


 
 

 

 

 

 

 

 

ျမနမ္မာိုႏငင္အံတြငး္ရ  ိေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး 

ကနဥ းဆန္းစစ္ေလ့လမခ က္ 

ဘတ္ ေရမ္ဘတ္ဆန၊္ စငဒ္ ဂ  လိငး္(န္) ာႏ င့္ ေလမ္ရနဒ္နး္ 
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ဘတ ္ေရမ္ဘတဆ္န္သည္ Myanmar Institute for Integrated Development မ  ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမ စ းပြမးေရးပညမရ ငျ္ဖစ္သည္။ 
စငဒ္ ဂ  လိငး္(န)္မ မ ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြြဲ႕အစည္း- စ းပြမးေရးာႏ င့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြြဲ႕ MDRI-CESD မ  
တြြဲဘက္သုေတသ ျဖစ္သည္။ ေလမ္ရနဒ္နး္ သည္လည္း ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြြဲ႕အစည္း- စ းပြမးေရးာႏ င့္ 
လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြြဲ႕ MDRI-CESD မ  သုေတသန ညိ ႇာႏိ  င္းေရးမ  း တစ္ဥ း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုသုေတသန 
ျပ လုပ္ရမတြင ္ ပံ့ပိုးကူည ခြဲ့ေသမ ဧရမဝတ ၊ တနသၤမရ ာႏ င့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀက း၊ ခ င္းျပည္နယ္ာႏ င့္ ေနျပည္ေတမ္တို႔မ  
အစိုးရတမဝန္ရ ိသူမ မးအမး အထူးေက းဇူးတင္ရ ိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမနမ္မ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြြဲ႕အစည္း- စ းပြမးေရးာႏ င့္ 
လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြြဲ႕မ  မဝငး္ပိုပိုေအမင္အမးလည္း သုေတသနတြင္ ပံံ့ပိုးကူည မႈမ မးေၾကမင့္ ေက းဇူးတင္ရ ိပါသည္။ ထို႔အျပင ္
ကင္(မ)္နင္း၊ ဆူဇန္ေဝါင္း၊ နစဂ္ိုလပ္ျမင့္၊ ဂ ိ င္းလ္ဒစ္ကင္ဆင္ဂ  န္းာႏ င့္ စကေနဒ တို႔ကိုလည္း ယခုစမတမ္းာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း 
ထြဲထြဲဝင္ဝင္သံုးသပ္ကမ အျပ သေဘမအႀကံဥမဏ္မ မးေပးခြဲ့ျခင္း ေၾကမင့္ ေက းဇူးတင္ရ ိပါေၾကမင္းမ တ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

ျမနမ္မဖ့ြ႕ံၿဖ ိးတိးုတကေ္ရးအရငး္အျမစအ္ဖြြဲ႕အစညး္-စ းပြမးေရးာႏ င့္လမူႈဖြ႕ံၿဖ ိးတိးုတကေ္ရးအဖြြဲ႕ သည္ ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံ၏ လူမႈစ းပြမး 
တိုးတက္ေျပမင္းလြဲေရးအတြက္ရည္ရြယ္ေသမ သ းျခမးလြတ္လပ္သည့္ သုေတသနာႏ င့္ အတိုင္ပင္ခံအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
စင္တမသည္ စ းပြမးေရးက႑ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈ၊ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရး၊ ေရရ ည္တည္တ့ံခိုင္ၿမြဲေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးာႏ င့္ 
အုပ္ခ  ပ္မႈစနစ္ ေကမင္းမ မးစေသမ က႑မ မးတြင္ သက္ဆိုင္သူမ မးကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေသမ မူဝါဒေရးရမ သုေတသနလုပ္ငန္းမ မးကုိ 
ေဆမင္ရြက္လ က ္ ရ ိသည္။ ထို႔အျပင္လက္ရ ိျပ ျပငေ္ျပမင္းလြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ မးတြင ္ ပါဝင္ေဆမင္ရြက္ေနၾကေသမ 
အဓိကအေရးပါသည့္ အင္စတ က  းရ င္းမ မးာႏ င့္ အဖြြဲ႕အစည္းမ မးအတြက္လည္း ေလ့က င့္သင္တန္းေပးျခင္း ာႏ င့္ ပညမေရးဆိုင္ရမ 
ဝန္ေဆမငမ္ႈမ မးကုိ ေဆမင္ရြက္ေပး လ က္ရ ိသည္။ 

အမရ ေဖမငေ္ဒရ ငး္ (The Asia Foundation) သည္ အက  ိးအျမတ္မယူသည့္ ာိုႏင္္ငံတကမ ဖံြ႔ၿဖိ းေရးအဖြဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပ း 
အရ ိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိ းတုိးတက္ေနသည့္ အမရ ေဒသရ  ိ လူမ မး၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ မးကို 
ေဆမင္ရြက္လ က္ရ ိပါသည္။ ဆယ္စုာႏ စ္ ေျခမက္ာႏ စ္ၾကမ ကမလအတြင္း ရရ ိထမးသည့္ လုပ္ငန္းာႏ င့္ ေဒသတြင္း အေတြ႔အႀကံ မ မး 
တုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရမစတုြင္ အမရ ေဒသတြင္း ေတြ႔ႀကံ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ မးျဖစ္ေသမ စ မံအုပ္ခ  ပ္မႈာႏ င့္ ဥပေဒ၊ 
စ းပြမးေရးဖံြ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈ၊ အမ  ိးသမ း စြမ္းေဆမငရ္ည္ျမင့္မမးေရး၊ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္န င့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ မးကို လုပ္ေဆမင္လ က္ ရ ိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစ အစဥ္ာႏ င့္ ပညမရပ္ဆုိင္ရမ အျပန္အလ န္ဖလ ယ္မႈမ မးကိုပါ 
ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမရ ေဒသ ၿငိမ္းခ မ္း၊ တရမးမ  တကမ ဖံြ႔ၿဖိ းသမယမေရးအတြက္ ကူည ေဆမင္ရြက္လ က္ရ ိပါသည္။ 
ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ႐ုံးုံးခ  ပ္တည္ရ ိၿပ း အမရ ာိုႏင္ငံေပါင္း (၁၈) ာႏုိင္ငံာႏ င့္ ဝါရ င္တန္၊ ဒ  စ  တုိ႔တြင္္ ႐ုံးုံးမ မးရ ိပါသည္။ 
အမရ ေဖမင္ေဒးရ င္းသည္ အစုိးရဌမနဆုိင္ရမာႏ င့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ မးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ မးတြဲြဖက္လုပ္ေဆမင္ကမ၊ ရန္ပံုေငြမ မးအမး 
ာႏ စ္ာိုႏင္ငံာႏ င့္ ာႏုိင္ငံေပါင္းစုပံါဝငေ္သမ ဖံြ႔ၿဖိ းေရးအဖြဲြ႔အစည္းမ မး၊ ေဖမင္ေဒးရ င္းမ မး၊ ေကမ္ပိုေရးရ င္းမ မး ာႏ င့္ 
တစ္သ းပုဂၢလအလ  ရ င္မ မးမ  လက္ခံရရ ိပါသည္။ 

အကရ္ ငေ္အ့ဒ ္ျမနမ္မ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပ ခ ဥ္းကပ္နည္းကိသုံုးၿပ း ေဘးျဖစ္အလြယ္ဆုံးသူမ မး၊ အမ  ိးသမ းမ မးာႏ င့္ လူငယ္ 
မ မး၏ စြမ္းေဆမင္ာိုႏင္မႈမ မးာႏ င့္ ဖြ႕ံၿဖိ းမႈတို႔ကုိ ျမင့္မမးေစရန္ေဆမငရ္ြက္ေပးလ က္ရ ိသည္။ ျမန္မမာုိႏငင္ံတြင္ ၂ဝဝ၆ ခုာႏ စ္မ စ၍ 
လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ခြဲၿ့ပ း အမ  ိးသမ းအခြင့္အေရး၊ အုပ္ခ  ပ္မႈစနစာ္ႏ င့္ ေဘးအာႏၲရမယ္အက  ိးဆက္ေလ  မ့ခ ေရး ထိကုြဲ့သို႔ေသမ 
က႑မ မး တြင္ အစိုးရအလႊမအဆင့္ဆင့္၌ မူဝါဒေရးရမ အေျပမင္းအလြဲမ မးျဖစေ္ပၚေအမင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင ္
ေဆမင္ရြက္ေနေသမ အဖြြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရစနစ္အတြငး္ထြဲ၌လည္း ဘတ္ဂ က္ပြင့္လင္းျမင္သမမႈ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑မ 
ေထမက္ပံ့မႈ၊ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈ ေလ  မ့ခ ျခင္းာႏ င့္ တမဝန္ခံတမဝနယ္ူမႈဆိုင္ရမကိစၥမ မးအတြက္ သက္ဆုိင္သူမ မးအမးလုံးာႏ င့္ 
ထိေတြ႕ၿပ းလုပ္ငန္းမ မး ေဆမငရ္ြက္လ က္ရ ိပါသည္။ လက္ရ ိအခ ိန္တြင္ အက္ရ င္ေအ့ဒ္ ျမန္မမသည္ ာုိႏင္ငံတဝ မ္း 
ျပည္နယ္ာႏ င့္တုိင္းေဒသႀက း ၁၃ ခတုို႔မ  လူေပါင္း ၆ဝဝဝဝဝ ေက မ္တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ေပးလ က္ရ ိပါသည္။ 



ii 
 

အမ မ 

ျမန္မမ့ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖြြဲ႕အစည္း- စ းပြမးေရးာႏ င့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးအဖြြဲ႕ာႏ င့္ အမရ ေဖမင္ေဒးရ င္းတို႔သည္ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းာႏ င့္ ေဒသာႏၲရအဆင့္အုပ္ခ  ပ္ေရးစနစ္ သုေတသနစမစဥမ္ မး (Subnational Governance in 
Myanmar Discussion Paper Series) မ  နဝမေျမမကစ္မစဥျ္ဖစ္ေသမ ယခုစမတမ္းကုိ အက္ရ င္ေအ့ဒ္ျမန္မမာႏ င့္ပူးေပါင္းၿပ း 
ဝမ္းေျမမက္စြမျဖင့္ ျဖန္႔ခ ိအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းေနေသမအေျပမင္းအလြဲမ မး၏ အရ ိ္န္သည္ျမန္ဆန္ၿပ း အၿမြဲတမ္းေျပမင္းလြဲျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈ 
ေလ  မ့ခ ေရးာႏ င့္ ေဒသာႏၲရအုပ္ခ  ပ္ေရးတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ေရရ ည္ဖြံ႕ၿဖ ိးေရးာႏ င့္ အစိုးရ၏ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးအစ အစဥ္မ မးအတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသမ ကိစၥရပ္မ မးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးာႏ င့္ ေဒသာၲႏရအုပ္ခ  ပ္ေရးတို႔ာႏ င့္ဆက္စပ္သည့္ 
ျပ ျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးက႑မ မးအတြက ္ အခ ိန္ာႏ င့္တေျပးည ေဆမင္ရြက္မည့္သုေတသနမ မးာႏ င့္ ေလ့လမဆန္းစစ္မႈမ မးအေရးတႀက း 
လိုအပ္လ က္ရ ိသည္။ ယခုသုေတသန ေဆြးောႏြးခ က္စမတမ္းမ မးသည္ အမရ ေဖမငေ္ဒးရ င္းာႏ င့္ MDRI-CESD တို႔အၾကမး ကမလရ ည္ 
ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မႈမ  ေပၚထြကခ္ြဲ့ၿပ း အမ  ိးသမးအဆင့္ာႏ င့္ ေဒသာႏၲရအဆင့္မဝူါဒခ မ တ္သူမ မး၊ အရပ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၊ 
စ းပြမးေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မး၊ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးမိတ္ဖက္အဖြြဲ႕မ မးာႏ င့္ အျခမးစိတ္ပါဝင္စမးသူမ မးအမးလုံးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းာႏ င့္ 
ေဒသာၲႏရအဆင့္ အုပ္ခ  ပ္ေရးကိစၥရပ္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္ေသမ သုေတသနေတြ႕ရ ိခ က္မ မးကုိ မ  ေဝေပးရနရ္ည္ရြယ္ပါသည္။ 
ယခုသုေတသနေတြ႕ရ ိခ က္မ မးသည္ အထူးသျဖင့္ မူဝါဒခ မ တ္ေရးာႏ င့္ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးတို႔တြင္ တိုက္႐ုံးိုက္အေထမက္အပံ့ျဖစ ္
ေစပါလိမ့္မည္။ 

တစ္ေန႔တျခမး အေရအတြက္မ မးျပမးလမေနေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ‘ေအမက္ေျခမ အစျပ ေသမ 
စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္း’ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ တြန္းအမးေပးကူည လ က္ရ ိသည္။ ယခုအစ ရင္ခံစမသည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးကုိ စ မံခန္႔ခြြဲရမ၌ ာိုႏင္ငံတကမအေလ့အက င့္ေကမင္းမ မးကုိ ၿခံ ငံုသံုးသပ္ရန္၊ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မး၏ သမုိင္းအက ဥ္းာႏ င့္ အဓိကက ေသမ ရန္ပံုေငြတစခ္ုခ င္းစ ကို သံုးသပ္ေဆြးောႏြးသြမးရန္ာႏ င့္ ထိုရန္ပံုေငြမ မးက 
ဘ႑မေရးက႑ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းာႏ င့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္ေရးဆြြဲမႈမ မးအေပၚ မည္သုိ႔အက  ိးသက္ေရမက္ 
ာႏုိင္သည္ကိ ုခြဲြျခမ္း စိတ္ျဖမတငျ္ပရန္ ရည္ရြယ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ဤစမတမ္းအတြက ္လိုအပ္ေသမရန္ပံုေငြကုိ ၿဗိတိ္န္ာ္ုိႏင္ငံ ာုိႏင္ငံတကမဖြံ႕ၿဖိ းေရးဌမန (DFID)၊ အမရ ေဖမင္ေဒးရ င္းာႏ င့္ အက္ရ င္ေအ့ဒ ္
ျမန္မမတို႔ကေထမက္ပံ့ေပးပါသည္။ စမတမ္းတြင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ က္မ မးသည္ ကမယကံရ င္စမေရးသူမ မး၏ 
ထင္ျမငခ္ က္မ မးသမျဖစ္ၿပ း DFID၊ MDRI-CESD ာႏ င့္ အမရ ေဖမငေ္ဒးရ င္းာႏ င့္ အက္ရ င္ေအ့ဒ္ ျမန္မမတို႔၏ သေဘမထမးမ မးျဖစ္သည္ 
ဟုမဆိုာႏိုင္ပါ။ 
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အစ ရငခ္စံမ အာႏ စခ္  ပ ္

သေုတသနရညရ္ြယခ္ က ္

၂ဝ၁၁ ခုာႏ စ္မ စ၍ ျမန္မမာုိႏင္ငံံသည္ ‘လူထုဗဟိုျပ ’ ၿပ း ‘ေအမက္ေျခမ စတင’္ သည့္ အစိုးရစ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းာႏ င့္ ဘတ္ဂ က္       
ျပင္ဆငျ္ခင္းမ မးကုိ ျမႇင့္တင္ာႏိုင္ရနအ္တြက္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုုပင္န္းဆိုင္ရမ ျပ ျပငေ္ျပမင္းလြဲမႈအမ မးအျပမးကုိ စတင္အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္္ေဆမင္ ရြက္ခြဲ့သည္။ ယင္းျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးသည္ ရပ္ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးကုိ ေဖမ္ထုတ္ၿပ း ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ့ရန္ 
အတြက္ရည္ရြယ္ေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး တည္ေထမင္ာ္ုိႏင္ေစရန္လည္း ဖန္တ းေပးသည္။ ျမန္မမာုိုႏင္ငံအတြင္းရ ိ 
ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ယင္းတုိ႔႔ကိုစ မံခန္႔ခြြဲြဲသည့္ အင္စတ က  းရ င္းမ မးသည္လည္း မၾကမေသးမ ကမ  စတင္  
တည္ေထမင္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပ း လ င္ျမန္ေသမအရ ိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေနၾကသည္။ လက္ရ ိအခ ိန္အထိ ထိုရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ 
ပတ္သက္ေသမ သုေတသနမ မး မရ ိသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ မးမ မ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ပတ္သက္ၿပ း ာႏုိင္ငတံကမမ  အေကမင္းဆုံးလုပ္ကို္င္ေဆမင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ မးာႏ င့္ ေယဘုယ သံုးစြြဲမႈပံုစံမ မးကုိ 
ၿခံ ငံုနမးလည္သေဘမေပါက္ေစရန္၊ ျမန္မမာ္ု္ိႏင္ငံတြင္ ေဒသခလံူထု၏လုိအပ္ခ က္မ မးကို မည္ကြဲ့သုိ႔ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ၿပ း 
ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ခ ိတ္ဆက္ေနသည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လမသိရ ိရန္၊ ျမန္မမာုိႏင္ငံရ  ိ အဆ ေလ မ္ဆံုးေသမ ေဒသာႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအေၾကမင္းကုိ ၿခံ ငံုသံုးသပ္ရန္ာႏ င့္ ယင္းရန္ပံုေငြမ မးေၾကမင့္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ျခင္းာႏ င့္ 
ေဒသဖြြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥေ္ရးဆြြဲျခငး္မ မးအေပၚ မည္ကြဲ့့ သို႔သက္ေရမက္ေစသည္ကို ျခံ ငံုသံုးသပ္ရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အျခမးာုိႏငင္မံ မးရ  ိေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး- ၿခံ ငံုသံုးသပခ္ က ္

အာႏ စ္သမရအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖ ိးေရးရန္ပံုေငြမ မးမ မ အစိုးရအဖြြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္အၾကမး ရန္ပံုေငြလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပ း 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေဒသာၲႏရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုထံသို႔တုိက္႐ုံးိုက္လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔လႊြဲေျပမင္းေပးျခင္း 
ျဖင့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုတို႔တြင္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုုင္ ဖြံံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑မေရးအရ 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုငခ္ြင့္ အတိုင္းအတမတစ္ခုအထိ ရရ ိလမၾကၿပ း၊ ၎တုိ႔၏ အမ န္တကယ္လိုအပ္ခ က္ာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈ 
စြမ္းေဆမင္ရညမ္ မးာႏ င့္ လိုက္ေလ မည ေထြျဖစေ္သမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးေပၚထြက္လမေရးကို ဥ းတည္သည္။ ဘ႑မေရးအရ 
တိ္ုက္႐ုံးိုက္ရန္ပံုေငြလႊြဲေျပမင္းေပးျခငး္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဘ႑မေငြေထမက္ပံ့မႈပံုစံတြင္ ေရ း႐ုံးိုး 
အစဥ္အလမအတိုင္း ဝန္ႀက းဌမနမ မးမ  အဆင့္ဆင့္လႊြဲေျပမင္းသည့္ပံုစအံစမး ရန္ပံုေငြမ မးကုိ အလ င္အျမန္အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ ထမး 
ေပးသည့္ပံုစံကိ ုအမးေပးျမႇင့္တင္သည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ တံတမးငယ္မ မးာႏ င့္ ရြမခ င္းဆက္ 
လမ္းမ မးစေသမ အေသးစမးအေျခခံအေဆမက္အဥ းစ မံခ က္မ မးကုိ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ့ေပးေလရ့ ိသည္။ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာႏ င့္ ေရသြယ ္
စ မံကိန္းမ မးမ မလည္း အေတြ႕ရမ မးေသမ ပံုစံမ မးျဖစ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးကုိသံုး၍ စ မံခ က္အငယ္စမးမ မးကုိ 
သ းသန္႔ရန္ပံုေငြ ေထမက္ပံ့ာိုႏင္သည္မ န္ေသမ္လည္း အႀက းစမးစ မံခ က္မ မးကုိမူ ဌမနဆိုင္ရမမ မးာႏ င့္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးမ တစ္ဆင့္       
ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြခ ထမးေပးျခင္းာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္းမ မးကုိ ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ရသည္။ ထိုသုိ႔မေဆမင္ရြက္ပါက 
က႑စံုစ မံကိန္း ေရးဆြြဲေရးတြင ္အခက္အခြဲမ မးစြမႀကံ ေတြ႕ရမည္ျဖစသ္ည္။ ထို႔အျပင ္အစိုးရဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏ င့္ ဌမနဆို္င္ရမမ မး၏ 
ေရရ ည္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးကိ ု အောႏ မက္အယ က္ျဖစ္ေစၿပ း ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ 
နည္းပညမစြမ္းေဆမငရ္ည ္အကန္႔အသတ္ထက္ ေက မ္လြန္ေနေသမ စ မံခ က္ႀက းမ မးေၾကမင့္ ဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုးျဖစမ္ည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးာႏ င့္ အံဝင္ဂြင္က ျဖစေ္အမင္ေဆမငရ္ြက္ရသည္။ ထိုသုိ႔ေဆမင္ရြက္ 
ာႏိုင္ရန္အတြက ္ ထုိရန္ပံုေငြမ မးကိုေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ေဒသတြင္းမ ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမ ရန္ပံုေငြစ မခံန္႔႔ခြြဲမႈ     
ေကမ္မတ တုိ႔႔၏ ေစမင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ုံးႈမႈေအမက္တြင္ စ မံခန္႔ခြြဲရန္လိသုည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသလုုိအပ္ခ က္ာႏ င့္ ေဆမင္ရြက္ရန ္
အလမးအလမရ ိေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိေဖမ္ထုတ္မည့္ စနစ္မ မးသည္ ရပ္ရြမအတြင္းရ ိ ဆင္းရြဲာႏြမ္းပါးသမူ မးာႏ င့္ 
အထူးလိုအပ္ခ က္ ရ ိသူမ မး၏ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစမးေဆမင္ရြက္ာုိႏင္ရန္ ပံုမ န္လုပ္ငန္းစဥမ္ မးထမးရ ိရန ္
လိအုပ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးတြင္ ရန္ပံုေငြလုပ္ငန္းမ မးာႏ င့္ ပတ္သက္ၿပ း လူထုသိနမးလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ 
အစ အစဥ္မ မးေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန္ ရန္ပံုေငြအနည္းငယ္ခန္႔ကို သ းသန္႔ဖယ္ထမးသင့္သည္။ ရပ္ရြမလူထုသည္ ရန္ပံုေငြစ မံခ က္၏ 
လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးာႏ င့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး ကိုေကမင္းစြမသိရ ိနမးလည္မ သမ ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲမႈတြင္ အမ န္တကယ္ပါဝင္ 
ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မည္ျဖစ္ၿပ း ထိေရမက္ေသမ ေစမင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈအခန္းက႑ကုိလည္း ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရမတြင ္
ရပ္ရြမလူထုကုိ စည္း႐ုံးံုးလံႈ႔ေဆမ္ရမ၌ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕ အစည္းမ မး၏အခန္းက႑က မ မးစြမအေရးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသာႏၲရ 
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ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ ဘ႑မေရးအခ က္အလက္မ မးကုိ ျပည္သူလူထု အလြယ္အတူၾကည့္႐ုံးႈေလ့လမာႏိုင္ေစရန္ ေဆမင္ရြက္ထမးရ  ိ
ရမည္။ 

ျမနမ္မာုိႏငင္အံတြငး္ရ  ိအဓကိက ေသမ ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြသံုးမ  ိးတို႔သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ 
အဝ မ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြသုံးမ  ိးျဖစ္သည္။1 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရး 
ရန္ပံုေငြာႏ စ္မ  ိးတို႔သည္ အထက္တြင္ေဖမ္ျပထမးေသမ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္မႈေဖမ္ထုတ္မႈစနစမ္ မးအေပၚအေျခခၿံပ း စ မံခ က္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္း ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုအဆင့္ေကမ္မတ မ မးက အဓိကအခန္းက႑မ မးမ  ပါဝင္ေဆမင္ရြက္ 
ၾကသည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မမူ အထက္ပါာႏ စ္မ  ိးာႏ င့္ယ ဥ္လႇ င္ ပမမဏေသးငယ္ၿပ း အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရး 
ဥ းစ းဌမန မ  အဓိကစ မံခန္႔ခြြဲသည္။  

သို႔႔ရမတြင္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ရန္ပံုေငြစ မခံန္႔ခြြဲသည့္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ ေပၚေပါက္လမေစေသမ အလြန္လ င္ျမန္သည့္ျပ ျပင္ 
ေျပမင္းလြဲေရးမ မးေၾကမင့္ အျခမးတစ္ဖက္တြင္ ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲေရး၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြမလူထုပါဝင္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ 
တရမးဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မး ေကမင္းစြမရ ိမေနသည့္ ျပႆနမာႏ င့္လည္းရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဥပမမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကို ဥပေဒတြင္ျပဌမန္းထမးေသမ္လည္း စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မး 
မ မမူ ေဝဝါးလ က္ပင္ရ ိသည္။ ထို႔အျပင ္ သက္ဆိုင္ရမလႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မး၏ ာႏုိင္ငံေရးရညမ္ န္းခ က္အတြက္ ရန္ပံုုေငြကုိ 
အသံုးမခ ာႏိုင္ေအမင္ကမကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ မးလည္း ေကမင္းစြမရ ိမေနေပ။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးအမး အစိုးရ 
ရန္ပံုေငြကုိ တိုုက္႐ုံးိုက္စ မံခန႔္ခြြဲမႈေပးထမးသျဖင့္ ယင္းရန္ပံုေငြသည္ ဥပေဒျပ ေရးာႏ င့္ အုပ္ခ  ပ္ေရးက႑ၾကမးမ စည္းကို ေဝဝါးသြမးေစ 
သည္။ ယင္းရန္ပံုေငြသည္ လြြဲမ မးေသမာိုႏင္ငံေရးမက္လုံးမ မးကုိျဖစ္ေပၚေစၿပ း၊ အျခမးာုိႏင္ငံမ မးတြင္ မြဲဝယ္ျခင္းမ မး၊ ာႏိုု္င္ငံေရးအရ 
ဆရမတပည့္ေမြး၊ အုပ္စုဖြြဲ႕သည့္ အေလ့အက င့္ဆိုးမ မးကုိျဖစ္ေပၚေစေၾကမင္းလည္း ေတြ႕ရ ိရသည္။ 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမ မ ပိုမိုေဝဝါးၿပ းတိတိက က  
ထုတ္ျပန္ထမးျခင္းမရ ိသျဖင့္ ျမနမ္မာိုႏင္ငံတဝ မ္း ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲရမတြင္ ကြြဲလြြဲခ က္မ မးစြမကို ေတြ႕ရ ိရသည္။ ယင္းရန္ပံုေငြ 
ာႏ စ္မ  ိးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း သ းျခမးဥပေဒျပဌမန္းထမးျခင္းမ  ိးမရ ိသျဖင့္ အကယ္၍ လမမည့္ေရြးေကမက္ပြြဲတြင ္အစိုးရေျပမင္းလြဲသြမး ပါက 
ယင္းရန္ပံုေငြမ မးကုိ ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ျခင္းရ /ိမရ  ိ မေသခ မေပ။ ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံအတြင္းရ ိ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြရနပ္ံုေငြမ မးအမးလုံးအတြက္ အေသးစိတ္က ၿပ း တရမးဝင္ေရးဆြြဲထမးေသမ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးရ ိရန ္ အလြန္ 
အေရးႀက းသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏ င့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မး 
အမးလုံး အတြက္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏ င့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးကုိ ေရးဆြြဲသတ္မ တ္ထမးရမည္။ အျခမးအေရးႀက းေသမ အခ က္မ မ 
ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲျခင္းာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ေနမက္ဆုံးအဆံံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အမဏမပိုင္မ မးာႏ င့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုထံတြင္ 
မရ  ိ ဟူေသမအခ က္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအတြက္ ေနမက္ဆုံး 
အဆံုးအျဖတ္သည္ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးထံတြင္ရ ိသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ေနမက္ဆုံး 
အဆံုးအျဖတ္မ မ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တြင္ရ ိေသမ္လည္း အုပ္ခ  ပ္ေရးက႑တြင္မရ ိပြဲ ဥပေဒျပ ေရးက႑ေအမက္တြင္ရ ိေနသည္။ 
ထို႔ေၾကမင့္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမ မးအမးလံုးသည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးဆိုေသမ တိက သည့္ နည္းပညမအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္ကုိ 
အတိအက လိုက္နမျခင္းမရ ိၾကေၾကမင္းေတြြ႕ရသည္။  

အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္ (National Community Driven Development Project (NCDDP)) ာႏ င့္ 
ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းအစ အစဥ္ (Village Development Plan (VDP)) တို႔မ မလည္း ပမမဏမေသးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ကနဥ းအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈအဆင့္တြင္သမရ ိၾကေသးေသမ္လည္း ရန္ပံုေငြစ မံခ က္မ မး 
ကိ ုအက ယ္အျပန္႔တိုးခ ြဲ႕တည္ေထမင္မည့္ အစ အစဥ္မ မးရ ိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မမာုိုႏင္ငံရ ိအျခမးေသမ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြ 
စနစ္မ မးာႏ င့့္မတူည ေသမအခ က္မ မ ၎တုိ႔တြင္ လိုအပ္ခ က္သတ္မ တ္ေဖမ္ထုတ္ေရးစနစ္မ မးသတ္သတ္မ တ္မ တ္ရ ိေနၿပ း ရန္ပံုေငြ 
စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္မ မးတြင္လည္း ကြြဲျပမးျခမးနမးေနျခင္းျဖစ္သည္။  

                                                           
1 ယခုသုေတသနတြင္အျခမးေသမ  ေဒသာၱႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုံေငြမ မးကိုလည္း ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ သို႔ရမတြင္၎တို႔သည္ ပထဝ နယ္ေျမအကန္႔ 
အသတ္ာႏ င့္သမေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပ း စ မံခန္႔ခြြဲမႈပုံစံမ မးမ မလည္း အစဥ္အလမ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုံေငြမ မးာႏ င့္ ကြမျခမးသည္။ အထက္တြင္ ေဖမ္ျပ ထမးေသမ 
ရန္ပုံေငြသံုးမ  ိးသည္ပင္လ င္ အဆိုပါတင္းက ပ္ေသမ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္္မ မးကို အျပည့္အဝလိုက္နမာိုႏင္ျခင္းမရ ိပါ။ အထူးသျဖင့္ ရန္ပုံေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ 
ေနမက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းတြင္ မရ ိေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ 



iii 
 

ရန္ပံုေငြမ မးသ းျခမးစ  ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းႀက းထြမးလမသည္ာႏ င့္အမ   ယင္းရန္ပံုေငြမ မးအခ င္းခ င္းေပါင္းစပည္ိႇာႏိႈင္းမႈရ ိရန္လည္း အေရး 
ႀက းလမသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ သ းျခမးစ ေပၚေပါက္ဖြံ႕ၿဖိ းလမၾကျခင္းျဖစ္ၿပ း ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးတစခ္ု၏ အခ င္းခ င္းတြြဲစပ္ေနေသမ 
အစိတ္အပိုင္းမ မးအျဖစ္ေပၚေပါက္လမၾကျခင္းမဟုတ္ေပ။ အက  ိးဆက္အေနာႏ င့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏အဝန္းအဝိုင္း 
သည္ အမ န္တကယ္က ယ္ျပန္႔ႀက းမမးလမေသမ္လည္း ယင္းတုိ႔ကိုစ မံခန္႔ခြြဲရမတြင္မ ူ တစ္ေက မင္းတစ္ဂါထမျဖစ္ေနၿပ း ပိုမိ ု
ဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုး ႀက းမမးလမေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သ းျခမးရန္ပံုေငြမ မးအတြက္ သ းျခမးစ မံခန႔္ခြြဲမႈစနစ္မ မးကုိထမးရ ိ  
ျခင္းေၾကမင့္ လိုအပ္ခ က္ ေဖမ္ထုတ္ရမတြင ္ထပ္ေနျခင္းမ မးကုိျဖစ္ေစၿပ း ေဒသေခါင္းေဆမင္မ မး အတြက္လည္း မလိုလမးအပ္ေသမ 
စ မံခန္႔ခြြဲမႈဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုး မ မးကုိျဖစေ္စသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ာႏိုင္ငံေရးအရျဖစာို္ႏင္ေခ ရ ိပါက မတူည ေသမ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ 
အမးလုံးကို စုစည္းထမးာုိႏင္မည့္ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္မႈစနစ္မ မးာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္တည္ေဆမက္ပံုမ မး ေပၚထြက္လမေစရန ္
တြန္းအမးေပးေဆမင္ရြက္သင့္္သည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မးကိ ုဘတဂ္ ကေ္ထမကပ္ံေ့ပးသည့္ စနစ ္

