြမလူထုာႏင့္

အိမ္ေထမင္စုမ မးထံမ

ထည့္ဝင္မႈမ မးကို

မည္သို႔လက္ခံရယူမည္ာႏင့္

လူထုဝန္ထုပဝ
္ န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္

မည္သို႔

ေဆမင္ရြက္ရမည္ဟူေသမ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကိုလည္း ရင္းလင္းစြမျပဌမန္းထမးသင့္သည္။

၄.၄။ ေက းလက္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးစမံကန
ိ း္
ေက းလက္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးစမံကန
ိ း္
ေက းရြမမ မးမ မိသမးစုမ မး၏ သက္သမေခ မင္ခ ိေရးာႏင့္ ဆင္းရြဲမြဲြေတမႈတိုက္ဖ က္ေရးတို႔တြင္

ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္ာႏင့္ အသံုးျပ ပံု

ေက းရြမသူေက းရြမသမးမ မးကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြပူးေပါင္းပါဝင္ေဆမင္ရြက္ေရး

စမံခ က္/က႑ ဥးစမးေပးမ မး

ာႏိုင္ငံအတြင္းရိ ေက းလက္ေဒသၿမိ ႕နယ္ေပါင္း ၃ဝ၅ ၿမိ ႕နယ္မ ေက းရြမေပါင္း ၆၃၈၉၉ အတြက္
အေသးစမးအေျခခံအေဆမက္အဥစမံခ က္မ မးေဆမင္ရြက္ရန္

ရန္ပုေ
ံ ငြစစ
ု ေ
ု ပါင္းပမမဏ

မသိရ

ရန္ပုေ
ံ ငြအရင္းအျမစ္

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန

အျမင့္ဆုးံ စမံခ က္ ပမမဏ

မသိရ

သက္ဆင
ို ေ
္ သမ
အမိန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမ၊

မူဝါဒာႏင့္

မသိရ

ဥပေဒမ မး
ပထဝေဒသအလိက
ု ္ ခြေ
ြဲ ဝမႈ

ေက းရြမတစ္ရြမလ င္ က ပ္သိန္းတစ္ရမ

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန႔္ခမ
ြြဲ ာႏ
ႈ င့္

စမံခန႔္ခမ
ြြဲ ႈကို ေက းရြမမ ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတမ တမဝန္

အဆံုးအျဖတ္

ယူသည္

တင္ဒါလုပင
္ န္းစဥ္

မသိရ
အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကိုေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတက

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း

အတည္ျပ ၿပး

ေက းလက္ေဒသ

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥးစးဌမနက တမဝန္ယူသည္

အရည္အေသြးထိနး္ ခ ပ္မႈ

မသိရ

ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးပံု

သံုးာႏစ္

စမရင္းစစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း

ရပ္ရြမလူမစ
ႈ မရင္းစစ္

၂ဝ၁၅ ခုာႏစ္အေစမပိုင္းတြငစ
္ တင္မတ
ိ ္ဆက္ေပးခြဲ့ေသမ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းအစအစဥ္သည္ ေက းရြမအဆင့္တင
ြ ္ က႑စံံု
ေပါင္းစည္းညၫႊတ္ေသမ

စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းအစအစဥ္ကို

ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။41

ျပည္ေထမင္စုေမြးျမ ေရး၊

ေရလုပ္ငန္း ာႏင့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဝန္ႀကးဌမနလက္ေအမက္ရိ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥးစးဌမနက အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမ
ေက းလက္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းသည္

ာႏုိင္ငံတင
ြ ္းလုပ္ငန္းေဆမင္ရြကမ
္ ႈ

လြန္ခြဲ့ေသမဆယ္စုာႏစ္တစ္ခုအတြင္း

အေတြ႕အႀကံ မ မးကို

အစိုးရာႏင့္

အန္ဂ အိုအဖြြဲ႕ြ အစည္းမ မး

အေျခခံ၍ေရးဆြြဲေဖမ္ထုတ္ထမးျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရာႏင့္

အျခမး

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏အေတြ႕အႀကံ အရ ေက း ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းမ မးသည္ မဟမဗ ဟမစမံကိန္းမ မးအဆင့္ျဖစ္မလမပြဲ ေက းရြမမမ
လုိအပ္ခ က္ာႏင့္ လိုလမးခ က္မ မးကို စုေပါင္း စမရင္းျပ စုုထမးျခင္းအဆင့္၌သမရိသည္ကမ မးေၾကမင္းသိရိခရ
ြဲ့ သည္။42 ယခုပုစ
ံ ံသည္
ေက းရြမမ မးအမး
စမံကိန္းမ မးကို

ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းမ မးေရးဆြြဲာႏုိင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပး
ေဖမ္ထုတ္ာႏိုင္ေစရန္

ဥးတည္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစမံကိန္းမ မးကိုအေျခခံၿပး
အလမးတူပင္

အမ ိးသမးအဆင့္

အမ ိးသမးအဆင့္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

စမံကိန္းေရးဆြြဲရမတြင္လည္း ေဒသဆိုင္ရမလိုအပ္ခ က္ာႏင့္ ဥးစမးေပးမ မးကို ထင္ဟပ္ေစရန္ရည္ရြယေ
္ ဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းကို ၂ဝ၁၅ အေစမပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတမ္ရိေက းရြမာႏစ္ရြမ၌ ပထမဥးဆံုး စတင္စမ္းသပ္အေကမင္
အထည္ေဖမ္ခြဲ့သည္။ ပထမအဆင့္စမံကိန္းကို ၂ဝ၁၅ ခုာႏစ္ ပထမပိုင္းကမလတြင္ၿမိ ႕နယ္ ၃၄ ၿမိ ႕နယ္ရေ
ိ က းရြမေပါင္း ၁၇ဝ တို႔တြင္
စတင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္သည္။ ထို႔ေနမက္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ မးာႏင့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးမႈမ မးျပ လုပ္ၿပးေနမက္
စမံကိန္းဒုတိယအဆင့္ကို ၂ဝ၁၅ ခုာႏစ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္သည္။ ထိုအစအစဥ္သည္ ေက းလက္ၿမိ ႕နယ္ေပါင္း
၃ဝ၅ တို႔မ ေက းရြမေပါင္း ၆၃၈၉၉ တို႔သို႔ ၂ဝ၁၇ ခုာႏစ္တင
ြ ္ ေရမက္ရိအေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ရည္ရြယသ
္ ည္။ ေက းရြမတစ္ခုခ င္းစ
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ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀကးဌမန
42

အမ ိ းသမးအဆင့္ ေက းရြမဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး စမံကိန္းလမ္းညႊန္ခ က္၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန၊ ေနျပည္ေတမ္၊ ၃ ေမ ၂ဝ၁၅
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အတြက္ သက္ဆိုင္ရမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးကို ေဆမင္ရြက္ရန္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနမ တစ္ဆင့္ရန္ပုေ
ံ ငြ
က ပ္သိန္းတစ္ရမစခ ထမးေပးသည္။43
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းအစအစဥ္တင
ြ ္ ကိန္းဂဏန္းအခ က္အလက္မ မးကုိရရိရန္ာႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းမ မးေရးဆြြဲရန္အတြက္
စနစ္တက ေရးဆြြဲထမးေသမ ေက းရြမစမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းနည္းလမ္းမ မးကို သံုးစြေ
ြဲ စသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏အစတြင္ ရြမလံုးကြၽတ္
အစည္းအေဝးေခၚယူၿပး

စမံကိန္းာႏင့္ပတ္သက္၍

ရင္းလင္းေျပမဆိုကမ

ေက းရြမလိုအပ္ခ က္မ မးကို

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသမ

လိုအပ္ခ က္အျမန္ဆန္းစစ္မႈနည္းလမ္းမ မး Participatory Rapid Appraisal ကိုသံုးၿပးေဆမင္ရြက္သည္။ ထို႔ေနမက္ အမ ိးသမးမ မး၊
သက္ႀကးရြယ္အိုမ မး၊ လူငယ္မ မးာႏင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုလုပ္ေသမ အုပ္စုတိုင္းကိုကိုယ္စမးျပ သူမ မးပါဝင္သည့္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ေကမ္မတကို ေရြးခ ယ္တင္ေျမႇမက္ၾကသည္။ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးတြင္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတ သည္
ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတအစည္းအေဝးမ မးတြင္ ကိယ
ု ္စမးျပ ပါဝင္တက္ေရမက္ရမည္ဟု ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း အေရ
အတြက္ မည္ေရႊ႕မည္မ တက္ေရမက္ရမည္ကို ေဖမ္ျပထမးျခင္းမရိေခ ။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းမ ရည္ရြယ္ထမးေသမ အက ိးေက းဇူးမ မးမမ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္္သည္။

ေက းလက္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးစမံကန
ိ း္ မ အသးအပြင့မ
္ မးာႏင့္ အသံုးဝင္ပုမ
ံ မး
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူထုပူးေပါင္းေဆမင္ရက
ြ ္မႈကိုအမးေပးျမႇင့တ
္ င္ၿပး ရပ္ရြမာႏင့္ လူမႈအရင္းမ မးတိုးတက္
လမေစရန္ ကူညေဆမင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ
္ မဥးစမးေပးလုပင
္ န္းမ မးေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏင့္ လုပ္ေဆမင္ရမည့္
စမံခ က္မ မးကို စနစ္တက အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းတို႔တြင္လည္း ပံပ
့ ိုးကူညေပးသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကမင့္ စးပြမးေရးလုပင
္ န္း
မ မး၊ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္ ေဒသခံမ မးအမး လူတို္င္းအတြက္အေရးႀကးသည့္ ကိစၥရပ္မ မးတြင္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ မး
မ ေဝျခင္းာႏင့္ အတူလက္တြဲေ
ြ ဆမင္ရြက္ျခင္းမ မးျဖစ္ေပၚေစသည္။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကမင့္ ရပ္ရြမလူထုကိုအက ိးသက္ေရမက္ာႏုိင္ေသမ ကိစၥရပ္မ မးအေပၚ လူထုအမ႐ုံးံုစိုက္မႈ
တိုးတက္ေစသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတင္းအခ က္အလက္စုစည္းျခင္း၊ ေက းရြမအေျခအေနာႏင့္ ေက းရြမသမးမ မး၏ ဘဝဖူလံုမႈတို႔ကို ဓမၼဓိဌမန္
က က ဆန္းစစ္ေလ့လမာႏုိင္ျခင္းတိ႔က
ု ို တိုးတက္ေစၿပး ဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ အယူအဆမ မးဖလယ္ေရးာႏင့္ ဘံုသေဘမတူညမႈမ မးတည္
ေဆမက္ေရးတို႔ကိ္ု ကူညပံ့ပိုးေပးသည္။
ယင္းသည္ ေက းရြမမ မး၏ မိမိတို႔၏အမးသမခ က္မ မးာႏင့္ အလမးအလမမ မး၊ အတမးအဆးမ မးာႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ မး
ကို ကူညေဖမ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အတမးအဆးမ မးကိုေက မ္လႊမးမည့္ မဟမဗ ဟမမ မးကို ကူညေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြမလူထု၏ ပူပန္မႈ
မ မးကိုေျဖရင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏင့္ ဥးစမးေပးဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးအျဖစ္ေရးဆြြဲျခင္း၊ ရပ္ရြမတြင္ရာႏိုင္ေသမ အရင္းအျမစ္မ မးကို
သံုးသပ္ၿပး အရင္းအျမစ္မ မးစုေဆမင္းရရိာႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ မးကိုေဖမ္ထုတ္ျခင္းစသည္တို႔တြင္ အေထမက္အပ့ံျဖစ္ေစသည္။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းသည္

ရပ္ရြမအတြင္းေရမအျပင္ပါ

တထြင္ဖန္တးမႈမ မးာႏင့္

မိတ္ဖက္ဖြြဲ႕စည္းေဆမင္ရြကမ
္ ႈမ မးကို

အမးေပးျမႇင့တ
္ င္ေပးာႏုိင္သည္။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းသည္ ရပ္ရြမလူထုအမး၎တို႔၏စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးကို လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္အသံုးခ ျခင္း၊
လုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကို ေရရည္တည္တံ့ေစရန္ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းာႏင့္ ရပ္ရြမအတြက္ ဥးစိုက္ေဆမင္ရြက္မည္
ဟူေသမ စိတ္ဓမတ္မ မးေပါက္ဖြမးေစျခင္းတိ႔ျု ဖစ္ေစသည္။
ယင္းသည္

အျခမးသက္ဆိုင္သူမ မးအမးလံုးကိုလည္း

ေအမင္ျမင္မတ
ႈ စ္ခုရရိရန္မည္သည္တ႔လ
ို ိုအပ္သည္ကို

သိနမးလည္ေစၿပး

အလိုက္သင့္တုန္႔ျပန္ေျပမင္းလြဲလမေစသည္။
ယင္းသည္ ဗဟိုာႏင့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မး၊ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးမိတဖ
္ က္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္ စးပြမးေရးအဝန္းအဝိုင္း၏ မူဝါဒေရးရမာႏင့္ ဘ႑မ
ေရးဆိုင္ရမဆံုးျဖတ္ခ က္မ မးအေပၚ ၾသဇမလႊမ္းမိုးာႏုိင္သည္။
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ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀကးဌမန
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အရင္းအျမစ္ - ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန၊ ျမန္မမာႏုိင္င၏
ံ အမ ိးသမးအဆင့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္း လုပင
္ န္းစဥ္
လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမ ေကမက္ာႏုတ္သည္။

ေက းရြမအဆင့္တင
ြ ္ေရးဆြြဲထမးေသမ

စမံခ က္မ မးကို

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္သို႔တင္သင
ြ ္းၿပး

ၿမိ ႕နယ္

ဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးစမံကိန္းတြင္ေပါင္းစပ္

ထည့္သြင္းသည္။ သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးက ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ေဆမင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း၌ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရး
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို နည္းပညမဆိုင္ရမအႀကံဥမဏ္မ မးထည့္ဝင္ေပးၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရမဌမနဆိုင္ရမကိုယ္စမးလယ္မ မးပါဝင္ၿပး
အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးမ ဥးစးေသမ ၿမိ ႕နယ္ က႑စံုစမံကိန္းေရးဆြြဲေရးအဖြ႕ြဲ ကစမံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးေရးကို
ဆံုးျဖတ္သည္။

ရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝခ ထမးေပးျခင္းကို

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနက

တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္။

စမံခ က္ စမရင္းာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏကိုဆံုးျဖတ္ၿပးပါက ၿမိ ႕နယ္စမံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတက ထိုစမံခ က္စမရင္းကို
အျခမးေသမ

ဖြံ႕ၿဖိ းမႈရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္မ မးာႏင့္

ထပ္တူက ေနျခင္းမ မးမရိေစရန္

စစ္ေဆးေဆမင္ရြကသ
္ ည္။

ရည္ရြယ္ခ က္မမ

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းသည္ ေက းရြမမ မးမ ေဖမ္ထုတ္ေသမလိုအပ္ခ က္မ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ က႑စံု ေပါင္းစပ္စမံကိန္းမ မး
ေဖမ္ေဆမင္ာႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအဆင့္ စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကိုလည္း အေထမက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းမေပၚထြက္လမသည့္ စမံခ က္မ မးမ သက္ဆိုင္ရမေက းရြမတစ္ခုခ င္းစက ေဖမ္ထုတ္ထမးေသမ လိုအပ္
ခ က္မ မးကို တုန္႔ျပန္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ စမံခ က္အမ ိးအစမးာႏင့္ သေဘမသဘမဝေထြျပမးသည္။ ကနဥးစမ္းသပ္ေက းရြမာႏစ္ခု
မ ေပၚထြက္လမေသမ အစရင္ခစ
ံ မမ မးအရ စမံခ က္မ မးတြင္ စိက
ု ္ပ ိးေမြးျမ ေရးအတြက္ နည္းပညမသင္တန္းအစအစဥ္မ မး၊
ေက းရြမေဆးေပးခန္း

သို႔မဟုတ္

တံတမးေဆမက္လုပ္ျခင္း၊

စသည္ျဖင့္ ပံုစံ အမ ိးမ ိးရိေနေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။

ရပ္ရြမအေျချပ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးဖြံ႕ၿဖိ းေရးသင္တန္းမ မးေပးျခင္း

44

ေက းလက္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးစမံကန
ိ း္ ာႏင့္ဆင
ို ေ
္ သမ ျပႆနမရပ္မ မးာႏင့္ စဥ္းစမးစရမမ မး
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းကို

လြန္ခြဲ့ေသမတစ္ာႏစ္အတြင္းကစတင္မိတ္ဆက္ခြဲ့ၿပး

မမလည္းာႏစ္ခုတည္းသမရိေသးသျဖင့္
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္း၏
အလြန္အေသးစိတ္

ထိုအစအစဥ္ာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ေသမ

က ေသမ္လည္း

အျခမးေသမ

စမ္းသပ္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမေနရမ

သံုးသပ္ခ က္ထုတ္ျပန္ရန္

အဆင့္မ မးစြမပါဝင္သည့္

ေစမလြန္းေနေသးသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးသည့္ျဖစ္စဥ္သည္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးထပ္တူက ာႏုိင္သည္။

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

စမံကိန္းသည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ း ေရးစမံကိန္းေရးဆြြဲမမ
ႈ မးကို အေထမက္အပံ့ျဖစ္ာႏုိင္ေသမ္လည္း လက္ရိအခ ိန္တင
ြ ္မူ ယင္းသည္
ကိုယ္ပိုင္ဥခြံထြဲမမထြက္ရေသးေသမ

စမံကိန္းတစ္ခုသမျဖစ္ေနေသးသည္။

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္း၏အျမင့္ဆံုး

ေက းဇူးကိုရရိလိုပါက အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရ ဖံြ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးာႏင့္ ခ ိ္တ္ဆက္ရန္လိုအပ္သည္။
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းာႏင့္

အျခမးဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ

စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ူမ မးအမး

ဗဟိုအစိုးရမ

အက ိး

ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္
ရင္းလင္းျပတ္သမးစြမ

လမ္းၫႊန္ေပးရန္လိုအပ္သည္။
ကနဥးစမ္းသပ္ေဆမင္ရြက္သည့္ ေက းရြမာႏစ္ခုတင
ြ ္ေတြ႕ရခ
ိ က္မ မးအရ ေဒသတြင္းစမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းစြမး္ ေဆမင္ရည္ကို ေက းရြမ
အဆင့္ာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ာႏစ္မ ိးစလံုးတြင္ တည္ေဆမက္ရန္လိုသည္။ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရထံမ နည္းပညမဆိုင္ရမပံ့ပိုးမႈာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္
အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးမ

စမံကိန္းဆိုင္ရမပံ့ပိုးမႈမ မးာႏစ္မ ိးစလံုးလည္း

လိုအပ္သည္။45

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းာႏင့္

စပ္လ ဥ္းၿပးေဆမင္ရြက္သည့္ စြမ္းေဆမင္ရည္ျမႇင့တ
္ င္မႈမ မးသည္ ယင္း၏စမံကိ္န္းေရးဆြြဲမႈစမ
ြ ္းရည္ကိုသမမက ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရး
စမံကိ္န္းေရးဆြြဲမႈမ မးကို အက ယ္အျပန္႔ေထမက္ပံ့ေပးာႏုိ္င္သည္။ လက္ရိအခ ိန္တင
ြ ္မူ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခ က္ေပါင္းစံုအတြက္ စမံကိန္း
ေရးဆြြဲေရးေကမ္မတအမ မးအျပမးရိေနျခင္းသည္

ေဒသဆိုင္ရမေခါင္းေဆမင္မ မးာႏင့္

အုပ္ခ ပ္မႈအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအမး

အခ ိန္ာႏင့္

အလုပ္တမဝန္မ မး အႀကးအက ယ္ပိေစာႏုိင္ပါသည္။
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Rahman, Shafiq. ပ ဥ္းမနမးၿမိ ႕နယ္ ေက းရြမာႏစ္ရြမအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိ းမႈစမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရး အဓိကရမေဖြေတြ႕ရိခ က္မ မး- လြဲလူးအိုင္ေက းရြမာႏင့္ ေညမင္ပင္သမေက းရြမ၊

ေက းရြမဖြံ႔ၿဖိ းမႈစမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရး အလုပ္ရုံေဆြးောႏြးပြြဲ၊ ေနျပည္ေတမ္၊ ၉ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၅ စမမ က္ာႏမ ၃
45

ယင္း၊ စမ- ၄
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၄.၅။ အမ းိ သမးအဆင့္ လူထဗ
ု ဟိျု ပ စမံကန
ိ း္
အမ းိ သမးအဆင့္ ရပ္ရမြ အေျချပ လူထဖ
ု ႕ြံ ၿဖိ းေရးစမံခ က္
လူထုဗဟိုျပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင
္ န္းစဥ္မ မးကိုပံ့ပိုးကူညရန္ာႏင့္ ဆင္းရြဲေသမ ေက းလက္ေနျပည္သူ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္ာႏင့္ အသံုးျပ ပံု

မ မးအမး အေျခခံအေဆမက္အဥာႏင့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ မးကို လက္လမ္းမသံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္မႈ ပိုမိုတိုးတက္
ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္

စမံခ က္/က႑ ဥးစမးေပးမ မး

ျပည္သူ႔အက ိးျပ အေဆမက္အဥာႏင့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ မး
မူလက

အမ ိးသမးအဆင့္

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းသည္

ကမၻမ့ဘဏ္

(International

Development Association (IDA)) မေဒၚလမ သန္း- ၈ဝ ပံ့ပိုးေငြရရိသည္ ျမန္မမအစုိးရမ
လည္း ေဒၚလမ ၆.၃ သန္းရန္ပုေ
ံ ငြရရိခြဲ့သည္။
၂ဝ၁၅ ခုာႏစ္ာႏစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေနမက္ထပ္ရန္ပုေ
ံ ငြအမ မးအျပမးကို ထပ္မံခြင့ျ္ ပ ေပးခ က္ေပးခြဲ့
သည္။ ၎တို႔ကို ေအမက္တြင္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။
ျမန္မမအစိုးရ- အေမရိကန္ေဒၚလမ သန္း- ၃ဝ
ကမၻမ့ဘဏ္ IDA ပံ့ပိုးေငြ- ေဒၚလမသန္း- ၈ဝ
ရန္ပုေ
ံ ငြစစ
ု ေ
ု ပါင္းပမမဏ