သုေတသနေတြ႕ရ ိခ က္မ မးအရ သက္ဆိုင္ရမ ဝန္ႀက းဌမနာႏ င့္ ဌမနမ မး၏ ဘတ္ဂ က္ေအမက္တြင္ရ ိၿပ း ယင္းတုိ႔၏ စ မံအုုပ္ခ  ပ္မႈကို 
ခံရေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး ‘ရန္ပံုေငြ’ အမ မးအျပမးရ ိေနေၾကမင္း ေလ့လမေတြ႕ရ ိရသည္။ ၎တုိ႔အနက္မ အမ မးအျပမးသည္ တစ္ျပည္လုံး 
တြင္မတည္ရ ိပြဲ စ မံခန္႔ခြြဲမႈမ မလည္း သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀက းဌမန၏ ဌမနတြင္းစ မံခန္႔ခြြဲမႈသမ ျဖစေ္နေလ့ရ ိသည။္ ယင္းအမ  ိးအစမးမ  ရန္ပံုု 
ေငြပမမဏအတန္အသင့္ႀက းမမးၿပ း တစ္ျပည္လုံးတြင္ ပ ံ႕ာႏ ံ႔ေတြ႕ရ ိရေသမ ရန္ပံုေငြာႏ စ္မ  ိးမ မ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရး  
ဥ းစ းဌမနလက္ေအမက္ရ ိ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပံုေငြာႏ င့္ သမဝါယမဝန္ႀက းဌမနလက္ေအမက္ရ ိ စိုက္ပ  ိးစရိတ္ေခ းေငြအစ အစဥ္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြာႏ စ္မ  ိးစလံုးမ မ ေက းရြမအဆင့္ေနျပည္သူမ မးအတြက္ ေခ းေငြအရင္းအျမစမ္ မးသမျဖစ္ၿပ း ေက းလက္ 
ဖြ႕ံၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြမဟုတ္ေခ ။ ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးဟူသည္ ့ တင္းက ပ္ေသမ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုုခ က ္ာႏ င့္ အတိအက မကိုက္ည ေသမ္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေပၚ သက္ေရမက္မႈႀက းႀက းမမးမမးရ ိာုိႏင္ၿပ း ေက းရြမာႏ င့္ 
ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ဥ းေဆမင္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ စ မံခန္႔႔ခြြဲမႈဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုး အပိုထပ္ေဆမင္းေပးျခင္းလည္း ျဖစသ္ည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မးအတြက ္ရနပ္ံုေငြစ မခံန္႔ခြြဲမႈႈအဖြြဲ႕မ မးာႏ င့္ ေဒသလိအုပခ္ ကဆ္နး္စစေ္ဖမ္ထတုျ္ခငး္ 

အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္ာႏ င့္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းအစ အစဥ္တို႔မ အပ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ေဒသာႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ (တရမးဝင္သတ္မ တ္ေပးထမးျခင္းမရ ိေသမ္လည္း) စ မံခန္႔ခြြဲြဲေနေသမအဖြြဲြဲ႕အစည္းမ မ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ  ျဖစ္သည္။2 ယင္းကုိ ေက းရြမအုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ က အေထမက္အကူျပ ေပး 
သည္။ အခ  ိ႕ေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကိ ု စ မံခန္႔ခြြဲရန္အတြက္ သ းျခမးဖြြဲ႕စည္းေပးထမးေသမ ေကမ္မတ မ မးလည္းရ ိ 
ေသးသည္။ သို႔ေသမ ္ယင္းတုိ႔၏ေကမ္မတ ဝင္မ မးတြင ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ဝင္မ မး ျပန္ပါေနတတ္သည္။ ၿမိ ႕နယ ္
ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုအဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးသည္ ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္မ မးကုိ မည္ကြဲ့သို႔ေဖမ္ထုတ္သင့္ 
ေၾကမင္း အတိအက အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈႈမ မးမရ ိေသမ္လည္း ရပရ္ြမလူထု၏ သေဘမထမးမ မးကုိ တိုက္႐ုံးိုက္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေက းရြမအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးမ  တစ္ဆင့္ရယူျခင္းစသည္တို႔႔ကုိ က င့္သံုးေလ့ရ ိသည္။  

ရပ္ရြမအတြင္းရ  ိလူတစ္ဥ းခ င္းစ ာႏ င့္ အုပ္စုမ မးသည္ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးသုုိ႔ မိမိတို႔ 
၏လုိအပ္ခ က္မ မးကုိ စမရင္းျပ စုတင္ျပရသည္။ ယင္းအဖြြဲ႕အစည္းာႏ စ္ခသုည္မၾကမခဏဆိုသလိုအခ င္းခ င္းလက္တြြဲေဆမင္ရြက္ေလ့ 
ရ ိၿပ း လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ စ မံခ က္အဆိုျပ လႊမပံုစံေျပမင္းလြဲေရးသမးရသည္။ ထို႔အျပင ္ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၊ ာႏိုင္ငံေရး 
ပါတ မ မးာႏ င့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္စသည္တုိ႔၏အကူအည ျဖင့္ ရပ္ရြမလူထုကုိယ္တုိင္ေရးဆြြဲတင္ျပေသမ အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ 
လည္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရသည္။ ယင္းသည ္ထပ္ျပန္တလြဲလြဲေဆမငရ္ြက္ရေသမ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ချုဖစၿ္ပ း၊ ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္တိုင္ပင္ၿပ း 
မ ေဆမင္ရြက္ရေလ့ရ ိသည္။ အဆံုးသတ္ရည္ရြယ္ခ က္မ မ ၿမိ ႕နယ္အဆင့့္စုေပါင္းစ မခံ က္အဆိုျပ လႊမတစ္ေစမင္ ျဖစ္လမေရးပင္ျဖစ ္
သည္။ 

ယင္းသုိ႔ လိုအပ္ခ က္ေလ့့လမေဖမ္ထုတ္သည့္ျဖစ္စဥ္ရ ျိခင္းမ မ အစေကမင္းျခင္းျဖစ္ေသမ္လည္း ျဖစ္စဥမ္ မ တသမတ္တည္းပံုေသ 
မဟုတ္ေနပြဲ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မ တ္ရမတြင္ ရပ္ရြမလူထုတက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ျခင္းလည္း အမးနည္းသည္။ ထို႔႔ေၾကမင့္ ရန္ပံုေငြ 

                                                           
2 ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ သည္ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းျဖစ္စဥ္မ မးတြင္ အေရးႀက းေသမအခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနတတ္သည္။ သုိ႔ေသမ္လည္း 
ၿမိ ႕နယ္အလုိက္ကြြဲျပမးျခမးနမးသည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ သည္ ျပည္သူ လိုအပ္ခ က္ကိုဆံုးျဖတ္ၿပ း 
ဥ းစမးေပးအဆုိတင္သြင္းလႊမကို ေရးဆြြဲသည္။ ၿမိ ႕နယ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ သည္ ၿမိ ႕ျပအတြင္းမ မရ ိေသမ စ မံကိန္းမ မးထပ္မသြမးေစရန္ 
ဥ းစမးေပးစ မံခ က္အဆုိတင္သြင္းလႊမကို ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။ 



iv 
 

အမ  ိးမ  ိး၏ အသံုးျပ ပံု၊ အဆိုျပ လႊမစ စစ္ေရြးခ ယ္သည့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ာိုႏင္ေစမည့္ စနစ္တက  
တည္ေထမင္ထမးေသမ စနစမ္ မး၊ အခြင့္အလမ္းနိမ့္ပါးသူမ မး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက ္ သ းျခမးအစ အမံမ မးစသည္တုိ႔ကို 
ရပ္ရြမလူထုပိုမိ ု နမးလည္သေဘမေပါက္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ပါက လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္သည့္စနစ္ ပိုမိုတုိးတက္ေကမင္းမြန ္
လမာႏုိင္သည္။ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္တြင္ေရးဆြြဲက င့္သံုးေနေသမ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမ မ 
စံနမူနမေကမင္းမ မးျဖစ္လမာိုႏင္ သည္။ 

ဘ႑မေရးက႑ ဗဟိခု  ပက္ိုငုမ္ႈေလ  မခ့ ေရးအေပၚ ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး၏ သကေ္ရမကမ္ႈ 

လက္ရ ိအခ ိန္အထိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးန င့္ ယင္းတုိ႔ကို ဘ႑မေငြေထမက္ပံ့သည္ ့ စနစမ္ မးသည္ တရမးဝင္အတိအက  
သတ္မ တ္ေခၚဆိုပါက ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအေပၚ သက္ေရမက္မႈမရ ိသေလမက္္နည္းပါးသည္။ ပထမ 
အခ က္မ မ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္စုစုေပါင္းအစိုးရအသံုးစရိတ္ာႏ င့္ ာိႏႈင္းယ ဥ္လ  င္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ပမမဏမ မ နည္းပါးေသမ 
ေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ က္မ မ ယင္းရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အၿပ းသတ္အဆံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ  ပ္ 
ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မး၏လုပ္ပိုုင္ခြင့္အျပင္ဘက္တြင္ ရ ိေနေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။  

အခ  ိ႕ေသမေဒသမ မးတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခ ိန္မ စၿပ း ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ ပမမဏ သိသိသမသမ တိုးတက္မ မးျပမး 
လမသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ သို႔ရမတြင္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးက ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အစိုးရအသံုးစရိတ္၏အမ မးစုျဖစ္ေနျခင္းမ မ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ လက္ရ ိအေနအထမးာႏ င့္ၾကည့္လ  င္ မလိုလမးအပ္သလုိ အက  ိးေက းဇူးလည္း မမ မးလ ျပန္ေခ ။ ယင္းတုိ႔၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မ မ ေသးငယ္ေသမ ရပ္ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ ကမ္ မးအတြက္ ရန္ပံုုေငြမ မးကုိ အလ င္အျမန္ခ ထမးေပးရန္သမ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့့္ ယင္းတုိ႔႔သည္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးာႏ င့္ ဝနႀ္က းဌမနမ မးမ ေဆမင္ရြက္သည့္ စ မံခ က္ႀက းမ မးာႏ င့္ လိုက္ေလ မ 
ည ေထြျဖစ္ရန္သမလုိအပ္ၿပ း ထိုစ မံခ က္ႀက းမ မးကုိ အစမးထုိးျခင္းမျဖစရ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ း ေရးရန္ပံုေငြမ မး၌ ယင္းတုိ႔၏ 
ဘ႑မေရးအရသက္ေရမက္မႈထက္ ပိုမိုႀက းမမးေသမ အျခမးသက္ေရမက္မႈမ မးလည္း ရ ိသည္။ ေကမင္းမြန္စြမ စ မံေရးဆြြဲၿပ း 
စစ္မ နေ္သမလူထုပါဝင္မႈအေပၚ အေျခခပံါက ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္ အစိုးရ အၾကမး အျပန္အလ န ္ 
ယံၾုကည္မႈကိတုည္ေဆမက္ေပးာုိႏင္သည္။ ထိုအခ က္သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစမးခြဲ့ရေသမေဒသမ မးစြမ ရ ိေနသည့္ ျမန္မမာုိႏင္င ံ
ကြဲ့သို႔ေသမ ာႏုိင္ငံမ မးတြင ္ အလြန္အေရးႀက းသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ ရည္မ န္းခ က္ပန္းတိုင္မ မ 
စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြပမမဏတိုးေရးမဟုတ္ေစရပြဲ လူထုအသိပညမျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ေရး၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးာႏ င့္ 
ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးမ မးတြင္ ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိ ုျမႇင့္တင္ျခင္းစသည္တို႔႔အတြက္သမ ျဖစ္သင့္္သည္။ 

ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအေပၚသက္ေရမက္မႈကို စဥ္းစမးတုိင္းတမရမတြင ္ ရန္ပံုေငြမ မးအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ   
ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေလ့ရ ိသည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမ အစ အစဥ္မ မးသတ္မ တ္ရမတြင္ 
ရပ္ရြမလူထုန င့္ ၿမိ ႕နယ္အမဏမပိုငမ္ မးကုိ ဘ႑မေရးအရ ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုု္င္ခြင့့္ပိုေပးထမးသင့္သည္။ ထိုေၾကမင့္ ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲျခင္း 
ဆိုင္ရမ အၿပ းသတ္အဆံုးအျဖတ္ကုိ ၎တုိ႔အမးေပးအပ္ထမးသင့္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ တရမးဝင္သတ္မ တ္ထမးျခင္း 
မဟုတ္ေသမ္လည္း ၿမိ ႕နယ္အမ မးအျပမး၌ ထိုသုိ႔အၿပ းသတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးထမးသည္ကို ေတြ႕ာႏုိင္သည္။ ရန္ပံုေငြမ မး 
စ မံခန္႔႔ခြြဲရမတြင ္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ အုုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးက အေရးအပါဆံုးအခန္းက႑၌ ရ ိေနၾကသည္။ 
အလမးတူပင္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ေကမ ္ မတ မ မးသည္လည္း စ မခံ က္မ မးကုိ ေဖမ္ထုတ္ေရြးခ ယ္ာႏုိင္ၾကၿပ း အထက္အဆင့္ 
အစိုးရအရမရ ိမ မးက ျပင္ဆင္ေျပမင္းလြဲမႈမ မးစြမ မလုပ္ေတမ့ပြဲ စ မံခ က္မ မးကုိခြင့္ျပ ေပးသည့္ အေျခအေနမ မးလည္း အမ မးအျပမး 
ေတြ႕ျမငရ္သည္။ သို႔ရမတြင ္အျမြဲတမ္းထုိသို႔႔ျဖစ္ ေနမည္ဟု အမမခံခ က္မရ ိပြဲ အထက္အဆင့္အစိုးရအရမရ ိမ မးသည္ ရန္ပံုေငြမ မးကုိ 
၎တုိ႔သင့္ေလ မ္သည္ဟုယူဆေသမေနရမ မ မးသုိ႔ လႊြဲေျပမင္းခ ထမးေပးပိုင္ခြင့္ရ ိေနသည္။  

ထို႔ေၾကမင့္ လက္ရ ိအခ ိန္အထိဆုိရေသမ္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ အစိုးရ 
အသံုးစရိတ္ဆုံးျဖတ္သုံးစြြဲခြင့္ႀက းႀက းမမးမမးကုိ တရမးဝင္ေပးအပ္ထမးျခင္းမရ ေိသမ္လည္း ရပ္ရြမလိုိအပ္ခ က္မ မး ေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏ င့္ 
ဥ းစမးေပးစ စဥ္ျခင္းတို႔တြင္မ ူ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိငု္ခြင့္က ယ္ျပန္႔စြမေပးအပ္ထမးသည္ဟု ဆိုာႏုိင္သည္။ ဤ႐ုံးႈေထမင့္မ ၾကည့္ပါက 
ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဘ႑မေရးက႑ထက္စမလ  င္ အုပ္ခ  ပ္ေရးက႑မ  ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈ ေလ  မ့ခ ေရးကို ပိုမိုအမးေပး 
ရမ ေရမက္သည္ဟုသံုးသပ္ာႏုိင္သည္။ ယင္းအခ က္ကုိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးက ဘ႑မေရး က႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရး 
ကိ ုအတိအက တရမးဝင္မဟုတ္ပြဲ သက္ေရမက္မႈရ ိေနသည္ဟူေသမ အခ က္ာႏ င့္ ာႏိႈင္းယ ဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ  ပ္ေရး 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးသည္ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ဥ းစမးေပးသတ္မ တ္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ မး ခြြဲေဝေပး ျခင္းာႏ င့္ စ မံခ က္မ မးကုိ ေစမင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္းတို႔ာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း သင့္ေလ မ္ေသမစြမ္းေဆမငရ္ည္မ မး ရ ိေနၾကၿပ းျဖစ္သည္။ အလြတ္တမ္းဆိုရေသမ ္



v 
 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြမ မးသည္ အတိုင္းအတမနည္းပါးေသမ္လည္း ဘ႑ေရးက႑ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ မ့ခ ေရးအေပၚ 
သက္ေရမက္မႈရ ိသည္ဟ ု ေျပမာိုႏင္သည္။ ရန္ပံုုေငြစ မံခန္႔ခြြဲြဲမႈပံုစံံမ မးဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းလမသည္ာႏ င့္အမ   ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ  ပ္ေရး 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မးကိ ု ယင္းရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတသ္က္ၿပ း အျပည့္အဝ ဆံုးျဖတ္ေဆမင္ရြက္ခြင့္ရ ိလမေစရန္ 
ခြင့္ျပ ေပးသင့္သည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ပမမဏေသးငယ္ေသမ္လည္း ဘ႑မေရးက႑ 
ဗဟိုခု  ပ္ကိုင္မႈ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြမးေနေသမ ရန္ပံုေငြ စနစမ္ မးျဖစ္လမာ္ိုႏင္သည္။ လက္ရ ိရန္ပံုေငြအမ  ိးမ  ိးကို ၿမိ ႕နယ္အမဏမပိုငု္မ မးာႏ င့္ 
ေကမ္မတ မ မး စ မံခန္႔ခြြဲရမမ  ရရ ိလမေသမ သင္ခန္းစမမ မးသည္ အနမဂတ္တြင္ျဖစ္လမာ္ုိႏင္ေသမ ပိုမိုအေရးပါသည့္ ဘ႑ေရးက႑ 
ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးလုပ္ငန္းမ မး ေပၚထြန္းလမေရးကို လမ္းခင္းေပးၿပ း အေတြ႕အႀကံ ေကမင္းမ မးအျဖစ္လည္း အသံုးဝင ္
ာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အပိငုး္တစ ္- နဒိါနး္  

သမၼတဥ းသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အစိုးရလုပ္ငန္းေဆမင္တမမ မးအမးလုံးာႏ င့္ အက  ံးဝင္သက္ဆိုင္ေသမ ရည္မ န္းခ က္ႀက းမမးသည့္ 
ျပ ျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းစဥမ္ မးကုိ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ ထိုျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးာႏ င့္ ၂ဝဝ၈ ခုာႏ စ္ 
ဖြြဲ႕စည္းအုပ္ခ  ပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတို႔႔သည္ အင္စတ က  းရ င္းအသစ္မ မးစြမကုိေပါက္ဖြမးလမေစၿပ း ျမင္သမထင္ရ မးေသမ ဥပမမမ မးမ မ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မး၏ ဥပေဒျပ လႊတ္ေတမ္မ မးာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့့္ရ ိေကမ္မတ အမ  ိးမ  ိးတို႔႔ပင္ျဖစ္သည္။ အက  ိးဆက္ 
အေနာႏ င့္ အစိုးရသည္ အင္စတ က  းရ င္းမ မး အေျခမတည္ေသးပြဲ လႈပ္ရ မးေျပမင္းလြဲျဖစ္ထြန္းမႈအမ မးအျပမးရ ိေသမ အေျခအေန 
တစ္ရပ္ကိ ု ျဖတ္သန္းေနသည္။ မည္သည့့္အဖြြဲ႕အစည္းက မည္သည့္လုပ္ငန္းတမဝန္ကိုေဆမငရ္ြက္မည္ာႏ င့္ပတ္သက္၍လည္း 
မေရရမမႈမ မးစြမကိ ု ႀကံ ေတြ႕ေနရသည္။ ဝန္ႀက းဌမနမ မး၊ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးာႏ င့္ ဗဟိုအစိုးရ၏လုပ္ပိုုင္ခြင့္ 
အမ မးအျပမးမ မ ထပ္တူက လ က္ရ ိသည္။ အလမးတူပင္ စနစ္တက သ းျခမးတမဝန္သတ္မ တ္ေပးထမးမႈမရ ိျခင္းေၾကမင့္ ၿမိ ႕နယ ္
အဆင့္ေကမ္မတ အမ မးအျပမးမ မလည္း အဆက္အစပ္မရ ိေသမ လုပ္ငန္းရပ္အမ မးအျပမးကုိ ထမ္းေဆမင္ေနၾကရသည္။ 
ထိုေကမ္မတ  မ မးသည္ တၿပိ င္နက္တည္းမ မပင ္ အစိုးရအုပ္ခ  ပ္ေရးယာၲႏရမးအဆင့္ဆင့္ၾကမး၌ ၎တုိ႔၏သ းျခမးရပ္တည္မႈ 
ကိုယ္ပိုင္နယ္ပယ္မ မး ကိုလည္း ရယူရန္ႀကိ းပမ္းေနၾကရသည္။3 

ထုိသုိ႔မေရရမ႐ုံးႈပ္ေထြးေသမ အင္စတ က  းရ င္းဆိုင္ရမဝန္းက င္အတြင္း၌ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ 
အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးသည္ မၾကမေသးမ ကမ  စတင္တည္ေထမင္ထမးခြဲ့ေသမ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကိ ုစ မံခန္႔ခြြဲရန္ 
တမဝန္ေပးအပ္ျခင္းခၾံကရသည္။ ျမန္မမအစိုးရ4သည္ ယခင္ကလည္း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ အလမးသ႑မန္တူေသမ 
ရန္ပံုေငြ မ မးကုိ စ မံခန္႔ခြြဲဖူးေသမ္လည္း ယင္းတုိ႔ကိုယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဗဟိုုခ  ပ္ကိုင္လမ္းၫႊန္မႈမ မးျဖင့္ အဓိက 
ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ျခင္း သမျဖစ္သည္။ လက္ရ ိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးမ မမ ူရပ္ရြမလူထုပါဝင္မႈပိုုမိုျမင့္မမးၿပ း ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေသမ စ မံကိန္းေရးဆြြဲြဲျခင္းာႏ င့္ ဘ႑ေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းတို႔ကုိ ဥ းတည္သည္ဟုဆုိကမ ႀကိ ဆိုအမးေပးမႈမ မး 
ကိုခံရသည္။ 

သ အုိရ အမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ တိုက္႐ုံးိုက္က္ုုိင္တြယ္ေဆမင္ရြက္ခြင့္ေပး ျခင္းအမးျဖင့္ 
ေဒသာၲႏရအစိုးရမ မး၏ ဘ႑မေရးအရ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ပိုငခ္ြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုာႏုိင္သည္္။ ၎တုိ႔သည္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ာႏ င့္ ဗဟိုုအဆင့့္တို႔၌ရ ိေနၾကေသမ ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ ႐ုံးႈပ္ေထြးမ မးျပမးေသမ ျဗ ႐ုံးိုကရက္တစ္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးကုိ 
ေရ မင္လ မးၿပ း ရန္ပံုေငြမ မးအလ င္အျမန္စ းဆင္းာုိႏင္ေစရန္ေဆမငရ္ြက္ေသမ စနစ္မ မးျဖစ္သည္ဟု ႐ုံးႈျမငာ္ႏုိ္င္သည္။ လက္ရ ိအစိုးရ၏ 
လူထုဗဟိုျပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင္န္းစဥ္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေနျခင္းကလည္း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးေပၚေပါက္လမေစေရး 
အတြက္ အဓိကတြန္းအမးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ‘လူထုဗဟိုျပ ’ အယူအဆသည္ ၂ဝ၁၁ ခုာႏ စ္တြင္ က င္းပခြဲ့ေသမ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ  မ့ခ ေရးဗဟိုေကမ္မတ အစည္းအေဝး၌ သမၼတဥ းသိန္းစိန္ေျပမၾကမးခြဲ့ေသမ သမုိင္းဝင္မိန္႔ခြန္းတြင္ထင္ဟပ္သလုိ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ 
‘လူမႈစ းပြမးျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရး မူေဘမင္မ မး’ တြင္လည္း ထည့္သြင္းေဖမ္ျပပါရ ိသည္။ 

သေုတသန အေျခခာံႏ င့္ နညး္နမ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင ္ လူသိအမ မးဆုံံး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးမ မ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရး 
ရန္ပံုေငြတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အျခမးလူသိမမ မးေသမ ရန္ပံုေငြအမ  ိးအစမးမ မးလည္းရ ိေသးေသမ္လည္း ၎တုိ႔မ မ ပမမဏနည္းပါးလြန္း 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ာႏုုိင္ငံလံုးတြင္ က ယ္က ယ္ျပန္႔႔ျပန္႔ေဆမင္ရြက္မႈမရ ိျခင္းတို႔ေၾကမင့္ အေသးစိတ္ထည့္သြင္းေဆြးောႏြးမည္မဟုုတ္ 
ပါ။ အလ  ရ င္မ မးက ရန္ပံုေငြြခ ထမးေပးေသမ ေငြလုံးေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြမ မးျဖစ္သည့္ ကမၻမ့ဘဏ္၏ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမ 
အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္မ မလည္း စတင္အသက္ဝင္ကမစသမရ ိေနေသးသည္။ ျမနမ္မာုိႏင္ငံအတြင္း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးတုိးတက္မ မးျပမးလမေနေသမ္လည္း ၎တုိ႔၏ စ မံခန္႔ခြြဲမႈာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနမ မးမ မမူ မေတြ႕ရ 

                                                           
3 ဒ မုိကရက္တစ္စနစ္၌ ေဒသာၲႏရအစုိးရအဆင့္ တစ္ခုအျဖစ္သတ္မ တ္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပုိင္ အခြန္ေကမက္ခံျခင္း၊ ကိုယ္ပုိင္အသံုးစရိတ္ကိုစ မံခန္႔ခြြဲျခင္း ာႏ င့္ 
သင့္ေလ မ္ေသမ ကိုယ္စမးလ ယ္မ မးအမး ေရြးေကမက္ျခင္းစေသမ အရည္အခ င္းမ မးာႏ င့္ ျပည့္စုံရန္လိုသည္ဟု သတ္မ တ္သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံရ ိ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရး 
တြင္မူ ၿမိ ႕နယ္မ မးကို လုပ္ပုိင္ခြင့္မ မးစြမအပ္ာႏ င္းထမးေသမ္လည္း ၎တို႔ကို အုပ္ခ  ပ္မႈဌမနခြြဲမ မးဟုသမေခၚာိုႏင္ၿပ း အျပည့္အဝ ေဒသာၲႏရအစုိးရမ မးမဟုတ္ေခ ။ 
4 အမည္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္၍- ၁၉၈၉ ခုာႏ စ္တြင္ ာိုႏင္ငံေတမ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖြြဲ႕အစုိးရသည္ ာုိႏင္ငံ၏အမည္အပါအဝင္ အဓိက 
အက ဆံုးေနရမမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အဂၤလိပ္အေခၚအေဝၚမ မးာႏ င့္ စမလံုးေပါင္းမ မးကိုျပင္ဆင္ခြဲ့ပါသည္။ ယခုစမတမ္းတြင္သံုးစြြဲထမးေသမ အမည္မ မးမ မ 
ထုိစဥ္ကအသစ္ျပင္ဆင္ထမးသည့္အတိုင္း သံုးစြြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုထက္ေရ းက ေသမကမလမ မးအတြက္မူ လူသံုးအမ မးဆံုးအသံုး အာႏႈန္းမ မးကုိ သံုးစြြဲထမးပါသည္။ 
ျမန္မမအေခၚအေဝၚမ မးအမး အဂၤလိပ္စမလံုးေပါင္းရမတြင္ အမ မးအမ န္အျငင္းပြမးမႈမ မးာႏ င့္ လံုးဝပတ္သက္ျခင္း မရ ိေၾကမင္း အသိေပးလိုပါသည္။ 
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သေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္၍ အေကမငအ္ထည္ေဖမ္သည့္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ တမဝန္ဝတၱရမးမ မး၊ 
ေစမင့့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ မး၊ ရန္ပံုေငြခ ထမးရန္စ မံခ က္မ မးကုိ ေရြးခ ယ္သည့္ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မး၊ အစ ရင္ခံျခင္းဆိုင္ရမ စည္းမ ဥ္း 
မ မးာႏ င့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးာႏ င့္ ဝယ္ယူမႈႈဆိုင္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးအမးလုံးကို ရ င္းလင္းစြမသိျမင္ရျခင္းမရ ိပါ။ ထို႔အျပင ္ရန္ပံု 
ေငြမ မးကုိ မည္သုိ႔ခြြဲေဝခ ထမးသည္ာႏ င့္ပတ္သက္ေသမ သတင္းအခ က္အလက္မ မးမ မလည္း အကန္႔အသတ္ာႏ င့္သမရ ိေနသည္။ ထို႔ 
အျပင ္ရန္ပံုေငြြမ မးကုိ ာႏုိင္ငံေရးအက  ိးစ းပြမးအတြက္အသုံးခ မည္ကုိ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ မးမ မလည္း တစ္ေန႔တျခမးတုိးပြမးလ က္ရ ိသည္။  

ထိုပန္းတိုင္ကိ ုေပါက္ေျမမက္ရရနအ္တြက္ ယခုသုေတသနတြင္ ေအမက္ပါရည္ရြယ္ခ က္ေလးရပ္ကို ခ မ တ္ထမးသည္။ 

၁။ အျခမးာိုႏင္ငံမ မး၏ အေတြ႕အႀကံ မ မးကုိ ကိုးကမးၿပ း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကိ ုမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ က္အတြက္ အဓိက 
အသံုးျပ သည္၊ မည္သုိ႔ စ မံခန္႔ခြြဲသည္ာႏ င့္ မည္သည္ ့အမးနည္းခ က္၊ အမးသမခ က္မ မးရ ိေနသည္ကို သံုးသပ္ေဆြးောႏြးရန ္

၂။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင ္ လက္ရ ိရ ိေနေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ဘ႑မေငြေထမက္ပံ့ေပးသည့္ စနစ္မ မးအေၾကမင္း 
ၿခံ ငံုသံုးသပ္ ေဆြးောႏြးရန္ 

၃။ ျမနမ္မာိုႏင္ငံတြင ္ရပ္ရြမလူူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ သတ္မ တ္ေဖမ္ထုုတ္ၿပ း ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ယင္းတို႔ကိုကုိက္ည  
ေအမင္ေဆမင္ရြက္ေပးေနသည့္ လက္ရ ိစနစ္မ မးအေၾကမင္းကုိ ေဆြးောႏြးေဖမ္ျပရန္ာႏ င့္ 

၄။  ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဘ႑ေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအေပၚ မည္သုိ႔သက္္ေရမက္ေစ 
သည္ကိ ုဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္တို႔ျဖစသ္ည္။ 

ယခုအစ ရင္ခံစမအတြက ္ အဓိကသုုေတသနလုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀက းေလးခုတို႔႔သုိ႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က သြမးေရမက္ 
ေလ့လ့မခြဲ့သည္။ ထိုျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးသည္ သက္ဆိုင္ရမအစိုးရ၏ အုပ္ခ  ပ္ေရးစြမ္းေဆမင္ရည္၊တိုင္းရင္းသမးလူမ  ိးစုမ မး 
ပါဝင္ဖြြဲ႕စည္းမႈ၊ ရမသ ဥတုာႏ င့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက မင္းမႈပံုစံံမ မး အခ င္းခ င္းကြြဲျပမးျခမးနမးၾကသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လက္လ မ္းမ ၿပ း 
လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသမအခါမ မးတြင္ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းအဆင့္5 အစိုးရ တမဝန္ရ ိသူမ မးကုိ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမ မး ျပ လုပ္ခြဲ့သည္။ သို႔ရမတြင္ ေလ့လမဆန္းစစ္မႈအမ မးစုကို ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးအမး 
ျပ လုပ္ခြဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသနအတြင္း လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မးာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ဌမနဆိငု္ရမမ မး၊ ဝန္ႀက းဌမနမ မးမ  
တမဝန္ရ ိသူမ မးာႏ င့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမနး္မႈ ၂၈ ႀကိမ္အျပင္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းေလးခုာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စနုယ္ေျမအတြင္းမ  ၿမိ ႕နယ ္
၈ခတုို႔မ  တမဝန္ရ ိသူမ မးာႏ င့္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးေဆမငရ္ြက္ခြဲ့သည္။6 ဥ းတည္္အုပ္စုေဆြးောႏြးပြြဲမ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ 
ၿမိ ႕နယ္ခြြဲအဆင့္ ေကမ္မတ မ မးမ  အဖြြဲ႕ဝင္မ မးျဖင့္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ အခ  ိ႕ေသမ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းကိုယ္စမးလ ယ္မ မးကို 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈျပ လုုပ္ခြဲ့ေသမ္လည္း ယခုသုေတသန၏ အဓိကရည္ရြယ္ရင္းမ မ ရန္ပံုေငြမ မးအသံုးျပ ပံုာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစမ္ မးကို 
ေလ့လမရန္သမ ျဖစၿ္ပ း ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လူထုအျမင္ာႏ င့္ ဗဟုသုတမ မးကုိ သိရ ိရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ 
ေအမက္ေဖမ္ျပပါဇယမး - ၁ တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးာႏ င့္ ၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရမ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းမ မးစမရငး္ကိုေဖမ္ျပထမး သည္။ ေလ့လမခြဲ့ေသမ ျပည္နယ/္တိုင္းတစ္ခုခ င္းစ တြင္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုအမး 
အေသးစိတ္ေလ့လမရန္ေရြးခ ယ္ၿပ း ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တြင္ အခ င္းခ င္းခ ိတ္ဆက္ေနေသမ ရန္ပုံံေငြခ ထမးေပးမႈသေဘမသဘမဝမ မးကုိ 
ဖမ္းဆုပ္နမးလည္ာုုိႏင္ရန ္ရည္ရြယ္သည္။7 ထိုၿမိ ႕နယ ္မ မးကိ ုစမလံုးအေစမင္းျဖင့္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

  

                                                           
5 ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မးသည္ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တန္းတူျဖစ္ေသမ္လည္း သမုိင္းေနမက္ခံမ မးမ မမူ ကြမျခမးသည္။ ျပည္နယ္မ မး သည္ 
ေတမင္ထူထပ္ေသမနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလ  မက္ရ ိ တိုင္းရင္းသမးလူမ  ိးစုႀက းမ မးအဓိကေနထိုင္ေသမ ေနရမမ မးျဖစ္သည္။ ယင္းက တိုင္းဟု ေခၚေသမ 
တုိင္းေဒသႀက းမ မးမ မမူ ဗမမအမ မးစုေနထိုင္ေသမေဒသမ မးျဖစ္ၿပ း ာိုႏင္ငံ၏အလယ္ဗဟိုအန းတဝုိက္တြင္ရ ိၾကသည္။ အျခမးေသမ ေဒသ မ မးမ မ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀက းအတြင္းရ ိ နမဂကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ  ပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရ မ္းျပည္နယ္အတြင္းရ ိ ဓာုႏ၊ ပအို႔ဝ္၊ ပေလမင္၊ ကိုးကန္႔ာႏ င့္ ဝကိုယ္ပုိင္အုပ္ ခ  ပ္ခြင့္ရတိုင္းမ မးာႏ င့္ 
ကိုု္ယ္ပုိင္အုပ္ခ  ပ္ခြင့္ရအထူးေဒသေလးခုတို႔ျဖစ္သည္ (Nixon et al., 2013)။ 
6 လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈအမ မးစုကို ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ အစိုးရအရမရ ိမ မး (ေနျပည္ေတမ္) သို႔ ဆက္သြယ္ခြဲ့သည္။ ယင္းကိုျပည္ေထမင္စုနယ္ေျမ၊ ဟုသတ္မ တ္ၿပ း 
ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀက းမ မးာႏ င့္ အက  ံးမဝင္ေပ။ 
7 ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသအတြင္းရ ိ သင့္ေတမ္ေသမ တျခမးၿမိ ႕နယ္မ မးကိုလည္း ေလ့လမထမးပါသည္။ 



3 
 

 

ဇယမး- ၁။ ကြငး္ဆငး္ေလလ့မမႈေဆမငရ္ြကသ္ည့္ ေနရမမ မး 

ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀက း ၿမ ိ႕နယ ္
ဧရမဝတ  ဖ မပံု 

ပုသိမ္ 
ခ ငး္ ဟမးခါး 

ထန္တလန္ 
တနသၤမရ  ထမးဝယ ္

ေလမင္းလုံ 
ရနက္နု ္ တြံ႕ေတး 

ကြမ္းျခံကုန္း 

သင့္ေလ မ္ေသမ အစ ရင္ခံစမမ မး၊ ေဆမင္းပါးစမတမ္းမ မး၊ ဥပေဒမ မးာႏ င့္ အစိုးရစမရြက္္စမတမ္းမ မးကုိေလ့လမေသမ အစ ရင္ခံစမ/ 
စမတမ္းသုံးသပ္မႈကိုလည္း ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ ရန္ပံုေငြခြြဲေဝခ ထမးေပးမႈာႏ င့္ သံုးစြြဲြဲမႈဆိုင္ရမအခ က္အလက္မ မးကုိ ဘ႑မေရးာႏ င့္ 
အခြန္ဝန္ႀက းဌမနမ အဓိကရယူၿပ း လိုအပ္ပါက က န္ဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏ င့့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးမ လည္း ရယူခြဲ့ပါသည္။



4 
 

အပိငုး္ာႏ စ ္- အျခမးာိုႏငင္မံ မးရ  ိေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မးကိ ုၿခ ံငံုသံုးသပျ္ခငး္ 

အစဥ္အလမအမးျဖင့္ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈႀက းမမးေသမအစိုးရမ မးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြေထမက္ပံမ့ႈႈမ မးသည္ ဗ  ႐ုံးိုကေရစ အလႊမ 
အဆင့္ဆင့္ကိုျဖတ္သန္းၿပ း ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးထံသို႔ေရမက္ရ ိရနအ္တြက္ အခ ိန္မ မးစြမယူရေလ့ရ သိည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မး ဆို သည္မ မ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုထံသို႔တုိက္႐ုံးိုက္ေပးအပ္ေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြြေထမက္ပံ့မႈမ မးျဖစၿ္ပ း 
ရန္ပံုေငြလႊြဲ ေျပမင္းေပးရမတြင ္ပိုုမိုုလ င္ျမန္ၿပ းတိုက္႐ုံးိုုက္က ေသမ နည္းလမ္းကုိအသံုးျပ ျခင္းျဖစ္သည္။  

‘အင္ဒိုန းရ မးာိုႏင္ငံံတြင ္KDP အစ အစဥ္ေၾကမင့္ ပမမဏမ မးျပမးေသမဖြ႕ံၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ အမ  ိးသမးအဆင့့္မ  ေဒသာၲႏရအဆင့္ သို႔ 
အလ င္အျမန္တိုက္႐ုံးိုက္လႊြဲေျပမင္းေပးာႏုိင္ျခင္းသည္ ၁၉၉၇- ၉၈ တြင္ ထိုုအစ အစဥ္ကို စတင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ရျခင္း၏ 
အဓိကအေၾကမင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေရ ႕အမရ ဘ႑မေရးအက ပ္အတည္းျဖစ္ေသမ ကမလမ မးအတြင္း၌ပင ္ KDP သည္ က န္         
ဌမန ဆိုင္ရမ စ မံခ က္မ မးျဖစ္ေသမ စိုက္ပ  ိးေရး၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးစ မံခ က္မ မးာႏ င့့္ယ ဥ္လ  င္ ရန္ပံုေငြစ းဆင္းမႈကို ပ မ္းမ  ာႏ စ္ဆခန္႔ 
ပိုမိ ုလ င္ျမန္ေအမင္ ေဆမငရ္ြက္ေပးာႏိုင္ေၾကမင္းေတြ႕ရ ိရသည္’ 8 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိမ မးေသမအမးျဖင့္ တံတမးအငယ္စမးမ မးာႏ င့္ရြမခ င္းဆက္လမ္းမ မးကြဲ့သို႔ေသမ အရြယ္အစမး 
ေသးငယ္သည္ ့ ရပ္ရြမအေျချပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးကုိ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ့ရန္အတြက္ အသံုးျပ ေလ့ရ ိ္သည္။ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာႏ င့္ 
ေရေပးေဝေရးလုပင္န္းမ မးမ မလည္း အေတြ႕ရမ မးေသမ စ မံခ က္မ မးျဖစ္သည္။ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ း ေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ 
သက္ဆိုင္ရမက႑ အလိုက္လည္းျဖစ္ာုိႏင္သည္။ ဥပမမ ကေမၻမဒ းယမးာႏိုင္ငံရ  ိEducation Quality Improvement Project (EQIP) 
စ မံခ က္သည္ စမသင္ေက မင္း cluster ရပ္ရြမလူထုထံသို႔ ေငြလုံးေငြရင္းေထမက္ပံံ့ေငြမ မးတုိက္႐ုံးိုက္ေပးအပ္ေလ့ရ ိသည္။9 
အင္ဒိုန းရ မးာႏ င့္ အိာႏိၵယတုိ႔ကြဲ့သို႔ေသမာိုႏင္ငံမ မးတြင္မူ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ အစိုးရဘတ္ဂ က္၏ ပမမဏ 
ႀက းႀက းမမးမမးကုိ ရယူထမးၾကျခင္းမ မးရ ိသည္။ ထိုသုိ႔ ပမမဏမ မးျပမးျခင္းသည္ ေဒသာၲႏရစ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းာႏ င့္ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင္န္းမ မးေဆမင္ရြက္ာုိႏင္ရန္အတြက္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးကုိ ရန္ပံုေငြအမ မး အျပမးခ ထမးေပးသည့္ အခ က္ကုိလည္း 
ထင္ဟပ္လ က္ရ ိသည္။10 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဆ ေလ မ္စြမအစ အစဥ္ေရးဆြြဲၿပ း အေကမင္အထည္ေဖမ္ပါက အဆင့္ျမင့္အစုိးရအဖြြဲ႕အစည္းမ မး 
အတြက္အေသးစိတ္စ မံခန္႔ခြြဲရသည့္ ဝန္ထုုပ္ဝနပ္ိုးမ မးကုုိေလ  မ့ခ ေပးာႏုိင္ၿပ း တၿပိ င္နက္တည္းတြင္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ေဒသခံ 
လူထုအတြက္မူူ ရန္ပံုေငြမ မးကုိမညသ္ို႔စ မံခန္႔႔ခြြဲရသည္ကို လက္ေတြ႕ဆံုးျဖတ္ေဆမင္ရြက္ခြင့္ေပးျခင္းအမးျဖင့္ စြမ္းအမးျမႇင့္တင္ေပးရမ 
ေရမက္သည္။ သို႔ရမတြင္ ယင္းရနပ္ံုေငြမ မးကုိ အမ  ိးသမးအဆင့္ က႑စံုုစ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းမ မးေနရမတြင္ အစမးထုိးာႏိုင္သည္ဟူ 
၍ေတမ ့မ႐ုံးႈျမင္အပ္ေပ။ စ မံခ ကအ္ႀက းစမးမ မးကုိ ဌမနဆိုငရ္မမ မးာႏ င့္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးမ တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ရန္ပံုေငြခ ထမးေပးၿပ း 
စ မံေဆမငရ္ြက္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ စြမ္းေဆမငရ္ည္ျမင့္ေသမ အစိုးရအဖြြဲြဲ႕ 
အစည္းမ မးကုိ စြမ္းေဆမင္ရည္နိမ့္လမေစမည္ျဖစ္ၿပ း အမ  ိးသမးအဆင့့္စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းမ မးမ မလည္း ျဖစ္လမရန္အေၾကမင္းမရ  ိ
ေတမ့ေပ။ ထိုသုိ႔ စ မံခ က္ႀက းမ မးကုိ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္အစမးထုိးျခင္းအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ေဒသခံံျပည္ 
သူလူထုမ မလည္း ၎တုိ႔၏နည္းပညမစြမ္းေဆမင္ရည္အဆင့့္ာႏ င့့္လက္လ မ္းမမ ာုိႏင္ေသမ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ မးကို ခ မ တ္ေနရၿပ း မာုုိႏင္ဝန ္
ျဖစ္လမမညျ္ဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးတြင္ ေဒသာၲႏရအစိုးရမ မး၏ စြမ္းေဆမင္ရည္ာႏ င့္ လိုက္ေလ မည ေထြ 
ျဖစ္မည့္ ရန္ပံုေငြအရြယ္အစမးာႏ င့္ နည္းပညမခက္ခြဲ႐ုံးႈပေ္ထြးမႈပမမဏသမရ ိေစရန္ ရ င္းလင္းျပတ္သမးေသမ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မး 
ျပဌမန္းထမးရ ဖိို႔လုုိအပ္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြစ မံခ က္မ မးကုိ အရြယ္အစမးေသးငယ္ၿပ း လြယ္ကူ႐ုံးိုးရ င္းေအမင္သတ္မ တ္ 
ေပးထမးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံလူထုုအတြက္လည္း ဆာႏၵအေလ မက ္ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းာႏ င့္ လုပ္အမးေပးကူည ျခင္းနည္းမ မးျဖင့္ ဘ႑မေရး 
အရျဖစ္ေစ၊ ႐ုံးုပဝ္တ  ၊ လုပ္အမးအရျဖစ္ေစ စ မံခ က္တြင ္ထိထိေရမက္ေရမက္ထည့္ဝင္ာိုႏင္ေစမညျ္ဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔စ မံထမးရ ိျခင္း သည္ 
ရပ္ရြမလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုျမင့္မမးေစၿပ း အဂတိလုိက္စမးမႈႈအလမးအလမမ မးကုိလည္း ေလ  မ့ခ ေပးသြမးာႏုိင္သည္။ 
အလမးတူပင္ ရန္ပံုေငြကုိ စ မံံခ ကအ္မ မးအျပမးအတြက္ ခြြဲေဝသံုးစြြဲၿပ း ထိေရမက္မႈကိုလည္း က ယ္ျပန္႔ေစမည္ျဖစ္သည္။  

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး လည္ပတ္လုုပ္ကိုင္ရျခင္း၏အဓိကအေၾကမင္းမ မ ေဒသာၲႏရအစိုးရမ မးာႏ င့္ေဒသခံလူထုသည္ ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလိုအပ္ခ က္မ မးာႏ င့့္ပတ္သက္လ  င္ ဗဟိုအစိုးရထက္ပို၍ သိနမးလည္ဆ ေလ မ္မႈရ ိသည္ဟု 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 
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ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေဒသာၲႏရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ေဒသခံေကမ္မတ မ မးကုိ ရန္ပံုေငြမ မးမည္သိုု႔႔သုံးစြြဲမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ ္
သည္။ ထိုအေၾကမင္းေၾကမင့္ပင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးကုိ ‘ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရမ’ ရန္ပံုေငြမ မးဟုလည္း ၫႊန္းဆိုေခၚ 
ေဝၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရန္ပံုုေငြမ မးသည္ သမုိင္းအစဥ္အလမအမးျဖင့္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးတြင္ ဗဟိုဥ းစ းခ  ပ္ကိုုင္မႈအလြန္မ မးၿပ း 
ေဒသလုိအပ္ခ က္ကုိ ေကမင္းစြမတုန္႔ျပနေ္ဆမင္ရြက္ေပးျခင္းမျပ ာိုႏငခ္ြဲ့သည့္ ာႏိုင္ငံမ မးတြင္ ေအမင္ျမင္ရန္အလမးအလမေကမင္း 
သည္။ အလမးတူပင္ ပဋိပကၡလြနေ္ဒသမ မးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ ခြြဲေဝခ ထမးေပးရမ၌လည္း ထိေရမက္ေသမစနစ္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ သိသမေသမႁခြင္းခ က္တစ္ခုမ မ ထိုုအေျခအေနတြင ္ ရနပ္ံုေငြမ မး၏ အေကမင္းဆုံးအက  ိးျဖစ္ထြန္းမႈ အနည္းာႏ င့္အမ မး 
ထိခိုက္သည္ဟူေသမ အခ က္ျဖစသ္ည္။11 

ဖြံ႕ၿဖိ းဆြဲာိုႏင္ငံမ မးတြင္ အစိုးရရနပ္ံုေငြမလံုေလမက္မႈအၿမြဲျဖစ္ေလ့ရ ရိမ တစ္ာ္ုိႏင္ငံခ င္းအလ  ရ င္မ မးာႏ င့္ ကမမၻ႔ဘဏ္ကြဲ့သုိ႔ေသမ 
ာႏုိင္ငံတကမဘ႑မေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးက ယင္းအစိုးရမ မးအမး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးာႏ င့္ အျခမးဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
လုပ္ငန္းမ မးအတြက ္ ရန္ပံုေငြခ ထမးေပးာႏုိင္ရန္ သ းသန္႔အထူးလႊြဲေျပမင္းေပးေငြမ မးာႏ င့္ ေခ းေငြမ မးကုိ ထုတ္ေပးေလ့ရ ိသည္။ 
ေငြလုံးေငြရင္းလႊြဲြဲေျပမင္းေငြမ မးသည္ မ မးေသမအမးျဖင့္ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ ပြင္းလင္းျမင္သမမႈာႏ င့္ ျပန္လည္အစ ရင္ခံျခင္းတို႔တြင္ 
လိုက္နမရမည့္ ႀကိ တင္ သတ္မ တ္ျပဌမန္းခ က္မ မးကုုိ တပါတည္းထည့္သြင္းထမးေလ့ရ ိသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင ္ မၾကမေသးမ က 
စတင္တည္ေထမင္ခြဲြဲ့ေသမ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ (အပိုင္း ၄.၅ တြင္ေဆြးောႏြးထမး) မ မ 
အလမးတူကိစၥမ  ိးပင္ျဖစ္သည္။ ာႏုိင္ငံတကမဘ႑မေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မး၏ ရန္ပံုေငြေပးအပ္မႈတြင္ တစ္ခါတရံံာႏ င့္ သက္ဆိုုင္ရမ 
အစိုးရမ မးကလည္း ကိုယ္ပိုင္ဘ႑မေငြမ  ပူးတြြဲက ခံေစရန္ ျပဌမန္းေလ့ရ ိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ပံုေငြတည္ေထမင္သည့္ 
သက္တမ္းတစ္ခုသို႔႔ေရမက္ရ ိၿပ း ေအမင္ျမင္မႈအခ  ိ႕ လည္းရရ ိလမေသမ အေျခအေနမ  ိးတြင္ ထိုသုိ႔သတ္မ တ္ေလ့ရ ိသည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ အျခမးရန္ပံုုေငြအမ  ိးအစမးမ မးကိ ု ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းာႏိုင္ျခင္းသည္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးအတြက္ 
စုစုေပါင္း အသမးတင္အက  ိးသက္ေရမက္မႈေကမင္းမ မးကုိ ရရ ိေစသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြတစ္ခုသည္ 
သက္ဆိုင္ရမရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ေဖမ္ထုတ္ေသမစနစ္တစ္ခုျဖစ္ာိုႏင္ၿပ း ကိုယ္တိုင္ရန္ပံုေငြမေထမက္ပံ့ာိုႏင္သည့္ 
တိုင္ေအမင ္ အျခမးရန္ပံုေငြတစမ္  ိးမ  ိးျဖင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေပးာႏုိင္ျခင္းမ  ိးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင ္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မး၏ 
ရန္ပံုေငြမ မးျဖင့္ သက္တမ္းအုိမင္းလမေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစ မခံ က္မ မးကုိ ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသာႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ ျဖင့္ အျခမးစ မံခ က္မ မးကုိ ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ဖိလစ္ပိငု္ာိုႏင္ငံတြင ္
ေဒသာၲႏရအစိုးရဘတ္ဂ က္ မ မးသည္ Community Driven Development Fund ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆမငရ္ြက္ခြဲ့ေသမ စ မံခ က္မ မးမ  
ာႏ စ္စဥပ္ံုမ န္ကုန္က စရိတ္မ မး ကို က ခံေပးေလ့ရရ ိသည္။12 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္ကုိ တိုက္႐ုံးိုက္ျဖည့့္ဆည္းေပးေသမစ မခံ က္မ မးကုိလည္း ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ ့
ာႏုိင္သည္။ ယင္းသည္အယူအဆအမးျဖင့့္ လက္ခံဖြယ္ျဖစ္ေသမ္လည္း လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္မ ူ အခက္အခြဲမ မး 
ႀကံ ေတြ႕ရာိုႏင္သည္။ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးသုိ႔ ရန္ပံုေငြတုိက္႐ုံးိုက္ခ ေပး႐ုံးံုာႏ င့္ တမဝန္ခံံယူမႈာႏ င့္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ကုိ ဝန္ေဆမင ္
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ မးတုိးတက္ေကမင္းမြန္လမမည္ဟု မဆိုာႏုိင္ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ေဒသာႏၲရအဆင့္သို႔ ပမမဏႀက းမမးေသမ 
ရန္ပံု ေငြမ မးလႊြဲေျပမင္းေပးအပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံအမဏမရ ိသူမ မး၏လက္ထြဲသို႔အလြယ္တကူက ေရမက္သြမးာႏုိင္ၿပ း ေဒသတြင္း 
ရ ိာႏ င့္ေနၿပ းေသမ အမဏမမည မ  မႈကို ပိုမိုဆိုးဝါးသြမးေစာိုႏင္သည္။13 

ေဒသခံအမဏမလက္ဝယ္ရ ိသူမ မး၏ အလြယ္တကူသိမ္းပိုက္ရယူျခင္းမ ကမကြယ္ာႏုိင္ရန္အတြက္ ရနပ္ံုေငြစ မံံခန္႔ခြြဲမႈတြင္ ရပ္ရြမ 
လူထု၏ ေစမင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ုံးႈမႈပါဝငေ္အမင္ေဆမင္ရြက္ေပးရမည္။ ထိုေစမင့့္ၾကပ္မႈကိ ု ရပ္ရြမေကမငစ္ ပံုစံမ  ိးျဖင့္လည္းေဆမင္ရြက္ 
ာႏုိင္သည္။ ေကမင္စ ၏ဖြြဲ႕စည္းပံု၊ ဆံုးျဖတ္ပိုုငခ္ြင့္ာႏ င့္ အခြင့့္အမဏမတို႔မ မ ာႏုိင္ငံကိုလုိက္၍ကြြဲျပမးျခမးနမးသြမးာိုႏင္ေသမ္လည္း 
ေယဘုယ ယူဆခ က္မ မ သင့္ေလ မ္စြမ ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမကထ္မးေသမေကမင္စ သည္ ရပ္ရြမလူထု၏အက  ိးစ းပြမးအတြက္ 
ရန္ပံုေငြမ မးသုံးစြြဲေစရန ္အမမခံေပးာႏုိင္လိမ့္မည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ာႏုိင္ငတံကမအေလ့အက င့္ေကမင္းမ မးအရ ထုိုသုိ႔ေသမေကမင္စ မ  ိး 
ကိ ုပြင့္လင္းျမင္သမၿပ း က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိေပးထမးေသမ ေရြးေကမက္ပြြဲမ  ိးျဖင့္ ရပ္ရြမလူထုကေရြးခ ယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပ း အစိုးရ 
ခန္႔မဟုတ္ေစရဟုဆိုသည္။ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္းာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းစေသမ ကိစၥရပ္မ မးကုိ 
ရပ္ရြမလူထုနမးလည္သေဘမေပါက္မႈျမင့္မမးပါကလည္း ရပ္ရြမအက  ိးကိုုထင္ဟပ္ေသမ ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲမႈမ မးကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရ 

                                                           
11 အစိုးရာႏ င့္ လက္နက္ကိုင္အဖြြဲ႔မ မးၾကမး ပဋိပကၡမၿငိမ္သက္ေသမေနရမမ မးတြင္ ေဒသာၲႏရဖြံ႔ၿဖိ းေရးရန္ပုံေငြကို အသံုးျပ ရန္ မသင့္ေလ မ္ပါ။ အသံုးျပ ခြဲ့လ  င္ အစုိးရ၏ 
လႊမ္းမိုးမႈျမင့္မမးလမၿပ း အနမဂတ္တြင္ ထိုေနရမမ မးတြင္ ပ႗ိပကၡမ မးပုိမုိျဖစ္ေပၚလမာုိႏင္သည္။ 
12 ဝမ္ အက္(စ္) ဂ   (၂ဝဝ၅)၊ ရပ္ရြမအေျချပ  ဖြ႕ံၿဖိ းတိုးတက္ေရး- ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေျဖေလ မ့ျခင္း၊ တမဝန္ခံမႈ ာႏ င့္ စိန္ေခၚမႈ  
13 Ibid 
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မဟုတ္ေသမအဖြြဲြဲ႕မ မးာႏ င့္ အရပ္ဘက္ေစမင့္ၾကည့္ေရးအဖြြဲ႕မ မးက ယင္းကိစၥမ မးတြင္ အေရးပါေသမက႑မ မးမ  တမဝန္ထမ္းေဆမင္ 
ာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကမင္စ ၏ေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးကုိ လူတစ္ဥ းခ င္းကကန္႔ကြက္တုိင္ၾကမးာႏိုင္ရနအ္တြက္ ရ င္းလင္းတိက စြမ  
သတ္မ တ္ျပဌမန္းထမးေသမ နစ္နမမႈတိုင္ၾကမးေျဖရ င္းသည့္ စနစ္တစရ္ပ္လည္း ရ ိဖို႔လိုအပ္သည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုကက ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔နမးလည္ျခင္းာႏ င့္ စ မခံန္႔ခြြဲေရးတြင္ပူးေပါင္းပါဝင ္
ျခင္းတို႔သည္ ရန္ပံုေငြမ မးေၾကမင့္တိုက္႐ုံးိုုက္ရေသမ ဘ႑မေရးအက  ိးအျမတ္ထက္ပိုသည့္ တန္ဖိုးမ မးကုိလည္း ေဆမင္ၾကဥ္းေပးာုိႏင္ 
သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္ အစိုးရအၾကမးယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆမက္ေပးာႏိုင္သည္။ ယင္းအခ ကသ္ 
ည္ အထူးသျဖင့့္ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ မးတြင္ ပိုမိုအေရးႀက းသည္။ ထုိေဒသမ မးတြင္ မ မးေသမအမးျဖင့့္ အစိုးရကိုတမဝန္သိတတ္ 
ေသမ ဝန္ေဆမင္မႈေပးသူအျဖစ္မျမင္ၾကပြဲ ျပင္ပမ ဝင္ေရမက္က  းေက မ္သိမ္းပိုက္သူမ မးအျဖစ္သမ ႐ုံးႈျမင္ေလ့ရရ ိေသမ အစဥ္အလမရ ိ 
ေနတတ္ေသမေၾကမင့့္ျဖစ္သည္။ 

ေနမက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖ ိးေရးရန္ပံုေငြမ မးဆုိသည္မ မ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထထုံသုိ႔တိုက္႐ုံးိုုက္ေပးအပ္ေသမ 
ဘ႑မေငြမ မးျဖစ္သည္ဆိုသည္ကုိ အၿမြဲအမ တ္ရေနရန္လိုအပ္သည္။ ရန္ပံုုေငြလႊြဲေျပမင္းေပးျခင္းသည္ ပါဝါခ ိန္ခြင္လ  မကိုလည္း 
ေျပမင္းလြဲသြမးေစသည္။ ရန္ပံုေငြသံုးစြြဲမႈကို ထိန္းခ  ပ္ာႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ာႏုိင္ျခင္းသည္ ယငး္အခြင့္အမဏမကိုရရ ိေသမ 
မည္သူ႔ကိုမဆိ ုတန္ခိုးအမဏမတိုးပြမးလမေစရန္ ျပ လုပ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူထုာႏ င့္ ေဒသအမဏမပိုင္မ မးသည္ ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲမႈ 
ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့့္ရ ိမ သမ ၎တုိ႔႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း အမ န္တကယ္ 
အမဏမရ ိသည္ဟ ုဆိုာႏုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ အကယ္၍ ရန္ပံုေငြဆုိင္ရမအဆံုးအျဖတ္သည္ အထက္အဆင့့္အစိုးရအဖြြဲ႕အစည္းမ မးတြင္ 
သမရ ိေနပါက ေနမက္ဆုံးေရြးခ ယ္ထမးေသမ စ မံံခ က္မ မးသည္ ေဒသလုိအပ္ခ က္ာႏ င့္ အံဝင္ဂြင္က ျဖစ/္မျဖစ္ကိ ုတပ္အပ္မေျပမာိုႏင ္
ေတမ့ပြဲ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ အလမးအလမေကမင္းမ မးကိုလည္း အျပည့္အဝရရ ိာိုႏင္ေတမ့မည္မဟုတ္ေပ။ 