ကမၻမ့ဘဏ္ IDA ေခ းေငြ- ေဒၚလမသန္း- ၄ဝဝ
အတလအစိုးရေခ းေငြ- ေဒၚလမ ၂၂.၅ သန္း
ဂ ပန္လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ JSDF ပံ့ပိုးေငြ- ေဒၚလမ ၁၁.၅ သန္း
စုစုေပါင္း- ေဒၚလမ ၅၄၄ သန္း
*ဂ ပန္လူမႈဖြံ႕ၿဖိ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ ပံ့ပိုးေငြကို ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္
သည္။ အတလအစိုးရကလည္း ၎တို႔၏ေခ းေငြကို ၾကည့္ၾကပ္ေဆမင္ရြက္ရန္အတြက္ ေနမက္
ထပ္ယူ႐ုံးို ၇၃ဝဝဝဝ ကုိ ပံ့ပိုးေငြအျဖစ္ေပးအပ္ခြဲ့သည္။ ျမန္မမအစိုးရကလည္း အရင္းအျမစ္မ မး
ထည့္ဝင္မႈျဖစ္ေသမ

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥးစးဌမနဝန္ထမ္းလစမမ မး၊

အျခမးအသံုးအေဆမင္မ မးအတြက္ ေဒၚလမ ၁ဝ သန္းခန္႔ထည့္ဝင္ထမးသည္။

႐ုံးံုးေနရမမ မးာႏင့္
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ေက းရြမအုပ္စုမ မးသည္ လူဥးေရေပၚမူတည္ၿပး ေငြလုးံ ေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြမ မးရရိသည္။ ေက း
အျမင့္ဆုးံ စမံခ က္ ပမမဏ

ရြမအုပ္စုငယ္မ မးအတြက္ အနည္းဆံုးက ပ္သန္း ၂ဝ မ ေက းရြမအုပ္စုႀကးမ မးအတြက္ အမ မးဆံုး
က ပ္သန္း ၁၂ဝ အထိရရိၾကသည္။47

သက္ဆင
ို ေ
္ သမ
အမိန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမ၊

မူဝါဒာႏင့္

ဥပေဒမ မး

အမ ိးသမးအဆင့္

ရပ္ရမြ အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊

လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္

(၂ဝ၁၄) ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာႏိုင္ငအ
ံ စိုးရ
ထိုရန္ပုေ
ံ ငြကို လက္ရိၿမိ ႕နယ္ ၉ ၿမိ ႕နယ္တြင္ ကနဥးစမ္းသပ္အေကမင္အထည္ေဖမ္လ က္ရိ

ပထဝေဒသအလိက
ု ္ ခြေ
ြဲ ဝမႈ

သည္။ ပိုမိုမ မးျပမးေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏကို ၂ဝ၁၅ ာႏစ္လည္တင
ြ ္ အတည္ျပ ေပးခြဲ့ၿပး၎တို႔ကို
ေျခမက္ာႏစ္တမကမလအတြက္ ာႏိုငင
္ ံအာႏံ႔ရိ ၿမိ ႕နယ္ေပါင္း ၆၄ ၿမိ ႕နယ္တြင္ တိုးခ ြဲ႕ေဆမင္ရြက္
မည္ျဖစ္သည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြကို ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနမ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တင
ြ ္ လက္ခံ
ရရိၿပးေနမက္ (၁) ေက းရြမအုပ္စုမ မးသို႔ ေငြလံုးေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြပုစ
ံ ံျဖင့္လည္းေကမင္း၊ (၂)

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန႔္ခမ
ြြဲ ာႏ
ႈ င့္

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥးစးဌမနၿမိ ႕နယ္႐ုံးံုးမ မးသို႔

အဆံုးအျဖတ္

ျပန္လည္ခေ
ြြဲ ဝေပးသည္။

႐ုံးံုးလည္ပတ္မႈစရိတ္မ မးအျဖစ္လည္းေကမင္း

ေက းရြမာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုစမံခ က္ေရြးခ ယ္ေရးေကမ္မတမ မးက စမံခ က္မ မးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္
အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းတိ႔က
ု ို တမဝန္ယူသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿမိ ႕နယ္ေက းလက္ေဒသ
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အိုင္ဒေအ (၂ဝ၁၅)၊ ေပါင္းထည့္ ဘ႑ရေငြ SRD ၂၈၄.၅ သန္း (ေဒၚလမ ၄ဝဝ သိန္းာႏင့္ညမ သည္) တင္ျပျခင္း အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္

ျပည္ေထမင္စု သမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံ Report No: PAD 1356. http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/15/090224b082f296f3/
1_0/Rendered/PDF/Myanmar000Nati0additional0financing.pdf
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အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ (၂ဝ၁၄)၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ။

http://cdd.drdmyanmar.org/eng/project-manuals/
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ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနာႏင့္

အျခမးပံ့ပိုးေပးသူအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးျဖစ္ေသမ

ာႏုိင္ငံတကမအန္ဂ အိုမ မးက ပံ့ပိုးကူညေပးသည္။
တင္ဒါလုပင
္ န္းစဥ္

ျပည္တြင္းာႏင့္

48

တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ မးရိပါက ရပ္ရြမလူထုက ကိုယ္တိုင္စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္။
စမံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈမ မးအမးလံုးကို သက္ဆိုင္ရမ ရပ္ရြမလူထုက ဥးစးေဆမင္ရြက္
သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ရပ္ရြမအမ မးစုသည္ စမံခ က္မ မးကို ကိုယ္တိုင္အေကမင္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း

အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ စမံခ က္၏ အတန္ငယ္ခက္ခြဲေသမအပိုင္းမ မးတြင္မူ ျပင္ပ
ကန္ထ႐ုံးိုက္တမမ မးကို ငမးရမ္းလုပက
္ ိုင္သည္။49
စမံခ က္ခြမ
ြဲ မးအဆံုးသတ္ေသမအခ ိန္တင
ြ ္ ေက းရြမတို္င္း၌ လူမႈစမရင္းစစ္ျခင္းကို ာႏစ္စဥ္ေဆမင္
ရြက္သည္။

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ာႏင့္

ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တင
ြ ္

သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသမ

သံုးသပ္မႈကို ာႏစ္စဥ္ျပ လုပ္သည္။
စမံခ က္မ မး၏အသံုးစရိတ္မ မးအမးလံုးကို
အရည္အေသြး ထိနး္ ခ ပ္မႈ

ေဖမ္ျပေပးထမးရၿပး

ေက းရြမေၾကမ္ျငမသင္ပုန္းတြင္အမ မးသိေအမင္

စမံခ က္မ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

ကန္႔ကက
ြ ္လိုသူမည္သူမဆိုအတြက္

ကန္႔ကက
ြ ္တိုင္ၾကမးာႏုိင္သည့္စနစ္ကိုလည္း တည္ေထမင္ထမးသည္။
ထို႔အျပင္ နည္းပညမဆိုင္ရမ စမရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို စမံခ က္္၏လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္
တြင္ေဖမ္ျပထမးေသမ နည္းပညမ၊ လူမႈေရးာႏင့္ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုင္ရမ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မး ာႏင့္
ကိုက္ညမႈရိ/မရိ သိရိာႏုိင္ရန္ နမူနမစမံခ က္/ေက းရြမမ မးေရြးခ ယ္ၿပး ာႏစ္စဥ္ေဆမင္ရြက္ သည္။
လုပ္ငန္းေဆမင္ရြကေ
္ သမ ၿမိ ႕နယ္မ မးအတြင္းရိ ေက းရြမတစ္ခုခ င္းစသည္ ေလးာႏစ္တမကမလ

ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးပံု

အတြင္း ေငြလံုးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြမ မးကို ာႏစ္စဥ္ရရၾိ ကသည္။
ဘ႑မေရးအရ

စမရင္းစစ္အဖြ႕ြဲ အစည္း
သမၼတဥးသိန္းစိန္၏

စမရင္းစစ္ျခင္းကို

ျပည္ေထမင္စုစမရင္းစစ္ခ ပ္႐ုံးုးံ က

ာႏစ္စဥ္ေဆမင္ရြက္ၿပး

စမံခ က္၏ အင္တမနက္စမမ က္ာႏမတြင္ ျပည္သူအမ မးသိရိာႏုိင္ရန္ ေဖမ္ျပထမးသည္။

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအမက္တြင္

ျမန္မမအစိုးရသည္

ကမၻမ့ဘဏ္၏

ပံ့ပိုးကူညမႈျဖင့္

အမ ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းသည္၂ဝ၁၃ ခုာႏစ္တင
ြ ္ စတင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုာႏစ္တင
ြ ္
ၿမိ ႕နယ္ ၃ ခု၌ ကနဥးစတင္အေကမင္အထည္္ေဖမ္ၿပး၊ ေနမက္ပင
ို ္းတြင္ ၿမိ ႕နယ္ ၉ ခုအထိတိုးခ ြဲ႕ကမ ေက းရြမေပါင္း ၁၇ဝဝရိ လူဥးေရ
၈ဝဝဝဝဝ တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္လ က္ရိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုာႏစ္တင
ြ ္ စမံခ က္ကို ၿမိ ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ ခုသ႔ို တိုးခ ြဲ႕ခြဲ့သည္။
ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းသည္
ပိုမိုလက္လမ္းမေစၿပး

ေက းလက္လူမႈအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအမးဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ
္ မအရင္းအျမစ္မ မးာႏင့္

စမံကိန္းေရးဆြြဲရမတြင္

စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးလုပင
္ န္းစဥ္၏

ပိုမိုထည့္ဝင္ပါဝင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည့္

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္

ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူထုဗဟိုျပ

ထို႔အျပင္

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး

အမး

ေအမက္ေျခမစတင္ေသမ

စမံကန
ိ ္းေရးဆြြဲရမတြင္

ေဒသခံ

လူထုပါဝင္မႈကို ပိုမိုရရေ
ိ စေရးအတြက္ အစိုးရ၏စြမ္းေဆမင္ာႏုိင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္၊ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ ေပၚထြက္လမေသမ ဥးစမးေပး
ကိစၥရပ္မ မးကို ပိုမိုထိေရမက္စြမတုန္႔ျပန္ေဆမင္ရြက္ာႏိုင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။50
အမ ိးသမးအဆင့္လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းအတြက္

ျမန္မမအစိုးရက

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရမဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူအေနာႏင့္

ေဒၚလမ

ေဒၚလမသန္း

၈ဝ

၆.၃

သန္းကို

ကနဥးထည့္ဝင္ၿပး

ပံ့ပိုးေငြေပးအပ္ခြဲ့သည္။

ကမၻမ့ဘဏ္က

၂ဝ၁၅

ခုာႏစ္အတြင္း

စမံခ က္ရန္ပေ
ုံ ငြမ မးကို သိသိသမသမတိုးတက္ခြင့္ျပ ခြဲ့ၿပး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလမ ၅၄၄ သန္းအထိ ျမင့္မမးလမခြဲ့သည္။51
စမံခ က္ေဆမင္ရြက္ေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးရိ ေက းရြမအုပ္စုတစ္ခုခ င္းစသည္ ာႏစ္စဥ္ေပးေသမ ေငြလုးံ ေငြရင္း ေထမက္ပံ့ေငြကို ေလးာႏစ္
ဆက္တိုက္ရရိၾကသည္။

လက္ရိ

ရန္ပုေ
ံ ငြတိုးတက္မ မးျပမးလမမႈမ မးအရ

ထုိစမံခ က္ကို

ေျခမက္ာႏစ္တမ

စမံခ က္စက္ဝန္း

ၿပးဆံုးခ ိန္တင
ြ ္ စုစုေပါင္း ၿမိ ႕နယ္ ၆၄ ခုထိ တိုးခ ြဲ႕ေဆမင္ရြက္သမြ းရန္ ရည္ရြယ္ထမးသည္။

48

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမ လုပ္ေဖမ္ကိုင္ဖက္ အစိုးရမဟုတ္ေသမအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအမး အဆင္ေျပေခ မေမြ႕ေအမင္ကူညေဆမင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း NGOs (ဥပမမ NAG) ၊

ျပည္ပ NGOs (ဥပမမ Mery Crops, Relief International, The International Rescue Committee) ာႏင့္ကိုယ္ပုိင္စးပြမးေရးလုပ္ငန္း (ဥပမမ Cardo)
49

အးေမးလ္ ာႏင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Nik Myint၊ အႀကးတန္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိ းမႈ ကြ မ္းက င္ပညမရင္၊ ကမမၻဘဏ္၊ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၅။

50

အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄၊

ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ။
51

ဤပံုတြင္ ျမန္မမာႏုိင္ငံေတမ္အစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြ အမ ိ းအစမးမ မး မပါဝင္ပါ။

24

အမ ိးသမးအဆင့္

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္း

ေအမက္ပါ

စက္ဝိုင္းစိတ္ဇယမးတြင္ေဖမ္ျပထမးသည့္အတိုင္း

က႑ငါးခုအတြက္

ခြေ
ြဲ ဝေဆမင္ရြက္သည္။
အမ် းိ သားအဆင္ံ့ ရပ္ရြာအေျချပ လူထဖ
ု ႕ြပ ၿဖိ းေရးစီမခ
ပ ်က္
ရန္ပုေ
ပ ငြ

0%
Community Block Grants
15%

2%

Facilitation and Capacity
Development
18%

Knowledge and Learning
65%
Implementation Support
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Community Block Grant = ရပ္ရြမေငြလုးံ ေငြရင္းပံ့ပိုးေငြ၊ Facilitation and Capacity Development= ပံ့ပိုးကူညျခင္းာႏင့္ စြမ္းေဆမင္ရည္
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ Knowledge and Learning= အသိပညမာႏင့္ သင္ယမ
ူ တ
ႈ ိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး၊ Implementation Support= လုပ္ငန္းအေကမင္အထည္
ေဖမ္မႈပိုင္း ပံ့ပိုးျခင္း

အမ ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းတြင္ပါဝင္မည့္ ၿမိ ႕နယ္မ မးကို ေအမက္ပါအဆင့္ သံုးဆင့္ျဖင့္ ေရြးခ ယ္သည္53။
(၁) ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနက ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကးအမးလံုးမ အခ က္အလက္မ မးာႏင့္
ကိန္းဂဏန္းမ မးကို ျပင္ဆင္ျပ စုသည္။
(၂) ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနသည္ ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မးမ သက္ဆိုင္သမ
ူ မးအမးလံုးာႏင့္
ေတြ႕ဆံု ာႏးောႏမၿပး စမံခ က္ေဆမင္ရြက္ရန္အႀကံျပ လိုေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးစမရင္းကို ျပ စုသည္။
(၃) သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ ဝန္ႀကးခ ပ္မ မးက ဥးစမးေပးၿမိ ႕နယ္ ၃ ခုကို ဇကမတင္ေရြးခ ယ္သည္။
ထိုဥးစမးေပးၿမိ ႕နယ္စမရင္းကို

ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ရိ

ာႏု္ိင္ငံတကမအေထမက္အပံ့မ မးစမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးေကမ္မတသို႔
54

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးတစ္ခုစအတြက္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခစ
ု ကို အၿပးသတ္ေရြးခ ယ္ေပးသည္။
လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးအရ

လုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္မည့္

ၿမိ ႕နယ္မ မးကို

တင္သင
ြ ္းၿပး

အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ
ဆင္းရြဲမာႏ
ႈ ႈန္းျမင့္မမးျခင္း၊

နယ္ေျမ

တည္ၿငိမ္မႈာႏင့္ အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးလက္ခံမႈမရရျိ ခင္းတိ႔က
ု ို အေျခခံ၍ေရြးခ ယ္ရမည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။
အမ ိးသမးအဆင့္

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းကို

အထက္တင
ြ ္ေဆြးောႏြးတင္ျပထမးေသမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မတ္ထမးေသမ္လည္း

အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

အေျခခံက က ကြြဲျပမးျခမးနမးေနသည္ကို

ယင္းသည္

ေတြ႕ာႏုိင္သည္။

အဓိကအမးျဖင့္ ဤရန္ပုေ
ံ ငြ၏ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈစနစ္ကို စနစ္တက တည္ေဆမက္ထမးၿပး၊ အစိုးရဝန္ႀကးဌမနတစ္ခုမတစ္ဆင့္ စမံခန္႔ခြေ
ြဲ န
သည့္အခ က္ပင္ျဖစ္သည္။

အမ ိးသမးအဆင့္

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္း၏

အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရမတည္ေဆမက္မႈမ မးတြင္

(၁)

ျပည္ေထမင္စုအဆင့္၊ (၂) ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ာႏင့္ (၃) ေက းရြမာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုအဆင့္ဟူ၍ အလႊမသံုးမ ိးျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္းထမးရိ္ သည္။55
ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တင
ြ ္
52

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနာႏင့္

ျပည္ေထမင္စုအဆင့္

ာႏုိင္ငံတကမအေထမက္

အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတ

ျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ။
53

အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၄ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတ

ျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ။
54

အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၄ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတ

ျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ။
55

ျပည္နယ္ာႏင့္တုိင္းေဒသႀကး ာႏင့္ ခရုိင္အဆင့္တြင္ တမဝန္ယူမႈမ မးကို ာႏႈိင္းယဥ္ၾကည့္လ င္ အစရင္ခံျခင္းာႏင့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ျခင္းတြင္ မသိသမ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကမင့္ အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္ အစမ္းေလ့လမေဆမင္ရြက္ျခင္းကို ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကးတစ္ခုလ င္ တစ္ၿမိ ႕နယ္ာႏႈန္းျဖင့္
ေဆမင္ရြက္မည္။ အခု ၉ ၿမိ ႕နယ္တြင္ အစမ္းေလ့လမေဆမင္ရြက္ေနသည္။

25

အပံ့မ မးစမံခန္႔ခမ
ြဲြ ႈေကမ္မတက အဓိကတမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန
႐ုံးံုးမ မးက ေကမ္မတမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမလူထုအမး နည္းပညမအေထမက္အပံ့မ မးေပးရန္ တမဝန္ရိသည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရိ ေက းလက္
ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန႐ုံးံုးမ မးသည္ လုပ္ငန္းတမဝန္မ မးေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ရန္အတြက္ ေနမက္ထပ္ဝန္ထမ္းအင္အမး၊ အရင္း
အျမစ္မ မးာႏင့္

ေလ့က င့္သင္ၾကမးေပးမႈမ မးကို

ျပည္ေထမင္စုအဆင့္မ

တိုးတက္ခ ထမးေပးသည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္

ျပည္တြင္းာႏင့္

ာႏုိင္ငံတကမအန္ဂ အိုမ မးာႏင့္ ပုဂလ
ၢ ိကကုမၸဏမ မးပါပါဝင္ေသမ ပံံ့ပိုးကူညမႈမိတ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏ ကူညေထမက္ပံ့မႈမ မးကို
လည္း ရရိသည္။ အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္တြင္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခု၌ ပံ့ပိုးကူညမည့္္ မိတ္ဖက္အဖြ႕ြဲ အစည္း
တစ္ခုကို သတ္မတ္တမဝန္ေပးထမးသည္။ ၎တို႔ကို အမ မးသိေအမင္ေၾကညမၿပး ေရြးခ ယ္ေခၚယူကမ ရပ္ရြမလူထုကိုယ္စမးျပ အဖြ႕ြဲ
မ မးာႏင့္ ၎တို႔ကို နည္းပညမပံံ့ပိုးေပးမည့္အဖြ႕ြဲ မ မးကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေလ့က င့္သင္ၾကမးေပးျခင္းာႏင့္ ႀကးၾကပ္ကပ
ြ ္
ကြဲျခင္းတိ႔က
ု ို ေဆမင္ရြက္ၾကရသည္။ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတသည္ သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကး
ဌမနမ မး၏လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈမ မးာႏင့္
အၾကမးတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းေပးရသည္။
အမ ိးသမးအဆင့္

ေက းရြမအဆင့္မအစျပ ေသမ

ေအမက္ေျခမစသည့္

စမံကိနး္ ေရးဆြြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔

ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရး၊

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးာႏင့္
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လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္း၏

ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးယာႏၲရမးမ မးသည္ ရပ္ရြမအတြင္းရိ ရိရင္းစြေ
ြဲ ကမ္မတမ မးာႏင့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းစနစ္မ မး၏ အမးကို ရယူသံုးစြြဲ
သည္။

ေက းရြမအုပ္စုစမံခ က္ေထမက္ပံ့ေရးေကမ္မတကို

ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတမ

ေရြးခ ယ္ေပးေသမ

ကိုယ္စမးလယ္မ မး၊ အမ ိးသမးမ မးာႏင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသမးကို္ယ္စမးလယ္မ မးာႏင့္ ဖြ႕ြဲ စည္းထမးရိသည္။ ရည္ရြယ္ခ က္မမ ရပ္ရြမ
အစအစဥ္ေရးဆြြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမးျခင္းမခံရပြဲ က န္ရစ္ာႏုိင္ေသမ အုပ္စုမ မး၏ ကုိယ္စမးျပ မႈလည္း ပါဝင္ေစရန္
ျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အစအစဥ္ေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတမ အဖြ႕ြဲ ဝင္သုးံ ဥးကို ဘ႑မေရးဆပ္ေကမ္မတ
အျဖစ္သးျခမးဖြ႕ြဲ စည္းေပးသည္။ တစ္ဥးကို ဆပ္ေကမ္မတဥကၠဌအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပး က န္ာႏစ္ဥးက စမရင္းကိင
ု ္မ မးျဖစ္သည္။ ေကမ္မတ
မ မးအမးလံုးကို ပံံ့ပိုးကူညေရးမိတဖ
္ က္အဖြ႕ြဲ အစည္းက စြမ္းေဆမင္ရည္ျမႇင့တ
္ င္ေရးသင္တန္းမ မးစစဥ္ေပးၿပး သတ္မတ္တမဝန္ေပး
ထမးေသမ ရပ္ရမြ ာႏင့္ နည္းပညမပ့ံ ပိုးကူညသူမ မးကလည္း ပံုမန္လမေရမက္ေတြ႕ဆံုပံ့ပိုးသည္။ ေက းရြမအုပ္စု အုပ္ခ ပ္ေရးမ းက
ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ၏ အၾကံေပးပုဂၢိ လ္အျဖစ္ခန္႔အပ္သည္။ ဘ႑မေရးဆပ္ေကမ္မ
တက ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ေက းရြမေၾကမ္ျငမသင္ပုန္းမ မးတြင္ အသံုးစရိတ္မ မးကို လစဥ္စမရင္းခ ပ္ၿပး အမ မးသိေအမင္ေဖမ္ျပေပး
ထမးရသည္။
အကယ္၍