၂.၁။ အျခမးာိုႏငင္မံ မးရ  ိမြဲဆာႏၵနယဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြသည္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြအမ  ိးအစမးတစ္ခုပင္ျဖစၿ္ပ း လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးက 
သက္ဆိုင္ရမေဒသရ ိ ျပည္သူလူထူုလုိအပ္ခ က္မ မးကုိေဖမ္ထုုတ္ကမ ရန္ပံုေငြခ ထမးေပးမႈကိ ု ထိန္းခ  ပ္ၫႊန္ၾကမးေသမ ရန္ပံုေငြ 
အမ  ိးအစမးျဖစ္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြသည္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အိာႏိၵယာႏ င့္ ပါကစၥတန္ာႏုိင္ငံတို႔တြင္ စတင္ေပၚေပါက္က င့္သံုးခြဲ့ၿပ း 
၂ဝဝ၉ ခုာႏ စ္စမရင္းအရ ာႏုုိင္ငံေပါငး္ ၂၃ ာႏိုင္ငံတို႔တြင္က င့္သံုးေနေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။14 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြေပၚေပါက္ရ 
ျခင္းအေၾကမင္းမ မ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးသည္ သက္ဆိုင္ရမမြဲဆာႏၵနယ္ေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိ းေရးျပႆနမမ မးကုိသိနမးလည္ၿပ း 
ထိုျပႆနမမ မးကုိေျဖရ င္းရန္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိထိထိေရမက္ေရမက္သုံးစြြဲာႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ာႏိုင္စြမ္းရ ိသည္ဟ ုယူဆ၍ 
ျဖစ္သည္။ သိုု႔ရမတြင ္ ထိုရန္ပံုုေငြမ မးေၾကမင့္ အျငင္းပြမးမႈမ မးအမ မးအျပမးေပၚေပါက္ရသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ သုေတသနအမ မးအျပမးကလည္း ရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္၍ အဆိုးဘက္မ ေကမက္ခ က္ခ မႈမ မးပိုမ မးေနသည္။ အထူး 
သျဖင့့္ ထိုရန္ပံုေငြသည္ ာိုႏင္ငံေရးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း လြြဲမ မးေသမမက္လုံးမ မးကုိျဖစ္ေပၚေစေၾကမင္း အဓိကေထမက္ျပၾကသည္။ 
ဒ မိုကေရစ အစိုးရစနစ္တြင ္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးသည္္ ဥပေဒမ မးကုိေရးဆြြဲျပဌမန္းၾကၿပ း အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းက 
ထိုေရးဆြြဲထမးေသမ ဥပေဒမ မးကုိ လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္ရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးအမး 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ တိုက္႐ုံးိုက္ကုိင္တြယ္စ မံေစျခင္းအမးျဖင့္ ဒ မိုကေရစ အစိုးရစနစ္အတြင္း ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ကုိ 
ဥပေဒျပ ေရးမ  အုပ္ခ  ပ္ေရးသို႔ ကူးေျပမင္းေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ဥပေဒျပ ေရးအမဏမာႏ င့္ ဥပေဒအေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးအမဏမ ာႏ စ္မ  ိးစလံုးက င့္သံုးခြင့့္ရေစျခင္းေၾကမင့္ အစိုးရစနစ္အတြင္းပါဝါ 
ခ ိန္ခြင္လ  မကို ဥပေဒျပ အဖြြဲ႕အစည္းဘက္သို႔ပိုု၍တိမ္းၫႊတ္ေအမင္ေဆမင္ရြက္ေပးလိုုက္သလုိျဖစ္ေစသည္။ အလမးတူပင္ လႊတ္ 
ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးအမးလည္း အျပ အမူ၏အက  ိးဆက္အေပၚတမဝန္မြဲ့မႈ (moral hazard) ျဖစ္ေစၿပ း ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးကုိ 
သံုး၍ မြဲဝယ္ျခင္းမ မးျဖစ္လမာိုႏင္ေစသည္။ ထိုမ တစ္ဆင့္ အက  ိးစ းပြမးအေျခခံအုပ္စဖုြြဲ႕ေသမ အဖ က္သေဘမေဆမင္သည့္ ာုိႏင္ငံေရး 
ယဥ္ေက းမႈမ မးထြန္းကမးလမေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစဥ္အလမဆုိးသည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကို ၁၉၉ဝ ကတည္းကစတင္ 
က င့္သံုးခြဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုုင္ာုိႏင္ငတံြင္ အျမစ္တြယ္ေနခြဲ့သည္။ စမနယ္ဇင္းမ မးတင္ျပမႈမ မးအရ ဖိလစ္ပိုင္မြဲဆာႏၵရ င္မ မးသည္ 
လႊတ္ေတမ္အမတ္၏အရည္အေသြးကိုအကြဲခတ္ရမ၌ ဥပေဒျပ ေရးတြင ္မည္မ  စြမ္းေဆမင္ာိုႏင္သည္ကိုမၾကည့္ပြဲ မိမိတို႔ မြဲဆာႏၵနယ္သုိ႔ 
ရန္ပံုေငြမည္္မ  မ မးမ မး သယ္ေဆမင္လမာိုႏင္သည္ကိုၾကည့္၍ အကြဲခတ္ၾကေၾကမင္းသိရသည္။ အိာႏိၵယာႏိုင္ငံတြင္လည္း မြဲဆာႏၵနယ ္

                                                           
14 Van Zyle (2010). What’s Wrong with Constituency Development Funds? 
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ဖြ႕ံၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြျဖစ္ေသမ India’s Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) တြင္စနစ္တက ေရး 
ဆြြဲထမးေသမလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိ လ  စ္လ  ႐ုံးႈ၍ေဆမင္ရြက္ၾကသည္မ မ အစဥ္အလမလုိျဖစ္ေနသည္။15 ၂ဝ၁၁- ၁၂ ဘ႑မာႏ စ္ 
အတြက္ ယင္းရန္ပံုေငြအစ အစဥ္ာႏ င့္ပတ္သက္၍ စမရင္းစစ္ေဆးရမတြင္ ဘ႑မေရးစမရင္းဇယမးမ မးမရ ိျခင္း၊ ခြင့္ျပ ၍မရေသမ 
စ မံခ က္မ မး ျဖစ္သည့္ ဘမသမေရးအေဆမက္အဥ မ မး၊ စ းပြမးေရးာႏ င့္ လူေနအိမ္မ မးစသည့္ စ မံခ က္မ မးအတြက္ 
ရန္ပံုေငြကုိသံုးစြြဲျခင္းမ မးကုိ အမ မးအျပမးေတြ႕ရ ိရသည္။ အလမးတူပင္ MPLADS လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးာႏ င့္ ေသြဖယ္ၿပ း 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြြခ ထမးေပးရန္အက  ံးမဝင္ေသမ အက  ိးစ းပြမးတူအဖြြဲ႕အစည္းမ မး ာႏ င့္ လူမႈအဖြြဲ႔အစည္းမ မး အတြက္ရန္ပံုေငြမ မး 
ခ ထမးေပးခြဲ့ေၾကမင္းလည္း ေဖမ္ထုတ္ေတြ႕ရ ိရသည္။16 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြကုိ ာိုႏင္ငံံေရးအက  ိးစ းပြမးအလို႔င မ အသံုးခ လိုျခင္းသည္ ာႏိုင္ငံအမ မးအျပမးရ ိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး  
ရန္ပံုေငြမ မး၏ ပမမဏအလ င္အျမန္တုိးတက္မ မးျပမးလမရျခင္း၏ အဓိကေမမင္းာႏ င္အမးပင္ျဖစ္သည္။17 ၁၉၉ဝ ာႏ င့္ ၂ဝ၁ဝ ၾကမးတြင္ 
ဖိလစ္ပိုုင္ာိုႏင္ငံ၌ လႊတ္္ေတမ္က္ုိယ္စမးလ ယ္တစ္ဥ းခ င္းအတြက္ခ ထမးေပးေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မ ေျခမက္ဆအထ ိ
တိုးတက္မ မးျပမးလမခြဲ့သည္။18 အလမးတူူပင္ ၂ဝဝ၆ မ  ၂ဝ၁၂ ၾကမးေျခမက္ာႏ စ္တမကမလအတြင္း ဇမ္ဘ ယမာႏုိင္ငံရ ိ 
လႊတ္ေတမ္အမတ္တစ္ဥ းခ င္းစ အတြက္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြခ ထမးေပးမႈမ မ အေမရိကန္ေဒၚလမ ၁၃,ဝဝဝ မ  ၁၈၅,၁၈၅ 
အထိျမင့္တက္ခြဲ့သည္။19 အခ  ိ႕ေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ အစိုးရဝင္ေငြ၏ရမခိုင္ာႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ ္ ပံုေသ 
သတ္မ တ္ထမးသျဖင့္ အစိုးရဝင္ေငြတုိးလမသည္ာႏ င့္အမ   အခ  ိးက လိုက္ပါတိုးတက္သြမးျခင္းမ  ိးလည္းရ ိသည္။ ဥပမမ 
ကင္ညမာႏုိင္ငံတြင ္မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကုိ စုစုေပါင္းအစိုးရဝငေ္ငြ၏ ၂.၅% သတ္မ တ္ထမး သျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုာႏ စ္အေရမက္တြင ္
မြဲဆာႏၵနယ္တစ္ခုခ င္းစ အတြက ္ ပ မ္းမ  ရန္ပံုေငြအေမရိကနေ္ဒၚလမ ၅၂၄,ဝဝဝ သို႔႔ေရမက္ရ ိခြဲ့သည္။20 အလမးတူပင္ 
အခ  ိ႕ေသမာႏုိင္ငံမ မး၌ ေရြးေကမက္ပြြဲရမသ ကမလာႏ င့္တိုက္ဆိုင္ၿပ း မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိျမင့္မမးစြမတိုးတတ္သံုးစြြဲ 
ေနၾကရမ ာႏုိင္ငံေရးအရ အက  ိးစ းပြမးအုပ္စုုေမြးမႈမ မးျဖစ္ေနေၾကမင္း ခန္႔မ န္းသိရ ိာိုႏင္သည္။ 

“MPLADs အစ အစဥ္၏အသံုးစရိတ္မ မးသည္ ေရြးေကမက္ပြြဲြဲန းကပ္ေသမကမလမ မးတြင္ သိသိသမသမ 
ျမင့္တက္လမေလ့ရ ိၿပ း ၾကမးကမလမ မးတြင္ ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိ တျဖည္းျဖည္းခ င္း စုုေဆမင္းထမးရ ိ 
ၾကေၾကမင္း ခန္႔မ န္းသိရ ိရသည္။”21 

- MPLADS Financial Audit 2010-11 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြပမမဏတိုးတက္မ မးျပမးသည္ာႏ င့္္အမ   ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိစ မံခန္႔ခြြဲရန္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးေပး 
ရေသမအခ ိန္မ မလည္း ပိုမိုမ မးျပမးလမၿပ း ဥပေဒျပ ေရး၏အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးျဖစ္ေသမ လႊတ္ေတမ္အတြင္း အေျခအတင ္
ေဆြးောႏြးျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းမ မးေရးဆြြဲျခင္းစသည္တို႔႔ကို ထိေရမက္စြမ ေဆမင္ရြက္ာိုုႏင္ေတမ့မညမ္ဟုတ္ေခ ။22 ထို႔အျပင္ 
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြမ မးသည္ ပမမဏႀက းမမးလမၿပ းေနမကတ္ြင္ ျပန္လည္ေလ  မ့ခ ရန္ ာႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္ခက္ခြဲတတ္ၿပ း 
ျပန္လည္ေလ  မ့့ခ ပါကလည္း ထိုလႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္၏ လူႀကိ က္မ မးမႈ ေသခ မေပါက္ထိခိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ ပမမဏ 
ႀက းမမးေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ေရရ ည္တြင္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏ င့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မး၏ စြမ္းရည္ကိဆုုတ္ယုုတ္ 
က ဆင္းေစေသမ အက  ိးသက္ ေရမက္မႈလည္း ရ ိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြကုိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ တစ္ဆင့္ခ ေပးျခင္းသည္ 
ဝန္ႀက းဌမနရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေလ မ့ပါးသြမးေစၿပ း ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမငမ္ႈမ မးေပးအပ္ရမတြင္ ထိေရမက္ေသမစနစ္မ မးကိုေဖမ္ထုတ္ၿပ း 
ဖံြ႕ၿဖိ းေအမင္ေဆမငရ္ြက္ာိုႏင္မည့္ စြမ္းရည္ကိုလည္း ေလ မ့က ထိခိုက္ေစသည္။ 

အကယ္၍ ာႏုိင္ငံံတစာိုု္ႏင္ငံတြင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြထမးရ ိမည္ဆုိပါက မြဲဝယ္ျခင္းကိုအမးေပးေစမည့္အခ က္မ မးကုိ ေလ မ့ပါး 
ေအမင္ေဆမင္ရြက္ရမည္။ ထိုသုိ႔ေဆမင္ရြက္ရမတြင ္ စ မံခ က္မ မးေရြးခ ယ္ရမ၌ ရပ္ရြမလူထုေကမင္စ မ မးကို ပါဝင္ေစျခင္းအမးျဖင့္ 
ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္သည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ာိုႏင္ပါက စ မံံခ က္မ မးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းာႏ င့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္ 

                                                           
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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အဖြြဲ႕အစည္းအသစ္မ မးအၿပိ င္ဖြြဲ႕စည္းမည့္အစမး လက္ရ ိရ ိၿပ းသမးအစိုးရဝနႀ္က းဌမနမ မးာႏ င့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးမ တစ္ဆင့့္ ေဆမင္ရြက္ 
ေစသင့္္သည္။ အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုုေငြမ မးနည္းတူ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြသညလ္ည္း စမရင္းစစ္ေဆးာိုႏင္ 
ေသမ ေငြစမရင္းစည္းမ ဥ္းမ မးထမးရ ိျခင္း၊ ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲမႈာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အေထမက္အထမးမ မးကို ျပည္သူမ မးအလြယ္တကူ စစ ္
ေဆးၾကည့္႐ုံးႈႈာိုႏင္ရန္ ေဆမငရ္ြက္ျခင္းစသည္တို႔ကုိ လိုက္နမေဆမင္ရြက္ရန္လိုသည္။23 ထို႔အျပင္ ရန္ပံုေငြေငြစမရင္းကိ ု လႊတ္ေတမ္ 
အမတ ္လက္ထြဲတြင္မထမးရ ိပြဲ သက္ဆိုင္ရမအေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္ အစိုးရအဖြြဲ႕အစည္း ၏လက္ထြဲတြင္ ထမးရ ိျခင္းကလည္း 
အေလ့အက င့့္ေကမင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။24 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ ပမမဏႀက းမမးလမျခင္းမရ ိေအမင္ေဆမင္ရြက္ 
သင့္သည္။ အေကမင္းဆုံးအေျခအေနတြင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ ပမမဏေသးငယ္ၿပ း သ းသန္႔ရည္ရြယ္ခ က္မ မး 
ရ ိေသမ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးကုိ အမးေပးျမႇင့္တင္ာႏုိင္ေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈကြက္လပ္မ မးအလ င္အျမန္ျဖည့္သည့္လုပ္ငန္းမ မးျဖစ္ာိုႏင္ၿပ း၊ 
အဆိုးဆံံုး အေျခအေနတြင ္ ာႏုိင္ငံေရးအရအက  ိးစ းပြမးအုပ္စုေမြးျခင္း၊ ဝနႀ္က းဌမနမ မး၏ဖြံ႕ၿဖိ းမႈာႏ င့္ ရန္ပံုေငြြဖူလံုမႈမ မးကို 
ထိခိုက္ျခင္းမ မးျဖစ္လမာု္ိႏင္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစ မံခ က္မ မးမ တစ္ဆင့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ာႏုုိင္မည့္ အက  ိးေက းဇူး 
ကိ ု အစိုးရစနစ္အတြင္း အုပ္ခ  ပ္ေရးာႏ င့္ ဥပေဒျပ ေရးကိုခြြဲျခမးထမးရန္လိုသည့္ ေရရ ည္လုိအပ္ခ က္ာႏ င့္ ခ ိန္ထိုးၿပ း 
ခ င့္ခ ိန္ေဆမင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

                                                           
23 CPA-SUNY (2011). Principles and Guidelines for Constituency Development Funds. 
24 Ibid. 
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အပိငုး္သံုး - ျမနမ္မာိုႏငင္ရံ  ိေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး၏ သမိငုး္ေၾကမငး္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင ္ ဘ႑မေရးက႑ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈအသစ္မ မးစတင္ေဆမင္ရြက္ၿပ း ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြအသစ္မ မးကုိစတင္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္လမေနေသမအခ ိန္တြင္ အျခမးာႏုိ္င္ငံမ မး၏အေတြ႕အႀကံ မ မးအျပင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ကုုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံ မ မး 
ကိုပါ ျပန္ေျပမင္းသံုးသပ္ရန္လိုအပ္လမသည္။ အမ န္စင္စစ္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတြက္အသစ္အဆန္း 
ေတမ့မဟုတ္ပါ။ ၁၉၆၂ ခုာႏ စ္ကြဲ့သို႔ေသမ အေစမပိုင္းကမလမ မးကပင္ ေတမ္လ န္ေရးေကမင္စ အစိုးရသည္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြကုိ စတင္တည္ေထမင္ခြဲ့သည္။ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ၏ ရည္ရြယ္ခ က္သုံးရပ္မ မ- (၁) ေက းလက္ေနျပည္သူမ မး၏ 
လူမႈ စ းပြမးအဆင့္အတန္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ (၂) ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးတြင္ လူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏ င့္ ထည့္ဝင္ေဆမင္ရြက္မႈကိ ု
ျမႇင့္တင္ရန ္ ာႏ င့္ (၃) ျပည္သူမ မးအမးမိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အနမဂတ္မ မးဖန္တ းရမတြင ္ ကိုယ္တိုင္တမဝန္ယူာႏုိင္မႈကိ ု ဖန္တ းေပးရန ္
တို႔ျဖစ္သည္။ ထိ ု ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကုိ ကနဥ းတြင္ လံုၿခံ ေရးာႏ င့္ အုပ္ခ  ပ္ေရးေကမ္မတ က စတင္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ၿပ း၊ ၁၉၇၄ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒျပဌမနး္ၿပ းေနမက္တြင္ ျပည္သူ႔ေကမင္စ ာႏ င့္ အစမးထုိးခြဲ့သည္။ 
ျပည္သူ႔ေကမင္စ မ မးကုိ ရပ္ရြမလူထုက ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ ကိုယ္စမးလ ယ္မ မးျဖင့္ဖြြဲ႕စည္းၿပ း ေက းရြမအုပ္စုုာႏ င့္ 
ၿမိ ႕နယ္အဆင့္မ မးတြင္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြအပါအဝင္ ေဒသဆုိင္ရမစ မံခ က္မ မးကုိ ႀက းၾကပ္ျခင္းာႏ င့္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းမ မးျပ လုပ္ာႏုိင္ရန္ ဖြြဲြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ ္သည္။  

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ျပည္သူ႔ေကမင္စ ၏စ မံခန႔္ခြြဲမႈသည္ ေအမက္ေျခမ စတင္ေသမ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ 
စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကိ ု ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ပထမဥ းဆံုးအႀကိမ္စမ္းသပ္က င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟ ုဆိုရမည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးတြင ္ ရည္မ န္းခ က္မ မးကုိေကမင္းစြမေပါက္ေရမက္ေအမင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏ င့္ လူထုာႏ င့္ ာႏ  းောႏ မ 
ဖလ ယ္ျခင္းမ မးကုိ မည္ကြဲ့သို႔ေဆမင္ရြက္သင့္သည္ဟူေသမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးကုိ ျပဌမနး္ထမးရ ိသည္။ ထိုစဥ္က 
ျပည္သူတစ္ဥ းခ င္းစ ၏ ရပ္ရြမဖြ႕ံၿဖိ းေရးစ မံကနိ္းမ မးတြင္ ထည့္ဝင္ေဆမငရ္ြက္မႈမ မ မလုပ္မေနရသေဘမမ  ိးျဖစ္ေနသျဖင့္ 
ထိုစ မံခ က္မ မးမ မ အျငင္းပြမးဖြယ္ရမျဖစခ္ြဲ့သည္။ စ မံခ က္မ မးအတြက္ လူထုာႏ  းောႏ မဖလ ယ္ပြြဲြဲမ မးကုိ က င္းပခြဲ့ေသမ္လည္း 
စ မံခ က္မ မးတြင္လုပ္အမးေပးရန ္ တစ္အိမ္ေထမင္လ  င္တစ္ဥ းက  မျဖစမ္ေနထည့္ဝင္ၾကရသည္။ လက္ရ ိ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ စ မံခ က္မ မးတြင္ ျပည္သူလူထုက လုပ္အမးာႏ င့္ အျခမးအရင္းအျမစ္မ မးထည့္ဝငၾ္ကရေသမ္လည္း မပါမေနရ 
မဟုတ္ပြဲ မိမိတို႔၏ သေဘမဆာႏၵအရသမျဖစ္သည္။ လက္ရ ိတြင္ မည္သို႔႔ပါဝင္ထည့္ဝင္ၾကမည္ကိ ု ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္ ရပ္ရြမ 
ေခါင္းေဆမင္မ မးာႏ  းောႏ မဖလ ယ္ၿပ းမ  ဆံုးျဖတ္ေလ့ရ ိသည္။  

မူရင္း ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစ မံခ က္မ မးကုိ ေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ လုပ္ငန္းအဖြြဲ႕ေပါင္းမ မးစြမကစ မံခန္႔ခြြဲြဲခြဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ 
အထြဲတြင္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ ေစမင့့္ၾကည့့္ေရးေကမ္မတ ၊ ျပည္နယ/္တိုုင္း25 ျပည္သူ႔႔ေကမင္စ လုပ္ငန္းအဖြြဲ႕၊ ၿမိ ႕နယ ္
ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုျပည္သူ႔႔ေကမင္စ လုုပ္ငန္းအဖြြဲ႕မ မးလည္း ပါဝင္သည္။ လိုအပ္ခ က္ေကမက္ယူစုေဆမင္းျခင္းကို ေက းရြမအဆင့္ 
တြင ္စတင္ၿပ း လူထုလိုအပ္ခ က္မ မးကို ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးကမစမရင္းျပ စုသည္။ ထိုစမရင္းကို အျခမးဝနႀ္က းဌမနမ မး၏ 
စ မံခ က္မ မးာႏ င့္ ထပ္ေနျခင္းရ /ိမရ ိစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၿမိ ႕နယ္ျပည္သူ႔ေကမင္စ လုပ္ငန္းအဖြြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပသည္။ ၿမိ ႕နယ္မ  
စ မံခ က္မ မးအတြက္ ဘတ္ဂ က္ခန္႔မ န္းေျခမ မးကုိစုေပါင္းၿပ း လုပ္ငန္းထပ္ေနျခင္းရ /ိမရ  ိ အၿပ းသတ္စစ္ေဆးရန္ ျပညန္ယ္/တိုင္း 
အဆင့္သို႔ဆက္လက္တင္ျပသည္။ စ မံခ က္မ မးကုိေရြးခ ယ္ရမတြင္ ေအမက္ပါ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မးအတိုင္းေရြးခ ယ္သည္။ 

(၁) စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို အေထမက္အကူျပ မည့္စ မံခ က္မ မး 

(၂) လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းမႈကို အေထမက္အကူျပ မည့္စ မံခ က္မ မး 

(၃) သတ္မ တ္ဘတ္ဂ က္ပမမဏထက္ေက မ္လြန္ျခင္းမရ ေိသမ စ မံံခ က္မ မး 

(၄) စည္းမ ဥ္းမ မး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးာႏ င့္ ကိုက္ည ေသမ စ မံံခ က္မ မး 

(၅) ဘ႑မာႏ စ္တစ္ာႏ စ္အတြင္း အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မည့္ စ မံခ က္မ မး 

                                                           
25 တိုင္းေဒသႀက းာႏ င့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အသံုးျပ ခြဲ့ေသမ ေဝါဟမရျဖစ္သည္။ 
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ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀက းဌမနေအမက္ရ ိအေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနသည္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္ ေစမင့္ၾကည့့္ေရး 
ေကမ္မတ  ာႏ င့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ျပည္သူ႔ေကမင္စ လုပ္ငန္းအဖြြဲ႕တို႔သိုု႔ စ မံခ က္မ မးအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း အစ ရင္ခ ံ
တင္ျပရသည္။  

ရပ္ရြမလူထုထံမ  မည္သုိ႔႔ေသမထည့္ဝင္မႈမ မးကုိ လက္ခံရယူသင့့္သည္ာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း တိက ေသမ အမိန္႔ၫႊန္ၾကမးခ က္မ မးမရ  ိ
ေသမ္လည္း စ မံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မးတြင္ ျပည္သူ႔လူထုမ  ေငြာႏ င့္ ပစၥည္းထည့္ဝင္မႈမ မးကုိထည့္သြင္းအဆိုျပ ရသည္။ အကယ္၍ 
စ မံခ က္မ မးမေဆမင္ရြက္ျဖစ္လ  င္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ လူထုထည့္ဝင္မႈမ မးပိုုေနလ  င္ေသမ္လည္းေကမင္း ယင္းတုိ႔ကိ ု ျပန္လည္ 
ေပးအပ္ရသည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနက ထြဲထြဲြဲဝင္ဝင္ပါဝငေ္ဆမင္ရြက္သည္။
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အပိငုး္ေလး - ျမနမ္မာိုႏငင္ရံ  ိအဓကိ ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မးာႏ င့္ ၎တို႔ကိ ုရနပ္ံုေငြ ေထမကပ္ံသ့ည့္ 
စနစမ္ မး 

၄.၁။ မြဲဆာႏၵနယဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြ 

မြဲဆာႏၵနယဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြ 

ရညရ္ြယခ္ ကာ္ႏ င့္ အသံုးျပ ပံု 
အေသးစမးအေျခခံံအေဆမက္အဥ းစ မံခ က္မ မး တည္ေဆမက္ထိန္းသိမ္းျခင္းာႏ င့္ ‘အျခမး 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရး စ မံခ က္မ မး’ 

စ မခံ က/္က႑ဥ းစမးေပးမႈမ မး 
(၁) ေရရရ ိေရး (၂) ေက းလက္ေဒသရ ိ လမ္းတံတမးမ မးေဆမက္လုပ္ျခင္းာႏ င့္ ျပင္ဆငျ္ခင္း (၃) 
‘အျခမးအဓိကက ေသမ လုပ္ငန္းရပမ္ မး’ 

ရနပ္ံုေငြ စစုေုပါငး္ပမမဏ က ပ္ ၃၃ ဘ လ ယ ံ
ရနပ္ံုေငြအရငး္အျမစ ္ ျပည္ေထမငစ္ုရနပ္ံုေငြ 
အျမင့္ဆံုးစ မခံ ကအ္ရြယအ္စမး က ပ္ငါးသန္း 

သကဆ္ိငုေ္သမ 
အမနိ္႔ေၾကမ္ျငမစမ၊ မဝူါဒာႏ င့္ 
ဥပေဒမ မး 

- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး စ မံခန္႔ခြြဲြဲျခင္းာႏ င့္ သံုးစြြဲြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ 
စမအမ တ္ ၈၂/၂ဝ၁၃) 
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး စ မံခန္႔ခြြဲြဲျခင္းာႏ င့္ သံုးစြြဲြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ 
စမအမ တ္ ၈၆/၂ဝ၁၃) 
- ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ ဥပေဒ (ဥပေဒအမ တ ္၉/၂ဝ၁၄) 
- ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (ဥပေဒအမ တ ္
၄၈/၂ဝ၁၄) 
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး စ မံခန္႔ခြြဲြဲျခငး္ာႏ င့္ သံုးစြြဲြဲျခင္းဆိုငရ္မ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ထုတ္ျပန္ခ က္ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ စမအမ တ္ ၁၈/၂ဝ၁၄) 
- ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး စ မံခန္႔ခြြဲြဲျခင္းာႏ င့္ သံုးစြြဲြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ (အမိန္႔ေၾကမ္ျငမ 
စမအမ တ္ ၉၂/၂ဝ၁၄) 

ပထဝ ေဒသအလိကု ္ခြြဲေဝမႈ ျမန္မမာုုိႏင္ငံအတြင္းရ ိ ၿမိ ႕နယ ္၃၃ ၿမ ိ႕နယ္အတြက္ က ပ္သန္း ၁ဝဝ စ  

ရနပ္ံုေငြစ မခံန႔္ခြြဲမႈာႏ င့္ 
အဆံုးအျဖတ ္

လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္က မည္သည့္စ မံခ က္မ မးကုိ ေရြးခ ယ္သည္ာႏ င့္ပတ္သက္၍ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရ ိသည္။ သို႔ရမတြင္ဇကမတင္စ မံခ က္စမရင္းတြင ္ စ မခံ က္မ မး ထပ္မေနေစ 
ရန္အတြက္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတ တုုိ႔က သံုးသပ္ၿပ းလက္မ တ္ေရးထိုးေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္။ 

တငဒ္ါလပုင္နး္စဥ ္
စ မံခ က္မ မးကုိ မ မးေသမအမးျဖင့္ ရြမသမးမ မးကုိယ္တုိင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ၾကသျဖင့္ 
တင္ဒါေခၚရနမ္လိုအပ္ေပ 

အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ျခငး္ လုပ္အမးကုိ ေက းရြမမ မးမ ရရ ိသည္ 

အရညအ္ေသြးထနိး္ခ  ပမ္ႈ 
စ မံခ က္မ မးကုိ ေက းရြမအုုပ္စုဖြြံံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ က အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ၿပ း ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုုပ္ငန္းေကမ္မတ လက္ေအမက္ရ ိ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ က ႀက းၾကပ္စစ္ေဆးသည္ 

ရနပ္ံုေငြခ ထမးပံု 
ဘတ္ဂ က္ကမလတစ္ာႏ စ္ျဖစ္သည္။ စ မံခ က္အဆိုုျပ လႊမမ မးကုိ ၾသဂတု္လတြင္ တင္သြင္းရၿပ း 
လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံ အရ ရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေဖေဖမ္ဝါရ လတြင္ ခ ထမးေပးသည္။ စ မံခ က္ 
မ မးကုိ မတ္လကုန္တြင္ အၿပ းေဆမင္ရြက္္ရသည္ 

စမရငး္စစအ္ဖြြဲ႕အစညး္ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစာ္ႏ င့္ ျပည္ေထမင္စုအုဆင့္ ‘စမရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြြဲ႕’ 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြကုိ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင ္ ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ္၌ စတင္မိတ္ဆက္ခြဲ့သည္။ ‘အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမအမ တ ္
၈၂/၂ဝ၁၃ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး စ မံခန္႔ခြြဲြဲျခင္းာႏ င့္ သံုးစြြဲြဲျခင္းဆိုင္ရမ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ’ ကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတမ္တြင္စတင္ျပဌမန္းၿပ း 
ျပည္ေထမငစ္ုလႊတ္ေတမ္သုိ႔ အတည္ျပ ာိုႏင္ရန္ဆက္လက္ေပးပို႔ခြဲ့သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတက ဥပေဒျပ အဖြြဲ႕အစည္းအမး 
အုပ္ခ  ပ္ေရးဆိုင္ရမအမဏမအပ္ာႏ င္းထမးသျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒာႏ င့္ဆန္႔က င္သည္ဟုုဆုိကမ လက္မ တ္ေရးထိုးအတည္ျပ ရန ္
ျငင္းဆန္ခြဲ့သည္။ ထို႔ေနမက္လႊတ္ေတမ္က အနည္းငယ္စ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲထမးေသမ ေနမက္ထပ္မူူၾကမ္းာႏ စ္ခုကို ဆက္လက္ေပးပိုု႔ခြဲ့ၿပ း 
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၎တုိ႔အနက္ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ သမၼတကလက္မ တ္ေရးထိုးၿပ း ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပ ေပးခြဲ့သည္။26 ျပင္ဆင္မႈအခ  ိ႕ရ ိခြဲ့ေသမ္လည္း 
ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပ ခြဲ့သည့္ေနမက္ဆုံးမူၾကမ္းတြင္လည္း လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးကုိ ရန္ပံုေငြြစ မခံန္႔ခြြဲမႈာႏ င့့္ပတ္သက္ေသမ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ မးစြမခ ထမးေပးသျဖင့္ ျပည္တြင္းာႏ င့္ ာိုႏင္ငံတကမမ ကြၽမ္းက င္သူမ မး၏ ေဝဖန္မႈမ မးစြမခခံြဲ့ရသည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ထမး 
ေသမဥပေဒၾကမ္းကုိ ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏ စ္တြင္အတည္ျပ ျပဌမန္းခြဲ့ြဲြဲၿပ း ယင္းတြင္ ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲရမ၌ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မး၏ 
အခန္းက႑ကုိ ပိုမိုုထည့္သြင္းထမးသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထမင္စုေငြစမရင္းေကမ္မတ ကုိလည္း ဘတ္ဂ က္ဆုိင္ရမ 
ေစမင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္မႈ အခြင့္အေရးအခ  ိ႕ထည့္သြင္းျပဌမန္းေပးခြဲ့သည္။ 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မ မ အေျခခံအေဆမက္အဥ တည္ေဆမက္ေရးာႏ င့္ ျပ ျပင္ထိန္းသိမ္းေရးာႏ င့္ ဖြံ႕ၿဖိ း 
ေရးစ မံခ က္အငယ္စမးမ မးကုိ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံေ့ပးရနျ္ဖစ္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ၏ စုစုေပါင္းပမမဏမ မ က ပ္သန္း 
၃၃ဝ ျဖစ္ၿပ း ၿမိ ႕နယ္ ၃၃ဝ အမး တစ္ၿမိ ႕နယ္လ  င္က ပ္သန္း ၁ဝဝ ာႏႈန္းျဖင့္ အည အမ  ခြြဲေဝခ ထမးေပးသည္။ လက္ရ ိဥပေဒအရ 
ရန္ပံုေငြမ မးကုိ ျပည္ေထမင္စုအဆင့့္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမဗဟိုေုကမ္မတ က စ မံခန္႔ခြြဲၿပ း ၿမိ ႕နယအ္ဆင့္တြင္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
လုပ္ငန္းေကမ္မတ က စ မံခန္႔ခြြဲသည္။27 ၿမိ ႕နယ္ဖြံံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတ တြင္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ 
လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္အမးလုံးပါဝင္ၿပ း ၎တုိ႔႔အထြဲမ တစ္ဥ းက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆမင္ရြက္သည္။ အျခမးအဖြြဲ႕ဝင္မ မးမ မ ၿမိ ႕နယ ္
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ တုိ႔မ  အမႈေဆမင္အရမရ ိမ မး၊ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနမ  ၿမ ိ႕နယ္အရမရ ိတို႔ပါဝင္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနမ  ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းက 
အတြင္းေရးမ  းအျဖစ္ေဆမငရ္ြက္သည္။ ေကမ္မတ ၏လုပ္ငန္းတမဝနမ္ မ စ မံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မး ျပင္ဆင/္စုုေဆမင္းျခင္းာႏ င့္ 
ဇကမတင္ အဆိုျပ  လႊမမ မးာႏ င့္ စုစေုပါင္းဘတ္ဂ က္ကုိ ဗဟိုေကမ္မတ သုိ႔ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒအရ မည္သည့္စ မံံခ က္ကုိေရြးခ ယ္ေထမက္ပံ့မည္ကုိ လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္ကအၿပ းသတ္ဆံုးျဖတ္ခ က္ေပးပိုင္ခြင့္ရ ိသည္။ 
ထိုသုိ႔႔ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက ္ ကိုယ္စမးလ ယ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးရမည္ဟု 
ေဖမ္ျပထမးၿပ း28 ယခုအစ ရငခ္ံစမ အပိုင္း- ၅ တြင္ေဆြးောႏြးေဖမ္ျပမည့္ လိုအပ္ခ က္မ မးစုေဆမင္းေရးစနစအ္တိုင္း အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ 
ေရြးခ ယ္ေပးရသည္။ သို႔ရမတြင္ လက္ရ ိဥပေဒက ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္ကုိေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏ င့္ ဥ းစမးေပးအစ အစဥ္သတ္မ တ္ျခင္းာႏ င့္ 
ပတ္သက္ၿပ း အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးထည့္သြင္းထမးျခင္းမရ ိေခ ။ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ထိုလုုပ္ငန္းစဥ ္
အတြက္ ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းျခင္းာႏ င့္ တရမးဝင္အလုပ္သေဘမေဆမငရ္ြက္ာႏုုိင္ျခင္းမ မးသည္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မး၏စြမ္းေဆမင္ရည ္
အေပၚတြင ္ မ မးစြမမ တည္ေနေၾကမင္းေတြ႕ရ ိရသည္။ ကမယကံရ င္မ မး၏ေျပမၾကမးခ က္မ မးအရ ေရေပးေဝေရးစ မံခ က္မ မးာႏ င့္ 
ေက းလက္ လမ္းတံတမးလုုပ္ငန္းမ မးကုိ အဓိကဥ းစမးေပးသည္ဟု သိရသည္။ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္မႈဆိုင္ရမ အလုပ္သေဘမ 
စံံသတ္မ တ္ခ က္မ မး မရ ိသျဖင့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးက ကိုယ္ပိုင္စံံသတ္မ တ္ခ က္မ မးကုိ ေရးဆြြဲြဲၾကသည္ဟုလည္း 
ဆိုသည္။ 

ရပ္ရြမမ မ အက  ိးခံံစမးခြင့္ရ ိသူ ဘယ္ေလမက္ရ ိမလြဲဆိုတြဲြဲ့အေပၚမူတည္ၿပ း စ မံခ က္ေတြကို 
ဥ းစမးေပးေရြးတယ္။  တကယ္လုိ႔ အက  ိး ခံစမးခြင့့္ရ ိသူအမ မးႀက းပါေနရင္ ဒ စ မံခ က္ကုိေရြးလိုုက္တမပြဲ။29 

အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ၾသဂုုတ္လတြငတ္င္သြင္းၿပ း ေဖေဖမ္ဝါရ လတြင္ ရနပ္ံုေငြမ မးရရ ိသည္ဟ ုကုိယ္စမးလ ယ္မ မးကဆိုသည္။ ရန္ပံုေငြြ 
ခ ထမးေပးမႈမ မ အဘယ့္ေၾကမင့္ ဤမ  ၾကမျမင့့္ရသည္ကိုမူ ရ င္းလင္းစြမမသိရ ိေပ။ စ မံခ က္မ မးအမးလုံးကို ျမန္မမာုုိႏင္ငံ၏ဘ႑မာႏ စ္ 
ျဖစ္ေသမ မတ္လ ၃၁ ေနမက္ဆုံးထမးၿပ း အၿပ းေဆမင္ရြက္ရသည္။ 

လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးက ဆံုးျဖတ္ခြင့္အမဏမကိ ု ကိုင္စြြဲထမးေသမ္လည္း စ မံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏ င့္ ရန္ပံုေငြ 
စ မံခန္႔ခြြဲျခင္းမ မ ၎တုိ႔႔၏ထိန္းခ  ပ္မႈေအမက္တြင္ရ ိမေနေပ။ ၿမိ ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတ ဝင္မ မးထြဲြဲတြင္ ၿမိ ႕နယ္အုုပ္ခ  ပ္ေရး 
မ  းာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ာႏ င့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးမ  အမႈေဆမင္အရမရ ိမ မးကသမ ရန္ပံုေငြကုိ 
ထုုတ္ယူခြင့့္ရ ိသူမ မးျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖမ္ျပခြဲ့သလိုု ရပ္ရြမလူထုေကမင္စ အမး ဘ႑မေရးစ မခံန္႔ခြြဲြဲမႈကိုတမဝနေ္ပးအပ္ပါက 
ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သမေသမ ရန္ပံုေငြစနစ္တစ္ခုျုဖစ္လမာိုႏင္သည့္အျပင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး၏ ဘံုအမးနည္းခ က္အခ  ိ႕မ  

                                                           
26  ဟိန္းမစ္(ရ ္)နစ္ဆင္ာႏ င့္  စင္ဒ ဂ ိ းလင္း(န္)တို႔၏ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္း (ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးအတြက္ 
မူဝါဒလမ္းစဥ္တစ္ခုဆ သို႔) 

27 ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတ သည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးရန္ပုံေငြ စ မံမႈအတြက္ ျဖစ္ေပၚလမေသမ အဖြြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတ  (သို႔) 
ၿမိ ႕နယ္ဖြ႔ံၿဖိ းမႈ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတ  န င့္ မေရမေထြးေစလိုပါ။ 
28 ေကမ္မတ ၏တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးမႈကို မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပုံေငြ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ဂ) ာႏ င့္ (ည) တြင္ ျပဌမန္းေဖမ္ျပထမးသည္။ 
29 လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္တစ္ဥ းာႏ င့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
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လည္း ႀကိ တင္ကမကြယ္ရမေရမက္ေပလိမ့္မည္။ လက္ရ ိဥပေဒက ဗဟိုေကမ္မတ သည္ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ က္ကုိ ျပည္ေထမင္စ ု
ေငြစမရင္းေကမ္မတ ထံံ စမရင္းရ င္းတင္ျပရမည္ဟု ျပဌမန္းထမးသည္။ 

ဥပေဒအရ ရန္ပံုေငြမ မးလႊြဲေျပမင္းေပးၿပ းသည္ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတ က အဓိကစ မံခန္႔ခြြဲြဲမႈအဖြြြဲ႕အစည္းအျဖစ္ စတင္ 
ေဆမင္ရြက္သည္။ ယင္းတြင္ ဘ႑မေရးစ မံခံန္႔ခြြဲြဲမႈအျပင ္ စ မံခ က္မ မးကုိ စ မံံေရးာႏ င့္ ေစမင့္ၾကည့္စစေ္ဆးေရးလုပ္ငန္းမ မးလည္း 
ပါဝင္သည္။30 လက္ေတြ႕တြင္ ေနမက္ဆုံးလုုပ္ငန္းရပ္ာႏ စ္ခုကို ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ ေက းရြမအုုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မး 
က အဓိကတမဝန္ယူေဆမင္ရြက္ၾကၿပ း ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတ က ၎တုိ႔႔၏ေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးကုိ ၿခံ ငံုႀက းၾကပ ္
ကြပ္ကြဲြဲသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစ မခံ က္မ မး၏ အမ မးဆုံးပမမဏမ မ က ပ္ေငြငါးသန္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ဆိုေသမ္ 
ထိုစ မံခ က္မ မးသည ္ ျပင္ပလုပ္ငန္းရ င္မ မးကုိတင္ဒါေပးစရမမလိုပြဲ ရပ္ရြမလူထုကုိယ္တုိင္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ ေဆမင္ရြက္ 
ာႏုိင္ေလမက္ ေအမင ္အရြယ္ပမမဏေသးငယ္ေသမ ရပ္ရြမအဆင့့္စ မံခ က္အေသးစမးကေလးမ မးျဖစ္ၾကသည္။ 

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းေကမ္မတ သည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစ မံခ က္မ မးေဆမင္ရြက္ၿပ းစ းမႈကို ပံုမ န္အစ ရင္ခံံစမပံုစံျဖင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ္မ ဗဟိုေကမ္မတ သုိ႔ တင္သြင္းရသည္။ အစ ရင္ခစံမတြင ္ေက းရြမအုပ္စုတစ္ခုခ င္းစ မ  စုစုေပါင္းစ မံခ က္အေရအတြက္ 
ဘတ္ဂ က္စုစုေပါင္းာႏ င့္ အမ န္တကယ္ကုန္က စရိတ္တုိ႔႔ကိုပါ တပါတည္းထည့္သြင္းေဖမ္ျပရသည္။ ပူူးတြြဲပါအေနာႏ င့္ စ မံခ က္အစ ရင္ခ ံ
စမာႏ င့္ ဓမတ္ပံုမ တ္တမ္းအေထမက္အထမး၊ ေျပစမမ မး၊ အေသးသံုးစရိတ္မ မးအတြက္ ေငြစမရင္းမ တ္တမ္း၊ အစည္းအေဝးမ တ္တမ္း 
မ မးာႏ င့္ အကယ္၍အက  ံးဝင္ပါက စမခ  ပ္စမတမ္းမ မးစသည္တုိ႔ကို ထည့္သြင္းတင္ျပရသည္။ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင္န္းေကမ္မတ  
သည္ေဆမင္ရြက္ၿပ းေသမ စ မံခ က္တစ္ခုုခ င္းစ အတြက္ လက္မ တ္ေရးထိုးရန္လိုအပ္ၿပ း အစ ရင္ခစံမ၏အဖံုးစမမ က္ာႏ မတြင္ စ မံံခ က္၏ 
ဘ႑မေရးဆိုင္ရမအေျခခံအခ က္အလက္မ မးကုိပါ ေဖမ္ျပရသည္။  

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြဥပေဒအရ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ၏္ ၃% ခန္႔ကိ ု ႐ုံးံုးလုပ္ငန္းမ မးအတြက္ သံုးစြြဲပိုင္ခြင့္ေပးထမးၿပ း31 
လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုိသုိ႔႐ုံးံုးစမရိတ္ေတမင္းခံံျခင္းမ  ိးမရ ိၾကေပ။32 ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ ကိုယ္စမးလ ယ္ 
ာႏ စ္ဥ းက မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ၏ ၂% ကိုအခြန္အျဖစ္ေပးေဆမင္ရသည္ဟု ဆိုၾကေသမ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကမင့္ 
အခြန္ ေပးရသည္ာႏ င့္ ေကမက္ခံံရရ ိေသမ အခြန္ေငြမ မးကုိ မည္သုိ႔႔အသံုးခ သည္ကိုမူ ရ င္းလင္းစြမမသိရ ိရေပ။ 
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ ကို ဘ႑မေရးအရစမရင္းစစ္ရန္တမဝန္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္၌ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္တြင္တမဝန္ရ ၿိပ း 
ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမဗဟိုေကမ္မတ ၌ တမဝန္ရ ိသည္။ အကယ္၍ စမရငး္စစ္အဖြြဲ႕တစ္ခုဖြြဲြဲ႕စည္းရန္ 
လုအိပ္သည္ဟုုယူဆပါက ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုေကမ္မတ တြင ္ဖြြဲြဲ႕စညး္ပိုင္ခြင့္ရ ိသည္။ 

မြဲဆာႏၵနယဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ပတသ္ကေ္သမ ျပႆနမရပမ္ မးာႏ င့္ စဥး္စမးစရမမ မး 

အျခမးာိုႏင္ငံမ မးရ ိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ာႏိုင္ငံေရးအက  ိးအျမတ္အတြက္ အစိုးရရန္ပံုေငြမ မးကုိ မေတမ္မတရမး 
သံုးစြြဲမႈမ မး ျဖစ္ေစၿပ း ာုိႏင္ငံေရးတြင ္က ဥ္းေျမမင္းေသမအုပ္စုအက  ိးစ းပြမးကိုဥ းတည္သည့္ စိတ္ထမးမ မးကုိလည္းျဖစ္ေပၚေစသည္ကို 
မၾကမခဏ ေတြ႕ရ ိရပါသည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလမးတူကိစၥရပ္မ မးျဖစ္ပြမးေနသည္ဟူေသမ စြပ္စြြဲေျပမဆိုမႈမ မးကုိၾကမးသိေန 
ရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ျမန္မမာိုႏင္ငံရ  ိ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကို အဆိုပါေဘးအာႏၲရမယ္မ မးမ  ႀကိ တင္ကမကြယ္ာႏိုင္ေစရန ္
ျပင္ဆငေ္ဆမင္ရြက္ထမးေရးသည္ အေရးအႀက းဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြကုိဥပေဒျဖင့္ ျပဌမန္းထမးျခင္းက 
ထိုသုုိ႔ကမကြယ္ာႏုိင္ရန္အလမးအလမေကမင္းေစသည္။ ထိုသုိ႔ဥပေဒျပဌမန္းထမးျခင္းေၾကမင့္ အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးျဖစ္သည့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြတုိ႔ာႏ င့္ ာိႏႈင္းယ ဥ္ပါက အေကမင္ 
အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ရမတြင ္ပိုမိုုရ င္းလင္းျပတ္သမးေစသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြဆုိင္ရမ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြဲ့ 
ျခင္း မ မးကလည္း ပိုမိုမ  တၿပ း ပြင့္လင္းျမင္သမေသမ ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲမႈျဖစ္လမေစရန္ အေထမက္အကူျပ သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြစ မခံ က္မ မးတြင္ အေျခခံဘံ႑မေရးကိန္းဂဏန္းမ မးကုိေဖမ္ျပၿပ း လက္မ တ္ေရးထိုးတမဝန္ခံေစရန္လိုအပ္ျခင္းကလည္း ပိုမို 
ပြင့့္လင္းျမင္သမေသမ ရန္ပံုေငြြစ မံံခန္႔ခြြဲမႈႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေရ ႕တစ္လ မ္းတိုးတက္ျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။ 

သို႔ရမတြင္ လက္ရ ိဥပေဒသည ္ရပရ္ြမလူထုလုိအပ္ခ က္မ မးစမရင္းျပ စုျခင္းာႏ င့္ စ မံံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းဆိုင္ရမ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မးာႏ င့္ 
ပတ္သ္က္လ င္ တိက ေသခ မေသမလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးေဖမ္ျပေပးာိုႏင္ျခင္းမရ ိပါ။ ထို႔ေၾကမင့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မး၏ 

                                                           
30 ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာုိႏင္ငံ ၂၀၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပုံေငြဥပေဒ၊ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္ ဥပေဒအမ တ္- ၉၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၄ ပုဒ္မ ၉ (င) 

31 Ibid. Article 17 (b). 
32 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပုံေငြ၏ ၃ ရမခုိင္ာႏႈန္းကို ႐ုံုံးးသံုးပစၥည္းမ မးဝယ္ယူျခင္းန င့္ စ မံမႈဝန္ထမ္းမ မး ရန္ပုံေငြစ မံမႈအတြက္ဌမးရမ္းျခင္းမ မးကို ျမစ္ၾက းနမးၿမိ ႕နယ္၊ 
ကခ င္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ (ေမးျမန္းထမးသူ- Anki Dellnas, UNDP ေဒသာၲႏရအုပ္ခ  ပ္ေရးပညမရ င္ ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၅) 



14 
 

ပုဂၢိ လ္စြြဲမ မးာႏ င့္ ာုိႏင္ငံေရးဂတိတရမးမ မးကုိ ကမကြယ္ထမးာႏုိင္ျခင္းေတမမ့ရ ိပါ။ ထို႔အျပင္ စစ္မ န္ေသမ ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏ င့္ 
စ မံခ က္ မ မးာႏ င့္ ပတ္သက္ၿပ း ၿပ းျပည့္စံုေသမ လူထုအသိပညမေပးမႈမ မးကုိေဆမင္ရြက္လိုပါက စ မံခ က္ေဒသမ မးတြင္ 
ဆိုင္းဘုတ္မ မး စိုက္ထူျခင္းထက္ပိုေသမ အသိပညမေပးအစ စဥမ္ မးကုိ ေဆမင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ မၾကမေသးမ ကျပ လုပ္ခြဲ့ေသမ 
လူထုု သေဘမထမး စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္33 ရန္ပံုေငြာႏ င့့္ပတ္သက္ၿပ း လူထုသိနမးလည္မႈမ မ အလြန္နည္းပါးေၾကမင္းေတြ႕ရ ရိ သည္ဟု 
ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

ေနမက္ဆုံးအေနာႏ င့္ ဥပေဒသည ္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ၏အရြယ္အစမးကုိ ကန္႔သတ္ထမးျခင္းမရ ေိပ။ ရန္ပံုေငြအရြယ္အစမး 
မ မ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ္မဗဟိုေကမ္မတ  ာႏ င့္ ျပည္ေထမင္္စုဘ႑မေရးေကမ္မရ င္တို႔အၾကမးညိႇာႏိႈင္းသတ္မ တ္မႈေပၚမူတည္ၿပ း 
ာႏ စ္စဥ္အေျပမင္းအလြဲရ ိာိုႏင္သည္။ လက္ရ ိရန္ပံုေငြအရြယ္အစမးျဖစေ္သမ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုာႏ စ္စဥရ္န္ပံုေငြ သန္း ၁ဝဝ က ပ္မ မ 
အဘယ့္ေၾကမင့္သံုးာႏ စ္ဆက္တိုက္မေျပမင္းလြဲပြဲ ရ ိေနသည္ကိုမူ ရ င္းလင္းစြမမသိရေပ။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကုိ 
ပမမဏႀက းမမးစြမမျဖစ္သြမးေစရနအ္တြက္ အျမင့္ဆံုး ပမမဏကိ ု သတ္မ တ္ၿပ းကန္႔သတ္ထမးသင့္သည္။ အျခမးာႏုုိင္ငံမ မးမ  
အေတြ႕အႀကံ မ မးအရ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြသည္ ာႏ စ္အနည္းငယ္အတြင္း အဆေပါင္းမ မးစြမျမင့္တက္သြမးခြဲ့ေသမ 
သက္ေသသမဓကမ မးရ ိခြဲ့သည္။ အဓိကအေၾကမင္းမ မ ာုိႏင္ငံေရးအရ ဂိုဏ္းဂနဖြြဲ႕မႈအတြက္ ရန္ပံုေငြကိုအလြြဲသုံးေနျခင္းေၾကမင့္ 
ျဖစ္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကုိ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပ းသည့္ေနမက္တြင္ ျပန္လည္ေလ  မ့ခ ရနမ္ မလည္း ာႏုိင္ငံေရးအရ 
အလြန္ခက္ခြဲသြမးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရ ိဥပေဒတြင ္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ ပမမဏကိ ု ၿမိ ႕နယ္အရြယ္အစမးာႏ င့္ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလိုအပ္ခ က္မ မးအေပၚ မူတည္၍သတ္မ တ္ရမည္ဟု ျပဌမနး္ထမးသည္။ ၿမိ ႕နယ္မ မး အတြက ္ မြဲဆာႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးကုိ အတိုးအေလ  မ့ျပ လုပ္ျခင္းသည္ ပံုေသတသမတ္တည္းထမးျခင္းထက္စမလ  င္ သ အုိရ အရ ရန္ပံုေငြမ မးကုိ 
ပိုမိုုထိေရမက္စြမသတ္မ တခ္ ထမးေပးာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင ္ ထိုသုိ႔ရန္ပံုေငြ အတိုးအေလ  မ့လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ 
အျခမးတစ္ဖက္၌ ာႏိုု္င္ငံေရးအက  ိးစ းပြမးကိုေမ  မ္ကိုးၿပ း လႊတ္ေတမ္က္ုိယ္စမးလ ယ္မ မးက ရန္ပံုေငြပိုမိရုရ ိေစရန ္ ညိႇာႏိႈင္းျခင္းမ မး 
လည္းျဖစ္လမာိုႏင္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကို ေသးငယ္ေသမပမမဏသမအကန္႔အသတ္ျဖင့္ရ ိေနေစၿပ း 
ၿမိ ႕နယ္မ မးအမးလုံးတေျပးည ခြြဲေဝေပးျခင္းသည္သမ အေကမင္းဆုံးျဖစ္ေၾကမင္းအႀကံျပ ာိုႏင္ပါသည္။ ာႏို္င္ငံေရးာႏ င့္ ပတ္သက္ 
ဆက္ာႏြယ္မႈမရ ိေသမ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကြဲ့သုိ႔ရန္ပံုေငြမ မးကုိသမ ‘ဖြံ႕ၿဖိ းမႈကြက္လပ္ကိုျဖည့္ဆည္းေသမ ရန္ပံုေငြ’ 
မ မး အျဖစ္ သံုးသင့္သည္။ စံသတ္မ တ္ထမးေသမ ပံုေသနည္းအတိုင္း ဆင္းရြဲေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးကုိ ရန္ပံုေငြပိုေပးျခင္းအမးျဖင့္  
ထိုရည္ရြယ္ခ က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ပါသည္။ 

၄.၂။ ဆငး္ရြဲမြြဲေတမႈေလ မခ့ ေရးရနပ္ံုေငြ 

ဆငး္ရြဲမြြဲေတမႈေလ မခ့ ေရးရနပ္ံုေငြ 
ရညရ္ြယခ္ ကာ္ႏ င့္ အသံုးျပ ပံု ဥ းစမးေပးက႑ႀက း ၈ ခုာႏ င့္အည  ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးလုပင္န္းမ မးကုိ ေဆမင္ရြက္ရန္ 

စ မခံ က/္က႑ ဥ းစမးေပးမ မး 

သမၼတဥ းသိန္းစိန္က ဆင္းရြဲမြြဲြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးေကမ္မတ သုိ႔ ၂ဝ၁၁ ခုာႏ စ္တြင္ေျပမၾကမးခြဲ့ 
ေသမ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဥ းစမးေပးက႑ႀက း ၈ ခုကိ ု ထည့္သြင္းေဖမ္ျပခြဲ့သည္။ ၎တုိ႔မ မ- (၁) 
စိုက္ပ  ိးေရးက႑ (၂) ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏ င့္ အသမးထုတ္လုပ္ေရး၊ (၃) ေက းလက္ ကုန္ 
ထုတ္လုပ္ေရးာႏ င့္ အေသးစမးလုပ္ငန္းမ မး၊ (၄) အေသးစမးေငြစုေငြေခ းလုပ္ငန္းမ မး၊ (၅) 
ေက းလက္သမဝါယမလုပ္ငန္းမ မး၊ (၆) ေက းလက္ လူမႈ-စ းပြမးက႑၊ (၇) ေက းလက္ 
စြမ္းအင္က႑၊ (၈) သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး 

ရနပ္ံုေငြစစုေုပါငး္ပမမဏ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑မာႏ စ္- ၁၆ ဘ လ ယ၊ံ ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏ စ-္ ၅ဝ ဘ လ ယကံ ပ္ 
ရနပ္ံုေငြအရငး္အျမစ ္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရရန္ပံုေငြ 
အျမင့္ဆံုးစ မခံ က ္ပမမဏ မသတ္မ တ္ထမး 
သကဆ္ိငုေ္သမ 
အမနိ္႔ေၾကမ္ျငမစမ၊ မဝူါဒာႏ င့္ 
ဥပေဒမ မး 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးေကမ္မတ သုိ႔ ၂ဝ၁၁ ခုာႏ စ္တြင္ ာႏိုင္ငံေတမ္သမၼတဥ းသိန္းစိန္ 
ေျပမၾကမးခြဲ့ေသမ မိန္႔ခြန္း 

ပထဝ ေဒသအလိကု ္ခြြဲေဝမႈ 
၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ္- ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀက းတစ္ခ ု ၁ ဘ လ ယကံ ပ္၊ ႁခြင္းခ က-္ 
ခ င္းျပည္နယ္အတြက္ ၃ ဘ လ ယံက ပ္ 
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၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏ စ္- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းတစ္ခ ု၁ ဘ လ ယံက ပ္၊ ႁခြင္းခ က္- ခ င္းျပည္ 
နယ္အတြက္ ၅ ဘ လ ယ၊ံ ကခ င္ာႏ င့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ၁၅ ဘ လ ယံစ ၊ ရ မ္းျပည္နယ္အတြက္ 
၄ ဘ လ ယကံ ပ္ 

ရနပ္ံုေငြစ မခံန႔္ခြြဲမႈာႏ င့္ 
အဆံုးအျဖတ ္

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းဝန္ႀက းခ  ပ္သည္ ရန္ပံုေငြခ ထမးမႈာႏ င့္ပတသ္က္ၿပ း ေနမက္ဆုံးအဆံုး 
အျဖတ္ကုိ ေပးာႏုိင္သည္။ သို႔ရမတြင္ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းတို႔ 
တြင္ ၿမိ ႕နယ္စ မခံန္႔ခြြဲြဲမႈေကမ္မတ ၊ ၿမိ ႕နယ ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈေထမက္ကူေကမ္မတ ၊ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမ 
ယမေရးေကမ္မတ တုိ႔လည္း ပါဝင္ေလ့ရ ိသည္ 

တငဒ္ါလပုင္နး္စဥ ္
တင္ဒါေခၚယူူရန္အဓိကတမဝနရ္ ိေသမ အဖြြဲ႕အစည္းမ မ အေထြြေထြအုုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနျဖစ္ 
ေသမ္လည္း တခါတရံ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ က တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္ 
သည္ 

အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ျခငး္ 
အဓိကအေကမင္အထည္ေဖမ္သူမ မးမ မ ပုဂၢလိကကုမၸဏ ငယ္မ မးျဖစၿ္ပ း ရြမသူရြမသမးမ မးက 
တခါတရံ လုပ္အမးျဖင့္ထည့္ဝင္ေလ့ရ ိိသည္ 

အရညအ္ေသြးထနိး္ခ  ပမ္ႈ 
အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနက အဓိကတမဝန္ယူၿပ း ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးာႏ င့္လည္း ေပါင္းစပ္ညႇိာိႏႈင္းသည္ 

ရနပ္ံုေငြခ ထမးပံု 
တစ္ာႏ စ္၊ စ မံခ က္ၿပ းေျမမက္မႈအေထမက္အထမးမ မးေပၚမူတည္ၿပ း ရန္ပံုေငြအရစ္က ခ ထမးေပး 
သည္ 

စမရငး္စစအ္ဖြြဲ႕အစညး္ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ ္

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကို ၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခြဲ့ၿပ း၊ ၂ဝ၁၁ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးေကမ္မတ  
အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတေျပမၾကမးခြဲ့ေသမ မိန္႔ခြန္းပါ ဥ းစမးေပးက႑ႀက း ၈ ခုတို႔အတြက ္ရန္ပံုေငြေထမက္ပံံ့ေပးရန္ရညရ္ြယ္တည္ 
ေထမင္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (အထက္ပါဇယမးတြင္ေဖမ္ျပထမး)။ သို႔ရမတြင ္အမးနည္းခ က္တစ္ခုမ မ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးအတြက္ 
သင့္ေလ မ္ေသမ အင္စတ က  းရ င္းဆိုင္ရမအေျခခမံ မးမရ ိခင္ကတည္းက ရန္ပံုေငြကုိစတင္ခ ထမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေနခြဲျ့ခင္း 
ျဖစ္သည္။ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ အသ းသ းတို႔မ မ စတင္တည္ေထမင္သောႏၶတည္ကမစပင္ရ ိေသး 
ၿပ း ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲာုိႏင္သည့္ စြမ္းရည္လည္းအလြန္နည္းပါးေနခြဲ့့သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ပံုုေငြ၏အရြယ္အစမး၊ အသံုးျပ ပံုာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈ 
ပံုစံတို႔ကုိသတ္မ တ္ျပဌမန္းေပးမည့္ ဥပေဒတစရ္ပ္လည္း မရ ိခြဲေ့ပ။ ထို႔ေၾကမင့္ ပထမဥ းဆံုးာႏ စ္တြင ္ရန္ပံုေငြြကို စ မံခန္႔ခြြဲြဲရန္အတြက္ 
အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနကို တမဝန္ေပးအပ္ခြဲ့ရေသမ္လည္း ရန္ပံုေငြကုိမည္သုုိ႔သံုးစြြဲသင့္သည္ဟူူေသမ တိက သည့္ 
လမ္းၫႊန္မႈလံုလုံေလမက္ေလမက္မရ ိခြဲ့ေပ။ ပထမာႏ စ္တြင ္သင့္ေလ မ္ေသမ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈစနစ္မ မးမရ ိခြဲြဲ့သလုိ စ မံခ က္ေရြး 
ခ ယ္မႈႈာႏ င့္ ေခ းေငြခ ထမးေပးမႈတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္္သမမႈမရ ိေပ။ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနမ မ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မး 
ကိ ု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြအမ မးစုကို အေသးစမးေခ းေငြအစ အစဥ္မ မးျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးခြဲ့ 
သည္ဟုသိရေသမ္လည္း မည္သူတို႔က ေခ းေငြမ မးရရ ိခြဲ့သည္၊ ေခ းေငြမ မးမ  မည္သုုိ႔ေသမ ဘ႑မေရးအက  ိးအျမတ္မ မးျပန္လည္ 
ရရ ိသည္ စသည္တို႔ကုိ ယခုသုေတသနမ  ေဖမ္ထုတ္ာႏုိင္ခြဲ့့ျခင္းမရ ိပါ။ ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏ စ္မ စ၍ စ မံခ က္မ မးသတ္မ တ္ျခင္း၊ ဥ းစမး 
ေပးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းတို႔႔သည္ ၿမိိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မး၏ တမဝနဝ္တၱရမးမ မးျဖစ္လမခြဲ့သည္။ 
ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကိုလည္း ေခ းေငြမ မးအျဖစ္အသံုးခ ရန္မရည္ရြယ္ေတမ့ေပ။  သို႔ရမတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မး 
အရ အခ  ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ ေခ းေငြမ မးအျဖစ ္ဆက္လက္ခ ထမးေပးေနဆြဲျဖစ္ေၾကမင္း ေတြ႕ရ ိခြဲရ့သည္။ 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကို သမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ပါဝင္ေသမ ဥ းစမးေပးက႑ႀက း ရ စ္ခုေအမကရ္ ိ စ မံခ က္မ မးကုိေထမက္ပံ့ 
ရန္အသံုးျပ သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အက  ံးဝင္ေသမလုပ္ငန္းအမ  ိးအစမးမ မးမ မ က ယ္ျပန္႔႔လ သည္။ အခ  ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအ 
ေထမက္အကူေကမ္မတ မ မးက ရနပ္ံုေငြမ မနည္းပါးလြန္းေသမေၾကမင့္ ဥ းစမးေပးက႑ရ စခ္ုစလံုးအည အမ  အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ 
မျဖစာို္ႏင္ဟု ဆိုၾကသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ေကမ္မတ အမ မးစုသည္ ေက းလက္အေျခခံအေဆမက္အဥ လုပ္ငန္းမ မးျဖစေ္သမ 
တံတမး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္း၊ ေရေပးေဝေရးာႏ င့္ ရြမခ င္းဆက္လမ္းစ မံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြကုိအဓိကသုံးစြြဲြဲၾကသည္။ ႁခြင္းခ က္အေန 
ာႏ င့္ ထမးဝယ္ၿမိ ႕နယ္တြင္ ၿပ းခြဲ့သည့္ ဘ႑မာႏ စ္က ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြအမ မးစုကို ပညမေရးာႏ င့့္ ဆက္စပ္ေသမ 
လုပ္ငန္းမ မးတြင္အမ မးဆုံးသံုးစြြဲခြဲ့ေၾကမင္း ကြင္းဆင္းမႈမ မးအရ သိရ ိရသည္။ 