ေက းရြမအဆင့္စမံကိ္န္းေရးဆြြဲထမးၿပးရိေနပါက

အမ ိးသမးအဆင့္

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ေရးျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ထည့္သြင္းသံုးစြာႏ
ြဲ ုိင္သည္။

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္း၏

အကယ္၍အဆင္သင့္မရ္ိပါက

စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္
ရပ္ရြမာႏးောႏမတိုင္ပင္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆမင္ရြကသ
္ ည္။ ထိ္ုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနမ ရပ္ရြမပံံ့ပိုးကူညေရး
ဝန္ထမ္းက ကူညေဆမင္ရြက္ေပးသည္။ ပထမအႀကိမ္ာႏးောႏမတိုင္ပင္ေရးအစည္းအေဝးတြင္ ရြမသူရြမသမးမ မးသည္ ရိရင္းစြြဲ သံုးာႏစ္
စမံကိန္းကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြြဲျခင္းတစ္မ ိးမ ိးကိုေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုအစအစဥ္မူၾကမ္းကို ဒုတိယ
အႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္မသ
ံ ံုးသပ္ေဆြးောႏြးသည္။ ဥးစမးေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏင့္ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ေရးဆိုင္ရမ စံသတ္မတ္
ခ က္မ မးကိုလည္း ေဆြးောႏြးဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ရပ္ရြမပံံ့ပိုးကူညေရး ဝန္ထမ္းကအစည္းအေဝးမတ္တမ္းမ မးျပ စုျခင္းာႏင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိ းေရး
အစအစဥ္ကို အေခ မသတ္ျပင္ဆင္ျခင္းကိုေဆမင္ရြက္ရသည္။ ထို႔ေနမက္ ေက းရြမအုပ္စု စမံခ က္အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတက
ထပ္ဆင့္သံုးသပ္ၿပး ၿမိ ႕နယ္စမံကန
ိ ္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ၏ေထမက္ခံခ က္ကို ရရိာႏုိင္ရန္ ၿမိ ႕နယ္
အေထမက္အပံ့စမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးဆပ္ေကမ္မတမတစ္ဆင့္ တင္သင
ြ ္းရသည္။ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး
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ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးစြမထြဲ၌ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတသည္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မ မးစြမေသမေကမ္မတမ မးတြင္

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ မးာႏင့္ေကမ္မတအဖြ႔ြဲဝင္ထပ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ာႏင့္ ၾသဇမရိမႈမ မးမမလည္း ၿမိ ႕နယ္အလိုက္ကျြြဲ ပမးေနျပန္သည္။
အက ိ းဆက္အမး ျဖင့္ အခ ိ႕ေသမတမဝန္ယူမႈမ မးကို လက္ရိေကမ္မတမဟုတ္ေသမ အျခမးေကမ္မတမ မးက တမဝန္ယူလ င္ပိုသင့္ေလ မ္မည့္ သေဘမမ ိးကို အခ ိ႕ေသမ
ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ေတြ႕ရသည္။ အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရမတြင္ စမံခ က္ရိေသမမည္သည့္ၿမိ ႕နယ္မ မးကုိ
ကြင္းဆင္းေလ့လမ ေဆမင္ရြက္မႈမ မး မလုပ္ေဆမင္ာႏုိင္ခြဲ့ပါ။ ယခုအစရင္ခံစမသည္ လက္ေတြ႔ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မး စမံေဆမင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ အာႏစ္ခ ပ္ကို
မေဖမ္ျပာႏိုင္ပါ။
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အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၄ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄၊

ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ။
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ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတသည္ အမ ိ းသမးစမံကိန္းာႏင့္ စးပြမးေရးဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကးဌမန လက္ေအမက္၂ဝ၁၂ တြင္

စတင္ေဖမ္ေပါက္လမခြဲ့ သည္။ တျခမးေကမ္မတမ မးသည္ ၂ဝ၁၃ သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမျဖင့္ စတင္ဖ႔ြြဲစည္းခြဲ့သည္။ အက ိ းဆက္အေနျဖင့္ ကမမၻဘဏ္သည္
ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတကို အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္၏ ပူးေပါင္းညိာႏႈိင္းရန္အတြက္
ေရြးရြယ္ခြဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ သူတို႔ သည္လုပ္ငန္းစဥ္မ မး အသမးက ၿပးျဖစ္ၿပး တျခမးေကမ္မတမ မးသည္ ယခုမေဆမင္ရြက္ေနစြဲျဖစ္သည္။

26

ေကမ္မတက ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္တစ္ခုခ င္းစကို အျခမးက႑အလိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ မး၊ အျခမးဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဖံြံ႕ၿဖိ းေရးမိတ္ဖက္
မ မး၏ စမံခ က္မ မးာႏင့္ ထပ္တူညေနျခင္းမ မးရိ/မရိ စစ္ေဆးရသည္။
ေငြလံုးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြမ မးကို ေက းရြမအုပ္စုမဖြင့လ
္ စ္ေသမ ရပ္ရြမပိုငဘ
္ ဏ္ေငြစမရင္းသို႔ လႊေ
ြဲ ျပမင္းေပးပိ႔ၿု ပး ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္း ေရးဆြြဲ
ေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတာႏင့္ ဘ႑မေရးဆပ္ေကမ္မတမ စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏကို ေက းရြမအုပ္စုလူဥး
ေရေပၚမူတည္၍သတ္မတ္ေပးၿပး၊ လူဥးေရ ၃ဝဝဝ ာႏင့္ ေအမက္ေက းရြမအုပ္စုမ မးက က ပ္သန္း ၂ဝ၊ ၃ဝဝ၁ မ ၅ဝဝဝ ၾကမးတြင္
က ပ္သန္း ၄ဝ၊ ၅ဝဝ၁ မ ၉ဝဝဝ ၾကမးတြင္ က ပ္သန္း ၆ဝ ာႏင့္ ၉ဝဝဝ အထက္ရိပါက က ပ္သန္း ၁၂ဝ အသးသးရရိၾကသည္။59

အမ းိ သမးအဆင့္ လူထဗ
ု ဟိျု ပ စမံကန
ိ း္ ဆိင
ု ရ
္ မ ျပႆနမမ မးာႏင့္စဥ္းစမးစရမအခ က္မ မး
အမ ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းသည္ ကနဥးအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈအဆင့္တင
ြ ္သမရိေသးသည္။ ကနဥး စမ္းသပ္ေသမ
ၿမိ ႕နယ္မ မးရိ

ေက းရြမမ မးသည္

ေငြလံုးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြမ မးကို

ရန္ပုေ
ံ ငြ၏ေရရည္အက ိးသက္ေရမက္မႈာႏင့္
အမ ိးသမးအဆင့္
ထို႔ေၾကမင့္

အမးလံုးမႁခြင္းမခ န္ပါဝင္ာႏုိင္မႈကို

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းမ မးကို

ျမန္မမာႏုိင္ငံရိစမံခ က္သည္

မၾကမေသးခင္ကမ

ာႏုိင္ငံမ မးစြမတိ႔တ
ု င
ြ ္

စမံခ က္ေရြးခ ယ္မႈ၊

စတင္ရရိျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကမင့္

ေကမက္ခ က္ခ ရန္ေစမေနေသးသည္။

သို႔ရမတြင္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရက
ြ ္ေနၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။

အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈ၊

ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈာႏင့္

တင္ဒါေခၚ

ယူမႈမ မးတြင္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးအတို္င္းေဆမင္ရြက္ထမးရ္ၿိ ပး ေဒသအေျခအေနာႏင့္ လိုက္ေလ မညေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပ လြယ္ျပင္
လြယ္စစဥ္ထမးရိမႈအခ ိ႕ရိသည္။ ထိုတရမးဝင္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးတြင္ ရပ္ရမြ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မာႏ
ႈ င့္ ဘ႑မေရးအရပြင့လ
္ င္းျမင္
သမမႈမ မးကို အတိအလင္းထည့္သင
ြ ္းထမးၿပး၊ ျမန္မမာႏုိင္ငံရိအျခမးေသမေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြလပ
ု ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးေရးဆြြဲရမ
တြင္လည္း

၎အခ က္မ မးကိုထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမးသင့္ပါသည္။

ကမၻမ့ဘဏ္၏အဆိုအရ

ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ

နည္းပညမာႏင့္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ စမရင္းစစ္မႈမ မး၊ သက္ဆို္င္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသမ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးောႏြးမႈမ မးမတစ္ဆင့္ အျပ
သေဘမေဆမင္ေသမရလမဒ္မ မးကို ကနဥးေတြ႕ရိေနရေၾကမင္း သိရသည္။60
အမ ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းမ မးကို စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္ ေက းရြမ၊ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတ အသးသး၏
အခန္းက႑မ မးကို

အေလးအနက္သံုးသပ္သင့္သည္။

ျမန္မမာႏုိင္ငံရိအျခမးေသမ

ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္စမံခန႔္ခမ
ြြဲ ႈေကမ္မတမ မးမတစ္ဆင့္ အဓိကေဆမင္ရြက္
ၾကေသမ္လည္း အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မမမူ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္
ေရးေကမ္မတကို အဓိကအမးထမးၿပးေဆမင္ရြက္ေနသည္။ ေကမ္မတမ မး၏ အခန္းက႑မ မးာႏင့္ စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးသည္ ၿမိ ႕နယ္
အလိုက္ကြဲျြ ပမးျခမးနမးမႈမ မးရိေနေသမ္လည္း အျခမးေကမ္မတမ မးာႏင့္ ယဥ္လ င္ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရးာႏင့္ အေကမင္အထည္
ေဖမ္ေရးေကမ္မတသည္ ဖြ႕ြဲ စည္းထမးရိမႈ သို႔မဟုတ္ တက္တက္ႂကြႂကြေဆမင္ရြက္ာႏုိင္မႈအမးနည္းေသမ ေကမ္မတျဖစ္ေၾကမင္း
ေယဘုယ ေတြ႕ရိရသည္။61 အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ဖ႕ြြဲ စည္းတည္
ေဆမက္ပံုမ မးာႏင့္ ေကမ္မတမ မး၏အခန္းက႑ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပး၊ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး
ေကမ္မတေၾကမင့္ ယင္းစမံခ က္ာႏင့္ အျခမးေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအၾကမးေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းေဆမင္ရြက္ရမတြင္ မည္သို႔ေသမ
အက ိးဆက္မ မးျဖစ္ေပၚသည္ကို ေလ့လမသံုးသပ္ရန္လိုသည္။62 ေယဘုယ အမးျဖင့္ဆိုရေသမ္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို
ေက းရြမ၊ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္မ မးတြင္ အေရအတြက္ပိုမိုမ မးျပမးလမေနေသမ ေကမ္မတမ မးျဖင့္ စမံခန္႔ခေ
ြြဲ နၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုေကမ္မတမ မး၏ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ မးတြင္လည္း လူမ မးထပ္ေနေလ့ရိၿပး လုပ္ငန္းရပ္ျခင္းတူေသမ ေကမ္မတတစ္ခုထက္ပို၍
ပြမးမ မးေနျခင္းကို တတ္ာႏုိင္သေလမက္ေရမင္ၾကဥ္သင့္သည္။

59

အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစမံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ ၂ဝ၁၄၊

ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာႏိုင္ငံေတမ္ အစုိးရ။
60

အးေမးလ္ ာႏင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Nik Myint၊ အႀကးတန္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိ းမႈ ကြ မ္းက င္ပညမရင္၊ ကမမၻဘဏ္၊ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၅။

61

၂ဝ၁၄ တြင္ UNDP သည္ ျပည္နယ္ာႏင့္တိုင္းေဒသႀကး တစ္ခုခ င္းအလုိက္ ေဒသာႏၱရအစိုးရ ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရးာႏင့္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ၏ စြမ္းေဆမင္ရည္ာႏင့္ လုပ္ေဆမင္ခ က္ နိမ့္က ျခင္းမ မးကို သုေတသနစမတမ္းအတြတ
ြဲ ြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။
62

ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတသည္ အမ ိ းသမးစမံကိန္းာႏင့္ စးပြမးေရးဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀကးဌမန လက္ေအမက္၂ဝ၁၂ တြင္

စတင္ေပၚေပါက္လမခြဲ့ သည္။ တျခမးေကမ္မတမ မးသည္ ၂ဝ၁၃ သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမျဖင့္ စတင္ဖ႔ြြဲစည္းခြဲ့သည္။ အက ိ းဆက္အေနျဖင့္ ကမမၻဘဏ္သည္
ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြေ
ြဲ ရးာႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတကို အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈ အေျချပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္၏ ပူးေပါင္းညိာႏႈိင္းရန္အတြက္
ေရြးရြယ္ခြဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ ယင္းေကမ္မတသည္လုပ္ငန္းစဥ္မ မး အသမးက ၿပးျဖစ္ၿပး တျခမးေကမ္မတမ မးသည္ ယခုမေဆမင္ရြက္ေနဆြဲျဖစ္သည္။
(ပုဂၢိ လ္ေရးအရ ဆက္သြယ္မႈ၊ UNDP ေဒသာႏၱရအစိုးရ ကၽြမ္းက င္ပညမရင္ ၊ ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၅)
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ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ဘ႑မေငြေထမက္ပေ
ံ့ သမ စနစ္မ မး
အစိုးရက ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့ရမတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုသမ သးသန္႔သံုးစြျြဲ ခင္းမဟုတ္ေပ။
ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကးဌမနအမ မးအျပမးတြင္လည္း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ လုပ္ငန္းရပ္ျခင္းထပ္တူက ာႏုိင္ေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြ
စနစ္မ မးရိေနၿပး ေကမ္မတမ မး၏ ပံံ့ပိုးမႈာႏင့္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈကို အလမးတူလိုအပ္ၾကသည္။ အခ ိ႕ေသမ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္မ မး
သည္ ရပ္ရြမလူထုသို႔မဟုတ္ပြဲ လူတစ္ဥးခ င္းစကို ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပေ
ံ့ ပးေနသည္မ မးလည္းရိသည္။ အထူးထင္ရမးေသမအစအစဥ္
တစ္ခုမ သမဝါယမဝန္ႀကးဌမနမတစ္ဆင့္ စိုက္ပ ိးေရးအတြက္ေခ းေငြထုတ္ေခ းေသမအစအစဥ္ျဖစ္ၿပး ျမန္မမတစ္ာႏုိင္ငံလုးံ အာႏံ႔တင
ြ ္
ရိေနသည္။ ယင္းသည္ ေက းရြမအဆင့္တင
ြ ္ရရိာႏုိင္ေသမ အစိုးရရန္ပုေ
ံ ငြ၏ မနည္းေသမပမမဏတစ္ခုကို ကိုယ္စမးျပ သည္။ အလမး
တူပင္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန၏ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြသည္လည္း ၿမိ ႕နယ္အမ မးအျပမးတြင္ရိေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြ
စနစ္တစ္ချု ဖစ္လမသည္။ ၎တို႔ကို ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအျဖစ္ အတိအက မသတ္မတ္ာႏိုင္ေသမ္လည္း ၎တို႔၏ ပမမဏ
ႀကးမမးမႈာႏင့္

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေပၚသက္ေရမက္ာႏုိင္မႈမ မးေၾကမင့္

သးျခမးေလ့လမဆန္းစစ္ရန္ထက
ို ္တန္သည္။

ထို႔အျပင္

၎တို႔သည္ ေဒသာႏၲရရန္ပုေ
ံ ငြစနစ္မ မး၏ ေထြျပမးမႈကိုလည္း ပိုမိုျမင့္မမးလမေစသည္။ ေဒသာႏၲရအဆင့္တင
ြ ္ ရန္ပုေ
ံ ငြလမ္းေၾကမင္း
မ မး ပိုမိုတိုးတက္မ မးျပမးလမသည္ာႏင့္အမ ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္ ေက းရြမေကမ္မတမ မးာႏင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ မးအတြက္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈဆိုင္ရမ
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ မး ပိုမိုတိုးတက္မ မးျပမးလမမည္မမ ဧကန္ျဖစ္သည္။
ျမစိမး္ ေရမင္ရန္ပေ
ုံ ငြ
၂ဝ၁၄/၁၅ ဘ႑မာႏစ္မစ၍ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနသည္ ေက းရြမအဆင့္တင
ြ ္ မတည္လည္ပတ္ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
ထူေထမင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြကို စတင္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ ၿမိ ႕နယ္အလိုက္ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏကြမျခမးေသမ္
လည္း ေက းရြမတစ္ခုလ င္ က ပ္သန္း ၃ဝ ာႏႈန္းပံုေသသတ္မတ္ေပးထမးသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတင
ြ ္ပါဝင္ေသမ ၿမိ ႕နယ္အမ မးစု
သည္ အနည္းဆံုးေက းရြမာႏစ္ရြမသံုးရြမခန္႔၌ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို စတင္တည္ေထမင္ေဆမင္ရြကာႏ
္ ိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ခြဲ့ရသည္။ ၿမိ ႕နယ္
ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနအရမရိက ေက းရြမသတ္မတ္ေရြးခ ယ္ျခင္းကို တမဝန္ယူၿပး ေနမက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ က္ကို
မူ

သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးဝန္ႀကးခ ပ္ာႏင့္

သေဘမတူ ေထမက္ခံခ က္ျဖင့္ ေဆမင္ရြက္ရသည္။
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ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန

ၫႊန္ၾကမးေရးမ းတိ႔၏
ု

ေက းရြမေရြးခ ယ္ၿပးသည္ာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနက

ေက းရြမစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈေကမ္မတကို ခန္႔အပ္ၿပး ေလ့က င့္သင္တန္းေပးသည္။ ထိုေကမ္မတက ေခ းေငြေလ မက္ထမးလႊမမ မးကိုလက္ခံၿပး
ေခ းေငြကို ထုတ္ေခ းသည္။ ထို႔အျပင္ အတိုးာႏႈန္းကိုလည္း တစ္လလ င္ ဝ.၅% မ ၁.၅% အတြင္းသတ္မတ္ေပးာႏုိင္သည္။ ရည္ရြယ္
ခ က္မမ ေက းရြမအတြင္းစြန္႔ဥးတထြင္စးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ မး ဖြံ႕ၿဖိ းလမေစရန္ျဖစ္သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြကို
အသံုးခ သည့္ပံုစံမ မးစြမတို႔ကို ေလ့လမေတြ႕ရိရၿပး မ မးေသမအမးျဖင့္ ေမြးျမ ေရးတိရစမန္မ မးဝယ္ယူျခင္းာႏင့္ ေစ းဆိုင္ငယ္မ မးဖြင့္
လစ္ျခင္းကိုေဆမင္ရြက္ၾကသည္။
ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြသည္ အေရအတြက္အနည္းငယ္ေသမလူဥးေရအတြက္ ပမမဏႀကးမမးေသမဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို သံုးစြေ
ြဲ န
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို လူဥးေရပမမဏမ မးစြမအတြက္ ျဖန္႔က က္ေဆမင္ရြက္ေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ာႏိႈင္းယဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ေက းရြမတစ္ခုလ င္ အမ မးဆံုးက ပ္သိန္း
၅ဝ ေထမက္ပ့ံၿပး ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြမမလည္း စမံခ က္တစ္ခုအတြက္ အျမင့္ဆံုးက ပ္သိန္း ၁၅ဝ သမျဖစ္သည္။
ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြမမမူ လူတစ္ဥးခ င္းေခ းေငြမ မးထုတ္ေခ းရန္အတြက္ ေက းရြမတစ္ခုလ င္က ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိခ ထမးေပးသည္။
ထိုသို႔ သးသးသန္႔သန္႔ပမမဏမ မးျပမးစြမခ ထမးေပးျခင္းသက္သက္ကို မူအမးျဖင့္မေကမင္းဟုမဆိုာႏုိင္ေသမ္လည္း ယင္းတြင္စိန္ေခၚ
မႈမ မးရိေနသည္မမေတမ့ အမန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ က္မမ ေက းရြမလူဥးေရာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြရရိမႈမမ ဆန္႔က င္ဘက္အခ ိးက ေန
သည္။ ေက းရြမငယ္မ မးတြင္ေနထိုင္သူမ မးက လိုအပ္သည္ထက္ပိုမိုၿပးေခ းေငြမ မးရရိေနခ ိန္၌ လူဥးေရမ မးေသမ ေက းရြမမ မးတြင္
ေနထိုင္သူမ မးမမမူ မလံုမေလမက္ရရိသျဖင့္ မမ တဟုထင္ျမင္ာႏုိင္သည္။64 အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္
ရန္ပုေ
ံ ငြသည္လည္း ေက းရြမတစ္ခုအတြက္ ပမမဏမ မးျပမးေသမရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးသည္မန္ေသမ္လည္း ယင္းကို ရပ္ရမြ ဖြြံ႕ၿဖိ းေရး
လုပ္ငန္းမ မးအတြက္သံုးစြၿြဲ ပး ေက းရြမအုပ္စုလူဥးေရာႏင့္ အခ ိးက ရရိျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကေခ းေငြမ မး၏ လိုအပ္ခ က္သည္ လူဥး
ေရာႏင့္ တိုက႐ုံး
္ ိုက္အခ ိးက ရန္ အလမးအလမမ မးေသမေၾကမင့္ လူဥးေရကိုအေျခခံေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝမႈပံုစံမမ ပ္ိုမိုသင့္ေလ မ္သည္။
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ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနမ ေက းရြမေရြးခ ယ္မႈာႏင့္ ရန္ပံုေငြစမံခန္႔ခြြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ က္လက္စြြဲ ကိုပံ့ပိုးေပးသည္။

64

တနသၤမရတုိင္းေဒသႀကး၏ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုံေငြ ေက းရြမကို သြမးေရမက္ခြဲ့သည္။ ေက းရြမတြင္ အိမ္ေထမင္စုေပါင္း ၃ဝ ေလမက္ရိမည္ဟု ခန္႔မန္းသည္။

အိမ္ေထမင္တစ္စုကို ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ က ပ္အခ ိ းက ရရိမည္။