၂ဝ၁၃- ၁၄ ဘ႑မာႏ စ္တြင ္ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြ၏ စုစုေပါင္းပမမဏမ မ က ပ္ ၁၆ ဘ လ ယံျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္း 
ေဒသႀက းတစ္ခုလ  င ္ က ပ္တစ္ဘ လ ံစ စတင္ေပးအပ္ၿပ း ဖြံ႕ၿဖိ းမႈနိမ့္က ေသမ ခ င္းျပည္နယ္ကုိ က ပ္သံုးဘ လ ယံအထ ိ
တိုးျမႇင့္ေပးခြဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာႏ စ္တြင္မူ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြ၏ပမမဏမ မ ၅ဝ ဘ လ ယကံ ပ္အထိ 
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သိသိသမသမတိုးျမင့္လမခြဲ့ သည္။ ဆင္းရြဲမႈ၊ အစြန္အဖ မးက မႈာႏ င့္ ပဋိပကၡလြန္ျပန္လည္ထူေထမင္ေရးလိုအပ္ခ က္မ မးေၾကမင့္ 
အခ  ိ႕ေသမျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀက းမ မးသည္ ပမမဏမ မးျပမးေသမ ရန္ပံုေငြကုုိရရ ိလမၾကသည္။ ခ င္း၊ ကခ င္၊ ရခိုငာ္ႏ င့္ 
ရ မ္းျပည္နယမ္ မးသည္ ၅၊ ၁၅၊ ၁၅၊ ၄ ဘ လ ယစံ အသ းသ းရရ ိၾကၿပ း က န္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးက ၁ 
ဘ လ ယစံ အသ းသ းရရ ိၾကသည္။ စ မံခ က္အရြယ္အစမးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း သ းျခမးသတ္မ တ္ခ က္မရ ိေသမ္လည္း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြစ မခံ က္မ မးသည္ က ပ္ သိန္းငါးဆယ္မ  သိန္းငါးရမၾကမး တြင္ရ ိၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကို အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနက စ မံံခန္႔ခြြဲျခင္းမရ ိေတမ့့ေသမ္လည္း ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသ 
ႀက းဝန္ႀက းခ  ပ္သည္ ရန္ပံုေငြကုိ ၿမိ ႕နယ္မ မးအၾကမးမည္သုိ႔မ  ေဝမည္ာႏ င့္ မည္သည့္စ မံံခ က္မ မးကုိ ေရြးခ ယ္မည္ာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း 
အဆံုးအျဖတ္ေပးပိုုင္ခြင့့္ရ ိသည္။ အခ  ိ႕ေသမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးတြင္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကုိ ၿမိ ႕နယ္မ မး 
အၾကမးအည အမ   ခြြဲေဝေပးသည္။ ဥပမမ ဧရမဝတ တုိင္းတြင ္ထိုကြဲ့သုိ႔ခြြဲေဝသည္။34 အျခမးေဒသမ မးတြင္မူ ဆင္းရြဲေသမၿမိ ႕နယ္မ မး 
ကိ ုရန္ပံုေငြြခ ေပးေသမပံုစံကိုက င့္သံုးေလ့ရ ိသည္။ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုငး္ေဒသႀက းမ မး သို႔႔မဟုတ္ ၿမိ ႕နယမ္ မးသုိ႔ ရန္ပံုေငြခြြဲြဲေဝေပးရမ 
တြင္ အသံုးျပ ရန္စံသတ္မ တ္ထမးေသမ ပံုေသနည္းမ မးမရ ိပါ။ ယင္းအစမး အၿပ းသတ္ခြြဲေဝရရ ေိသမ ပမမဏမ မးသည္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရအတြင္း ညိႇာိႏႈင္းမႈမ မးာႏ င့္ ဝနႀ္က းခ  ပ္၏ အၿပ းသတ္အဆံုးအျဖတ္ေပၚတြင္မူတည္သည္။ 

ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးသည္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊ စ မံခ က္ဥ းစမးေပးမ မးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ စ မံံခန္႔႔ခြြဲြဲျခင္းတို႔တြင္ အခန္း 
က႑တစ္ရပ္မ  ပါဝင္ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ အေျခအေနာႏ င့္ ေကမ္မတ ၏စြမ္းေဆမင္ရည္ေပၚမူတည္ၿပ း အခ  ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ  
မ မးသည္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပင္န္းစဥ္ကိ ု ႀက းၾကပ္ကြပ္ကြဲၾကၿပ း၊ က န္ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္မူ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနမ  
တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္။ ဘ႑မေရးအရ ေစမင့္ၾကည့္ထိန္းခ  ပ္ေရးမ မ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ္၏တမဝန္ျဖစသ္ည္။ အခ  ိ႕ၿမိ ႕နယ္မ မး 
တြင္ စ မံခ က္အရည္အေသြြးကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ အင္ဂ င္န ယမမ မးကုိ တမဝန္ေပးေလ့ရ ိသည္။ တြံေတးကြဲ့သို႔ အခ  ိ႕ေသမ 
ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္မ ူၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးသည္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကုိ စ မံခန္႔႔ခြြဲရမ၌ ပါဝင္ျခင္းမရ ၾိကေခ ။ ယင္းၿမိ ႕နယ ္
မ မးတြင ္စ မံခ က္မ မးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းအဆင့္တြင္ ဝန္ႀက းခ  ပ္ကေဖမ္ထုတ္ေရြးခ ယ္ေပးၿပ း အေထြေထြအုုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ း 
ဌမနက စ မံသည္။35 ထိုသုုိ႔ေသမ အေျခအေနမ မးတြင္ ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲြဲမႈသည္ ပြင့့္လင္းျမင္သမမႈအမးနည္းၿပ း ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္ာႏ င့္ 
လိုက္ေလ မည ေထြျဖစ္ေသမ စ မံခ က္မ မးကုိ အမးေပးပံ့ပိုးာိုႏင္ျခင္းလည္း မရ ိာုိႏင္ေပ။ 

ဆငး္ရြဲမြြဲေတမႈေလ မခ့ ေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ပတသ္ကေ္သမ ကစိၥရပမ္ မးာႏ င့္ စဥး္စမးစရမမ မး 

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြစတင္ခ ိန္မ ၿပ း ဘ႑မေရးအရ ပြင့္လင္းျမင္သမမႈာႏ င့္ ရန္ပံုေငြစ မခံန္႔ခြြဲမႈတို႔တြင္ သိသိသမသမတိုး 
တက္လမခြဲ့သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ရန္ပံုေငြကုိ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တြင္အဓိကစ မံခန္႔ခြြဲၿပ း ရပ္ရြမလူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏ င့္ 
ထည့္ဝင္မႈတို႔သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့့္ရ ိ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ၊ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ း 
ေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးမ တစ္ဆင့္ျဖစ္ာိုႏင္ေခ မ မးေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။ သြမးေရမက္ေလ့လမခ့ြဲြဲေသမ ၿမိ ႕နယ္အမ မးအ 
ျပမးတြင ္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးမ  ေရြးခ ယ္ေပးလိုက္ေသမစ မံခ က္မ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္အေထြေထြြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနက ေထမက္ခံေပး 
ၿပ း ျပည္နယ/္တိုုင္းေဒသႀက းဝန္ႀက းခ  ပ္ကလည္း ျပင္ဆင္ေျပမင္းလြဲမႈႀက းႀက းမမးမမးမလုပ္ပြဲ ခြင့္ျပ ခ က္ေပးလိုက္သည္သမျဖစ္ 
သည္။ ထိုေကမ္မတ အရပ္ရပ္ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္အုုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕တို႔သည္ အျခမးေသမရနပ္ံုေငြမ မးာႏ င့္ေကမင္းစြမေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းၿပ း 
ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကိုစ မံခန္႔ခြြဲာိုႏင္သည့္ စြမ္းေဆမငရ္ည္ရ ိေၾကမင္းျပသခြဲ့သည္။ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရနပ္ံုေငြကို 
ေဒသာၲႏရအဆင့္တြင္စ မံခန္႔ခြြဲမႈမ မျဖစ္ာုိႏင္ေခ ရ ိၿပ း လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဥပမမအမ မးအျပမးရ ိေနသည္။ သို႔ေသမ ္ ရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္ 
သက္ၿပ း အၿပ းသတ္ဆံုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္မ မ အုပ္ခ  ပ္ေရးယာႏၲရမးတြင္အထက္အဆင့္ျဖစ္ေသမ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀက းဝန္ႀက းခ  ပ္ထံ 
တြင္ရ ိေနေသမေၾကမင့္ ထိုိသုိ႔ေဒသာႏၲရစ မခံန္႔ခြြဲမႈကို အျမြဲတမ္းအမမခံာုိႏင္ျခင္းေတမ့မရ ိေပ။ ဥပမမ ခ င္းျပည္နယ္ ဟမးခါးၿမိ ႕နယ္တြင္ 
ျပည္နယ္ဝနႀ္က းခ  ပ္သည္ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးမ တင္ျပလမေသမ စ မံခ က္အဆိုျပ မႈအမ မးစုကိုပယ္ခ ခြဲြဲ့့ၿပ း၊ ရည္ရြယ္ခ က္မ မ ထိုရန ္
ပံုေငြမ မးကုိ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ ေျပမင္းလြဲအသံုးခ လိုေသမေၾကမင့့္ျဖစ္သည္ဟ ု သိရသည္။ ထို႔အျပင ္ စမျဖင့္ေရးသမးျပဌမန္း 
ထမးေသမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးမရ ိေသမေၾကမင့္ ရန္ပံုေငြစ မခံန္႔ခြြဲရမတြင္ ကြြဲျပမးျခမးနမးမႈမ မးစြမကိုျဖစေ္စသလုိ ထိုရန္ပံုေငြ ဆက္ 
လက္တည္တံ့မႈရ ိမရ ိကိုလည္း အမမခံာိုႏင္မႈမေပးာိုႏင္ျဖစရ္သည္။ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ သ းျခမးဥပေဒ 
တစ္ရပ္ရ ိမေနေသမေၾကမင့္ ေနမက္အစိုးရသစ္သည္ ထိုရန္ပံုေငြကုုိဆက္လက္ထမးရ ိမည္ဟု အမမခံာ္ုိႏင္ျခင္းမရ ိေပ။ ထိုအခ က္ကုိ 

                                                           
34 လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  း၊ ဖ မပုံၿမိ ႕နယ္၊ ဧရမဝတ တိုင္းေဒသႀက း 
35 လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ၿမိ ႕နယ္ လက္ေထမက္အုပ္ေရးမ  း၊ တြံ႔ေတးၿမိ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀက း 
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ကြင္းဆင္းသုေတသနျပ လုပ္ရမတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့သူအမ မးအျပမးက ထုုတ္ေဖမ္ေျပမၾကမးခြဲၿ့ပ း အထူးသျဖင့္ လမမည့္ ၂ဝ၁၅ 
ာႏိုဝင္ဘမလ အေထြေထြေရြးေကမက္ပြြဲန းကပ္ေသမ ကမလတြင္အထူးစဥ္းစမးစရမေကမင္းသည္။ 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးသည္လည္း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြန င့္ အျခမးရန္ပံုေငြမ မးကုိ ဘ႑မေရးအရ ေစမင့္ 
ၾကည့္ထိန္းခ  ပ္ေရးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း စိုးရိမ္ပပူန္မႈရ ိၾကသည္။ အေၾကမင္းမ မ ထိုရန္ပံုေငြမ မးသည္ အစဥ္အလမအရ ဝန္ႀက းဌမန 
ဘတ္ဂ က္မ မး၏ အျပင္ဘက္တြင္သ းျခမးစ ရ ိေနေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ 

‘လက္ရ ိမ မ မူဝါဒေရးရမအေျပမင္းအလြဲေတြ အမ မးႀက းရ ိေနၿပ း စမရင္းစစ္အေနနြဲ႔ကလည္း 
အြဲဒ အေျပမင္းအလြဲေတြကို လိုက္မမ ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘမျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတမ့ စမရင္းစစ္ေတြသံုးေနတြဲ့ 
စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက ေခတ္ေနမက္က ေန ၿပ ေလ။ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြလုိ ဘတ္ဂ က္ေခါင္းစဥ္အသစ္ေတြနြဲြဲ႔ လုကိ္ေလ မည ေထြျဖစေ္အမင ္စမရင္းစစ္လပု္ထံုး 
လုပ္နည္းေတြကိ ု မေျပမင္းလြဲာုိႏငေ္သးဘူး။ ဒါေၾကမင့္ စမရင္းစစေ္တြက ျပည္နယ္အစိုးရဘတ္ဂ က္ 
တစ္ခုတည္းကိုပြဲ စစ္ေဆးၿပ း အျခမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ေနတြဲ ့ ဌမနဆိုင္ရမ ေတြကို 
စစ္ေဆးျခင္းလံုးဝမလုပ္ာိုုႏင္ဘူး။’ 36 

ေနမက္ဆုံးအခ က္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးာႏ င့္ ၿမိ ႕နယမ္ မးအၾကမးတြင္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကုိ လက္ရ ိ 
ခြြဲေဝေပးေနသည့္ပံုစံမ မလည္း အခ  ိ႕ေသမအစိုးရတမဝန္ရ ိသူမ မးအျမင္တြင္ ျပႆနမရ ိေနသည္။ ပိုမိုဆင္းရြဲေသမ ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
တိုင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ ရန္ပံုေငြပိုခ ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြတစရ္ပ္အတြက္ ယုတိၱက ေသမ ခြြဲေဝမႈပံုစံပင္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္လက္ရ ိခြြဲေဝပံုမ မမူ ‘တစ္ဥ းခ င္းပ မ္းမ  ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္းေပၚ အေျခခံၿပ းၾကည့္ပါက ေဒသတစ္ခုာႏ င့္ တစ္ခုအၾကမးရန္ပံု 
ေငြရရ မိႈအေျခအေနမ မးစြမ ကြမဟေနသည္ကိ ု ေတြ႕ရသည္။’37 ဥပမမအမးျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀက းတြင္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြမ  လူတစ္ဥ းလ  င္ပ မ္းမ   ၁၃၆ က ပ္ာႏႈန္းရရ ိေသမ္လည္း ခ င္းျပည္နယ္တြင ္ တစ္ဥ းလ  င္ပ မ္းမ   ၁ဝ,၄၄၅ 
က ပ္ာႏႈန္းရရ ိေနသည္။ ဆင္းရြဲမႈေလ မ့ခ ေရးလိုအပ္ခ က္မ မ ရန္ကုနု္တိုင္းာႏ င့္ယ ဥ္လ င္ ခ င္းျပည္နယ္တြင္ပိုမ မးသည္မ မ မ န္ 
ေသမ္လည္း ဆင္းရြဲမႈျဖစ္ပြမးာႏႈန္းအေပၚအေျခခံ၍ ရန္ပံုေငြခြြဲေဝသတ္မ တ္ေသမ ပံုေသနည္းကိုထမးရ ိက င့္သံုးပါက ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြခ ထမးေပးရမတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ၿပ း ပိုုမိုမ  တစြမခြြဲေဝသတ္မ တ္ေပးာိုႏင္မည္ျဖစသ္ည္။ လက္ရ ိျဖစေ္ပၚေနပံု 
မ မးအရ လက္ရ ိရန္ပံုေငြခြြဲေဝမႈသည္ အက  ိးအျမတ္အမ မးဆုံးရရ ိာႏုိင္ေသမ ခြြဲေဝပံုေတမ့ မဟုတ္ပါ။ ဧရမဝတ တုိင္းေဒသႀက း၊ ဖ မပံု 
ၿမိ ႕နယ္ရ  ိၿမိ ႕နယ္အရမရ မိ မး၏အဆိုအရ လက္ရ ိ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြသည ္ၿမိ ႕နယ္တစ္ခခု င္းစ အတြက္ အလြန္နည္း 
ပါးေသမေၾကမင့္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပာိုႏင္ေသမ ႀက းမမးသည့္အက  ိးသက္ေရမက္မႈမ မးျဖစေ္ပၚေစရန္ မလံုေလမက္ဟုသိရသည္။  

ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀက း ၿမ ိ႕နယ္အေရအတြက္ လူဥ းေရ 
ဆငး္ရြဲမြြဲေတမႈေလ မခ့ ေရး 
ရနပ္ံုေငြ (က ပသ္နး္) 

လူတစဥ္ းခ ငး္ 
ပ မး္မ  ရေငြ (က ပ)္ 

ဧရမဝတ  ၂၆ ၆၁၇၅၁၂၃ ၁ဝဝဝ ၁၆၂ 
ပြဲခးူ ၂၈ ၄၈၆၃၄၅၅ ၁ဝဝဝ ၂ဝ၆ 
ခ ငး္ ၉ ၄၇၈၆၉ဝ ၅ဝဝဝ ၁ဝ၄၄၅ 
ကခ င ္ ၁၈ ၁၆၈၉၆၅၄ ၁၅ဝဝဝ ၈၈၇၈ 
ကယမး ၇ ၂၈၆၇၃၈ ၁ဝဝဝ ၃၄၈၈ 
ကရင ္ ၇ ၁၅၇၂၆၅၇ ၁ဝဝဝ ၆၃၆ 
မေကြး ၂၅ ၃၉၁၂၇၁၁ ၁ဝဝဝ ၂၅၆ 
မာၲႏေလး ၃၁ ၆၁၄၅၅၈၈ ၁ဝဝဝ ၁၆၃ 
မြန ္ ၁ဝ ၂ဝ၅ဝ၂၈၂ ၁ဝဝဝ ၄၈၈ 
ရခိငု ္ ၁၇ ၃၁၈၈၉၆၃ ၁၅ဝဝဝ ၄၇ဝ၄ 
စစကုိ္ငး္ ၃၇ ၅၃၂ဝ၂၉၉ ၁ဝဝဝ ၁၈၈ 
ရ မး္ ၅၅ ၅၈၁၅၃၈၄ ၄ဝဝဝ ၆၈၈ 

တနသၤမရ  ၁ဝ ၁၄ဝ၆၄၃၄ ၁ဝဝဝ ၇၁၁ 
ရနကု္န ္ ၄၅ ၇၃၅၅ဝ၇၅ ၁ဝဝဝ ၁၃၆ 
စစုေုပါငး္  ၅၀၂၆၁၀၅၃ ၄၉ဝဝဝ ၉၇၅ 

                                                           
36 Nixon and Jolene (2014). Fiscal Decentralization in Myanmar: Towards a roadmap for reform. 
37 Ibid 
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၄.၃။ ေက းလကေ္ဒသဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြ 

ေက းလကေ္ဒသဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြ 
ရညရ္ြယခ္ ကာ္ႏ င့္ အသံုးျပ ပံု ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ ကမ္ မးကုိ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ့ရန ္

စ မခံ က/္က႑ ဥ းစမးေပးမ မး 

တရမးဝင္ဥ းစမးေပးက႑မ မးကုိ မသိရ ိရေသမ္လည္း စိုက္ပ  ိးေျမသစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးစ မံခ က ္
မ မး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏ င့္ အျခမးစ းပြမးေရးာႏ င့္ လူမႈေရးစ မံကနိ္း 
မ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံရ့န္အသံုးျပ သည္။ သို႔ရမတြင္ ထိုစ မံခ က္မ မးသည္ အျခမး 
စ မံခ က္မ မးာႏ င့္ ထပ္တူည မႈမရ ိရန္ေတမ့လုိသည္။ 

ရနပ္ံုေငြစစုေုပါငး္ပမမဏ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑မာႏ စ္- က ပ္ ၂၅၄.၅ သန္း၊ ၂ဝ၁၂- ၁၃ ဘ႑မာႏ စ-္ က ပ္ ၃၂၉.၅ သန္း 
ရနပ္ံုေငြအရငး္အျမစ ္ ၿမိ ႕နယ္အလိုက္ကြြဲျပမးသည္ 
အျမင့္ဆံုးစ မခံ က ္ပမမဏ က ပ္ ၁ဝ သန္းမ  သန္း ၂ဝ 
သကဆ္ိငုေ္သမ 
အမနိ္႔ေၾကမ္ျငမစမ၊ မဝူါဒာႏ င့္ 
ဥပေဒမ မး 

မသိရ 

ပထဝ ေဒသအလိကု ္ခြြဲေဝမႈ 
ၿမိ ႕နယ္တုိင္းသည္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ  အနည္းာႏ င့္အမ မးဆုိသလုိ ခြြဲေဝရရ ၾိက 
သည္ 

ရနပ္ံုေငြစ မခံန႔္ခြြဲမႈာႏ င့္ 
အဆံုးအျဖတ ္

စ မံခန႔္ခြြဲမႈကိ ုအေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနမ  တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္ 

တငဒ္ါလပုင္နး္စဥ ္
စ မံခ က္မ မးကုိ မ မးေသမအမးျဖင့္ ရြမသမးမ မးကုိယ္တုိင္အေကမင္အထည္ေဖမ္သျဖင့္ တင္ဒါ 
ေခၚယူရနမ္လိုအပ္ေပ 

အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ျခငး္ ရြမသူရြမသမးမ မးက လုပ္အမးျဖင့္ထည့္ဝင္ေလ့ရ ိိသည ္
အရညအ္ေသြးထနိး္ခ  ပမ္ႈ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနက အဓိကတမဝန္ယူသည္ 
ရနပ္ံုေငြခ ထမးပံု တစ္ာႏ စ ္
စမရငး္စစအ္ဖြြဲ႕အစညး္ ၿမိ ႕နယ္စမရင္းစစ ္

ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိသက္တမ္းအရ ည္ၾကမဆံုး ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြတစ္ခုျဖစ္ေသမ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကုိ ၁၉၇၇ 
ခုာႏ စ္တြင္ျပဌမန္းခြဲ့ေသမ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ မးျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ  ပ္စ မံခန္႔ခြြဲသည္။ ၁၉၇၇ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးကုိ အခ  ိ႕ေသမ 
လမ္းၫႊန္ခ က္အသစ္မ မးျဖင့္ ထပ္မံေပါင္းျဖည့္ထမးမႈမ မးရ ိ္သည္ (အပိုင္းသံုးတြင္ ၾကည့္ပါ)။ အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မ မ ရန္ပံုေငြကုိ 
အစိုးရဖြြဲ႕စည္းပံုအသစ္ာႏ င့္ လိုက္ေလ မည ေထြမႈရ ိေစရနျ္ဖစ္သည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြအသစ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ က ္
မ မ ေက းလက္ာႏ င့္ ၿမိ ႕ျပဖြ႕ံၿဖိ းမႈကြမဟေနျခင္းကို ေက းလက္ေဒသမ မးရ ိ လူမႈ၊ စ းပြမးာႏ င့္ ႐ုံးုပ္ဝတ  ဝန္းက င္ဆိုင္ရမ ဘဝအရည ္
အေသြးမ မးတုိးတက္ျမင့္မမးလမေစျခင္းျဖင့္ မည မ  မႈမ မးကုိ ေလ  မ့ခ ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုရည္မ န္းခ က္မ မးအထေျမမက္ေစရန္အတြက ္
အဓိကဥ းစမးေပးက႑ႀက းေလးခုျဖစ္ေသမ စိုက္ပ  ိးေျမဖြံ႕ၿဖိ းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ က န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏ င့္ အျခမးလူမႈစ းပြမးဖြံ႕ၿဖိ း 
တိုးတက္ေရးမ မးမ တစ္ဆင့္ေဆမငရ္ြက္သြမးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင ္အျခမးက႑မ မးာႏ င့္ ထပ္မေနေစရန္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစမး 
သည္။  

ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြအတြက္ဘတ္ဂ က္ကုိ ျပည္ေထမငစ္ုရသံုးမ န္းေျခေငြစမရင္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းအတည္ျပ ေပး 
သည္။ ရန္ပံုေငြကုိ ျပညေ္ထမင္စုဘ႑မေရးာႏ င့္ အခြန္ဝန္ႀက းဌမနမ တစ္ဆင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးသုိ႔ ျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀက းဘ႑မေရးဌမနမ မးမ တစဆ္င့္ လႊြဲေျပမင္းေပးသည္။ လက္ရ ိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြအစ အစဥ္တြင္ ရန္ပံုေငြ 
မ မးကုိ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမန သို႔မဟုတ္ ၎၏မိခင္ဝနႀ္က းဌမနျဖစေ္သမ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀက းဌမနမ  ထိန္းခ  ပ္ျခင္းမျပ  
ေတမ့ေပ။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစုစေုပါင္းပမမဏမ မ က ပ္သန္း ၃၂၉.၅ ျဖစ္ၿပ း ျပည္နယ္တစခ္ုလ  င္ က ပ္သန္း ၂ဝ ခန္႔ 
ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀက းတစ္ခုလ  င ္က ပ္ ၁၅ သန္းခန္႔ခြြဲေဝခ ထမးေပးသည္။38 ျပည္ေထမင္စုမ ခ ထမးေပးမည့္ရန္ပံုေငြသည္ တင္ျပလမ 
ေသမ စ မံခ က္အေရအတြက္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးက ၿမိ ႕နယ္မ မးကုိ မည္သုိ႔ခြြဲေဝ 

                                                           
38 သတ္မ တ္ခ က္စံာႏႈန္းအတြက္ ႁခြင္းခ က္အနည္းငယ္ရ ိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဆင္းရြဲာႏြမ္းပါးမႈာႏႈန္းျမင့္မမးမႈေၾကမင့္ က ပ္ ၂၅ သန္း ရရ ိသည္။ 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေထာက္ပပံ့ရန္အတြက္ သန္း ၁ဝဝ က်ပ္ႏွင္ံ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက က်ပ္သန္း ၂ဝ 
အသီးသီးလက္ခပရရိွၾကသည္။ 



19 
 

ခ ထမးေပးမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုလ  င္ တစ္ာႏ စ္ပ မ္းမ  ရန္ပံုေငြ က ပ္ ၁.၅ သန္းခန္႔ရရ ိၾကသည္။39 ရန္ပံုေငြမ မးကုိ 
သက္ဆိုင္ရမဘ႑မာႏ စ္အတြင္းကုန္စင္ေအမင္သံုးစြြဲၾကရသည္။ ပိုလ  ံေသမရန္ပံုေငြမ မးကုိ ျပည္ေထမင္စအုစိုးရသို႔ျပန္လည္ေပးသြင္း 
ရသျဖင့္ ရန္ပံုေငြပိုလ  ံျခင္္းမ မးမရ ိသေလမက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

စ မံခ က္အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနက ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲၿပ း ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ ေလးခု (ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ေထမက္ကူ၊ စည္ပင္သမယမေရး၊ စ မံခန္႔ခြြဲမႈာႏ င့္ စ မံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ မ မး) သို႔ေဆြးောႏြးရန္ေပးပို႔သည္။ ထို႔ 
ေနမက ္အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ မးသုိ႔ ဆက္လက္ေပးပို႔သည္။ သက္ဆိုင္ရမဝနႀ္က းခ  ပ္က စ မံခ က္မ မး 
ေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ရန္ပံုေငြခြြဲေဝခ ထမးေပးျခင္းကို အစိုးရအဖြြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ဆံုးျဖတ္ၿပ း အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးမ မမူ 
အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမန၏ တမဝန္ျဖစ္သည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြစ မံခ က္မ မး၏ 
အရြယ္အစမးမ မ ေသးငယ္ၿပ း စ မံခ က္တန္ဖိုး၏ထက္ဝက္ခန္႔မ မ ရပ္ရြမလူထု၏ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္အမးထည့္ဝင္မႈ 
ျဖစ္ေလရ့ ိသည္။ ပစၥည္းထည့္ ဝင္မႈအခ  ိးအစမးမ မအမ  ိးမ  ိးျဖစ္ာႏုိင္ၿပ း စ မံခ က္ရန္ပံုေငြတန္ဖိုး၏ ၃ဝ% မ  ၅ဝဝ% အထိျဖစ္ာုိႏင္သည္။40 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ ၿမိ ႕ နယ္မ မးမ  သိရ ိရသည္မ မ စ မံခ က္တန္ဖုိး၏ထက္ဝက္ခန႔္ကို ေဒသခံျပည္သူမ မး၏ထည့္ဝင္မႈမ မ 
က ခံရမည္ျဖစေ္ၾကမင္း ျပဌမန္းထမး သည့္အခ က္ျဖစ္သည္။ ထည့္ဝင္မႈပံုစံမ မ စ မံခ က္ေၾကမင့္အမ မးဆုံးအက  ိးခံစမးရမည့္သူမ မးက 
အမ မးဆုံးထည့္ဝင္ရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စ မံခ က္ပမမဏေသးငယ္သည္ာႏ င့္အမ   ျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမ မးကိ ု ကန္ထ႐ုံးိုက ္
ျပန္ခ ေပးျခင္းမ  ိးမရ ိပြဲ လုပ္ငန္းမ မးကုိ ရပ္ရြမ လူထုက တိုက္႐ုံးိုက္တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္ကမ မးသည္။ ရန္ပံုေငြပမမဏ 
ေသးငယ္မႈာႏ င့္ ပတ္သက္ၿပ း အစိုးရအရမရ ိတစ္ဥ းက ေအမက္ပါအတိုင္းေျပမသည္။ 

‘စ မံခ က္ႀက းႀက းလုပ္ခ င္ရင ္ ရပ္ရြမလူထုက လုပ္အမးစိုက္ထုတ္ေပးရတယ္။ တကယ္လုိ႔ဘတ္ဂ က္ကုိ 
အလုပ္သမမးခ ရ င္းတြဲ့ေနရမ မ မသမသုံးမယ္ဆုိရင ္ လုပ္ာႏုိ္င္တြဲ့လုပ္ငန္းအမ  ိးအစမးေတြက 
တကယ့္ကုိေသးေသးမႊမးမႊမး မထိေရမက္တမ ကေလးေတြျဖစ္သြမး မယ္။’ 

စ မံခ က္အမးလုံးမ မ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၌ အၿပ းသတ္ရန္လိုၿပ း စ မံခ က္အစ ရင္ခမံ မးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းအစိုးရသို႔ 
တင္သြင္းရသည္။ အစ ရင္ခံစမတြင ္လုပ္ငန္းာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ဓမတ္ပံုမ တ္တမ္း၊ ေငြေပးေခ မႈမ မးာႏ င့္ ေငြစမရင္းရ င္းတမ္းစသည္တုိ႔ 
ပါဝင္ရန္လိုသည္။ 

ေက းလကေ္ဒသဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ပတသ္ကေ္သမ ျပႆနမမ မးာႏ င့္ စဥး္စမးစရမမ မး 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စ မံခ က္မ မးေဖမ္ထုတ္ရမ၌ လူထုေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမကုိယ္စမးလ ယ္မ မးကုိထည့္သြင္း 
ရမည္ဆုိထမးျခင္းေၾကမင့္ လူထုအႀကံျပ ခ က္ာႏ င့္ တမဝန္ခံယူမႈမ မးျမင့္မမးာိုႏင္သည္ဟူေသမ ေမ  မ္လင့္ခ က္မ မးေပၚေပါက္ဖူးသည္။ 
သို႔ရမတြင္ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈအလြန္ႀက းမမးေသမ စစ္အစိုးရ၏သေဘမသဘမဝေၾကမင့္ ထိုေမ  မ္လင့္ခ က္မ မးအေကမင္အထည္ေပၚလမ 
ျခင္းေတမ့မရ ိေပ။ 

၁၉၇၇ မ စ၍ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြဆုိင္ရမလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးကုိ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲမႈ မရ ိသေလမက္နည္းပါးခြဲ့သည္။ 
ရန္ပံုေငြပမမဏေသးငယ္ျခင္းေၾကမင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ာႏုိင္ေသမ စ မံခ က္မ မးမ မလည္း အလိုအေလ မက္ေသးငယ္သြမးသည္။ 
တစ္ခါတရံတြင္ လက္ရ ိလမ္းကုိေနမက္ထပ္ ၁ဝ က လုိမ တမခန္႔ ဆက္လက္ေဖမက္လုပ္ျခင္းကြဲ့သုိ႔ေသမ လုပ္ငန္းမ မးကုိသမ ေဆမင္ 
ရြက္ာႏုိင္ခြဲ့သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ စ မံခ က္မ မးအေနာႏ င့္ေဒသလုိအပ္ခ က္ကုိ အမ န္တကယ္ျဖည့္ဆည္းေပးာႏုိင္ရန္ အလ မ္းေဝးခြဲ့သည္။ 
ရန္ပံုေငြဆုိင္ရမလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးကုိ ျပ ျပင္မြမ္းမၿံပ း လူထုာႏ င့္ တိုင္ပင္ာႏ  းောႏ မမႈ၊ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနမ  ရပ္ရြမ 
အေျချပ အဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးမ  အႀကံဥမဏ္မ မးကုိ ရယူျခင္းစသည္တို႔ကုိ ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ပိုမိုထိေရမက ္အက  ိးမ မးာႏိုင္သည္။ 

ရပ္ရြမမ ထည့္ဝင္ရမည့္ ကိစၥမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိလည္း ပိုမိုရ င္းလင္းေအမငေ္ရးဆြြဲသင့္သည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လမမႈမ မးအရ လူထုပါဝင္ထည့္ဝင္မႈသည္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခုာႏ င့္ တစ္ခအုၾကမးလြန္စြမကြမျခမးေနသည္ကို ေတြ႕ခြဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ 

                                                           
39 လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမ  း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀက းဌမန 

40 လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမ  း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀက းဌမန 
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ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္ အိမ္ေထမင္စုမ မးထံမ  ထည့္ဝင္မႈမ မးကုိ မည္သုိ႔လက္ခံရယူမည္ာႏ င့္ လူထုဝန္ထုပဝ္န္ပိုးမျဖစေ္စရန္ မည္သုိ႔ 
ေဆမင္ရြက္ရမည္ဟူေသမ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိလည္း ရ င္းလင္းစြမျပဌမန္းထမးသင့္သည္။ 

၄.၄။ ေက းလကဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးစ မကံနိး္ 

ေက းလကဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးစ မကံနိး္ 

ရညရ္ြယခ္ ကာ္ႏ င့္ အသံုးျပ ပံု 
ေက းရြမမ မးမ  မိသမးစုမ မး၏ သက္သမေခ မင္ခ ိေရးာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲြဲေတမႈတိုက္ဖ က္ေရးတို႔တြင္ 
ေက းရြမသူေက းရြမသမးမ မးကုိယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြပူးေပါင္းပါဝင္ေဆမင္ရြက္ေရး 

စ မခံ က/္က႑ ဥ းစမးေပးမ မး 
ာႏိုင္ငံအတြင္းရ ိ ေက းလက္ေဒသၿမိ ႕နယ္ေပါင္း ၃ဝ၅ ၿမိ ႕နယ္မ  ေက းရြမေပါင္း ၆၃၈၉၉ အတြက္ 
အေသးစမးအေျခခံအေဆမက္အဥ စ မံခ က္မ မးေဆမင္ရြက္ရန္ 

ရနပ္ံုေငြစစုေုပါငး္ပမမဏ မသိရ 
ရနပ္ံုေငြအရငး္အျမစ ္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန 
အျမင့္ဆံုးစ မခံ က ္ပမမဏ မသိရ 
သကဆ္ိငုေ္သမ 
အမနိ္႔ေၾကမ္ျငမစမ၊ မဝူါဒာႏ င့္ 
ဥပေဒမ မး 

မသိရ 

ပထဝ ေဒသအလိကု ္ခြြဲေဝမႈ ေက းရြမတစ္ရြမလ  င္ က ပ္သိန္းတစ္ရမ 
ရနပ္ံုေငြစ မခံန႔္ခြြဲမႈာႏ င့္ 
အဆံုးအျဖတ ္

စ မံခန႔္ခြြဲမႈကို ေက းရြမမ  ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတ မ  တမဝန္ 
ယူသည ္

တငဒ္ါလပုင္နး္စဥ ္ မသိရ 

အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ျခငး္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကိုေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတ က အတည္ျပ ၿပ း ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥ းစ းဌမနက တမဝန္ယူသည္ 

အရညအ္ေသြးထနိး္ခ  ပမ္ႈ မသိရ 
ရနပ္ံုေငြခ ထမးပံု သံုးာႏ စ္ 
စမရငး္စစအ္ဖြြဲ႕အစညး္ ရပ္ရြမလူမႈစမရင္းစစ ္

၂ဝ၁၅ ခုာႏ စ္အေစမပိုုင္းတြငစ္တင္မတိ္ဆက္ေပးခြဲ့ေသမ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းအစ အစဥ္သည္ ေက းရြမအဆင့္တြင္ က႑စံံု 
ေပါင္းစည္းည ၫႊတ္ေသမ စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းအစ အစဥ္ကိ ု ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ့ေပးရနျ္ဖစ္သည္။41 ျပည္ေထမင္စုေမြးျမ ေရး၊ 
ေရလုပ္ငန္း ာႏ င့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဝနႀ္က းဌမနလက္ေအမက္ရ ိ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥ းစ းဌမနက အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမ 
ေက းလက္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းသည္ လြန္ခြဲ့ေသမဆယ္စုာႏ စ္တစ္ခုအတြင္း အစိုးရာႏ င့္ အန္ဂ  အုိအဖြြြဲ႕အစည္းမ မး 
ာႏုိင္ငံတြင္းလုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈ အေတြ႕အႀကံ မ မးကုိ အေျခခံ၍ေရးဆြြဲေဖမ္ထုတ္ထမးျခင္းျဖစသ္ည္။ အစိုးရာႏ င့္ အျခမး 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၏အေတြ႕အႀကံ အရ ေက း ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းမ မးသည္ မဟမဗ  ဟမစ မံကိန္းမ မးအဆင့္ျဖစမ္လမပြဲ ေက းရြမမ မ 
လုိအပ္ခ က္ာႏ င့္ လိုလမးခ က္မ မးကုိ စုေပါင္း စမရင္းျပ စုုထမးျခင္းအဆင့္၌သမရ ိသည္ကမ မးေၾကမင္းသိရ ိခြဲရ့သည္။42 ယခုပံုစံသည္ 
ေက းရြမမ မးအမး ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းမ မးေရးဆြြဲာိုႏင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပ း ထိုစ မံကိန္းမ မးကုိအေျခခၿံပ း အမ  ိးသမးအဆင့္ 
စ မံကိန္းမ မးကုိ ေဖမ္ထုတ္ာႏိုင္ေစရန္ ဥ းတည္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလမးတူပင္ အမ  ိးသမးအဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
စ မံကိန္းေရးဆြြဲရမတြင္လည္း ေဒသဆိုင္ရမလိုအပ္ခ က္ာႏ င့္ ဥ းစမးေပးမ မးကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္ရည္ရြယ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းကုိ ၂ဝ၁၅ အေစမပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတမ္ရ ိေက းရြမာႏ စ္ရြမ၌ ပထမဥ းဆံုး စတင္စမ္းသပ္အေကမင ္
အထည္ေဖမ္ခြဲ့သည္။ ပထမအဆင့္စ မံကိန္းကုိ ၂ဝ၁၅ ခုာႏ စ ္ပထမပိုင္းကမလတြင္ၿမိ ႕နယ ္၃၄ ၿမိ ႕နယ္ရ ေိက းရြမေပါင္း ၁၇ဝ တို႔တြင္ 
စတင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္သည္။ ထို႔ေနမက ္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ မးာႏ င့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးမႈမ မးျပ လုပ္ၿပ းေနမက ္
စ မံကိန္းဒုတိယအဆင့္ကို ၂ဝ၁၅ ခာုႏ စ ္ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္သည္။ ထိုအစ အစဥ္သည္ ေက းလက္ၿမိ ႕နယ္ေပါင္း 
၃ဝ၅ တို႔မ  ေက းရြမေပါင္း ၆၃၈၉၉ တို႔သုိ႔ ၂ဝ၁၇ ခုာႏ စ္တြင္ ေရမက္ရ ိအေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ေက းရြမတစ္ခုခ င္းစ  

                                                           
41 လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမ  း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀက းဌမန 

42 အမ ိ းသမးအဆင့္ ေက းရြမဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး စ မံကိန္းလမ္းညႊန္ခ က္၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ေနျပည္ေတမ္၊ ၃ ေမ ၂ဝ၁၅ 
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အတြက္ သက္ဆိုင္ရမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးကုိ ေဆမင္ရြက္ရန္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနမ  တစ္ဆင့္ရန္ပံုေငြ 
က ပ္သိန္းတစ္ရမစ ခ ထမးေပးသည္။43 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းအစ အစဥ္တြင္ ကိန္းဂဏန္းအခ က္အလက္မ မးကိုရရ ိရန္ာႏ င့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မကံိန္းမ မးေရးဆြြဲရန္အတြက္ 
စနစ္တက ေရးဆြြဲထမးေသမ ေက းရြမစ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းနည္းလမ္းမ မးကိ ု သံုးစြြဲေစသည္။ လုပ္ငန္းစဥ၏္အစတြင္ ရြမလုံးကြၽတ္ 
အစည္းအေဝးေခၚယူၿပ း စ မံကိန္းာႏ င့္ပတ္သက္၍ ရ င္းလင္းေျပမဆိုကမ ေက းရြမလုိအပ္ခ က္မ မးကို လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသမ 
လိုအပ္ခ က္အျမန္ဆန္းစစ္မႈနည္းလမ္းမ မး Participatory Rapid Appraisal ကိုသုံးၿပ းေဆမင္ရြက္သည္။ ထို႔ေနမက ္အမ  ိးသမ းမ မး၊ 
သက္ႀက းရြယ္အုိမ မး၊ လူငယ္မ မးာႏ င့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုလုပ္ေသမ အုပ္စုတိုင္းကုိကိုယ္စမးျပ သူမ မးပါဝင္သည့္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ေကမ္မတ ကုိ ေရြးခ ယ္တင္ေျမႇမက္ၾကသည္။ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးတြင္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတ  သည္ 
ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတ အစည္းအေဝးမ မးတြင္ ကိယု္စမးျပ ပါဝင္တက္ေရမက္ရမည္ဟု ေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း အေရ 
အတြက္ မည္ေရႊ႕မည္မ  တက္ေရမက္ရမည္ကုိ ေဖမ္ျပထမးျခင္းမရ ိေခ ။  

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းမ  ရည္ရြယ္ထမးေသမ အက  ိးေက းဇူးမ မးမ မ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္္သည္။ 

ေက းလကဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးစ မကံနိး္မ  အသ းအပြင့္မ မးာႏ င့္ အသံုးဝငပ္ံုမ မး 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူထုပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မႈကိုအမးေပးျမႇင့္တင္ၿပ း ရပ္ရြမာႏ င့္ လူမႈအရင္းမ မးတုိးတက္ 
လမေစရန ္ ကူည ေဆမင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ္မဥ းစမးေပးလုပင္န္းမ မးေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏ င့္ လုပ္ေဆမင္ရမည့္ 
စ မံခ က္မ မးကုိ စနစ္တက အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းတို႔တြင္လည္း ပံပ့ိုးကူည ေပးသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကမင့္ စ းပြမးေရးလုပင္န္း 
မ မး၊ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ ေဒသခံမ မးအမး လူတ္ုိင္းအတြက္အေရးႀက းသည့္ ကိစၥရပ္မ မးတြင္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ မး 
မ  ေဝျခင္းာႏ င့္ အတူလက္တြြဲေဆမင္ရြက္ျခင္းမ မးျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကမင့္ ရပ္ရြမလူထုကုိအက  ိးသက္ေရမက္ာႏုိင္ေသမ ကိစၥရပ္မ မးအေပၚ လူထုအမ႐ုံးံုစိုက္မႈ 
တိုးတက္ေစသည္။ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သတင္းအခ က္အလက္စုစည္းျခင္း၊ ေက းရြမအေျခအေနာႏ င့္ ေက းရြမသမးမ မး၏ ဘဝဖူလံုမႈတို႔ကုိ ဓမၼဓိဌမန္ 
က က ဆန္းစစ္ေလလ့မာိုႏင္ျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေစၿပ း ဆက္သြယ္ေရး၊ အယူအဆမ မးဖလ ယ္ေရးာႏ င့္ ဘံုသေဘမတူည မႈမ မးတည္ 
ေဆမက္ေရးတို႔ကု္ိ ကူည ပံ့ပိုးေပးသည္။ 

ယင္းသည ္ေက းရြမမ မး၏ မိမိတို႔၏အမးသမခ က္မ မးာႏ င့္ အလမးအလမမ မး၊ အတမးအဆ းမ မးာႏ င့္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ မး 
ကိ ုကူည ေဖမ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အတမးအဆ းမ မးကုိေက မ္လႊမးမည့္ မဟမဗ  ဟမမ မးကုိ ကူည ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြမလူထု၏ ပူပန္မႈ 
မ မးကုိေျဖရ င္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏ င့္ ဥ းစမးေပးဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးအျဖစ္ေရးဆြြဲျခင္း၊ ရပ္ရြမတြင္ရာုိႏင္ေသမ အရင္းအျမစ္မ မးကုိ 
သံုးသပ္ၿပ း အရင္းအျမစ္မ မးစုေဆမင္းရရ ိာိုႏင္မည့္နည္းလမ္းမ မးကုိေဖမ္ထုတ္ျခင္းစသည္တို႔တြင္ အေထမက္အပ့ံျဖစ္ေစသည္။ 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းသည္ ရပ္ရြမအတြင္းေရမအျပင္ပါ တ ထြင္ဖန္တ းမႈမ မးာႏ င့္ မိတ္ဖက္ဖြြဲ႕စည္းေဆမင္ရြက္မႈမ မးကုိ 
အမးေပးျမႇင့္တင္ေပးာိုႏင္သည္။  

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းသည္ ရပ္ရြမလူထုအမး၎တုိ႔၏စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးကုိ လက္ေတြ႕အေကမင္အထည္ေဖမ္အသံုးခ ျခင္း၊ 
လုပ္ေဆမင္ခ က္မ မးကုိ ေရရ ည္တည္တ့ံေစရန္ရညရ္ြယ္ခ က္ျဖင့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းာႏ င့္ ရပ္ရြမအတြက္ ဥ းစိုက္ေဆမင္ရြက္မည ္
ဟူေသမ စိတ္ဓမတ္မ မးေပါက္ဖြမးေစျခင္းတို႔ျဖစ္ေစသည္။ 

ယင္းသည ္ အျခမးသက္ဆုိင္သူမ မးအမးလုံးကိုလည္း ေအမင္ျမင္မႈတစ္ခုရရ ိရန္မည္သည္တုိ႔လိုအပ္သည္ကုိ သိနမးလည္ေစၿပ း 
အလိုက္သင့္တုန္႔ျပန္ေျပမင္းလြဲလမေစသည္။ 

ယင္းသည ္ဗဟိုာႏ င့္ ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မး၊ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးမိတဖ္က္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ စ းပြမးေရးအဝန္းအဝိုင္း၏ မူဝါဒေရးရမာႏ င့္ ဘ႑မ 
ေရးဆိုင္ရမဆံုးျဖတ္ခ က္မ မးအေပၚ ၾသဇမလႊမ္းမိုးာိုႏင္သည္။ 

                                                           
43 လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမ  း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ေမြးျမ ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀက းဌမန 
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အရင္းအျမစ ္- ေက းလကေ္ဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ျမန္မမာိုႏင္င၏ံ အမ  ိးသမးအဆင့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မကံိန္း လုပင္န္းစဥ ္
လမ္းၫႊန္ခ ကမ္ မးမ  ေကမကာု္ႏတ္သည။္ 

ေက းရြမအဆင့္တြင္ေရးဆြြဲထမးေသမ စ မံခ က္မ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္သို႔တင္သြင္းၿပ း ၿမိ ႕နယ္ ဖြ႕ံၿဖိ းေရးစ မံကိန္းတြင္ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းသည္။ သက္ဆိုင္ရမဝနႀ္က းဌမနမ မးာႏ င့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မးက ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ေဆမင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း၌ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရး 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ နည္းပညမဆုိင္ရမအႀကံဥမဏ္မ မးထည့္ဝင္ေပးၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရမဌမနဆိုင္ရမကိုယ္စမးလ ယ္မ မးပါဝင္ၿပ း 
အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  ဥ းစ းေသမ ၿမိ ႕နယ ္ က႑စံုစ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးအဖြြဲ႕ကစ မံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြခ ထမးေပးေရးကို 
ဆံုးျဖတ္သည္။ ရန္ပံုေငြခြြဲေဝခ ထမးေပးျခင္းကို ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနက တမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္။ 
စ မံခ က္ စမရင္းာႏ င့္ ရန္ပံုေငြပမမဏကိုဆုံးျဖတ္ၿပ းပါက ၿမိ ႕နယ္စ မခံ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ က ထိုစ မံခ က္စမရင္းကိ ု
အျခမးေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြစ မခံ က္မ မးာႏ င့္ ထပ္တူက ေနျခင္းမ မးမရ ိေစရန္ စစ္ေဆးေဆမင္ရြက္သည္။ ရည္ရြယ္ခ က္မ မ 
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းသည္ ေက းရြမမ မးမ  ေဖမ္ထုတ္ေသမလုိအပ္ခ က္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ က႑စံု ေပါင္းစပ္စ မံကိန္းမ မး 
ေဖမ္ေဆမင္ာိုႏင္ေရးအတြက္ ၿမိ ႕နယာ္ႏ င့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းအဆင့္ စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကိုလည္း အေထမက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းမ ေပၚထြက္လမသည့္ စ မံခ က္မ မးမ  သက္ဆိုင္ရမေက းရြမတစ္ခုခ င္းစ က ေဖမ္ထုတ္ထမးေသမ လိုအပ္ 
ခ က္မ မးကုိ တုန္႔ျပနေ္ဆမင္ရြက္ျခငး္ျဖစ္သျဖင့္ စ မံခ က္အမ  ိးအစမးာႏ င့္ သေဘမသဘမဝေထြျပမးသည္။ ကနဥ းစမ္းသပ္ေက းရြမာႏ စ္ခ ု
မ  ေပၚထြက္လမေသမ အစ ရင္ခစံမမ မးအရ စ မံခ က္မ မးတြင္ စိကု္ပ  ိးေမြးျမ ေရးအတြက္ နည္းပညမသင္တန္းအစ အစဥ္မ မး၊ 
ေက းရြမေဆးေပးခန္း သို႔မဟုတ္ တံတမးေဆမက္လုပ္ျခင္း၊ ရပ္ရြမအေျချပ အဖြြဲ႕အစည္းမ မးဖြံ႕ၿဖိ းေရးသင္တန္းမ မးေပးျခင္း 
စသည္ျဖင့္ ပံုစံ အမ  ိးမ  ိးရ ိေနေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။44 

ေက းလကဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးစ မကံနိး္ာႏ င့္ဆိငုေ္သမ ျပႆနမရပမ္ မးာႏ င့္ စဥး္စမးစရမမ မး 

ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းကုိ လြန္ခြဲ့ေသမတစ္ာႏ စ္အတြင္းကစတင္မိတ္ဆက္ခြဲ့ၿပ း စမ္းသပ္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမေနရမ 
မ မလည္းာႏ စ္ခုတည္းသမရ ိေသးသျဖင့္ ထိုအစ အစဥ္ာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း သံုးသပ္ခ က္ထုတ္ျပန္ရန ္ ေစမလြန္းေနေသးသည္။ 
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္း၏ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ပါဝငေ္သမ အဆင့္မ မးစြမပါဝင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးောႏြးသည့္ျဖစ္စဥ္သည္ 
အလြန္အေသးစိတ္ က ေသမ္လည္း အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးထပ္တူက ာႏုိင္သည္။ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
စ မံကိန္းသည္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ း ေရးစ မံကိန္းေရးဆြြဲမႈမ မးကုိ အေထမက္အပံ့ျဖစ္ာိုႏင္ေသမ္လည္း လက္ရ ိအခ ိန္တြင္မ ူ ယင္းသည ္
ကိုယ္ပိုင္ဥခြံထြဲမ မထြက္ရေသးေသမ စ မံကိန္းတစ္ခုသမျဖစ္ေနေသးသည္။ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မကံိန္း၏အျမင့္ဆံုး အက  ိး 
ေက းဇူးကိုရရ ိလိုပါက အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရ ဖံြ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္မ မးာႏ င့္ ခ ္ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေစရန္အတြက ္
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းာႏ င့္ အျခမးဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြ စ မံခန္႔ခြြဲသူမ မးအမး ဗဟိုအစိုးရမ  ရ င္းလင္းျပတ္သမးစြမ 
လမ္းၫႊန္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

ကနဥ းစမ္းသပ္ေဆမငရ္ြက္သည့္ ေက းရြမာႏ စ္ခုတြင္ေတြ႕ရ ခိ က္မ မးအရ ေဒသတြင္းစ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းစြမး္ေဆမင္ရည္ကုိ ေက းရြမ 
အဆင့္ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ာႏ စ္မ  ိးစလံုးတြင္ တည္ေဆမက္ရန္လိုသည္။ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရထံမ  နည္းပညမဆုိင္ရမပံ့ပိုးမႈာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ ္
အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးမ  စ မံကိန္းဆုိင္ရမပံ့ပိုးမႈမ မးာႏ စ္မ  ိးစလံုးလည္း လိုအပ္သည္။45 ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းာႏ င့္ 
စပ္လ ဥ္းၿပ းေဆမငရ္ြက္သည့္ စြမ္းေဆမင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ မးသည္ ယင္း၏စ မံကိ္ိန္းေရးဆြြဲမႈစြမ္းရည္ကုိသမမက ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
စ မံကိ္န္းေရးဆြြဲမႈမ မးကုိ အက ယ္အျပန္႔ေထမက္ပံံ့ေပးာ္ိုႏင္သည္။ လက္ရ ိအခ ိန္တြင္မူ ရန္ပံုေငြစ မခံ က္ေပါင္းစံုအတြက္ စ မံကိန္း 
ေရးဆြြဲေရးေကမ္မတ အမ မးအျပမးရ ိေနျခင္းသည္ ေဒသဆုိင္ရမေခါင္းေဆမင္မ မးာႏ င့္ အုပ္ခ  ပ္မႈအဖြြဲ႕အစည္းမ မးအမး အခ ိန္ာႏ င့္ 
အလုပ္တမဝန္မ မး အႀက းအက ယ္ပိေစာိုႏင္ပါသည္။  

                                                           
44 Rahman, Shafiq. ပ ဥ္းမနမးၿမိ ႕နယ္ ေက းရြမာႏ စ္ရြမအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိ းမႈစ မံကိန္းေရးဆြြဲေရး အဓိကရ မေဖြေတြ႕ရ ိခ က္မ မး- လြဲလူးအိုင္ေက းရြမာႏ င့္ ေညမင္ပင္သမေက းရြမ၊ 
ေက းရြမဖြံ႔ၿဖိ းမႈစ မံကိန္းေရးဆြြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးောႏြးပြြဲ၊ ေနျပည္ေတမ္၊ ၉ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၅ စမမ က္ာႏ မ ၃ 

45 ယင္း၊ စမ- ၄ 
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၄.၅။ အမ  းိသမးအဆင့္ လထူဗုဟိုုျုပ စ မကံနိး္ 

အမ  းိသမးအဆင့္ ရပရ္ြမအေျချပ လထူဖုြ႕ံၿဖ ိးေရးစ မခံ က ္

ရညရ္ြယခ္ ကာ္ႏ င့္ အသံုးျပ ပံု 
လူထုဗဟိုျပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပင္န္းစဥမ္ မးကုိပံံ့ပိုးကူည ရန္ာႏ င့္ ဆင္းရြဲေသမ ေက းလက္ေနျပည္သူ 
မ မးအမး အေျခခံအေဆမက္အဥ ာႏ င့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ မးကုိ လက္လ မ္းမ သံုးစြြဲာိုႏင္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ 
ေစရန ္ရည္ရြယ္သည္ 

စ မခံ က/္က႑ ဥ းစမးေပးမ မး ျပည္သူ႔အက  ိးျပ အေဆမက္အဥ ာႏ င့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ မး 

ရနပ္ံုေငြစစုေုပါငး္ပမမဏ 

မူလက အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းသည္ ကမၻမ့ဘဏ ္ (International 
Development Association (IDA)) မ ေဒၚလမ သန္း- ၈ဝ ပံ့ပိုးေငြရရ ိသည္ ျမနမ္မအစုိးရမ  
လည္း ေဒၚလမ ၆.၃ သန္းရန္ပံုေငြရရ ိခြဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုာႏ စ္ာႏ စ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေနမက္ထပ္ရန္ပံုေငြအမ မးအျပမးကုိ ထပ္မံခြင့္ျပ ေပးခ က္ေပးခြဲ ့
သည္။ ၎တုိ႔ကိ ုေအမက္တြင္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 
ျမန္မမအစိုးရ- အေမရိကန္ေဒၚလမ သန္း- ၃ဝ 
ကမၻမ့ဘဏ ္IDA ပံ့ပိုးေငြ- ေဒၚလမသန္း- ၈ဝ 
ကမၻမ့ဘဏ ္IDA ေခ းေငြ- ေဒၚလမသန္း- ၄ဝဝ 
အ တလ အစိုးရေခ းေငြ- ေဒၚလမ ၂၂.၅ သန္း 
ဂ ပန္လူမႈဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ JSDF ပံ့ပိုးေငြ- ေဒၚလမ ၁၁.၅ သန္း 
စုစုေပါင္း- ေဒၚလမ ၅၄၄ သန္း 
*ဂ ပန္လူမႈဖြံ႕ၿဖိ ေရးရန္ပံုေငြမ  ပံ့ပိုးေငြကုိ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ 
သည္။ အ တလ အစိုးရကလည္း ၎တုိ႔၏ေခ းေငြကုိ ၾကည့္ၾကပ္ေဆမင္ရြက္ရန္အတြက္ ေနမက ္
ထပ္ယူ႐ုံးို ၇၃ဝဝဝဝ ကု ိပံ့ပိုးေငြအျဖစ္ေပးအပ္ခြဲ့သည္။ ျမန္မမအစိုးရကလည္း အရင္းအျမစ္မ မး 
ထည့္ဝင္မႈျဖစ္ေသမ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥ းစ းဌမနဝန္ထမ္းလစမမ မး၊ ႐ုံးံုးေနရမမ မးာႏ င့္ 
အျခမးအသံုးအေဆမင္မ မးအတြက္ ေဒၚလမ ၁ဝ သန္းခန္႔ထည့္ဝင္ထမးသည္။46 

အျမင့္ဆံုးစ မခံ က ္ပမမဏ 
ေက းရြမအုပ္စုမ မးသည္ လူဥ းေရေပၚမူတည္ၿပ း ေငြလုံးေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြမ မးရရ ိသည္။ ေက း 
ရြမအုပ္စုငယ္မ မးအတြက္ အနည္းဆံုးက ပ္သန္း ၂ဝ မ  ေက းရြမအုပ္စုႀက းမ မးအတြက္ အမ မးဆုံး 
က ပ္သန္း ၁၂ဝ အထိရရ ိၾကသည္။47 

သကဆ္ိငုေ္သမ 
အမနိ္႔ေၾကမ္ျငမစမ၊ မဝူါဒာႏ င့္ 
ဥပေဒမ မး 

အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္၊ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ 
(၂ဝ၁၄) ျပည္ေထမင္စုျမန္မမာုိႏင္ငအံစိုးရ 

ပထဝ ေဒသအလိကု ္ခြြဲေဝမႈ 

ထိုရန္ပံုေငြကုိ လက္ရ ိၿမိ ႕နယ္ ၉ ၿမိ ႕နယ္တြင ္ ကနဥ းစမ္းသပ္အေကမင္အထည္ေဖမ္လ က္ရ ိ 
သည္။ ပိုမိုမ မးျပမးေသမ ရန္ပံုေငြပမမဏကို ၂ဝ၁၅ ာႏ စ္လည္တြင္ အတည္ျပ ေပးခြဲ့ၿပ း၎တုိ႔ကို 
ေျခမက္ာႏ စ္တမကမလအတြက္ ာႏိုငင္ံအာႏ ံ႔ရ  ိ ၿမိ ႕နယ္ေပါင္း ၆၄ ၿမိ ႕နယ္တြင္ တိုးခ ြဲ႕ေဆမင္ရြက္ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ရနပ္ံုေငြစ မခံန႔္ခြြဲမႈာႏ င့္ 
အဆံုးအျဖတ ္

ရန္ပံုေငြကုိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနမ  ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တြင္ လက္ခံ 
ရရ ိၿပ းေနမက ္ (၁) ေက းရြမအုပ္စုမ မးသုိ႔ ေငြလုံးေငြရင္းေထမက္ပံ့ေငြပံုစံျဖင့္လည္းေကမင္း၊ (၂) 
ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥ းစ းဌမနၿမိ ႕နယ္႐ုံးံုးမ မးသုိ႔ ႐ုံးံုးလည္ပတ္မႈစရတိ္မ မးအျဖစ္လည္းေကမင္း 
ျပန္လည္ခြြဲေဝေပးသည္။ 
ေက းရြမာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုစ မံခ က္ေရြးခ ယ္ေရးေကမ္မတ မ မးက စ မခံ က္မ မးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းတို႔ကို တမဝန္ယူသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု ၿမိ ႕နယ္ေက းလက္ေဒသ 

                                                           
46 အိုင္ဒ ေအ (၂ဝ၁၅)၊ ေပါင္းထည့္ ဘ႑ရေငြ SRD ၂၈၄.၅ သန္း (ေဒၚလမ ၄ဝဝ သိန္းာႏ င့္ည မ  သည္) တင္ျပျခင္း အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ 
ျပည္ေထမင္စု သမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံ Report No: PAD 1356. http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/15/090224b082f296f3/ 
1_0/Rendered/PDF/Myanmar000Nati0additional0financing.pdf 
47 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ (၂ဝ၁၄)၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ။ 
http://cdd.drdmyanmar.org/eng/project-manuals/ 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/15/090224b082f296f3/%201_0/Rendered/PDF/Myanmar000Nati0additional0financing.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/15/090224b082f296f3/%201_0/Rendered/PDF/Myanmar000Nati0additional0financing.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/15/090224b082f296f3/%201_0/Rendered/PDF/Myanmar000Nati0additional0financing.pdf
http://cdd.drdmyanmar.org/eng/project-manuals/
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ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနာႏ င့္ အျခမးပံ့ပိုးေပးသူအဖြြဲ႕အစည္းမ မးျဖစ္ေသမ ျပည္တြင္းာႏ င့္ 
ာႏုိင္ငံတကမအန္ဂ  အုိမ မးက ပံ့ပိုးကူည ေပးသည္။48 