28

ဒုတိယအခ က္မမ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ေက းရြမအဆင့္တင
ြ ္စမံခန္႔ခရ
ြြဲ ေသမ ပမမဏႀကးမမးေသမရန္ပံုေငြျဖစ္သျဖင့္ ေကမ္မတ
ဝင္မ မးက ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈဝန္ထပ
ု ္ဝန္ပိုး အလြန္ႀကးမမးသည္ဟုဆိုၾကသည္။65
သမဝါယမဝန္ႀကးဌမန၏ စိက
ု ပ
္ းိ ေရးေခ းေငြအစအစဥ္
၂ဝ၁၄ ခုာႏစ္တင
ြ ္ တ႐ုံးုတ္ာႏုိင္ငံသင
ြ ္းကုန္ထုတ္ကုန္ဘဏ္မ ပမမဏႀကးမမးေသမ ေခ းေငြေဒၚလမသန္း ၁ဝဝ ရရိၿပးေနမက္ သမဝါယမ
အသင္းမ မးသည္ အစိုးရေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္တင
ြ ္ အေရးပါေသမအခန္းက႑မ ေပၚထြက္လမခြဲ့သည္။66
ဝန္ႀကးဌမနသည္

လက္ရိအခ ိန္တင
ြ ္

တစ္လလ င္

၁.၅%

အတိုးာႏႈန္းျဖင့္

67

က ပ္ေငြတစ္သိန္းတန္ေခ းေငြမ မးကို

သမဝါယမ
ထုတ္ေခ း

လ က္ရိသည္။ ေခ းေငြရရိာႏုိင္မႈမမ ေက းရြမသမဝါယမအသင္းတြင္ အသင္းဝင္ျဖစ္မႈအေပၚမူတည္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အရမရိမ မး
၏အဆိုအရ သမဝါယမဝန္ႀကးဌမန၏ရည္ရြယ္ခ က္မမ တစ္ျပည္လံုးအာႏံ႔ ေက းရြမတစ္ရြမလ င္ အနည္းဆံုးသမဝါယမအသင္းတစ္ခုစ
ရိေနရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
သမဝါယမအသင္းမ မးကို

သမဝါယမဝန္ႀကးဌမနမ

ၿမိ ႕နယ္အရမရက
ိ

ေက းရြမမ မးသို႔

ကြင္းဆင္းခ ိ္န္တင
ြ ္

စတင္ဖ႕ြြဲ စည္းၿပး

ရြမလံုးကြၽတ္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကိုလည္း ေခၚယူသည္။ အဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္လိုသူမ မးသည္ ငါးဥးပါေခ းေငြအစုတစ္စုကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္
ဖြ႕ြဲ စည္းရၿပး အသင္းအတြက္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈေကမ္မတကို ေရြးခ ယ္တင္ေျမႇမက္ရသည္။ ေခ းေငြအစုအဖြ႕ြဲ အလိုက္ ေငြေခ းစမခ ပ္ကို
စုေပါင္း

လက္မတ္ေရးထိုးရၿပး

အစုအဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဥးက

ေခ းေငြကို

ျပန္လည္ေပးဆပ္ပါမည္ဟုလည္း

ေခ းေငြကိုျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမျပ ာႏုိင္ပါက

ကတိကဝတ္ျပ ရသည္။

က န္အစုဝင္မ မးက

အကယ္၍

ထိုေငြကိုစိုက္ထုတ္ေပးဆပ္ရေသမ

ဝိုင္းႀကးခ ပ္စနစ္ကို က င့္သံုးသည္။ အစုဝင္မ မးက ၎တို႔၏ပူးတြြဲေခ းေငြစမခ ပ္ကို စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈေကမ္မတသို႔တင္သင
ြ ္းၿပး ေကမ္မတက
ၿမိ ႕နယ္ဥးစးအရမရိထံသ႔ို

တင္သင
ြ ္းသည္။

စမခ ပ္မ မးကို

အတည္ျပ ရန္အတြက္

ခ႐ုံးိုင္ာႏင့္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးသို႔

အဆင့္ဆင့္ေပးပိ႔ရ
ု သည္။ အဖြ႕ြဲ ဝင္ အဆိုျပ ျခင္းာႏင့္ ေခ းငမးျခင္းကိုအတည္ျပ ၿပးပါက ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ၿမိ ႕နယ္မဖြင့လ
္ စ္ထမးေသမ
ေငြစမရင္းသို႔လႊြဲေပးသည္။

ၿမိ ႕နယ္ဥးစးက

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

ေကမ္မတသို႔လေ
ႊြဲ ပးၿပး

ေကမ္မတမတစ္ဆင့္အသင္းဝင္မ မးသို႔

လႊေ
ြဲ ျပမင္းခ ထမးေပးသည္။
ပထမအႀကိမ္ ေခ းငမးသူမ မးက အသင္းဝင္ေၾကး ၅ဝဝဝ က ပ္ကိုေပးသြင္းရန္လိုၿပး ထပ္မံေခ းငမးလိုပါက က ပ္ ၁ဝဝဝဝ ေပးသြင္းရ
သည္။ ထိုအသင္းဝင္ေၾကးမ မးာႏင့္ အတိုးမ မးသည္ ေက းရြမမဖြင့္လစ္ထမးေသမ အသင္းပိုင္ေငြစမရင္းသို႔ေရမက္ရိသည္။ အျမတ္ေငြ
မ မးအမးလံုးကို သမဝါယမဝန္ႀကးဌမနသို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရသည္။ ေခ းေငြသက္တမ္းမမ တစ္ာႏစ္ျဖစ္ေသမ္လည္း အသင္းဝင္မ မး
မမ ေျခမက္လျပည့္သည္ာႏင့္ အတိုးေရမအရင္းပါအျပည့္အဝျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေနမက္ ေနမက္ေျခမက္လသက္တမ္း
အတြက္ အသင္းဝင္မ မးထံသို႔ ထပ္မံထုတ္ေခ းျပန္္သည္။ သို႔ရမတြင္ ၿမိ ႕နယ္ဥးစးအရမရိမ မး၏အဆိုအရ ေခ းေငြပမမဏက ပ္
၁ဝဝဝဝဝ သည္ လယ္သမမးမ မးအတြက္ စိုက္ပ ိ္းစရိတ္အသံုးျပ ရန္ အလြန္နည္းပါးေသမပမမဏျဖစ္ေၾကမင္း ေျပမၾကမးၾကသည္။
သမဝါယမဝန္ႀကးဌမနသည္ တစ္ေက မ့ျပန္ေခ းငမးသူမ မးအတြက္ အမ မးဆံုးက ပ္ ၅ဝဝဝဝဝ အထိထုတ္ေခ းာႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္ေန
ေၾကမင္းသိရသည္။

65

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥးစးဌမန ၿမိ ႕နယ္႐ုံးံုး၊ ထမးဝယ္ၿမိ ႕နယ္၊ တနသၤမရတိုင္းေဒသႀကးာႏင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ း

တိုးတက္ေရးဥးစးဌမနၫႊန္ၾကမးေရးမ း၊ ခ င္းျပည္နယ္ာႏင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
66

Latt, 2014
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ျမန္မမာႏိုင္ငံ သမဝါယမ မးသည္ ပံုသ႑မန္အမ ိ းမ ိ းရိေနၿပး ကြျြဲ ပမးေသမအခန္းက႑ာႏင့္ ေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးကိုေဆမင္ရြက္ေနၾကသည္။ ဤစမတမ္းသည္ စိုက္ပိ းေရး

သမဝါယမ မးအတြက္ ဘ႑မေရးက႑ကိုသမ ျပန္လည္သံုးသပ္ထမးသည္။ လက္ရိ သမဝါယမအသင္းမ မးကို က႑အလိုက္ာႏင့္
ထက္ေအမက္ဖြ႕ြဲ စည္းမႈပံုစံမ မးခြျြဲ ခမးမႈမမ အေသးစိတ္က ေသမေၾကမင့္ လယ္ယမစိုက္ပ ိးေရးသမဝါယမအသင္းအေရအတြက္ မည္မ ရိသည္ကို
အတိအက သိရန္ခက္ခြဲသည္။ ထို႔အျပင္ Ferguson (2013) ၏အဆိုအရ ‘ျမန္မမာႏုိင္ငံအတြင္းရိ သမဝါယမအသင္းမ မး၏ အေရ အတြက္ာႏင့္ အမ ိးအစမးကိုေဖမ္ျပရမတြင္
မတိက မႈမ မးမ မးစြမရိာႏို္င္သည္’ ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယခုအစရင္ခံစမတြင္ စိုက္ပ ိးေရးသမဝါယမ အသင္းစုစုေပါင္းမည္မ ရိသည္ကို ေဖမ္ျပျခင္းမျပ ပါ။

29

အပိင
ု း္ ငါး - ရပ္ရမြ လူထလ
ု အ
ို ပ္ခ က္ ေဖမ္ထတ
ု ျ္ ခင္း၊ ဥးစမးေပးစစဥ္ျခင္းာႏင့္ ေရြးခ ယ္ျခင္း
၂ဝ၁၁ ခုာႏစ္ကတည္းကစၿပး
ေဖမ္ေဆမင္မည္ဟု

သမၼတဥးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆမင္ေသမ

ေႂကြးေၾကမ္ေနခြဲ့သည္။

လက္ရိအစိုးရသည္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္၏အဓိကက ေသမ

လူထုဗဟိုျပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မး

မ က္ာႏမစမတစ္ရပ္မမ

ရပ္ရြမလူထုကိုယ္တိုင္

ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆမင္ရြက္ေသမ ေအမက္ေျခမစတင္သည့္ စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္
ထိသ
ု ို႔ေသမ စနစ္ တစ္ခုေပၚထြက္လမေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ အလမးတူစနစ္မ မးကို
ရန္ပုေ
ံ ငြ ေထမက္ေပးေသမ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ ရပ္ရြမလိအ
ု ပ္ခ က္ာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ကိုက္ညေအမင္ခ ိန္ညိႇရျခင္းသည္
လြယ္ကူ ႐ုံးိုးစင္းေသမ ကိစၥတစ္ခုေတမ့ မဟုုတ္ပါ။ ျမန္မမအစိုးရ၏ အစဥ္အလမ အထက္၊ ေအမက္ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုသည္
ျပည္သူလူထုပါ ဝင္ေသမ စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ လိအ
ု ပ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထမး၊ စနစ္မ မးနင့္မူ
ဖလမဆန္႔က င္

ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ မး၏

ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို

စဥ္းစမးေတြးေခၚပံုမ မးကို

ထိထိေရမက္ေရမက္တုန႔ျ္ ပန္ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ေရးအတြက္

ေျပမင္းလြဲပစ္ရန္လိုသလို

ေဒသာႏၲရအစိုးရအဖြ႕ြဲ မ မးအေနာႏင့္လည္း

ရပ္ရြမ

လိုအပ္ခ က္မ မးကို ေဖမ္ထုတ္ၿပး ဥးစမးေပးစစဥ္သည့္နည္းလမ္းမ မးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈစနစ္မ မးာႏင့္ ဝန္ႀကးဌမနမ မးအၾကမး ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းျခင္းကလည္း စမံခ က္မ မးထပ္တူက မႈကိုေရမင္ရမးနုိင္ရန္
အတြက္ အေရးႀကးသည္။
ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္ာႏင့္ အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ာႏစ္ခုစလံုးတြင္ တရမးဝင္ေရးဆြြဲသတ္မတ္
ထမးေသမလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးရိၾကေသမ္လည္း

က န္ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတြင္မူ

ရင္းလင္းတိက ေသမ

လုပ္ငန္း

လမ္းၫႊန္မ မးရိမေနၾကေပ။ ေအမက္တြင္ဆက္လက္ေဖမ္ျပမည့္အပိုင္း၌ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကိုေဖမ္ထုတ္
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ရပ္ရပ္ာႏင့္ ခ ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပံုစံတို႔အေၾကမင္းကို ေယဘုယ ေဆြးောႏြးထမးပါသည္။ ေက းရြမ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္ာႏင့္ အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရမြ အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ာႏစ္ခုသမမက က န္ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
အမးလံုးမမလည္း အလမးတူလုပ္ငန္းစဥ္မ ိးကို အနည္းာႏင့္အမ မးဆိုသလို အသံုးခ ထမးမႈမ မးရိသည္။ သို႔ရမတြင္ ယင္းတို႔ကို တရမး
ဝင္ေရးဆြြဲအတည္ျပ ထမးေသမ လုပ္ငန္းစဥ္မ မးအျဖစ္မယူဆပြဲ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ေဖမ္ထုတ္ေတြ႕ရိရေသမ လုပ္႐ုံးိုး
လုပ္စဥ္မ မး အျဖစ္သမသတ္မတ္ာႏိုင္သည္။ သို႔ေသမ္ယင္းတို႔သည္ အနမဂတ္ကမလတြင္ တရမးဝင္လုပထ
္ ံုးလုပ္နည္းမ မး ေပၚထြက္
လမေရးအတြက္ အေျခခံေကမင္းမ မးျဖစ္လမာႏုိင္သည္။

၅.၁။ လိအ
ု ပ္ခ က္မ မးကို သတ္မတ္ေဖမ္ထတ
ု ျ္ ခင္း
လြန္ခြဲ့ေသမာႏစ္အနည္းငယ္အတြင္း

အလြန္လ င္ျမန္ေသမာႏႈန္းထမးျဖင့္

အစိုးရျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးကိုေဆမင္ရြက္ခြဲ့ရမတြင္

ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္သတ္မတ္ေဖမ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးမမ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေနဆြဲျဖစ္ၿပး တစ္ျပည္လုးံ အတို္င္းအတမ
ာႏင့္ တေျပးညမျဖစ္ာႏိုင္ေသးပါ။ ထို႔အျပင္ ရပ္ရမြ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္မႈာႏင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿပးျပည့္စုေ
ံ သမအမ ိးသမးအဆင့္ မဟမ
ဗ ဟမဆိုသည္မ ိးလည္း
ရည္ရြယ္ခ က္မ မးာႏင့္

ရိမေနပါ။

စနစ္မ မးကို

ယင္းအစမးၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးက
ေယဘုယ သေဘမေဖမ္ျပထမးေသမ

ျပည္သူပါဝင္ေသမစမံကိန္းေရးဆြြဲေရး

သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမမ မးာႏင့္

ထုတ္ျပန္ခ က္မ မး

အမ ိးအစမး ေပါင္းစံုကိုၾကည့္၍ အလ ဥ္းသင့္သလို ေဆမင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ ိးသမးအဆင့္လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းမလြြဲလ င္
လူထုပါဝင္ေသမစမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကိုေဆမင္ရြက္ရမတြင္

ကုန္က သည့္

လုပ္ငန္းပိ္င
ု ္းဆိုင္ရမာႏင့္

အုပ္ခ ပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရမကုန္က

စရိတ္မ မးကို ၿမိ ႕နယ္မ မးသိ႔ု ရန္ပုေ
ံ ငြအပိုခ ထမးေပးျခင္း မရိသေလမက္နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အရမရိမ မးသည္
ထိုျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ မးကို ၎တို႔နမးလည္သလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပး ဘ႑မေရးာႏင့္ လူသမးအရင္းအျမစ္မ မးကို
အလ င္းသင့္သလို သံုးစြေ
ြဲ နၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၿမိ ႕နယ္မ မးသည္ ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို စုေဆမင္းၿပး သက္ဆိုင္ရမရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ခုခာႏ
ု င့္ ခ ိ္တ္ဆက္ေပး
သည့္ေနရမျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မး
သည္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္မာႏ
ႈ င့္ ဥးစမးေပးအစအစဥ္ေရးဆြြဲမႈမ မးေဆမင္ရြက္ေလ့ရိေသမ ေနရမမ မးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင္
ရန္ပုေ
ံ ငြခ ထမးေပးမည့္ေနမက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္မမမူ
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အုပ္ခ ပ္ေရးစနစ္အလႊမအဆင့္ဆင့္၏

အထက္ပိုင္းမလမျခင္းျဖစ္သည္။68

ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမေရးေကမ္မတသည္ ၿမိ ႕နယ္အတြင္း အေရးပါေသမ အခန္းက႑တြင္ ေဆမင္ရြက္ေနသည္။ လိုအပ္ခ က္ာႏင့္ အဆိုျပ လႊမ ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္မႈကို

ၿမိ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတာႏင့္တတူတကြ ေဆမင္ရြက္သည္။ ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတသည္ ၿမိ ႕ျပအတြင္း စမံကိန္းမ မးာႏင့္ ထပ္မေနရန္
ဥးစမးေပးအဆုိျပ လႊမမ မးကို ျပန္လည္စစစ္သည္။

30

ထိုေကမ္မတမ မး၏တရမးဝင္လုပ္ပင
ို ္ခြင့တ
္ င
ြ ္ လိုအပ္ခ က္မ မးကို ေကမက္ခံစုေဆမင္းေရးမပါဝင္ပြဲ အစိုးရာႏင့္ ရပ္ရြမလူထုၾကမး
ေပါင္းကူးဆက္သယ
ြ ္ေပးရန္၊ လူမႈစးပြမးဖြံ႕ၿဖိ းေရးကိစၥမ မးအတြက္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို အႀကံျပ ရန္စသည္တု႔ိ
သမပါဝင္သည္။69

ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမမ

ၿမိ ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္

ခ ိတ္ဆက္ေဆမင္ရြက္ၿပး အေထမက္အကူျပ ာႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထမင္စအ
ု ဆင့္ေအမက္ ေကမ္မတမ မးေပၚေပါက္လမပံုာႏင့္ ပ ႕ံ ာႏံ႔လမပံု
၂ဝ၁၁

ခုာႏစ္တြင္

သမၼတဥးသိန္းစိနသ
္ ည္

ဆိုငရ
္ မဥးစမးေပးက႑ႀကးရစ္ရပ္ကို

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈတက
ို ဖ
္ က္ေရးဗဟိုေကမ္မတသိ႔ု
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ထည့္သြင္းေျပမၾကမးခြဲသ
့ ည္။

ထိုရည္ရြယခ
္ က္ကို

သမၼတ႐ုံးံုးအမိန႔ေ
္ ၾကမ္ျငမစမအမတ္ ၂၇ တြင္ ၿမိ ႕နယ္၊ ေက းရြမအုပစ
္ ုာႏင့္

မိန႔ခ
္ ြန္းေျပမၾကမးရမတြင70
္

အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္အတြက္

ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
၂ဝ၁၃

ခုာႏစ္

ေက းရြမအဆင့္ေကမ္မတေပါင္းမ မးစြမ ဖြြဲ႕စည္း တည္ေထမင္ရန္

ထုတ္ျပန္ေၾကညမခြဲ့သည္။
ၿမိ ႕နယ္စမံခန႔္ခြြဲမႈေကမ္မတသည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတမ မးအမးလံုးတြင္ ၾသဇမအေညမင္းဆံုးျဖစ္ၿပး ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ခြင့အ
္ မဏမ အမ မးစုကလ
ို ည္း
ထိန္းခ ပ္ထမးသည္။

ထိုေကမ္မတကို

ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းကဥးေဆမင္ၿပး

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ဌမနဆိုငရ
္ မအရမရိမ မးျဖင့္

ပါဝင္ဖြြဲ႕စည္းထမးျခင္းျဖစ္သည္။72 ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခြြဲမေ
ႈ ကမ္မတကို အေထမက္အကူူျဖစ္ေစရန္ အႀကံေပးအဖြြဲ႕ကိလ
ု ည္း ဖြြဲ႕စည္းထမးရိေသမ္လည္း
၎တိ႔၏
ု တရမးဝင္တမဝန္ဝတၱရမးမ မးကို

ရင္းရင္းလင္းလင္းမသိရိရေခ ။

၎တိ႔သ
ု ည္ၿမိ ႕နယ္အုပခ
္ ပ္ေရး

အဖြြဲ႕အမး

ရပ္ရြမကိစၥရပ္မ မးာႏင့္

ပတ္သက္ၿပး အႀကံေပးရၿပး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ေကမ္မတမ မးသည္ အျခမးအစိုးရ လုုပ္ငန္းတမဝန္မ မးျဖစ္ေသမ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္
ေဖမ္ထတ
ု ္ျခင္းာႏင့္ ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းတိ႔က
ု သ
ြဲ့ ႔ေ
ို သမ ကိစၥရပ္မ မးတြငလ
္ ည္း ပံ့ပိုး ကူညေဆမင္ရက
ြ ္ၾကသည္။
ပိုမထ
ို င္ရမးေသမ အႀကံေပးေကမ္မတမ မးမမ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတတိ႔ျု ဖစ္သည္။
ယင္းေကမ္မတမ မးတြင္

အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဌမနမ

ကိုယစ
္ မးလယ္တစ္ဥး

ပါဝင္ေနျခင္းာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတတြင္

စည္ပင္သမယမအမႈေဆမင္အရမရိပါဝင္ေနျခင္းမလြလ
ြဲ င္ ယင္းအႀကံ ေပးေကမ္မတမ မး၏ အဖြြဲ႕ဝင္မ မးမမ အစိုးရဝန္ထမ္း မဟုတသ
္ ူမ မးသမ
ျဖစ္သည္။ ေကမ္မတဥကၠဌသည္ ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ခံ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဥး ျဖစ္ရမည္ဟဆ
ု ိုၿပး အျခမးအဖြြဲ႕ဝင္မ မးမမ ရပ္ရြမအတြင္းအလႊမစံုမ
ကုိယ္စမးျပ သူမ မးျဖစ္သည္ (အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕ အစည္း၊ လယ္ယမ၊ စးပြမးေရး၊ ပညမရင္စသည္)။73 လက္ေတြ႕တြင္ ေကမ္မတဝင္မ မးေရြးခ ယ္မမ
ႈ မ
ပံုစံအမ ိးမ ိးျဖင့္

ရိာႏုိင္သည္။

ေကမ္မတဝင္အျဖစ္

ေရြးခ ယ္ခံမည့္သူမ မးမမ

မ မးေသမအမးျဖင့္

‘ရပ္မိရပ္ဖမ မး’

ျဖစ္ၾကသည္။

အခ ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္မူ ေကမ္မတဝင္မ မးကို ရပ္ရမြ အေျချပ အဖြြဲ႕အစည္းကိယ
ု ္စမးလယ္မ မး၊ ေက းရြမအုပ္စာႏ
ု င့္ ရပ္ကက
ြ ္အပ
ု ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးာႏင့္
ရပ္မရ
ိ ပ္ဖမ မးက မြဲေပး ေရြးခ ယ္ၾကသည္။ အခ ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြငမ
္ ူ ၿမိ ႕နယ္အုပခ
္ ပ္ေရးမ းက ေကမ္မတဝင္မ မးကို တိက
ု ္႐ုံးက
ို ္ခန္႔ အပ္သည္။74
ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတကို ပံ့ပိုးရန္ ေက းရြမအုပ္စဖ
ု ြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတကိလ
ု ည္း ဖြြဲ႕စည္း ထမးရိသည္။
ေက းရြမအုပ္စဖ
ု ြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတဝင္ပဂ
ု ၢိ လ္မ မး၏ အမ မးဆာႏၵအရ ေရြးခ ယ္တမဝန္ေပးအပ္သူမ တမဝန္ယေ
ူ ဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္။
အုပ္ေရးမ း႐ုံးံုးစမေရးက တြဖ
ြဲ က္အတြငး္ ေရးမ းအျဖစ္ေဆမင္ရက
ြ သ
္ ည္။ အဖြြဲ႕ဝင္မ မးအျဖစ္ ရပ္မိရပ္ဖမ မး၊ ရမအိ္မမ
္ းာႏင့္ ဆယ္အမ
ိ ္မ း မ မး၊
အျခမးရပ္ရမြ မ ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္သူမ မးပါဝင္သည္။

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးသည္ သက္ဆင
ို ္ရမရပ္
ရြမလိုအပ္ခ က္မ မးကို မည္သို႔ေဖမ္ထုတ္ရမည္ဟူေသမ တိက သည့္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမရိပါ။ အခ ိ႕ေသမေဒသမ မးတြင္ ေက းရြမအုပ္
ခ ပ္ေရးမ းာႏင့္ ရပ္ကက
ြ ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးက တစ္အိမ္ေထမင္လ င္ ကိ္ုယ္စမးလယ္တစ္ဥးကဖိတ္ေခၚၿပး အစည္းအေဝးက င္းပေလ့

69

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတသည္ ျပည္သူမ မးာႏင့္ဖြဲြ႕ထမးၿပး သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ...အရ ေရြးေကမက္တင္ေျမမက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ ပ္ေရးမႈး က ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတကို ဖြ႕ြဲ စည္းေပးသည္။ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ အဖြ႕ြဲ ဝင္၊
ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ ပ္ေရးမႈးာႏင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ ပ္ေရးမ း သည္ ေရြးေကမက္ တင္ေျမႇမက္ခံျဖစ္သည္။ တၿပိ င္နက္တည္းမမပင္ အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမန၏
ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းလက္ေအမက္တြင္ ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ ပ္ေရးမ းာႏင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းက အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ရသည္။
70

ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးာႏင့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးဗဟုိေကမ္မတဥကၠဌ သမၼတဥးသိန္စိန္ ဗဟုိေကမ္မတအစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၁)၊ ၂ဝ၁၁ တြင္

ေျပမၾကမးသည္ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=issues/rural-urban/id-1845
71

ဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစမးေပး ရစ္ခ က္မမ- လယ္ယမစိုက္ပ ိ းထုတ္လုပ္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရး၊ ေမြးျမ ေရးာႏင့္ သမးငါးထုတ္လုပ္မႈဖြံ႔ၿဖိ း တုိ္းတက္ေရး၊

ေက းလက္ေဒသထြက္ကုန္ာႏင့္ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းမ မးဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရး၊ အေသးစမးေငြစုေငြေခ းလုပ္ငန္းမ မးဖြံ႔ၿဖိ း တုိ္းတက္ေရး၊
ေက းလက္သမဝါယမလုပ္ငန္းမ မးဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရး၊ ေက းလက္ေဒသလူမႈဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး၊ ေက းလက္ေဒသစြမ္းအင္႔ ဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရးာႏင့္
သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္သည္။
72

ျပည္ေထမင္စု ျမန္မမာႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၄၊ ခရုိင္ာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ စမံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္၊ ေက းရြမအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ ဖြၿံ႔ ဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းျခင္း၊

ာႏုိင္ငံေတမ္သမၼတ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမအမတ္ ၂၇။ http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/notifications/ 2013/02/26/id-2800
73
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ရိသည္။75 ထိုအစည္းအေဝးမ မးတြင္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္မ မးကိုေဆြးောႏြးမတ္တမ္းတင္ၿပး ျဖစ္ာႏုိင္ေခ ရိေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မးကို
ေဆြးောႏြးၾကသည္။ အခ ိ႕ေသမေဒသမ မးတြင္မူ အစည္းအေဝးကိုမက င္းပေတမ့ပြဲ ေက းရြမအုပ္ခ ပ္ေရးမ းာႏင့္ ရြမမိရြမဖမ မးအမး
လိုအပ္ခ က္မ မးကို စမျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ာႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တင္ျပခိ္င
ု ္းသည္မ မးလည္းရိသည္။ ေက းရြမ/ရပ္ကက
ြ ္အုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးက
ထိုစမရင္းကို ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတသို႔ တင္သင
ြ ္းသည္။
ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးသည္ မ မးေသမအမးျဖင့္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္မ မးကို စမံခ က္
အဆိုျပ လႊမမ မးအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲရမတြင္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ထပ္ျပန္တလြဲလြဲေဆမင္ရြကရ
္
ေသမျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပး၊ ရပ္ရြမလူထုာႏင့္ကင
ြ ္းဆင္းေတြ႕ဆံုကမ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲေလ့့ရိသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ၿမိ ႕နယ္
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတသည္ အင္ဂ င္နယမမ မးထံမ နည္းပညမအႀကံဥမဏ္မ မးကိုလည္း ရယူေလ့ရိသည္ဟု သိရ
သည္။ ထမးဝယ္ရိ ၿမိ ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတသည္ အဆိုျပ လႊမမ မးေရးဆြြဲရမတြင္ ခန္႔မန္းကုန္က စရိတ္မ မး
တြက္ခ က္ရန္အတြက္ အင္ဂ င္နယမမ မးကို ထည့္သင
ြ ္းထမးေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရိ ဝန္ႀကးဌမန႐ုံးံုးခြမ
ြဲ မးာႏင့္ ဌမန
ဆိုင္ရမမ မးျဖစ္ေသမ

ပညမေရးဝန္ႀကးဌမန

လမ္းေၾကမင္းအသးသးမ

အဆိုျပ လႊမမ မးကို

ပညမေရးမ း႐ုံးံုး၊

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနစသည္တို႔မမလည္း

လက္ခံရရိေနၾကသည္။

ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ

ေကမ္မတမ မးသည္ ထပ္တူက ေနေသမအဆိုျပ လႊမမ မးကို ဖယ္ရမးရန္အတြက္ အျခမးဌမနဆိင
ု ္ရမမ မးာႏင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းေလ့ရိ
သည္။ ရည္ရြယ္ခ က္မမ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တင
ြ ္ အဆိုျပ လႊမမ မးအမးလံုးကို စုေပါင္းထမးာႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
အဆိုျပ လႊမမ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး တစ္ျပည္လုးံ တြင္ သတ္မတ္အသံုးျပ သည့္ စံပုစ
ံ ံဟူ၍မရိေပ။ အခ ိ႕ေသမရန္ပုေ
ံ ငြမ မးျဖစ္သည့္
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္
အလက္အမ ိးအစမးမ မးရိသည္။

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမနတိ႔တ
ု င
ြ ္
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သးသန္႔ေတမင္းခံသည့္သတင္းအခ က္

ေနမက္ဆက္တြြဲ (က) တြင္ အဆိုျပ လႊမပံုစံကိုေဖမ္ျပထမးသည္။ အဆိုျပ လႊမမ မးတြင္ ေအမက္ပါ

အခ က္မ မးပါဝင္ေလ့ရိသည္။


စမံခ က္ေဆမင္ရြက္မည့္ ၿမိ ႕နယ္၊ ေက းရြမအုုပ္စု၊ ရပ္ကက
ြ ္ာႏင့္ ေက းရြမအမည္



အဆိုျပ စမံခ က္ာႏင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ က္အလက္မ မး



စမံခ က္အဘယ့္ေၾကမင့္လိုအပ္ေၾကမင္းာႏင့္ ေဒသာႏင့္ ဆေလ မ္မႈရိေၾကမင္း က ိးေၾကမင္းေဖမ္ျပခ က္မ မး



စမံခ က္၏ လုပ္ငန္းအစအစဥ္



ခန္႔မန္းဘတ္ဂ က္၊ ရပ္ရြမမထည့္ဝင္မည့္ ပမမဏကုိလည္း အၾကမ္းဖ င္းထည့္သင
ြ ္းေဖမ္ျပသည္



စမံခ က္ေဆမင္ရြက္လိုသည့္ေနရမအေၾကမင္းေဖမ္ျပခ က္ာႏင့္ ဓမတ္ပံုစသည္

ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးသည္

ေရးဆြြဲၿပးေသမ

အဆိုျပ လႊမမ မးကိုလည္း

အခ က္

အလက္ျပည့္စံုပါက လက္ခံေပးသည္။ အဆိုျပ လႊမမ မးကို ေရးသမးေသမသူမ မးသည္ ပညမတတ္ေျမမက္သူမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမအတြင္း
ၾသဇမရိသူမ မးျဖစ္ေလ့ရိသည္။ ာႏိုင္ငံေရးပါတမ မးာႏင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကလည္း အဆိုျပ လႊမေရးသမးျခင္းာႏင့္ တင္သင
ြ ္း
ျခင္းတိ႔တ
ု င
ြ ္ ကူညေဆမင္ရြက္ေပးေလ့့ရိသည္။
လူတစ္ဥးခ င္းစအေနာႏင့္ သက္ဆိုင္ရမလႊတ္ေတမ္အမတ္မ မးကို တိုက္႐ုံးိုက္ခ ဥ္းကပ္ၿပး အဆိုျပ လႊမမ မးကို ပူးေပါင္းေရြးခ ယ္မည့္
စမရင္းအတြင္း ဝင္ေရမက္သြမးာႏိုင္ရန္လည္း ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ လႊတ္ေတမ္အမတ္အခ ိ႕သည္ ကြင္းဆင္း
ေလ့လမျခင္းမ မးကိုေဆမင္ရြကၿ္ ပး

လူထုလိုအပ္ခ က္ကို၎တို႔ကိုယ္တိုင္

ေလ့လမျခင္း၊

မြဲဆာႏၵရင္မ မးာႏင့္

ေဆြးောႏြးျခင္းာႏင့္

အဆိုျပ လႊမ ေရးဆြြဲရမတြင္ အၾကံေပးျခင္းစသည္တ႔က
ို ုိ ေဆမင္ရြက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အခ ိ႕ကမူ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကို
ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးကေဆမင္ရြက္သည္ကို လိုလမးသည္။ ာႏိုင္ငံသမးမ မးတြင္လည္း
အဆိုျပ လႊမမ မးကို အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးသို႔တိုက္႐ုံးိုက္ေပးပိ႔ခ
ု ြင့္ရိေသမ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္မႈမရိသေလမက္

75

ေက းရြမအုပ္စု အုပ္ခ ပ္ေရးမႈးသည္ ေက းရြမအုပ္စုကိုတမဝန္ရိသည္။ ေက းရြမအုပ္စုတြင္ ေက းရြမ ၅ ရြမ (သို႔) ၆ ရြမပါဝင္သည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ ပ္ ေရးမႈးသည္

ရပ္ကြက္ကိုတမဝန္ရိသည္။ အုပ္ခ ပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရမအရ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ရပ္ကြက္တူညသည္။ သို႔ေသမ္ ရပ္ကြက္သည္ ၿမိ ႕ျပဧရိယမတြင္ပါဝင္သည္။
76

အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရမကၽြမ္းက င္ပညမရင္မ စမံကိန္းဥးစးဌမနက အဆိုျပ တင္သြင္းလႊမပံုစံကို တခ ိ ႕ၿမိ ႕နယ္မ မးကို အဆိုျပ တင္သြင္းလႊမအျဖစ္ထမး ရိသည္ဟု

မတ္သမးခြဲ့သည္။ ထိုပံုစံသည္ ေက းရြမသမးမ မး စမံကိန္းစမရင္း ေရြးခ ယ္ရမတြင္ ကန္႔သတ္ထမးျခင္းာႏင့္ သူတို႔တင္ျပေသမ အဆိုျပ လႊမသည္ ဘယ္ေလမက္တိက ၿပး
ေဒသလိုအပ္ခ က္သလြဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းပါထည့္သြင္းသင့္သည္။
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နည္းပါးသည္။77 ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈျပ ခြဲ့ေသမ ၿမိ ႕နယ္အမ မးစုတင
ြ ္ အဆိုျပ လႊမမ မးကို ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးမတစ္ဆင့္ တင္သင
ြ ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ပံုစ-ံ ၁။ ျမန္မမာႏိုငင
္ ရ
ံ ိ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစနစ္မ မး၏ စံနမူနမ လိအ
ု ပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထတ
ု သ
္ ည့္ ပံုစံ

Communities

Mass village meeting or
only VA and Elders

Village

VTA
Needs collection

VTDSC
Needs formalization/
prioritization

Village Tract

MP
Proposal collection
and/or drafting

TDSC
Needs formalization/
prioritization

GAD
Proposal collection
and/or drafting

Township
Township Proposal Pool

77

စမံခ က္အဆိုတင္သြင္းလႊမမ မးသည္ အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမနမတစ္ဆင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စု

ဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္မႈအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတတို႔သို႔ ျပန္လည္ေရမက္ရိသည္။
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၅.၂။ အဆိျု ပ လႊမမ မးကို ဥးစမးေပးအဆင့္သတ္မတ္ျခင္းာႏင့္ေရြးခ ယ္ျခင္း
ရန္ပုေ
ံ ငြတစ္ခုမ အဆိုျပ လႊမေခၚယူမႈအေပၚမူတည္ၿပး လိုအပ္ခ က္မ မးကို ေဖမ္ထုတ္စုေဆမင္းၾကသည္။ သို႔ရမတြင္ လိုအပ္ခ က္မ မး
သည္ အဆိုပါရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ တိုက္႐ုံးိုက္သက္ဆိုင္သည္မ မးခ ည္းေတမ့ မဟုုတ္ေခ ။ ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈအစည္းအေဝးတြင္ အဆိုျပ လႊမ
တစ္ခုအတြက္

အသင့္ေလ မ္ဆံုးျဖစ္မည့္

ရန္ပုေ
ံ ငြအမ ိးအစမးကို

ေရြးခ ယ္သတ္မတ္ၾကသည္။

အနိမ့္ဆံုးအေနာႏင့္

ထိုအစည္းအေဝးမ မး တြင္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္တို႔ တက္ေရမက္ေလ့ရိၿပး
ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈ ေကမ္မတာႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတတို႔မမ ပံုမန္တက္ေရမက္ေနၾကျဖစ္သည္။ အမ ိးသမးစမံကိန္းာႏင့္
စးပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းတိုတက္မႈဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ အျခမးဌမနဆိုငရ
္ မမ မးလည္း တစ္ခါတရံတက္ေရမက္ၾကသည္။78
အဆိုျပ လႊမမ မးကို ပထမဥးဆံုးအေနာႏင့္ အရြယ္အစမးေပၚမူတည္ၿပး အုပ္စုခလ
ြြဲ ိုက္သည္။ သိန္း ၅ဝ ခန္႔ရိေသမ အဆိုျပ လႊမမ မးကို
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြအတြက္လ မထမးသည္။ သိန္း ၅ဝ ာႏင့္ ၃ဝဝ ၾကမးအဆိုျပ လႊမမ မးကို ၿမိ ႕နယ္တြင္း ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြရိပါက ယင္းအတြက္လ မထမးသည္။79 ပမမဏႀကးမမးေသမ အဆိုျပ ခ က္မ မးကို အစိုးရဝန္ႀကးဌမနမ မးျဖစ္ေသမ
ျပည္သူ႔ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကးဌမန၊ နယ္စပ္ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀကးဌမနာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥးစးဌမန
စသည္တို႔သို႔ တင္သင
ြ ္းသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ယင္းတို႔မမ လုပ္ငန္းပမမဏႀကးမမးေသမ လမ္းတံတမးေဆမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
မ မးာႏင့္ ျပ ျပင္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္သည္။ စမံခ က္မ မးကို ရန္ပုေ
ံ ငြရည္မန္းခ က္ပန္းတိုင္မ မးာႏင့္ ကိုက္ညမႈေပၚမူတည္ၿပး
ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္သည္။

သို႔ေသမ္မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြတို႔၏ရည္မန္းခ က္မ မးမမ

အကန္႔အသတ္ရိၿပး ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ေနၾကသည္။ အဆိုျပ လႊမမ မးကို ဥးစမးေပးအဆင့္သတ္မတ္ျခင္းာႏင့္ ေရြးခ ယ္ျခင္းတို႔တြင္
ေျပမင္းလြယ္ျပင္လယ
ြ ္မ မးလည္း အမ မးအျပမးရိ္သည္။
ေက းရြမအုပစ
္ ာႏ
ု င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မး၏ စြမး္ ေဆမင္ရည္မ မးာႏင့္ ပါဝင္ေဆမင္ရက
ြ မ
္ ႈ
ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတင
ြ ္ ေတြြ႕ဆံံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတအမ မးစုသည္
၎တို႔၏အလုပ္ာႏင့္ပတ္သက္ၿပး

တက္ႂကြမႈာႏင့္

စိတ္အမးထက္သန္မႈအျပည့္ရိသည္ကို

ေတြ႕ရသည္။

အမ မးစုမမ

ရပ္ရြမာႏင့္

ကြင္းဆင္းထိေတြ႕မႈ အမ မးအျပမးလုုပ္ေဆမင္ၾကေၾကမင္း အမးတက္သေရမထုတ္ေဖမ္ေျပမၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ပါဝင္ေရးဆြြဲ
တင္သင
ြ ္းေသမ အဆိုျပ လႊမမ မး၏အရည္အေသြးာႏင့္ပတ္သက္၍လည္း ဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ အမ မးစုမမ ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈ
မဆိုသေလမက္သမရေသမ္လည္း
တိုးတက္ေဆမင္ရြက္လိုသည့္

၎တို႔ႀကံ ေတြ႕ခြဲ့ရေသမအခက္အခြဲမ မး၊

ပံုစံမ မးအေၾကမင္းကိုလည္း

အဓိကအေၾကမင္းမမ စမံခ က္ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္

႐ုံးႈပ္ေထြးမႈမ မးအေၾကမင္းာႏင့္

မဆိုငး္ မတြေျပမၾကမးာႏုိင္ၾကသည္။

အနမဂတ္တြင္

ထိုသို႔႐ုံးႈပ္ေထြးမႈမ မးျဖစ္ရသည့္

ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြစမံံခ က္မ မးာႏင့္

အစိုးရစမံကိန္းေရးဆြြဲမမ
ႈ မး

အၾကမးတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇ ာႏိႈင္းျခင္းာႏင့္ပတ္သက္ၿပး သးသန္႔ေရးဆြြဲျပဌမန္းထမးေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမရိျခင္းေၾကမင့္
ျဖစ္သည္။

လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ မးအရ

ေကမ္မတဝင္အမ မးစုတင
ြ ္

စမံခ က္ဥးစမးေပးစစဥ္ျခင္းာႏင့္

ေရြးခ ယ္ျခင္းတို႔၌

ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့မ
္ မးရိေနၾကေၾကမင္းေတြ႕ရိ ရသည္။ အမ မးစုတြင္ ၿမိ ႕နယ္စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈေကမ္မတက ၾကမးဝင္စြက္ဖက္မႈသိပ္မရိပြဲ
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတကေရြးခ ယ္ေပးေသမ

စမံခ က္အမးလံုးသို႔မဟုတ္

အမ မးစုကို

သေဘမတူေထမက္ခံခ က္
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ေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေကမ္မတမ မးသည္ ၎တို႔ေဆမင္ရြက္ရေသမလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး စိတ္အမးထက္သန္မႈမ မးကိုေတြ႕ရေသမ္လည္း
ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈမ မးာႏင့္ ဘ႑မေရးအရ ပံ့ပိုးေပးမႈမ မးမရျိ ခင္းက ျပႆနမတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရိအခ ိ္န္တင
ြ ္ ေကမ္မတမ မး
သည္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ဖမသမက ခံၾကရၿပး ၎တို႔၏ေစတနမ့ဝန္ထမ္းတမဝန္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္
အတြက္

ကိုယ္ပိုင္စးပြမးေရးလုပင
္ န္းေဆမင္ရြက္ခ ိန္ထမ
ြဲ

တစ္ခုမမ

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ၏

အခ ိန္အမ မးအျပမးကိုဖြဲ့ထုတ္ၿပးေဆမင္ရြကေ
္ နၾကရသည္။

လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ဥပေဒထြဲတင
ြ ္

ကုန္က စရိတ္အတြက္က ခံာႏိုင္သည္ဟုေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း
78

ရန္ပုေ
ံ ငြ၏

ဟမးခါးရိလႊတ္ေတမ္အမတ္တစ္ဥးက

၃%

ခန္႔ကို

ယင္း

ႁခြင္းခ က္
႐ုံးံုးလုပ္ငန္း

၃%

ကို

အခ ိ႕ေသမ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတသည္ စမံကိန္းဥးစးေပးေရြးခ ယ္မႈကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္သည္။ လူအမ မးအျပမးပါဝင္ေသမ

အစည္းအေဝးမ မးတြင္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတေရြးခ ယ္မႈျဖစ္စဥ္ကို စစ္ေဆးမႈျပ လုပ္သည္။
79

အမ ိ းသမးအဆင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြတြင္တိက ေသမ အႀကးဆံုးစမံခ က္ပမမဏသတ္မတ္ထမးျခင္းမရိပါ။ ၿမိ ႕နယ္ (သို႔) ျပည္နယ္ာႏင့္ တုိင္းေဒသႀကး

မ မးက တစ္ခါတရံ ကိုိယ္တိုင္သတ္မတ္သည္။ UNDP ၏ ေဒသာႏၱရအစိုးရ (၂ဝ၁၄) စမတမ္းအရ ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကးတြင္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြ
အျမင့္ဆံုးစမံကိန္းပမမဏသည္ သိန္း ၁၅ဝ က ပ္ေပါင္းျဖစ္သည္။
80

UNDP’s 2014 report, The State of Local Governance: Trends in Ayeyarwady State မ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတမ မး၏ အမဏမသည္ ျမင့္မမးသည္ဟု

ေတြ႕ရိခ က္အမ မးအျပမးက တၿပိ င္နက္တည္းျပသသည္။

34

လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မး

အမး

၁%၊

ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတအမး

၁%

ာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ၊ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈေကမ္မတာႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမ မးအတြက္ ၁% အသးသးခြေ
ြဲ ဝေပးသည္ဟု
ဆိုသည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္း သည္အတို္င္းအတမတစ္ခုအထိ

အသံုးတည့္ေသမ္လည္း

က န္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္

လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ ေဖမ္ထုတ္ေရးလုပ္ ငန္းမ မးကိုမူ ေကမ္မတက မိမတ
ိ ို႔၏ကိုယ္ပိုင္ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးျဖင့္သမ ေဆမင္ရြက္ေနၾကရသည္။
လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏

လက္ရိထိေရမက္မႈအတိုင္းအတမမမ

ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မး၏ တက္ႂကြစြမပါဝင္ေဆမင္ရြက္မႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။ သို႔ရမတြင္ ထိုေကမ္မတမ မးမမ အစုိးရ၏
အေထမက္အပံ့မဆိုသေလမက္သမရရိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ေစတနမ့ဝန္ထမ္း တမဝန္ထမ္းေဆမင္ၾကသည္ာႏင့္အမ

လုပ္ငန္း

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကးမမးျခင္း၊ စမံခ က္ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းအေပၚ ၾသဇမလႊမ္းမိုးမႈႀကးမမးျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကမင့္ လိုအပ္သေလမက္မစြမ္း
ေဆမင္ာႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအက ိးအျမတ္အလို႔ငမ ရမထူးယူေဆမင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လမာႏုိင္ေခ ရိသည္။ ထို႔ေၾကမင့္
အစိုးရာႏင့္ ာႏိုင္ငံတကမအလ ရင္မ မးအေနာႏင့္ ထိုေကမ္မတမ မး၏ စြမ္းေဆမင္ရည္ကိုျမႇင့တ
္ င္ေပးၿပး လိုအပ္သလို ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့
ေပးာႏုိင္ေရးကို အေလးအနက္စဥ္းစမးရန္လိုသည္။
စမံခ က္မ မးကိုမည္သို႔

ဥးစမးေပးအဆင့္

စစဥ္ေၾကမင္းေမးျမန္းသည့္အခါ

ေကမ္မတအဖြ႕ြဲ ဝင္မ မးက

စမံခ က္အတြက္

ရပ္ရြမမထည့္ဝင္မႈပမမဏ၊ ခန္႔မန္းအက ိးခံစမးခြင့္ရိသူအေရအတြက္၊ စမံခ က္ဧရိယမအတြင္း ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈျဖစ္ပြမးာႏႈန္းစသည္တို႔ကို
အေျခခံ၍ ေရြးခ ယ္ၾကေၾကမင္း ေျဖၾကမးသည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ပထမာႏစ္အတြက္ စမံခ က္ရန္ပုေ
ံ ငြရရိၿပးေသမ ရပ္ရြမမ မးကို
ေနမက္ာႏစ္အတြက္

ရန္ပုေ
ံ ငြထပ္မံေလ မက္ထမးခြင့္မျပ ေတမ့ေပ။

အျခမးေသမ

အစုိးရဘတ္ဂ က္သံုးစြမ
ြဲ ႈမ မးရိ/မရိကိုလည္း

ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမး သည္။ ရြမခ င္းဆက္လမ္း၊ တံတမး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းစေသမ စမံခ က္အငယ္စမးမ မးကို စမသင္ေက မင္းာႏင့္
ေဆးေပးခန္းေဆမက္လုပ္ ျခင္းကြဲ့သု႔ိေသမ စမံခ က္မ မးာႏင့္ စမလ င္ အမ မးဆံုးဥးစမးေပးေရြးခ ယ္ေလ့ရိသည္။ အေၾကမင္းမမ
ပညမေရးာႏင့္ က န္းမမေရးဝန္ႀကး ဌမနမ မး၏ ာႏစ္စဥ္ဘတ္ဂ က္မ မးတိုးတက္မ မးျပမးလမေနသည္ကိုသိရိေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။
တနသၤမရတိုင္းတြင္မူ ပဋိပကၡေဒသ မ မးာႏင့္ ေဝးကြမေသမေက းရြမမ မးမစမံခ က္မ မးကို ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္သည္။

၅.၃။ စနစ္မ မး၏ပံုမန္တရမးဝင္ျဖစ္မာႏ
ႈ င့္ လူထအ
ု သိပညမ
လူထုလိုအပ္ခ က္မ မးကိုေဖမ္ထုတ္ရန္အတြက္ လက္ရိအသံုးျပ ေနေသမလုပ္ငန္းစဥ္မ မးသည္ အစေကမင္းမ မးျဖစ္သည္ဟု ဆိုာႏုိင္
သည္။ သို႔ရမတြင္ တရမးဝင္သတ္မတ္ထုတ္ျပန္ထမးေသမ လုပ္ငန္းစဥ္မ မးမရိျခင္းာႏင့္ ျပည္သူလူထု၏ သိနမးလည္မႈ ခ ိ႕တြဲ့ျခင္းတို႔က
အဓိကျပႆနမရပ္မ မးျဖစ္ေနသည္။ ထိုေကမ္မတမ မးသည္ ေယဘုယ က ေသမ လိုအပ္ခ က္မ မးကို ေဖမ္ထုတ္စုေဆမင္းျခင္းာႏင့္
ဥးစမးေပးစစဥ္ျခင္းတို႕ ျပ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကမင္းကို သတိျပ မိဖို႔လိုသည္။ ရြမသူရြမသမးမ မးမမလည္း မ မးေသမအမးျဖင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
မည္သည့္ေနရမမလမသည္၊ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ က္စမရင္းမ မးမည္သည့္ေနရမသို႔ ေရမက္ရိသမြ းသည္ကို မသိရိၾကေပ။

‘ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ ပ္ေရးမ းကရြမကိုေရမက္လမၿပး အဆိ္ုျပ လႊမေတြတင္ဖို႔ေျပမေပမယ့္ ဘယ္ရန္ပုေ
ံ ငြကိုဥးတည္ၿပးတင္ရမယ္ဆို
တမကိုေတမ့ မေျပမဘူး။ ၿပးေတမ့ အဆိုျပ လႊမကို ဘယ္လိုေရးရမယ္ဆိုတ့ြဲ လမ္းၫႊန္ခ က္အေသးစိတ္ကိုလည္း ေျပမမသြမးဘူး။’
- ရပ္ရြမတက္ႂကြလႈပရ
္ မးသူတစ္ဥး
အဆိုပါေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၌ပင္ အကယ္၍အဆိုျပ လႊမမ မးျငင္းဆန္ခံရပါကလည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကမင့္

သို႔မဟုတ္ မည္သို႔

ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ရမည္ကို သိရိရျခင္းလည္းမရိဟုဆိုသည္။ မၾကမေသးမကေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ာႏင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုသေဘမထမးစစ္တမ္းတစ္ရပ္တင
ြ ္လည္း အလမးတူအေျခအေနမ ိးကုိ ထင္ဟပ္ေဖမ္ျပေနသည္။81 စစ္တမ္း
ေကမက္ယူခြဲ့သူ ၁၂၁ဝ အနက္မ ၅၁% သည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြဆိုသည္ကို လံုးဝၾကမးဖူးေနျခင္းမရိေပ။ ေနမက္ထပ္ ၃၂%
မမ နမမည္ကိုၾကမးဖူး႐ုံးံုသက္သက္ျဖစ္ၿပး ထိုရန္ပုေ
ံ ငြအေၾကမင္းကို တစ္လံုးတပါဒမ မသိဟုဆိုၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအမးလံုး၏ ၈ဝ%
ခန္႔က ရန္ပုေ
ံ ငြကို ပြင့လ
္ င္းျမင္သမစြမေဆမင္ရြက္သည္ဟု မယူဆၾကေၾကမင္းေျဖဆိုသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးျပ လုပ္ရမ
တြင္လည္း လႊတ္ေတမ္ကို္ယ္စမးလယ္မ မး၊ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတဝင္မ မးာႏင့္ ေက းရြမ
အုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးအဆိုအရ ေက းရြမေနလူအမ မးစုမမ အဆိုပါရန္ပုေ
ံ ငြစနစ္မ မးအေၾကမင္း လံုးဝနမးမလည္ၾကပြဲ အထူးသျဖင့္
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္ၿပး မည္သည့္ေနရမမေရမက္လမေၾကမင္းမသိၾကဟု ေတြ႕ရိရသည္။

81

သေဘမထမးစစ္တမ္း (opinion poll) ကို ၂ဝ၁၃၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မမာႏိုင္ငံသမးေျဖဆိုသူ ၂,၈၁၃ေယမက္ တုန္႕ျပန္ခ့သ
ြဲ ည္။ ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကး၊ ကရင္ျပည္နယ္မ

အမ မးစု ေျဖဆိုခြဲ့ၿပး ဧရမဝတတိုင္းေဒသႀကးာႏင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကးတြင္ အနည္းစုေျဖဆိုခြဲ့သည္။

35

‘ကြၽန္ေတမ္တို႔က

စမံခ က္ေဆမင္ရြက္တ့ေ
ြဲ နရမေတြမမ

အခ က္အလက္ဆိုင္းဘုတ္ေတြ

ကပ္ထမးတယ္။

တိုက္႐ုံးိုက္ေရမက္လမတယ္လို႔ထင္ေနၾကတယ္။’

ဒါေတမင္လူထုက

(မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ)
ေငြေတြဟမလႊတ္ေတမ္ကေန

82

‘လူေတြက မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြဘယ္ကလမတယ္ဆိုတမကို မသိၾကဘူး။ တခ ိ႕ လႊတ္ေတမ္
အမတ္ေတြကလည္း သူတို႔ပါတ ေတြကပြဲ ေပးသလိုလိုဘမလိုလိုေတြေျပမၾကတယ္။’ 83
လိုအပ္ခ က္မ မးကို စမရင္းေကမက္ယူေသမ ေကမ္မတမ မးကို လူထုကေကမင္းစြမမသိေသမေၾကမင့္ သက္ဆိုင္ရမၿမိ ႕နယ္အတြင္း
၎တို႔၏ တရမးဝင္မႈမမ အနည္းငယ္သမရိေနသည္။ ကုလသမဂၢဖ႕ြံ ၿဖိ းမႈအစအစဥ္၏ ေဒသာႏၲရအုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို
ေလ့လမသည့္ တစ္ာႏုိ္င္ငံလံုး အတိုင္းအတမာႏင့္ျပ လုပ္ေသမ စစ္တမ္းတြင္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတမ မးရိေနေၾကမင္းကို ေျဖဆိုသူမ မး
၏ ၄% ခန္႔ကသမ သိရိၾကသည္ဟု ေတြ႕ရိသည္။84 ရပ္ကက
ြ ္ာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးသည္ ာႏုိင္ငံသမးမ မးအဖို႔အစိုးရ
ာႏင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္ာႏင့္

၎တို႔၏လိုလမးခ က္မ မးကိုေဖမ္ထုတ္ရန္အတြက္သံုးာႏုိင္ေသမ

တစ္ခုတည္းေသမနည္းလမ္းျဖစ္ေနေလ့ရိ

သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးတြင္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္ထမး၍မရေခ ။ ၎တို႔ကို သင့္ေလ မ္ေသမ
ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈမ မးာႏင့္
ဆန္းစစ္မႈ၏ရလမဒ္မ မးအေပၚ

အေထမက္အပံ့မ မးေပးရန္မမ

ဥးစမးေပးျဖစ္သင့္သည္။

လူထုသေဘမထမးကိုျပန္လည္နမးေထမင္သည့္

အလမးတူပင္၎တို႔သည္

လိုအပ္ခ က္

စနစ္မ မးလည္းျဖစ္လမာႏုိ္င္သည္။

၎တို႔သည္

ရပ္ရြမလူထုကို အဆိုျပ လႊမမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ ရင္းလင္းေသမလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကိုေပးာႏုိင္ၿပး၊ အကယ္၍ အေရြးခ ယ္မခံရပါက
လည္း အဘယ့္ေၾကမင့္ျဖစ္ေၾကမင္း ျပန္လည္ရင္းျပသည့္ တမဝန္မ မးကိုလည္း ထမ္းေဆမင္ာႏုိင္လမမည္ျဖစ္သည္။
လက္ရိအခ ိန္တင
ြ ္ လိုအပ္ခ က္မ မးဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အသစ္ျဖစ္ေနေသးသည္ာႏင့္အည တရမးဝင္သတ္မတ္
ထမးေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးလည္း မရိေသးပါ။ ရိေနေသမ လမ္းၫႊန္အနည္းငယ္မမလည္း ရင္းလင္းမႈမရိပြဲ လိုသလိုအဓိပၸါယ္
ဖြင့ာႏ
္ ုိင္ေသမ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ မက္အမးနည္းခ က္ အမ မးအျပမးကိုျဖစ္ေစသည္။ အေရးႀကး
ေသမအခ က္အေနာႏင့္ လိုအပ္ခ က္မ မးကို ာႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပျခင္းသည္ အမမခံခ က္လံုးဝမရိပြဲ ရပ္ရြမမတင္ျပေသမလိုအပ္ခ က္မ မးာႏင့္
ေက းရြမအုုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရး အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမတ္တမ္းတင္သမြ းသည္မ မး ထပ္တူက မည္ဟု မယူဆာႏုိင္ေပ။ အရပ္ဘက္
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသည္
လိုအပ္ခ က္မ မးကို

အဆိုပါအစည္းအေဝးမ မးတြင္
တိက စြမမတ္တမ္းတင္ာႏုိင္ေအမင္

ရပ္ကက
ြ ္/ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးကို
ကူညေပးာႏုိင္သည္။

ထုိအစည္းအေဝးမ မးတြင္

ကူညပံ့ပိုးၿပး

ရပ္ရြမ

အုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မး

လက္မတ္ေရးထိုးေသမ အစည္းအေဝးမတ္တမ္းအေသးစိတ္ကြဲ့သုိ႔ မတ္တမ္းမတ္ရမမ မး ထမးရိာႏုိင္ျခင္းကလည္း အမ မးပါဝင္ေသမ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမို အမးျဖည့္ေပးသည္။
ထိအ
ု႔ တူပင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ေက းလက္ာႏင့္ ၿမိ ႕ျပေဒသမ မးအတြက္ မည္သို႔
အသံုးျပ ာႏုိင္မည္ကိုလည္း ရင္းလင္းစြမေဖမ္ျပထမးျခင္းမရေ
ိ ပ။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္တြင္ စည္ပင္သမယမာႏင့္ဆိုင္
ေသမ ၿမိ ႕တြင္းလမ္းမ မးခင္းရမ၌ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းမႈရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကုိ သံုးေၾကမင္းေဖမ္ထုတ္ေတြ႕ရိရသည္။ ခ င္းျပည္နယ္တြင္လည္း
ျပည္နယ္ဝန္ႀကးခ ပ္က ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ၿမိ ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးအတြက္သံုးလိုေၾကမင္းေတမင္းဆိုဖူးသည္။ ထိုေဒသတြင္
ၿမ္ိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းမႈ

အတြက္ႀကးမမးေသမလိုအပ္ခ က္မ မးရိေနသည္မမအမန္ျဖစ္ေသမ္လည္း

သတ္သတ္မတ္မတ္ခြြဲျခမးထမးျခင္းမရိသျဖင့္

ၿမိ ႕ျပေဒသမ မးကို

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္

ဥးစမးေပးၿပးအစြန္အဖ မးေဒသမ မးကို

လ စ္လ ထမးမႈမ မး

ျဖစ္ေပၚလမာႏုိင္သည္။ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းမႈကိုဥးစမးေပးလိုေသမ ‘ၿမိ ႕ျပတိမ္းၫႊတ္မႈ’ သည္ ာႏို္င္ငံအမ မးအျပမးတြင္ မညမ ေသမဖြံ႕ၿဖိ းမႈမ မးကို
ျဖစ္ေစသည္။85 ထိုသို႔ဆိုျခင္းေၾကမင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံရိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ၿမိ ႕ျပကိုဥးစမးေပးေသမ ဘက္လိုက္မႈ
ျဖစ္ေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဧကန္ျဖစ္လိ္မ့္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပြဲ ထိုသို႔ျဖစ္လမာႏုိင္သည့္ အလမးအလမမ မးကို ႀကိ တင္ကမကြယ္
တမးဆးထမးရန္ သမဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈာႏန
ႈ ္းသည္ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၿမိ ႕ျပေဒသထက္ ေက းလက္ေဒသတြင္ပိုမိုျမင့္မမးေသမေၾကမင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ေက းလက္ေဒသမ မးအတြက္ ဥးစမးေပးျဖစ္သင့္သည္။ ထိုသို႔
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ဆိုလိုျခင္းေၾကမင့္ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးမလိုဟု ေျပမျခင္းမဟုတ္ပြဲ ၿမိ ႕ျပေဒသမ မးအတြက္ သးသန္႔ရန္ပုေ
ံ ငြစနစ္မ မးထမးရိ
သင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင
ြ ္ ၿမိ ႕ျပဖြြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ျမ နစပယ္ဌမနာႏင့္ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းေရးကို ႀကးၾကပ္
ေဆမင္ရြက္ေသမ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတမတစ္ဆင့္ ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ရန္ အလမးအလမရိသည္။
လက္ရိလိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ေရးာႏင့္ ဥးစမးေပးအစအစဥ္ေရးဆြြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ မးတြင္ အမးနည္းခ က္မ မးစြမရိေနသည္။ သို႔ရမတြင္
ယင္းသည္ အစိုးရ၏ စဥ္းစမးေတြးေခၚပံု အေျပမင္းအလြဲကိုေဖမ္ၫႊန္းေနၿပး လူထုလိုအပ္ခ က္ကိုဥးတည္၍ တုန႔ျ္ ပန္ေဆမင္ရြက္ေသမ
စနစ္အတြက္ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ ထိလ
ု ုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုတိက ေသခ မစြမ တရမးဝင္သတ္မတ္ျပဌမန္းာႏုိင္ေရး တြန္းအမးေပး
ေဆမင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း၊ လူထုအသိျမႇင့္တင္ျခင္းာႏင့္ ပြင့လ
္ င္းျမင္သမမႈတ႔ာႏ
ို င့္
ဆိုင္ေသမ ဓမၼဓိဌမန္နည္းစနည္းက သည့္ စံသတ္မတ္ခ က္မ မးကို ဖြ႕ံ ၿဖိ းေအမင္ေဆမင္ရြက္ရန္လိုသည္။ သို႔မသမထိုလုပ္ငန္းစဥ္
ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ၿပး တရမးဝင္အသိအမတ္ျပ ခံရမႈ ပိုမိျု မင့္မမးလမာႏုိင္ပါသည္။

37

အပိင
ု း္ ေျခမက္ - နိဂုးံ ာႏင့္ အႀကံျပ ခ က္မ မး
၆.၁။ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟိခ
ု ပ္ကင
ို မ
္ ေ
ႈ လ မ့ခ ေရးအေပၚသက္ေရမက္မႈ
စံအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္မ မးအတိုင္းဆိုပါက

ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈ

ေလ မ့ခ ေရးအေပၚ သက္ေရမက္မမ
ႈ ရိသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ က္မမ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ စုစုေပါင္းအစိုးရသံုးေငြမ မးာႏင့္
ယဥ္လ င္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ပမမဏမမ

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးခ ထမးေပးမႈ၏

အလြန္ေသးငယ္သည္။

ေနမက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္သည္

ဒုတိယအခ က္မမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္

ေကမ္မတမ မး၏

လုပ္ပိုင္ခြင့အ
္ ျပင္ဘက္တင
ြ ္ ရိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတင
ြ ္
အသံုးစရိတ္မ မး၏

ေတြ႕ဆံုခြဲ့ေသမအရမရိအမ မးအျပမးက

နည္းပါးေသမပမမဏသမရိေၾကမင္း

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

ရင္းလင္းစြမေျပမၾကမးၾကသည္။

86

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အစိုးရ

၎တို႔အနက္အမ မးစုက

ရန္ပုေ
ံ ငြ

ပမမဏကို သိသိသမသမတိုးျမႇင့္သင့္ေၾကမင္း အႀကံျပ ၾကသည္။ သို႔ရမတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ သေဘမသဘမဝအရ
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏

ေသးငယ္ေသမ

သို႔မဟုတ္

အသင့္အတင့္ေသမအခ ိးအစမးသမရိရမည္။

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏

အဓိက

အက ိးေက းဇူးမမ အေသးစမးရပ္ရမြ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး စမံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြအလ င္အျမန္ခ ထမးေပးာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင္
ဝန္ႀကးဌမနမ မးာႏင့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မး၏ စြမ္းေဆမင္ာႏုိင္စြမ္းမ မးာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို အမးနည္းသြမးေစရန္ အစမးထိုးဝင္ေရမက္ျခင္းေတမ့
မျဖစ္ရေပ။

ထိုရန္

ပံုေငြမ မးကို

တိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကမင့္

လတ္တေလမရရိမည့္

အက ိးစးပြမးမ မးာႏင့္

အစဥ္အလမအစိုးရ

ဝန္ေဆမင္မႈစနစ္မ မး၏ ေရရည္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္မႈာႏင့္ ခိုင္မမေတမင့္တင္းမႈတို႔ကို ာႏိႈင္းယဥ္ခ ိန္ထိုးၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
အုပ္ခ ပ္ေရးာႏင့္

ဥပေဒျပ ေရးမ႑ိ င္

အထူးစဥ္းစမးရန္လိုအပ္သည္။

မ မးအၾကမးစည္းကို

အကယ္၍

ေဝဝါးသြမးေစေသမ

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္လ င္

ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏတိုးျမႇင္လ
့ ္ိုပါကလည္း

အထူးဂ႐ုံးုျပ ၍ေဆမင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပး

အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္း လက္ရိဝန္ႀကး ဌမနမ မး၏ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မမ
ႈ မးကို အစမးထိ္ုးျခင္းမဟုတ္ပြဲ ဟန္ခ က္ည
ေပါင္းစပ္ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ရန္ႀကိ းပမ္းရမည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚသက္ေရမက္မႈသည္

ရန္ပုေ
ံ ငြပမမဏအျပင္

ရန္ပုံေငြာႏင့္

ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ပိုငခ
္ ြင့အ
္ ေပၚတြင္လည္း မ မးစြမမတည္ေနသည္။ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ မ မးျပမးေသမ
ပမမဏကို

ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္သံုးစြေ
ြဲ နျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အသံုးစရိတ္မ မးသည္

စုစေ
ု ပါင္းအစိုးရအသံုးစရိတ္၏

အခ ိးအစမးအေနာႏင့္ လည္းေကမင္း၊ အမန္တကယ္ ပမမဏအေနာႏင့္လည္းေကမင္း တိုးတက္မ မးျပမးလမေနရမ ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္
ပတ္သက္သည့္ ေနမက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္သည္ အုပ္ခ ပ္ေရးယာႏၲရမးအတြင္းရိ အထက္အဆင့္မ မးတြင္ပိုမိုတည္ရိလမေနသည္။
ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ေနမက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကး
အစိုးရမ မးလက္ထတ
ြဲ င
ြ ္ရိသည္။
အဖြ႕ြဲ အစည္းတြင္မဟုတ္ပြဲ

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္သည့္

ဥပေဒျပ အဖြ႕ြဲ အစည္း

လက္ထတ
ြဲ င
ြ ္ရိသည္။

အဆံုးအျဖတ္အမဏမမမမူ

ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္

အုပ္ခ ပ္ေရး

သမဝါယမဝန္ႀကးဌမန၏

ေခ းေငြအစအစဥ္မ မးကို ေက းရြမအဆင့္တင
ြ ္ စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈျပ ေသမ္လည္း အဆံုးအျဖတ္မမမူ အထက္အဆင့္အစုိးရ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏
လက္တင
ြ ္ရိသည္။ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္ာႏင့္ အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္တို႔တင
ြ ္မူ ရပ္ရြမအဆင့္
ေကမ္မတမ မးသို႔ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အမဏမပိုမိုအပ္ ာႏင္းထမးသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ ယဥ္ပါက
၎တို႔သည္ ဘ႑မေရးအရ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈ ေလ မ့ခ ျခင္းကို ပိုမိုအမးေပးျမႇင့တ
္ င္ရမေရမက္ေသမ္လည္း အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကြဲ့သ႔ို
ာႏုိင္ငံအာႏံ႔အျပမးတြင္

ပ ံ႕ာႏံ႔တည္ရိရန္လိုေနေသးသည္။

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြာႏစ္ခုသည္

လုပ္ငန္းေဆမင္ရက
ြ ္ေသမ

နယ္ပယ္မ မးကို

တိုးခ ြဲ႕လ က္ရိသျဖင့္ အနမဂတ္တြင္ ေဒသမ မးအာႏံ႔ ပ ံ႕ာႏံ႔လမ ာႏိုင္ပါသည္။
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၊ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြတ႔သ
ို ည္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရး
အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးအမး ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အမ မးအျပမးကိုေပးမထမးေသမ္လည္း ရပ္ရြမလူထု လိုအပ္ခ က္မ မး
ေဖမ္ထုတ္ေရးာႏင့္

ဥးစမးေပးအဆင့္သတ္မတ္ေရးတို႔တြင္မူ

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့မ
္ မး

ပိုမိုေပးထမးသည္။

ထို႐ုံးႈေထမင့္မၾကည့္လ င္

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဘ႑မေရးက႑ထက္စမလ င္ အုပ္ခ ပ္ေရးဘက္၌ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈပိုမေ
ို လ မ့ခ ထမးသည္သ
့ ေဘမျဖစ္သည္။

86

ေဒသာႏၱရဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြသည္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြကို ညႊန္းဆိုသည္။

ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈသည္ အမိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းမႈစမံခ က္ ၿမိ ႕နယ္မ မးသို႔ မေလ့လမာႏိုင္ခြဲ့ပါ။ တခ ိ ႕ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ မ မးျပမးေသမေဝစု (သို႔) ၿမိ ႕နယ္
အသံုးစရိတ္ကို ထုိရန္ပံုေငြမ မးျဖင့္ ဖြ႔စ
ြဲ ည္းသည္။

38

ထိုအခ က္ကို ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ ဘ႑မေရးဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းအေပၚ မူလရည္ရြယ္ရင္းေၾကမင့္မဟုတ္ပြဲ အလြတ္သေဘမ
သက္ေရမက္မႈျဖင့္

ာႏိႈင္းယဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။

လိုအပ္ခ က္မ မးဥးစမးေပး
ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္သည့္

ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊

စြမ္းေဆမင္ရည္

ကြင္းဆင္းခြဲ့ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးခြေ
ြဲ ဝခ ထမးေပးျခင္းာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသည္
စမံခ က္မ မးကို

အလံုအေလမက္ရိေနၾကေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။

ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မး

ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးသည္

ရန္ပုေ
ံ ငြ

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈတင
ြ ္ အဓိကေနရမ၌ ရိေနၾက သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ စမံခ က္ဥးစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြသုးံ စြျြဲ ခင္း
တို႔တြင္

လြတ္လပ္စြမေဆမင္ရြကာႏ
္ ုိင္ၾကၿပး

အစိုးရအဖြ႕ြဲ မ မးက

အဆိုျပ ေသမစမံခ က္မ မးကို

ျပင္ဆင္ေျပမင္းလြဲမႈအနည္းငယ္သမလုပ္ကမ

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးာႏင့္

ခြင့္ျပ ခ က္

အထက္အဆင့္

ေပးၾကေလ့ရေ
ိ ၾကမင္းေတြ႕ရိရသည္။

ထို႔ေၾကမင့္

လက္ေတြ႕သက္ေရမက္မႈမ မးအရ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ ာႏင့္ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြတို႔သည္ ဘ႑မေရးက႑
ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚ

ပမမဏ

နည္းပါးေသမ္လည္း

အမန္တကယ္သက္ေရမက္ာႏုိင္စြမ္းရိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံမႈစနစ္မ မး ဆက္လက္ဖံြ႕ၿဖိ းလမပါက ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးာႏင့္ ေကမ္မတမ မး ကို ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး အျပည့္အဝ
ဆံုးျဖတ္ခ က္မ မး

ေပးအပ္လမာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

က႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းကို

ဤနည္းအမးျဖင့္

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

အေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္ယာႏၲရမးမ မးအျဖစ္သံုးလမာႏုိင္ေပလိမ့မ
္ ည္။

ဘ႑မေရး

ထိုေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုစမံခန္႔ခရ
ြြဲ င္း ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးာႏင့္ ေကမ္မတမ မးရရိခြဲ့ေသမ သင္ခန္းစမမ မးသည္ တန္ဖိုးရိေသမ
အေတြ႕အႀကံ မ မးျဖစ္လမၿပး

အနမဂတ္ကမလ

ဘ႑မေရးအရ

ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအတြက္

အေျခခံေကမင္းမ မး

ျဖစ္လမမည္မမ ဧကန္ျဖစ္သည္။

၆.၂။ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံ ၿဖိ းေရး ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏ အက းိ ဆက္မ မးာႏင့္ ထိေရမက္မႈ
အကယ္၍သင့္ေလ မ္စြမ ဒဇိုင္းဆြြဲၿပး စမံခန္႔ခာႏ
ြြဲ ို္င္ပါက ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ရပ္ရြမဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးစမံခ က္မ မး
အတြက္ ေရရည္တည္တံ့သည့္ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကမင္းမ မး ျဖစ္လမာႏုိင္သည္။ တၿပိ င္နက္တည္းတြင္ ပိမ
ု ိုေလးနက္အေရးပါေသမ
ဘ႑မေရးအရ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းမ မးာႏင့္ ေဒသာႏၲရလုပ္ပင
ို ္ခြင့အ
္ မဏမ ပိုမိုခေ
ြြဲ ဝေပးျခင္းမ မးအတြက္ အေျခခံမ မးလည္း
တည္ေဆမက္ၿပး
အမးလံုးက

ျဖစ္ေပလိမ့မ
္ ည္။

ယခုသုေတသနတြင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္

ဆိုၾကသည္။

သို႔ရမတြင္

ရပ္ရြမအဆင့္တင
ြ ္

ထုိရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

အစိုးရအရမရိမ မးာႏင့္

ရည္မန္းခ က္အတိုင္း

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို

လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မး

ရန္ပုေ
ံ ငြ

ျဖန္႔ေဝေပးာႏုိင္သည္ဟု

ေပၚေပါက္ေစေသမ

အလြန္လ င္ျမန္သည့္

ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးသည္ ရန္ပံုေငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈာႏင့္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏင့္ပတ္သက္ေသမ တရမးဝင္ စံသတ္မတ္ထမးသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ မးမရိပြဲာႏင့္
အမ ိးသမးအဆင့္

လက္ရိအခ ိန္အထိ

ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္က

သို႔ေသမ္ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမမ
ထမးေသမ္လည္း

ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
တျပည္လံုး၌ရိမေနျပန္ေခ ။

စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းဆိုင္ရမ

ရည္မန္းခ က္မ မးကိုလည္း

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံမႈာႏင့္

စနစ္တက

သတ္သတ္မတ္မတ္

မြဲဆာႏၵနယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးရန္ပုံ

အရိဆံုးျဖစ္ေနသည္။

ေငြဆိုင္ရမလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကို

စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးရင္းရင္းလင္းလင္းမရိပြဲ

ေကမင္းမြန္စြမတမးဆးထမးာႏုိင္ျခင္းမရိေပ။

လူထုပါဝင္မႈာႏင့္ပတ္သက္လ င္
ဥပေဒျပဌမန္း

လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မး၏

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရး

ာႏင့္

ာႏုိင္ငံေရး

ေက းလက္ေဒသ

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမမ ပိုမိုေဝဝါးၿပး အလြတ္တမ္းဆန္သျဖင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအဝမ္း မတူကျြြဲ ပမးေသမ
စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈပုစ
ံ ံမ မးကို

ေပၚထြက္လမေစသည္။

ထိုရန္ပုေ
ံ ငြာႏစ္ခုအတြက္

ခိုင္မမေသမ

ဥပေဒျပဌမန္းမႈမ မးမရိျခင္းေၾကမင့္

လမမည့္ေရြးေကမက္ပအ
ြြဲ လြန္ အစိုးရအေျပမင္းအလြဲျဖစ္ပါက ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးဆက္လက္ရိေန/မေန အတိအက မေျပမာႏုိင္ေပ။
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၊ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္ အေသးစိတ္
တရမးဝင္ေရးဆြြဲသတ္မတ္ထမးေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးရိဖ႔အ
ို လြန္အေရးႀကးသည္။ စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ အေကမင္အထည္
ေဖမ္ျခင္း၊

တင္ဒါေခၚျခင္းာႏင့္

ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မးအတြက္

လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးာႏင့္

စံသတ္မတ္ခ က္မ မးကို

အတိအက ျပဌမန္းထမးသင့္သည္။ လမ္းၫႊန္ခ က္တြင္ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေက းလက္ သို႔မဟုတ္ ၿမိ ႕ျပေဒသအတြက္သံုးမည္ကို
တိတိက က

ေဖမ္ျပရမည္။

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

ျပည္နယ္ာႏင့္

တိုင္းေဒသႀကးမ မးသို႔ခေ
ြြဲ ဝေပးရမ၌လည္း

ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္းထမးအေပၚ အေျခခံရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရမက္ၿပး တရမးမ တေသမ ရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝမႈ
ျဖစ္လမာႏုိင္သလို

အလ မးလိုက္

ပိုမိုဟန္ခ က္မ တေသမ

ဘ႑မေရးဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈ

ေလ မ့ခ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ မး

ေပၚထြက္

ဖြံ႕ြ ၿဖိ းလမမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးပမမဏ ပိုမိုႀကးမမးလမသည္ာႏင့္အမ အခ င္းခ င္းေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းေရးမမလည္း ပိုမိုအေရးပါလမသည္။ ၎တို႔တစ္ခုခ င္းစ
သည္

သးျခမးေပါက္ဖြမးလမၾကျခင္းျဖစ္ၿပး

ေပါင္းစည္းထမးေသမ
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ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးလုပင
္ န္းစဥ္မ မးမ

ထြက္ေပၚလမျခင္း

မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကမင့္ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြသည္ ပကတိတန္ဖိုးအရ ျမင့္မမးတိုးတက္လမသလို စမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္
အစိတ္

စိတ္အပိုင္းပိုင္းျဖစ္ေနၿပး

ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

စတင္မိတ္ဆက္သည့္အခါတိုင္း

ေပၚထြက္လမေလ့ရိသည္။
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလည္းပိုႀကးေစသည္။

ထို႔ေၾကမင့္

စမံအုပ္ခ ပ္မႈစနစ္ာႏင့္

တည္ေထမင္ထမးေသမ

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏင့္

ယခုသုေတသနေတြ႕ရိမႈမ မးအရ

ေကမ္မတမ မး၏

စမံခ က္လိုအပ္ခ က္မ မးမမ

ေဒသာႏၲရ

လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ မး

ေဒသအတြင္း

အဖြ႕ြဲ ဝင္အမ မးအျပမးမမ

ထပ္ေနသည္။

ဆင္တူ႐ုံးိုးမမးျဖစ္ၿပး

မလိုအပ္ပြဲ

ထပ္ျပန္တလြဲလြဲ

ေဆမင္ရြက္ေနရမႈမ မးရိလမသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၿမိ ႕နယ္ ာႏင့္ ေက းရြမေခါင္းေဆမင္မႈအတြက္ အခ ိန္ာႏင့္ အရင္းအျမစ္မ မးလိုအပ္မႈ
ဝန္ထုပ္ဝန္ထိုးမ မး ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ာႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ာႏိုင္ေသမအခါတိုင္းတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေပါင္းစည္းာႏုိင္ေရးေဆမင္ရြက္ရမည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕
ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြသည္ မဆိုစေလမက္ပမမဏသမရိၿပး ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင္ ့ရည္ရြယ္ခ က္အေတမ္မ မးမ မးထပ္တူက
သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယင္းကို ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေပါင္းစည္းလိုက္ပါက အုပ္ခ ပ္ေရးအရ ဝန္ပိုမ မးေလ မ့သမြ းေပ
မည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို အေရအတြက္ေလ မ့ခ ၿပး ပိိမ
ု ိုရင္းလင္းတိက ေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးထမးရိပါက ဝန္ႀကး
ဌမနဘတ္ဂ က္မ မး၊ စမံကိန္းမ မးာႏင့္ ေပါင္းစည္းရမတြင္ ပိုမိုထိေရမက္ာႏုိင္သည္။ အမန္စင္စစ္ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဝန္ႀကးဌမန
စမံကိန္းမ မးကို အေထမက္အကူျပ ရန္သမျဖစ္ၿပး အစမးထိုးသလိုမျဖစ္ေစရေပ။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမးလံုးအတြက္
တစ္ခုတည္းေသမ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ထမးရာႏ
ိ ုိ္င္လ င္ သင့္ေလ မ္ေပမည္။ ေဒသလိုအပ္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတြင္
ပိုမို

ေပါင္းစည္းညၫႊတ္ၿပး

ေရမင္လ မးာႏို္င္ၿပး

ေခ မေမြ႕ေအမင္ေဆမင္ရြက္ထမးပါက

ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္

ေက းရြမေခါင္းေဆမင္မႈက

စမံခ က္မ မးထပ္ေနျခင္း၊

ထမ္းေနရေသမ

လုပ္ငန္းတူေနျခင္းမ မးကို

အုပ္ခ ပ္ေရးဝန္ထုပဝ
္ န္ပိုးမ မးကို

ေလ မ့ခ ာႏို္င္မည္။

အမ ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရမြ အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံခ က္ာႏင့္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစမံကိန္းအစအစဥ္တ႔မ
ို အပ က န္ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမးလံုး၏

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတမ မးက

ေဆမင္ရြက္ၾကေလ့ရၿိ ပး ေက းရြမ အုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတာႏင့္ ေက းရြမအုပ္စုာႏင့္ ေက းရြမအုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးက
ပံ့ပိုးကူညေနၾကျခင္္းျဖစ္သည္။

လက္ရိစနစ္က

အျပ သေဘမေဆမင္ေသမ

တရမးဝင္မႈပေ
ို ကမင္းေအမင္ေဆမင္ရြက္သင့္သည္။
ဆိုင္ရမ

ဥပေဒတြင္

အတိအလင္းျပ

ရလမဒ္အခ ိ႕ေပၚထြက္ေစေသမ္လည္း

လက္ရိအစဥ္အလမက င့္သံုးမႈမ မးေသမ

ဌမန္းထမးေသမ္လည္း

အျခမးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတြင္

ထိုစနစ္ကို

စနစ္ကမ
ို ြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ
ေဆမင္ရြက္ရန္အတိအလင္းတမဝန္

ေပးအပ္ထမးျခင္းမရိေပ။ အစိုးရာႏင့္ အလ ရင္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးက ေကမ္မတမ မးကို ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈာႏင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြေထမက္ပံ့မမ
ႈ မး
ေပးပါက

၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရမ

တိက ေသမ

အခန္းက႑

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏင့္

မ မးတြင္

စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးတိုးလမမည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြမကိုယ္စမးလယ္မ မး၏

စမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈစြမ္းရည္၊

တၿပိ င္နက္တည္းမမပင္

ရပ္ရမြ လိုအပ္ခ က္မ မးအလိုက္

ျပင္လယ
ြ ္ေျပမင္းလြယ္ျဖစ္ရန္လမ
ို တ
ႈ ို႔ကိုလည္း ခ ိန္ထိုးစဥ္းစမးရမည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ဗ ႐ုံးိုကေရစအလြန္ဆန္ၿပး
စမံအုပ္ခ ပ္ရန္အလြန္ခက္ချြဲ ခင္းမ ိး
တုန္႔ျပန္ေဆမင္ရြက္ာႏုိင္မႈ၊

မျဖစ္ေအမင္ေရမင္ရမး

ေဒသတြင္းမ

ေရးမမ

မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ က္ျဖစ္သည္။

စတင္ေျဖရင္းရန္ႀကိ းစမးမႈာႏင့္

ဥးေဆမင္မႈတို႔ကို

ေဒသလိုအပ္ခ က္မ မးကို

စံကိုက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးေၾကမင့္

မထိခိုက္ေစရန္လည္း ေရမင္ၾကဥ္သင့္သည္။ ဟန္ခ က္ညမႈကလ
ို ည္း အၿမြဲတမ္းထိန္းသိမ္းထမးရမည္။
လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္သည့္စနစ္မမလည္း ရပ္ရြမလူထု၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရြဲသူမ မးာႏင့္ နိမ့္ပါးခ ိ႕တြဲ့သူမ မး၏သေဘမထမးအျမင္မ မး
ကို ထိထိေရမက္ေရမက္ေတမင္းခံာႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသမ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး သတ္မတ္ေဆမင္ရြက္ထမးရမည္။ လက္ရိအေနအထမးအရ
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို လူထုနမးလည္သေဘမေပါက္မႈာႏင့္ လူထုပါဝင္မမ
ႈ မ အကန္႔အသတ္ာႏင့္သမရိေနေသးသည္။87 ရြမသမးမ မးကုို
လိုအပ္ခ က္မ မး စမရင္းတင္ျပရန္ေစခိုင္းသည္။ သို႔ေသမ္ ထိုစမရင္းကို မည္သည့္ေနရမသိ႔ပ
ု ို႔မည္၊ မည္သူက ရန္ပုေ
ံ ငြခ ေပးမည္၊
မည္သည့္ စံသတ္မတ္ခ က္မ မးာႏင့္ မည္သူက အကြဲျဖတ္မည္ကိုမူ ၎တို႔မသိၾကေပ။ လူထုပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ႀကိ တင္
လိုအပ္ခ က္မမ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ လူထု၏အသိပညမပင္ျဖစ္သည္။ လူထုအသိပညမပိုမုိျမင့္မမးျခင္းသည္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မး
ပြင့လ
္ င္းျမင္သမမႈာႏင့္ ေကမ္မတမ မး၏တရမးဝင္မႈကို ပိုမိုျမင့္မမးေစၿပး အဂတိလိုက္စမးမႈျဖစ္ာႏုိင္ေခ ကို တမးဆးကမကြယ္ေပးာႏိုင္
သည္။ ဤေနရမတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကလည္း ထိုရန္ပံုေငြမ မးကို မည္သို႔စမံခန္႔ခသ
ြြဲ ည္ကို မတ္တမ္းတင္ာႏုိင္ၿပး လူထု
ပါဝင္မႈာႏင့္

လူထုအသိပညမျမႇင့တ
္ င္ေရးတြင္လည္း

ေကမ္မတမ မးာႏင့္

ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မျႈ ပ ာႏိုင္သည္။

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးစမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏ အခန္းက႑ကို အစိုးရက ေရးဆြြဲမည့္ ဥပေဒမ မး၊ မူဝါဒမ မးာႏင့္ အျခမး
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အမိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူထုဗဟိုျပ စမံခ က္ာႏင့္ ေက းရြမဖြံ႔ၿဖိ းမႈစမံခ က္သည္ ရပ္ရြမလူထုာႏင့္ ညိႇာႏိႈင္းေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထူလိုအပ္ခ က္ကို ေဖမ္ထုတ္ရမတြင္

အျခမးရန္ပံုေငြစနစ္မ မးအတြက္ နမူနမေကမင္းျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသမ္လည္း ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြာႏင့္
ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြမ မးသည္ ာႏုိင္ငံအတြင္း ေနရမအာႏံ႔အျပမး၌ ေတြ႕ရေသမ ရန္ပံုေငြမ မးျဖစ္သည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ မးတြင္
ရပ္ရြမလူထုပါဝင္ျခင္းာႏင့္ပတ္သက္ေသမ တရမးဝင္လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ခ က္မ မး မရိေနသည္ကို မ မးေသမအမးျဖင့္ ေတြ႕ရိရသည္။

40

တရမးဝင္ျပဌမန္းခ က္မ မးတြင္

ထည့္သင
ြ ္းထမးသင့္ေၾကမင္းအႀကံျပ လိုသည္။

အစည္းမ မးကေဆမင္ရြက္ေသမ
ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္
အတိုင္းအတမာႏင့္

အခန္းက႑မ မးအတြက္

ပံ့ပိုးကူညမႈမ မးေပးသင့္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏင့္

သေဘမသဘမဝတို႔ကို

အလ ရင္မ မးအေနာႏင့္လည္း

အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္

ရပ္ရြမကိုယ္စမးလယ္မ မး၏

ပါဝင္သင့္ေသမ

ေနမက္ထပ္သုေတသနမ မးထပ္မံျပ လုပ္ေလ့လမသင့္ၿပး

အေကမင္းဆံုး
ေျမစမ္းခရမ္းပ းိ

သေဘမမ ိးလည္း ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထမးရမည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကုိ

ေကမင္းမြန္စြမစစဥ္ၿပး

အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမအခါတြင္

ရန္ပံုေငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္

လူထုသိနမးလည္မႈက ယ္ျပန္္႔ေသမေၾကမင့္ ရပ္ရြမလူထုာႏင့္ အစိုးရအၾကမးယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆမက္ာႏုိင္သည့္ အက ိးေက းဇူးကိုပါ
ရရိသည္္။

လူထု၏

အစိုးရအေပၚအျမင္သည္လည္း

ဝန္ေဆမင္မႈေပးသူအျဖစ္သို႔
တည္ေဆမက္ပံုာႏင့္
ေမးျမန္းျခင္းက

ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ေသမ

ပံုစံသို႔ေျပမင္းသြမးာႏိုင္သည္။

စမံခန႔္ခပ
ြြဲ ုက
ံ ိုသမ

ယခုသုေတသနသည္

အဓိကေလ့လမျခင္းျဖစ္ၿပး

အဓိကျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကမင့္

ဆက္သယ
ြ ္မႈာႏင့္

လူထုဆာႏၵထင္ဟပ္ေသမ

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏

အစိုးရတမဝန္ရိသူမ မးာႏင့္

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္

ဖြ႕ြဲ စည္း

လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလယ္မ မးကို
လူထု၏သိနမးလည္မႈ၊

စမံခ က္

ေကမင္အထည္ေဖမ္မႈာႏင့္ ႀကးၾကပ္မႈတင
ြ ္ ပါဝင္မႈမ မးာႏင့္ပတ္သက္ၿပး ဆန္းစစ္ရန္ေနမက္ထပ္သုေတသနမ မးျပ လုပ္သင့္ပါသည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို အတိအက ဖြင့္ဆုိပါက ၎တို႔၏ေနမက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္သည္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရမရိမ မး၏
လက္ထတ
ြဲ င
ြ ္ရိေနသေရႊ႕ ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းအေပၚ သက္ေရမက္မႈမရိသေလမက္သမျဖစ္ေနေပလိမ့မ
္ ည္။
ထိုဖြင့္ဆိုခ က္အရ

ေဒသာႏၲရအမဏမပိ္င
ု ္မ မးတြင္

ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္ေသမ

အၿပးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ က္ကို

ခ မတ္ခြင့္မရိသမ

ကမလပတ္လံုး ၎တို႔ကို ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြဟု မသတ္မတ္ာႏိုင္ေပ။ လက္ရိအခ ိန္အထိ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္မ အုပ္ခ ပ္ေရး
အဖြ႕ြဲ အစည္း မ မးာႏင့္ ေကမ္မတမ မးသည္ ထိုရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေကမင္းစြမစမံခန္႔ခာႏ
ြြဲ ိုင္ေၾကမင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆမင္ျပခြဲ့ၾကၿပး
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၎တို႔သည္ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္သည့္ အၿပးသတ္အဆံုးအျဖတ္ကို ခ မတ္ာႏုိင္စမ
ြ ္းမရိဟု မည္သည့္နည္းာႏင့္မ
မေျပမာႏုိင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ကို အလ ရင္မ မးာႏင့္ အစိုးရတို႔က နည္းပညမေထမက္ပံ့ေပးအပ္ေနေသမအခါတြင္ ျဖစ္သည္။
ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစအစဥ္ေရးဆြြဲျခင္းတြင္ လူထုပါဝင္မႈအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသလို ၿမိ ႕နယ္
အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အစည္းာႏင့္ ေကမ္မတမ မးအမးလည္း ပိုမႀို ကးမမးေသမ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းမ မးကို
စမံရန္အတြက္

အေရးႀကးေသမ

သိနမးလည္မႈမ မးကိုပါ

ရရိေစသည္။

အနမဂတ္တြင္

ပိုမိုအေသးစိတ္က ေသမ

တရမးဝင္

လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မး၊ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတမ မးသို႔ အုပ္ခ ပ္ေရးာႏင့္ ဘ႑မေရးအရ ပံ့ပိုးေပးမႈမ မး၊ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို ေဒသအဆင့္
တြင္ဆံုးျဖတ္ာႏုိင္မႈ မ မးျမင္ေတြ႕လမရမည္ဟု ေမ မ္လင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသာႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မး၏
အက ိးကို အျပည့္အဝရရိ ာႏုိင္ၿပး ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏင့္ ရပ္ရြမလူထုကိုလည္း မိမိတို႔ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကို ကိုယ္တိုင္ဥး
ေဆမင္ာႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္မ မးျဖင့္ ျပည့္ဝလမေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပ ခ က္မ မး


ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးသည္ သးျခမးစေပၚေပါက္လမၾကျခင္းျဖစ္ၿပး ေဒသာႏၲရဘ႑မေရးလုပ္ပင
ို ္ခြင့မ
္ မးအတြက္
ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ရန္

ရည္ရြယ္တည္ေထမင္ၾကျခင္းမဟုတ္ပါ။

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္သမမကဘြဲ
သတ္မတ္ထမးသင့္သည္။

ထို႔ေၾကမင့္

အစိုးရအေနာႏင့္

ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအတြက္ပါ

ထိုိသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

အနမဂတ္တြင္ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းမႈမ မး

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး

မူဝါဒအေျခခံမ မးေရးဆြြဲ
ပိုမိုအမးေကမင္းလမၿပး

ေအမက္တြင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ အႀကံျပ ခ က္အမ မးအျပမးကိုလည္း လိုက္နမေဆမင္ရြက္ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ျမန္မမာႏုိင္ငံရိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမးလံုးအတြက္ အေသးစိတ္က ၿပး တရမးဝင္ေရးဆြြဲထမးေသမ လုပ္ငန္း
လမ္းၫႊန္မ မးလိုအပ္သည္။ လက္ရိက င့္သံုးေနေသမ အမ ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းပံုစံကို အတုယူာႏိုင္သည္။
ယင္းတြင္

စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊

တင္ဒါေခၚျခင္း၊

အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏင့္

ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆး

ျခင္းမ မးအမးလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏင့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးအမး အေသးစိတ္ေဖမ္ျပရမည္။ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကိုလည္း
ရင္းလင္းျပတ္သမးၿပး ေက းရြမာႏင့္ ၿမိ ႕နယ္ေခါင္းေဆမင္မ မးအေနာႏင့္ စမံခ က္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏင့္
ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မးအမးလံုးတြင္ အသံုးျပ ာႏိုင္မည့္ မူေဘမင္မ မးအပါအဝင္ျဖစ္ရမည္။ ထိုလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကို
လိုက္နမေဆမင္ရြက္မႈေပၚမူတည္၍ ရန္ပုေ
ံ ငြကို ခ ထမးေပးသင့္ၿပး ထိုလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကို လိုက္နမျခင္းရိ/မရိာႏင့္ ယင္း
လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မး အသက္ဝင္ေစရန္ ေဆမင္ရြကမ
္ ည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးထမးရိသင့္သည္။
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ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအမးလံုးအတြက္ ဘံသ
ု ံုးာႏုိင္မည့္ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ေရး စနစ္တစ္ခုရိသင့္္သည္။ အျခမး
ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ယဥ္ပါက

အမ ိးသမးအဆင့္

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းမမ

ပိုမိုစနစ္က ၿပးတရမးဝင္ေသမ

လိုအပ္ခ က္

ေဖမ္ထုတ္ေရးစနစ္တစ္ခရ
ု ိသည္။ ယင္းတြင္ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းကို အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထမးၿပး
ေဒသအဆင့္မ

စမံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကို

ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးတြင္

ပံံ့ပိုးေပးသည္။

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္မႈာႏင့္

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္

ရပ္ရြမစမံကိန္းေရးဆြြဲမႈမ မးကို

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ

ေကမ္မတမ မးက အဓိကေဆမင္ရြက္ၾကေလ့ရိၿပး ေက းရြမအုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ၊ ေက းရြမအုပ္စု
ာႏင့္ ေက းရြမအုပ္ခ ပ္ေရးမ းမ မးက ကူညပံံ့ပိုးသည္။ လက္ရိစနစ္က တရမးဝင္မာႏ
ႈ င့္ စနစ္တက ျပဌမန္းထမးမႈမရိေသမ္
လည္း ၿမိ ႕နယ္ာႏင့္ ေက းရြမေကမ္မတမ မးက တက္ႂကြစြမပါဝင္ေဆမင္ရြက္ေနၾကျခင္းေၾကမင့္ အနမဂတ္အတြက္ အလမး
အလမေကမင္းသည္။ အထက္တစ္ေနရမတြင္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သို႔ပင္ ၿမိ ႕နယ္စမံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏင့္ အေကမင္အထည္
ေဖမ္ေရး ေကမ္မတာႏင့္ ယဥ္လ င္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတက ပိုမိုတက္ႂကြၿပး လုပ္ာႏုိင္စြမ္းျမင့္မမး
သည္။

ေနမက္ဆံုးအေနာႏင့္

အမ ိးသမးအဆင့္

လူထုဗဟိုျပ စမံကိန္းလမ္းၫႊန္ပုစ
ံ ံာႏင့္

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး

အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတတို႔ကိုတြဲစ
ြ ပ္ထမးေသမ စနစ္က အေကမင္းဆံုးျဖစ္ရန္ အလမးအလမမ မးသည္။


အလ ရင္မ မးသည္ အထက္တင
ြ ္ေဖမ္ျပထမးေသမ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးသို႔ ေထမက္ပံ့ကူညေပးျခင္းျဖင့္ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံမႈကို ပိုမို
တိုးတက္ေစာႏုိင္သည္။ ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခရ
ြြဲ မတြင္ကုန္က ေသမ ေထမက္ပစ
ံ့ ရိတ္၊ ႐ုံးံုးစရိတ္မ မးကို သင့္ေလ မ္သလို ေထမက္ပံ့
ေပးျခင္းသည္လည္း လိုအပ္သည္။



မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြ၊ ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ သက္ဆိုင္
ရမ စမံခ က္မ မးအတြက္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းာႏင့္ အကြဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မး ေရးဆြြဲထမးသင့္သည္။
ယင္းသည္ ရန္ပုေ
ံ ငြအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကို ပိုမိုထိေရမက္ေစ႐ုံးံုမ မက သင္ခန္းစမမ မးမတ္သမးျခင္းာႏင့္ အနမဂတ္တြင္
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆမင္ရည္ကို အေျခခံသည့္ရန္ပုေ
ံ ငြခြဲေ
ြ ဝမႈ ပံုစံစတင္ေပၚေပါက္လမရန္လည္း လမ္းဖြင့ေ
္ ပးာႏုိင္သည္။



အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ မ မးာႏင့္ အျခမးရပ္ရြမကိ္ယ
ု ္စမးျပ သူမ မးသည္ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏင့္ ေနမက္ဆက္တြြဲ
တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးပြမ
ြဲ မးတြင္ တက္ႂကြစြမပါဝင္ေဆမင္ရြက္သင့္သည္။



ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးအတြက္ေရးဆြြဲသည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးတြင္ ရန္ပုေ
ံ ငြသုံးစြမ
ြဲ ႈကို မတ္တမ္းတင္ျခင္းာႏင့္
ရန္ပုေ
ံ ငြာႏင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုအသိဥမဏ္ျမႇင့တ
္ င္ေရးမ မးကိုေဆမင္ရြက္မည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မး၏အခန္း
က႑ကို ထည့္သင
ြ ္းေရးဆြြဲထမးသင့္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးထမ္းေဆမင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးကို
လည္း အလ ရင္မ မက ပံ့ပိုးကူညေပးသင့္သည္။



ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးာႏင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔သိနမးလည္မႈမ မး၊ စမံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏင့္ ေစမင့္ၾကပ္ျခင္းတိ႔တ
ု င
ြ ္
လူထုပါဝင္မႈအေနအထမးစသည္တို႔ကို တိုင္းတမဆန္းစစ္ရန္ ေနမက္ထပ္သုေတသနမ မးေဆမင္ရြက္သင့္သည္။



ရန္ပုေ
ံ ငြသံုးစြမ
ြဲ ႈာႏင့္ပတ္သက္ၿပး ေဒသခံမ မးကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ာႏိုင္မႈမည္သို႔တိုးတက္ာႏိုင္သည္ကို ရမေဖြေဖမ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္
ၿပး၊ ပမဏႀကးမမးေသမ ရပ္ရြမအေျချပ စမံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပုေ
ံ ငြမ မးစြမကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပ ာႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရိမရိကိုပါ
ေစမင့္ၾကည့္ရမည္။

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကို

အစဥ္အလမအမးျဖင့္

ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏

လုပ္ပိုင္ခြင့ာႏ
္ င့္

ဘတ္ဂ က္တြင္အက ံးဝင္ေသမ စမံခ က္အႀကးစမးမ မးအတြက္ အသံုးမျပ ာႏုိင္ေစရန္ ပမမဏကို ကန္႔သတ္ထမးဖို႔လိုသည္။


လြြဲမမးေသမ ာႏုိင္ငံေရးမက္လံုးမ မးကို ျဖစ္ေပၚလမေစျခင္းမရိရန္အတြက္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ထပ္မံတိုးျမႇင့ျ္ ခင္း
မျပ သင့္ေပ။



အကယ္၍ာႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ာႏုိင္ပါက ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈ ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြထြဲ
သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သင
ြ ္းသင့္သည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ာႏုိင္ပါက ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို ဥပေဒတြင္ထည့္
သြင္းျပဌမန္းၿပး ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ အ
ႈ တြက္ အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကို ေရးဆြြဲသင့္သည္။



ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကိုလည္း အစိုးရေျပမင္းလြဲေသမ္လည္း ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျပ ာႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒ
တစ္ရပ္ျဖင့္ ျပဌမန္းသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဥပေဒတြင္
o

ရန္ပုေ
ံ ငြစမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈအတြက္ ရင္းလင္းတိက ေသမ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မး ပါဝင္ေစရမည္။

o

ရန္ပုေ
ံ ငြကို ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းမႈ တစ္မ ိးတည္းအတြက္ သတ္သတ္မတ္မတ္သံုးစြေ
ြဲ စရမည္။

o

စမံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းအတြက္

အၿပးသတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့က
္ ို

ၿမိ ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတသို႔

အပ္ာႏင္းရမည္။ အကယ္၍ာႏိုင္ငံေရးအရမျဖစ္ာႏုိင္ပါက ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးအဖြ႕ြဲ သိ႔အ
ု ပ္ာႏင္းရမည္။ အကယ္၍
ၿမိ ႕နယ္ ေကမ္မတမေဆမင္ရြက္ေသမစမံခ က္မ မးသည္ အျခမးအစိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမ မးက ေဆမင္ရြက္ေနေသမ

42

စမံခ က္ မ မးာႏင့္ ထပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနျခင္းကြဲ့သို႔ေသမ အေျခအေနမ ိးေရမက္ေသမအခါမ
ၿမိ ႕နယ္ ေကမ္မတ၏ေရြးခ ယ္မႈကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးအစုိးရက ျပင္ဆင္ပယ္ဖ က္ခြင့ရ
္ ိေစရမည္။
o

ျပည္နယ္ာႏင့္ တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမး ရန္ပုေ
ံ ငြခြေ
ြဲ ဝမႈျပ ရမတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေနာႏင့္ လူဥးေရာႏင့္ ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္း
တို႔ကို အေျခခံေသမ ပံုေသနည္းကိုသံုး၍ ခြေ
ြဲ ဝမႈျပ ေစရမည္။ ထိုမသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးမ မးအၾကမး
ရန္ပုေ
ံ ငြအလ မးလိုက္ ဟန္ခ က္ညမႈကိုျဖစ္ေစမည္။ အလမးတူပံုေသနည္းမ ိးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကးတစ္ခု
အတြင္းရိ

ၿမိ ႕နယ္မ မးအၾကမး

ဆင္းရြဲမေ
ြြဲ တမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုေ
ံ ငြကို

ခြေ
ြဲ ဝေပးရမတြင္

သံုးစြသ
ြဲ င့္သည္။

သက္ဆိုင္ရမၿမိ ႕နယ္၏ ရန္ပုေ
ံ ငြသုးံ စြာႏ
ြဲ ိ္ုင္သည့္စြမ္းရည္ကိုလည္း ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစမးသင့္သည္။
o

စမံခ က္အရြယ္အစမးမ မးအတြက္ အကန္႔အသတ္ထမးရိရမည္။ စမံခ က္မ မးကို အေသးစမးမ အလယ္အလတ္
အရြယ္အစမးထိသမရိေစရန္ ကန္႔သတ္ထမးျခင္းျဖင့္ လူထုပါဝင္မႈကအ
ို မးေပးျမႇင့တ
္ င္ၿပး အဂတိလိုက္စမးမႈျဖစ္
ာႏုိင္ေခ ကုိလည္း

ေလ မ့ခ ေပးာႏုိငသ
္ ည္။

ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုေ
ံ ငြမ မးကိုသံုးၿပး

စမံခ က္အႀကးစမးမ မးျဖစ္

ေသမ မဟမဗ ဟမအေဝးေျပးလမ္းမႀကးမ မးာႏင့္ တံတမးႀကးမ မးေဆမက္လုပ္ျခင္းစသည္တ႔သ
ို ည္ အစဥ္အလမ
ဝန္ႀကးဌမနမ မး၏

လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈကို

အေထမက္အကူျပ ရမမေရမက္ပြဲ

အစမးထိုးဖယ္ရမးရမေရမက္

သည္။ ထိုသို႔ေသမ စမံခ က္ႀကးမ မးတြင္ လိုအပ္ပါက အေျပမင္းအေရႊ႕အလြဲအလယ္လုပ္ာႏုိင္ေရးမမလည္း
အခက္အခြဲႀကးစြမျဖစ္ေစသည္။
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ေနမက္ဆက္တြြဲ (က) ရပ္ရမြ ဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးစမံခ က္ အဆိျု ပ လႊမပံုစံ
သိ/႔ု
ဥကၠဌ
ၿမိ ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ
ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္
အေၾကမင္းအရမ။
ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္၊

။ ေက းရြမဖြ႕ံ ၿဖိ းေရးလိအ
ု ပ္ခ က္မ မး ပံပ
ံ့ းို ေပးရန္တင္ျပေတမင္းခံျခင္း
မယဖ မးေျမမက္ေက းရြမအုပ္စုသည္

ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္၏ေျမမက္ဘက္စြန္းတြင္တည္ရိၿပး

ေမမ္ေတမ္ကမးလမ္း

ဆက္သယ
ြ ္ေရးခက္ခြဲကမ ေရလမ္းေၾကမင္းတစ္ခုတည္းကိုသမ အမးကိုးအမးထမးျပ ေနရပါသည္။ မိမတ
ိ ို႔ေက းရြမသည္ ၿမိ ႕နယ္၏
အစြန္အဖ မး တြင္ရိေနၿပး က န္းမမေရးာႏင့္ ပညမေရးကိစၥရပ္မ မးအတြက္ က ံႀကးေက းရြမတစ္ခုတည္းကိုသမ ဆက္သယ
ြ ္အမးထမး
ေနရသည္။

မယဖ မးေျမမက္

ေက းရြမအုပ္စုမ

ေဒသခံျပည္သမ
ူ မးသည္

က ံႀကးေက းရြမသို႔ေပါက္မည့္

ရႊံေျမဖိ႔လ
ု မ္းကို

တည္ေဆမက္ခြဲ့ၿပး ရြမသမးမ မးာႏင့္ ေက မင္းသမးသူငယ္မ မးသြမးလမာႏုိင္ေစခြဲ့သည္။ သို႔ေသမ္ ထိုသို႔ေသမလမ္းအမ ိးအစမးသည္
ပြင့လ
္ င္းရမသတစ္ခုတည္းတြင္

သမအသံုးဝင္ၿပး

မိုးရမသတြင္

အသံုးျပ ၍မရပါ။

မိုးတြင္းကမလတြင္

ရြမသမးမ မးာႏင့္

ေက မင္းသမးသူငယ္မ မးသည္ ေရလမ္းေၾကမင္း တစ္ခုတည္းကိုသမ အမးကိုးအမးထမးျပ ၾကရသည္။ ကေလးသူငယ္္မ မးအေနာႏင့္
ရမသဥတုဆိုးရြမးေနသည့္တိုင္ ေက မင္းသို႔သြမး ေနၾကရသည္။ ေက မင္းသမးမိဘမ မးအေနာႏင့္ လမ္းခရးေၾကမင့္ ကေလးငယ္မ မး
ႀကံ ေတြ႕ရာႏိုင္ေသမအာႏၲရမယ္ကို အၿမြဲတမ္းစိုးရိမ္ ေၾကမင့္ၾကေနၾကရသည္။
ထို႔ေၾကမင့္

မိမိတို႔ေက းရြမသမးမ မးအေနာႏင့္

လက္ရိရံေ
ႊ စးေျမလမ္းကို

ကတၱရမလမ္းအျဖစ္သ႔အ
ို ဆင့္ျမႇင့ၿ္ ပး

တံတမးလည္း

ေဆမက္လုပ္လိုေၾကမင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ ထိုလမ္းမသည္ က ံႀကးေက းရြမာႏင့္ တိုက္႐ုံးိုက္ဆက္သြယ္ေပးၿပး ဖ မပံုလမ္းမႀကးသို႔
ေပါက္ေရမက္ေစမည့္ လမ္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အေဝးေျပးလမ္းမႀကးာႏင့္ ခ ိတ္ဆက္မႈေၾကမင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြမအတြက္ အက ိးေက းဇူး
မ မးစြမရရိလမမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ မိမိတ႔၏
ို စမံခ က္ကို ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖိ းေရးအစအစဥ္တင
ြ ္ ဥးစမးေပးထည့္သင
ြ ္းေပးေစ
လိုပါေၾကမင္း ေမတၱမရပ္ခံတင္ျပအပ္ပါသည္။
ပူးတြြဲပါ။

။ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈမတ္တမ္းဓမတ္ပံုမ မး

မိတၱ ကို။

။ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးမ း၊ အေထြေထြအုပ္ခ ပ္ေရးဥးစးဌမန၊ ဖ မပံု

မယဖ မးေျမမက္ေက းရြမအုပစ
္ ၊ု ရြမခ င္းဆက္ ကတၱရမလမ္းကုနက
္ စရိတ္
၁။ လမ္းအလ မး= ၄၆ဝဝ ေပ
၂။ လမ္းအက ယ္= ၆ ေပ
၃။ လမ္းအသမး= ၆ လက္မ
ခန္႔မန္းကုနက
္ စရိတ္
၁။ လမ္းခင္းေက မက္= ၉ဝ က င္း x ၅ဝဝဝဝ က ပ္= ၄၅ဝဝဝဝဝ က ပ္
၂။ သြဲ= ၁ဝဝ က င္း x ၁၅ဝဝဝ က ပ္= ၁၅ဝဝဝဝဝ က ပ္
၃။ ရပ္ရြမလူထုထည့္ဝင္မ=
ႈ ၁၅ဝဝဝဝဝ က ပ္
(ရပ္ရြမလူထုက အလုပ္သမမးခမ မးအတြက္ က ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္)
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