တငဒ္ါလပုင္နး္စဥ ္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ မးရ ိပါက ရပ္ရြမလူထုက ကိုယ္တိုင္စ မံခန္႔ခြြဲသည္။ 

အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္ျခငး္ 

စ မံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈမ မးအမးလုံးကို သက္ဆိုင္ရမ ရပ္ရြမလူထုက ဥ းစ းေဆမင္ရြက္ 
သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ရပ္ရြမအမ မးစုသည္ စ မံခ က္မ မးကုိ ကိုယ္တိုင္အေကမင္ 
အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ စ မံခ က္၏ အတန္ငယ္ခက္ခြဲေသမအပိုင္းမ မးတြင္မူ ျပင္ပ 
ကန္ထ႐ုံးိုက္တမမ မးကုိ င မးရမ္းလုပက္ိုင္သည္။49  

အရညအ္ေသြး ထနိး္ခ  ပမ္ႈ 

စ မံခ က္ခြြဲမ မးအဆံုးသတ္ေသမအခ ိန္တြင္ ေက းရြမတ္ုိင္း၌ လူမႈစမရင္းစစ္ျခင္းကို ာႏ စ္စဥ္ေဆမင္ 
ရြက္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ာႏ င့္ ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသမ 
သံုးသပ္မႈကိ ုာႏ စ္စဥ္ျပ လုပ္သည္။ 
စ မံခ က္မ မး၏အသံုးစရိတ္မ မးအမးလံုးကို ေက းရြမေၾကမ္ျငမသငပ္ုန္းတြင္အမ မးသိေအမင္ 
ေဖမ္ျပေပးထမးရၿပ း စ မံခ က္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း ကန္႔ကြက္လုိသူမည္သူမဆိုအတြက္ 
ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကမးာႏုိင္သည့္စနစက္ိုလည္း တည္ေထမင္ထမးသည္။ 
ထို႔အျပင ္ နည္းပညမဆုိင္ရမ စမရင္းစစ္ေဆးျခင္းကို စ မံခ က္္၏လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ 
တြင္ေဖမ္ျပထမးေသမ နည္းပညမ၊ လူမႈေရးာႏ င့္ သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ဆိုင္ရမ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မး ာႏ င့္ 
ကိုက္ည မႈရ ိ/မရ  ိသိရ ိာႏုိင္ရန ္နမူနမစ မံခ က္/ေက းရြမမ မးေရြးခ ယ္ၿပ း ာႏ စ္စဥ္ေဆမင္ရြက္ သည္။ 

ရနပ္ံုေငြခ ထမးပံု 
လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္ေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးအတြင္းရ ိ ေက းရြမတစ္ခုခ င္းစ သည္ ေလးာႏ စ္တမကမလ 
အတြင္း ေငြလုံးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြမ မးကုိ ာႏ စ္စဥ္ရရ ၾိကသည္။ 

စမရငး္စစအ္ဖြြဲ႕အစညး္ 
ဘ႑မေရးအရ စမရင္းစစ္ျခင္းကိ ု ျပည္ေထမငစ္ုစမရင္းစစ္ခ  ပ္႐ုံးံုးက ာႏ စ္စဥေ္ဆမင္ရြက္ၿပ း 
စ မံခ က္၏ အင္တမနက္စမမ က္ာႏ မတြင္ ျပည္သူအမ မးသိရ ိာႏုိင္ရန္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ 

သမၼတဥ းသိန္းစိန္၏ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးလုပ္ငန္းစဥေ္အမက္တြင္ ျမန္မမအစိုးရသည္ ကမၻမ့ဘဏ္၏ ပံ့ပိုးကူည မႈျဖင့္ 
အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မကံိန္းသည္၂ဝ၁၃ ခုာႏ စ္တြင္ စတင္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုာႏ စ္တြင္ 
ၿမိ ႕နယ ္၃ ခု၌ ကနဥ းစတင္အေကမင္အထည္္ေဖမ္ၿပ း၊ ေနမက္ပိငု္းတြင ္ၿမိ ႕နယ္ ၉ ခုအထိတုိးခ ြဲ႕ကမ ေက းရြမေပါင္း ၁၇ဝဝရ ိ လူဥ းေရ 
၈ဝဝဝဝဝ တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္လ က္ရ ိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုာႏ စ္တြင္ စ မံခ က္ကုိ ၿမိ ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ ခုသို႔ တိုးခ ြဲ႕ခြဲ့သည္။ 
ထိုသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းသည္ ေက းလက္လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းမ မးအမးဖြံ႕ၿဖိ းေရးဆိုငရ္မအရင္းအျမစမ္ မးာႏ င့္ ရန္ပံုေငြမ မး အမး 
ပိုမိုလက္လ မ္းမ ေစၿပ း စ မံကိန္းေရးဆြြဲရမတြင္ ပိုမိုထည့္ဝင္ပါဝင္ေစရန္ရညရ္ြယ္သည့္ လူထုဗဟိုျပ  ေအမက္ေျခမ စတင္ေသမ 
စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးလုပင္န္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စ မံကနိ္းေရးဆြြဲရမတြင္ ေဒသခ ံ
လူထုပါဝင္မႈကို ပိုမိုရရ ေိစေရးအတြက္ အစိုးရ၏စြမ္းေဆမင္ာိုႏင္မႈကို တိုးတက္ေစရန၊္ ထိုလုပ္ငန္းစဥမ္  ေပၚထြက္လမေသမ ဥ းစမးေပး 
ကိစၥရပ္မ မးကုိ ပိုမိုထိေရမက္စြမတနု္႔ျပနေ္ဆမင္ရြက္ာုိႏင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။50 

အမ  ိးသမးအဆင့္လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းအတြက္ ျမန္မမအစိုးရက ေဒၚလမ ၆.၃ သန္းကုိ ကနဥ းထည့္ဝင္ၿပ း ကမၻမ့ဘဏ္က 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရမဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူအေနာႏ င့္ ေဒၚလမသန္း ၈ဝ ပံ့ပိုးေငြေပးအပ္ခြဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုာႏ စ္အတြင္း 
စ မံခ က္ရန္ပုေံငြမ မးကုိ သိသိသမသမတိုးတက္ခြင့္ျပ ခြဲ့ၿပ း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလမ ၅၄၄ သန္းအထ ိ ျမင့္မမးလမခြဲ့သည္။51 
စ မံခ က္ေဆမင္ရြက္ေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးရ ိ ေက းရြမအုပ္စုတစ္ခုခ င္းစ သည္ ာႏ စ္စဥ္ေပးေသမ ေငြလုံးေငြရင္း ေထမက္ပံ့ေငြကုိ ေလးာႏ စ္ 
ဆက္တိုက္ရရ ိၾကသည္။ လက္ရ ိ ရန္ပံုေငြတုိးတက္မ မးျပမးလမမႈမ မးအရ ထုိစ မံခ က္ကုိ ေျခမက္ာႏ စ္တမ စ မံခ က္စက္ဝန္း 
ၿပ းဆံုးခ ိန္တြင္ စုစုေပါင္း ၿမိ ႕နယ္ ၆၄ ခုထ ိတိုးခ ြဲ႕ေဆမင္ရြက္သြမးရန္ ရည္ရြယ္ထမးသည္။   

                                                           
48 ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမ  လုပ္ေဖမ္ကိုင္ဖက္ အစုိးရမဟုတ္ေသမအဖြြဲ႕အစည္းမ မးအမး အဆင္ေျပေခ မေမြ႕ေအမင္ကူည ေဆမင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း NGOs (ဥပမမ NAG) ၊ 
ျပည္ပ NGOs (ဥပမမ Mery Crops, Relief International, The International Rescue Committee) ာႏ င့္ကိုယ္ပိုင္စ းပြမးေရးလုပ္ငန္း (ဥပမမ Cardo) 
49 အ းေမးလ္ ာႏ င့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Nik Myint၊ အႀက းတန္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိ းမႈ ကြ မ္းက င္ပညမရ င္၊ ကမမၻဘဏ္၊ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၅။ 
50 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၄၊ 
ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ။ 
51 ဤပုံတြင္ ျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္အစုိးရ၏ ရန္ပုံေငြ အမ ိ းအစမးမ မး မပါဝင္ပါ။ 



25 
 

အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္း ေအမက္ပါ စက္ဝိုင္းစတိ္ဇယမးတြင္ေဖမ္ျပထမးသည့္အတိုင္း က႑ငါးခုအတြက္ 
ခြြဲေဝေဆမင္ရြက္သည္။ 

52 
Community Block Grant = ရပရ္ြမေငြလံုးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြ၊ Facilitation and Capacity Development= ပံ့ပိုးကညူ ျခင္းာႏ င့္ စြမ္းေဆမငရ္ည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ Knowledge and Learning= အသပိညမာႏ င့္ သင္ယမူႈတိုးတကဖ္ြံ႕ၿဖိ းေရး၊ Implementation Support= လပု္ငန္းအေကမင္အထည ္
ေဖမ္မႈပိုင္း ပံ့ပိုးျခင္း 

အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းတြင္ပါဝင္မည့္ ၿမိ ႕နယ္မ မးကုိ ေအမက္ပါအဆင့္ သံုးဆင့္ျဖင့္ ေရြးခ ယ္သည္53။ 

(၁) ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနက ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းအမးလုံးမ  အခ က္အလက္မ မးာႏ င့္ 
ကိန္းဂဏန္းမ မးကုိ ျပင္ဆင္ျပ စုသည္။ 

(၂) ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနသည္ ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မးမ  သက္ဆိုင္သမူ မးအမးလုံးာႏ င့္ 
ေတြ႕ဆံု ာႏ  းောႏ မၿပ း စ မံခ က္ေဆမငရ္ြက္ရန္အႀကံျပ လိုေသမ ၿမိ ႕နယ္မ မးစမရင္းကို ျပ စုသည္။ 

(၃) သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းမ  ဝန္ႀက းခ  ပ္မ မးက ဥ းစမးေပးၿမိ ႕နယ ္၃ ခုကို ဇကမတင္ေရြးခ ယ္သည္။ 

ထိုဥ းစမးေပးၿမိ ႕နယစ္မရင္းကို ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ရ ိ ာႏု္ိင္ငံတကမအေထမက္အပံ့မ မးစ မံခန္႔ခြြဲေရးေကမ္မတ သုိ႔ တင္သြင္းၿပ း 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းတစ္ခုစ အတြက္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခစု ကိ ု အၿပ းသတ္ေရြးခ ယ္ေပးသည္။54 အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ  
လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္လုပ္ငန္းလမး္ၫႊန္မ မးအရ လုပ္ငန္းေဆမငရ္ြက္မည့္ ၿမိ ႕နယ္မ မးကုိ ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္းျမင့္မမးျခင္း၊ နယ္ေျမ 
တည္ၿငိမ္မႈာႏ င့္ အျခမးရနပ္ံုေငြမ မးလက္ခံမႈမရရ ျိခင္းတို႔ကို အေျခခံ၍ေရြးခ ယ္ရမည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။  

အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းကုိ ေဒသာႏၲရဖြံံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မ တ္ထမးေသမ္လည္း ယင္းသည ္
အထက္တြင္ေဆြးောႏြးတင္ျပထမးေသမ အျခမးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ အေျခခံက က ကြြဲျပမးျခမးနမးေနသည္ကို ေတြ႕ာႏုိင္သည္။ 
အဓိကအမးျဖင့္ ဤရန္ပံုေငြ၏ စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္ကိ ု စနစ္တက တည္ေဆမက္ထမးၿပ း၊ အစိုးရဝနႀ္က းဌမနတစ္ခုမ တစ္ဆင့္ စ မံခန္႔ခြြဲေန 
သည့္အခ က္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္း၏ အဖြြဲ႕အစည္းဆိုင္ရမတည္ေဆမက္မႈမ မးတြင္ (၁) 
ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္၊ (၂) ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ာႏ င့္ (၃) ေက းရြမာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုအဆင့္ဟူ၍ အလႊမသုံးမ  ိးျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းထမးရ ိ္ သည္။55 
ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္တြင္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနာႏ င့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ ာႏုိင္ငံတကမအေထမက္ 

                                                           
52 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ။ 
53 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၄ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ။ 
54 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၄ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၄၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ။ 
55 ျပည္နယ္ာႏ င့္တုိင္းေဒသႀက း ာႏ င့္ ခရိုင္အဆင့္တြင္ တမဝန္ယူမႈမ မးကို ာႏႈိင္းယ ဥ္ၾကည့္လ  င္ အစ ရင္ခံျခင္းာႏ င့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ျခင္းတြင္ မသိသမ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 
ထို႔ေၾကမင့္ အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ အစမ္းေလ့လမေဆမင္ရြက္ျခင္းကို ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀက းတစ္ခုလ  င္ တစ္ၿမိ ႕နယ္ာႏႈန္းျဖင့္ 
ေဆမင္ရြက္မည္။ အခု ၉ ၿမိ ႕နယ္တြင္ အစမ္းေလ့လမေဆမင္ရြက္ေနသည္။ 
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အပံ့မ မးစ မံခန္႔ခြဲြမႈေကမ္မတ က အဓိကတမဝန္ယူေဆမင္ရြက္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရ ိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန 
႐ုံးံုးမ မးက ေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုအမး နည္းပညမအေထမက္အပံ့မ မးေပးရန ္တမဝန္ရ ိသည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရ ိ ေက းလက္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန႐ုံးံုးမ မးသည္ လုပ္ငန္းတမဝန္မ မးေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန္အတြက္ ေနမက္ထပ္ဝန္ထမ္းအင္အမး၊ အရင္း 
အျမစ္မ မးာႏ င့္ ေလ့က င့္သင္ၾကမးေပးမႈမ မးကုိ ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္မ  တိုးတက္ခ ထမးေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းာႏ င့္ 
ာႏုိင္ငံတကမအန္ဂ  အုိမ မးာႏ င့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏ မ မးပါပါဝင္ေသမ ပံံ့ပိုးကူည မႈမိတ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၏ ကူည ေထမက္ပံံ့မႈမ မးကုိ 
လည္း ရရ ိသည္။ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္တြင္ ၿမိ ႕နယ္တစ္ခု၌ ပံ့ပိုးကူည မည့္္ မိတ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုကိ ုသတ္မ တ္တမဝန္ေပးထမးသည္။ ၎တုိ႔ကို အမ မးသိေအမင္ေၾကညမၿပ း ေရြးခ ယ္ေခၚယူကမ ရပ္ရြမလူထုကုိယ္စမးျပ အဖြြဲ႕ 
မ မးာႏ င့္ ၎တုိ႔ကိ ု နည္းပညမပံံ့ပိုးေပးမည့္အဖြြဲ႕မ မးကုိ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေလ့က င့္သင္ၾကမးေပးျခင္းာႏ င့္ ႀက းၾကပ္ကြပ္ 
ကြဲျခင္းတို႔ကိ ုေဆမင္ရြက္ၾကရသည္။ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ သည္ သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀက း 
ဌမနမ မး၏လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈမ မးာႏ င့္ ေက းရြမအဆင့္မ အစျပ ေသမ ေအမက္ေျခမ စသည့္ စ မံကိနး္ေရးဆြြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ 
အၾကမးတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိာိႏႈင္းေပးရသည္။56 57 58 

အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္း၏ ရပ္ရြမလုိအပခ္ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရး၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးာႏ င့္ 
ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးယာၲႏရမးမ မးသည္ ရပ္ရြမအတြင္းရ  ိ ရ ိရင္းစြြဲေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ အဖြြဲ႕အစည္းစနစမ္ မး၏ အမးကုိ ရယူသုံးစြြဲ 
သည္။ ေက းရြမအုပ္စုစ မံခ က္ေထမက္ပံ့ေရးေကမ္မတ ကုိ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ မ  ေရြးခ ယ္ေပးေသမ 
ကိုယ္စမးလ ယ္မ မး၊ အမ  ိးသမ းမ မးာႏ င့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသမးကို္ယ္စမးလ ယ္မ မးာႏ င့္ ဖြြဲ႕စည္းထမးရ ိသည္။ ရည္ရြယ္ခ က္မ မ ရပ္ရြမ 
အစ အစဥ္ေရးဆြြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစမးျခင္းမခံရပြဲ က န္ရစ္ာိုႏင္ေသမ အုပ္စုမ မး၏ ကုိယ္စမးျပ မႈလည္း ပါဝင္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အစ အစဥ္ေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ မ  အဖြြဲ႕ဝင္သံုးဥ းကို ဘ႑မေရးဆပ္ေကမ္မတ  
အျဖစ္သ းျခမးဖြြဲ႕စည္းေပးသည္။ တစ္ဥ းကိ ုဆပ္ေကမ္မတ ဥကၠဌအျဖစခ္န္႔အပ္ၿပ း က န္ာႏ စ္ဥ းက စမရင္းကိငု္မ မးျဖစ္သည္။ ေကမ္မတ  
မ မးအမးလုံးကို ပံံ့ပိုးကူည ေရးမိတဖ္က္အဖြြဲ႕အစည္းက စြမ္းေဆမင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ မးစ စဥေ္ပးၿပ း သတ္မ တ္တမဝန္ေပး 
ထမးေသမ ရပ္ရြမာႏ င့္ နည္းပညမပ့ံ ပိုးကူည သူမ မးကလည္း ပံုမ န္လမေရမက္ေတြ႕ဆံုပံ့ပိုးသည္။ ေက းရြမအုပ္စု အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းက 
ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ ၏ အၾကံေပးပုဂၢိ လ္အျဖစ္ခန္႔အပ္သည္။ ဘ႑မေရးဆပ္ေကမ္မ 
တ က ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ေက းရြမေၾကမ္ျငမသင္ပုန္းမ မးတြင ္ အသံုးစရိတ္မ မးကုိ လစဥ္စမရင္းခ  ပ္ၿပ း အမ မးသိေအမင္ေဖမ္ျပေပး 
ထမးရသည္။  

အကယ္၍ ေက းရြမအဆင့္စ မံကိ္န္းေရးဆြြဲထမးၿပ းရ ိေနပါက အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္း၏ စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ 
လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ေရးျဖစစ္ဥ္တြင္ထည့္သြင္းသုံးစြြဲာႏုိင္သည္။ အကယ္၍အဆင္သင့္မရ ္ိပါက ရပ္ရြမာႏ  းောႏ မတိုင္ပငေ္ရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု စတင္ေဆမင္ရြက္သည္။ ထိ္ုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနမ  ရပ္ရြမပံံ့ပိုးကူည ေရး 
ဝန္ထမ္းက ကူည ေဆမင္ရြက္ေပးသည္။ ပထမအႀကိမ္ာႏ  းောႏ မတိုင္ပငေ္ရးအစည္းအေဝးတြင္ ရြမသူရြမသမးမ မးသည္ ရ ိရင္းစြြဲ သံုးာႏ စ္ 
စ မံကိန္းကုိ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆြြဲျခင္းတစမ္  ိးမ  ိးကိုေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ ထိုအစ အစဥ္မူၾကမ္းကို ဒုတိယ 
အႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္မသံံုးသပ္ေဆြးောႏြးသည္။ ဥ းစမးေပးလုပ္ငန္းစဥမ္ မးာႏ င့္ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ေရးဆိုင္ရမ စံသတ္မ တ ္
ခ က္မ မးကုိလည္း ေဆြးောႏြးဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ရပ္ရြမပံံ့ပိုးကူည ေရး ဝန္ထမ္းကအစည္းအေဝးမ တ္တမ္းမ မးျပ စုျခင္းာႏ င့္ ဖြ႕ံၿဖိ းေရး 
အစ အစဥ္ကို အေခ မသတ္ျပင္ဆင္ျခင္းကိုေဆမငရ္ြက္ရသည္။ ထို႔ေနမက ္ ေက းရြမအုပ္စု စ မံခ က္အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ က 
ထပ္ဆင့္သံုးသပ္ၿပ း ၿမိ ႕နယ္စ မံကနိ္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ ၏ေထမက္ခံခ က္ကုိ ရရ ိာိုႏင္ရန ္ ၿမိ ႕နယ ္
အေထမက္အပံ့စ မံခန္႔ခြြဲေရးဆပ္ေကမ္မတ မ တစ္ဆင့္ တင္သြင္းရသည္။ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး 

                                                           
56 ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးစြမထြဲ၌ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတ သည္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မ မးစြမေသမေကမ္မတ မ မးတြင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ မးာႏ င့္ေကမ္မတ အဖြြဲ႔ဝင္ထပ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ာႏ င့္ ၾသဇမရ ိမႈမ မးမ မလည္း ၿမိ ႕နယ္အလိုက္ကြြဲျပမးေနျပန္သည္။ 
အက ိ းဆက္အမး ျဖင့္ အခ  ိ႕ေသမတမဝန္ယူမႈမ မးကို လက္ရ ိေကမ္မတ မဟုတ္ေသမ အျခမးေကမ္မတ မ မးက တမဝန္ယူလ  င္ပုိသင့္ေလ မ္မည့္ သေဘမမ  ိးကို အခ  ိ႕ေသမ 
ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ေတြ႕ရသည္။ အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရမတြင္ စ မံခ က္ရ ိေသမမည္သည့္ၿမိ ႕နယ္မ မးကုိ 
ကြင္းဆင္းေလ့လမ ေဆမင္ရြက္မႈမ မး မလုပ္ေဆမင္ာိုႏင္ခြဲ့ပါ။ ယခုအစ ရင္ခံစမသည္ လက္ေတြ႔ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မး စ မံေဆမင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ အာႏ စ္ခ  ပ္ကို 
မေဖမ္ျပာုိႏင္ပါ။ 
57 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၄ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၄၊ 
ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ။ 
58 ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ သည္ အမ ိ းသမးစ မံကိန္းာႏ င့္ စ းပြမးေရးဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး ဝန္ႀက းဌမန လက္ေအမက္၂ဝ၁၂ တြင္ 
စတင္ေဖမ္ေပါက္လမခြဲ့ သည္။ တျခမးေကမ္မတ မ မးသည္ ၂ဝ၁၃ သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမျဖင့္ စတင္ဖြြဲ႔စည္းခြဲ့သည္။ အက ိ းဆက္အေနျဖင့္ ကမမၻဘဏ္သည္ 
ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတ ကို အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၏ ပူးေပါင္းည ိာႏႈိင္းရန္အတြက္ 
ေရြးရြယ္ခြဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ သူတို႔ သည္လုပ္ငန္းစဥ္မ မး အသမးက ၿပ းျဖစ္ၿပ း တျခမးေကမ္မတ မ မးသည္ ယခုမ ေဆမင္ရြက္ေနစြဲျဖစ္သည္။ 
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ေကမ္မတ က ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥတ္စ္ခုခ င္းစ ကို အျခမးက႑အလိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ မး၊ အျခမးဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏ င့္ ဖံြံ႕ၿဖိ းေရးမိတ္ဖက ္
မ မး၏ စ မံခ က္မ မးာႏ င့္ ထပ္တူည ေနျခင္းမ မးရ ိ/မရ ိ စစ္ေဆးရသည္။  

ေငြလုံးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြမ မးကုိ ေက းရြမအုပ္စုမ ဖြင့္လ စ္ေသမ ရပ္ရြမပိုငဘ္ဏ္ေငြစမရင္းသို႔ လႊြဲေျပမင္းေပးပို႔ၿပ း ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္း ေရးဆြြဲ 
ေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ ာႏ င့္ ဘ႑မေရးဆပ္ေကမ္မတ မ  စ မံခန္႔ခြြဲသည္။ ရန္ပံုေငြပမမဏကို ေက းရြမအုပ္စုလူဥ း 
ေရေပၚမူတည္၍သတ္မ တ္ေပးၿပ း၊ လူဥ းေရ ၃ဝဝဝ ာႏ င့္ ေအမက္ေက းရြမအုပ္စုမ မးက က ပ္သန္း ၂ဝ၊ ၃ဝဝ၁ မ  ၅ဝဝဝ ၾကမးတြင္ 
က ပ္သန္း ၄ဝ၊ ၅ဝဝ၁ မ  ၉ဝဝဝ ၾကမးတြင္ က ပ္သန္း ၆ဝ ာႏ င့္ ၉ဝဝဝ အထက္ရ ိပါက က ပ္သန္း ၁၂ဝ အသ းသ းရရ ိၾကသည္။59  

အမ  းိသမးအဆင့္ လထူဗုဟိျုပ စ မကံနိး္ဆိငုရ္မ ျပႆနမမ မးာႏ င့္စဥး္စမးစရမအခ ကမ္ မး 

အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မကံိန္းသည္ ကနဥ းအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈအဆင့္တြင္သမရ ိေသးသည္။ ကနဥ း စမ္းသပ္ေသမ 
ၿမိ ႕နယ္မ မးရ ိ ေက းရြမမ မးသည္ ေငြလုံးေငြရင္းပံ့ပိုးေငြမ မးကုိ မၾကမေသးခင္ကမ  စတင္ရရ ိျခငး္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ 
ရန္ပံုေငြ၏ေရရ ည္အက  ိးသက္ေရမက္မႈာႏ င့္ အမးလုံးမႁခြင္းမခ န္ပါဝငာ္ႏုိင္မႈကို ေကမက္ခ က္ခ ရန္ေစမေနေသးသည္။ သို႔ရမတြင ္
အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းမ မးကိ ု ာႏုိင္ငံမ မးစြမတို႔တြင္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိစ မံခ က္သည္ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္မႈ၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈ၊ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈာႏ င့္ တင္ဒါေခၚ 
ယူမႈမ မးတြင္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးအတို္င္းေဆမင္ရြက္ထမးရ ိ္ၿပ း ေဒသအေျခအေနာႏ င့္ လိုက္ေလ မည ေထြျဖစေ္စရန္အတြက္ ျပ လြယ္ျပင္ 
လြယ္စ စဥ္ထမးရ ိမႈအခ  ိ႕ရ ိသည္။ ထိုတရမးဝင္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးတြင္ ရပ္ရြမလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏ င့္ ဘ႑မေရးအရပြင့္လင္းျမင ္
သမမႈမ မးကုိ အတိအလင္းထည့္သြင္းထမးၿပ း၊ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိအျခမးေသမေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးေရးဆြြဲရမ 
တြင္လည္း ၎အခ က္မ မးကုိထည့္သြင္းစဥ္းစမးသင့္ပါသည္။ ကမၻမ့ဘဏ္၏အဆိုအရ ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ 
နည္းပညမာႏ င့္ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ စမရင္းစစ္မႈမ မး၊ သက္ဆို္င္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသမ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးောႏြးမႈမ မးမ တစ္ဆင့္ အျပ  
သေဘမေဆမင္ေသမရလမဒမ္ မးကုိ ကနဥ းေတြ႕ရ ိေနရေၾကမင္း သိရသည္။60 

အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းမ မးကုိ စ မံခန္႔ခြြဲရမတြင္ ေက းရြမ၊ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတ  အသ းသ း၏ 
အခန္းက႑မ မးကုိ အေလးအနက္သုံးသပ္သင့္သည္။ ျမန္မမာႏုိင္ငံရ ိအျခမးေသမ ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ 
ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တြင ္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္စ မခံန႔္ခြြဲမႈေကမ္မတ မ မးမ တစ္ဆင့္ အဓိကေဆမင္ရြက္ 
ၾကေသမ္လည္း အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္မ မမူ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ 
ေရးေကမ္မတ ကုိ အဓိကအမးထမးၿပ းေဆမင္ရြက္ေနသည္။ ေကမ္မတ မ မး၏ အခန္းက႑မ မးာႏ င့္ စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးသည္ ၿမိ ႕နယ ္
အလိုက္ကြြဲျပမးျခမးနမးမႈမ မးရ ိေနေသမ္လည္း အျခမးေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ ယ ဥ္လ  င္ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ေရးေကမ္မတ သည္ ဖြြဲ႕စည္းထမးရ ိမႈ သို႔မဟုတ္ တက္တက္ႂကြႂကြေဆမင္ရြက္ာိုႏင္မႈအမးနည္းေသမ ေကမ္မတ ျဖစ္ေၾကမင္း 
ေယဘုယ ေတြ႕ရ ိရသည္။61 အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ စ မံခန္႔ခြြဲရမတြင ္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ဖြြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆမက္ပံုမ မးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မး၏အခန္းက႑ကုိျပန္လည္သံုးသပ္ၿပ း၊ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး 
ေကမ္မတ ေၾကမင့္ ယင္းစ မံခ က္ာႏ င့္ အျခမးေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအၾကမးေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေဆမင္ရြက္ရမတြင္ မည္သုိ႔ေသမ 
အက  ိးဆက္မ မးျဖစ္ေပၚသည္ကုိ ေလ့လမသံုးသပ္ရန္လိုသည္။62 ေယဘုယ အမးျဖင့္ဆိုရေသမ္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ 
ေက းရြမ၊ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္မ မးတြင္ အေရအတြက္ပိုမိုမ မးျပမးလမေနေသမ ေကမ္မတ မ မးျဖင့္ စ မံခန္႔ခြြဲေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုေကမ္မတ မ မး၏ အဖြြဲ႕ဝငမ္ မးတြင္လည္း လူမ မးထပ္ေနေလ့ရ ိၿပ း လုပ္ငန္းရပျ္ခင္းတူေသမ ေကမ္မတ တစ္ခုထက္ပို၍ 
ပြမးမ မးေနျခင္းကို တတ္ာႏုိင္သေလမက္ေရ မင္ၾကဥ္သင့္သည္။ 

                                                           
59 အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ  ဖြံ႔ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္လက္စြြဲ အခန္း ၁ ၊ ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ ၂ဝ၁၄၊ 
ျပည္ေထမင္စုသမၼတျမန္မမာုိႏင္ငံေတမ္ အစိုးရ။ 
60 အ းေမးလ္ ာႏ င့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Nik Myint၊ အႀက းတန္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိ းမႈ ကြ မ္းက င္ပညမရ င္၊ ကမမၻဘဏ္၊ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၅။ 
61 ၂ဝ၁၄ တြင္ UNDP သည္ ျပည္နယ္ာႏ င့္တိုင္းေဒသႀက း တစ္ခုခ င္းအလုိက္ ေဒသာၱႏရအစုိးရ ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ ၏  စြမ္းေဆမင္ရည္ာႏ င့္ လုပ္ေဆမင္ခ က္ နိမ့္က ျခင္းမ မးကို သုေတသနစမတမ္းအတြြဲတြင္ ေဖမ္ျပထမးသည္။ 
62 ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးေကမ္မတ သည္ အမ ိ းသမးစ မံကိန္းာႏ င့္ စ းပြမးေရးဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀက းဌမန လက္ေအမက္၂ဝ၁၂ တြင္ 
စတင္ေပၚေပါက္လမခြဲ့ သည္။ တျခမးေကမ္မတ မ မးသည္ ၂ဝ၁၃ သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမျဖင့္ စတင္ဖြြဲ႔စည္းခြဲ့သည္။ အက ိ းဆက္အေနျဖင့္ ကမမၻဘဏ္သည္ 
ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတ ကို အမ ိ းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈ အေျချပ  ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္၏ ပူးေပါင္းည ိာႏႈိင္းရန္အတြက္ 
ေရြးရြယ္ခြဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ ယင္းေကမ္မတ သည္လုပ္ငန္းစဥ္မ မး အသမးက ၿပ းျဖစ္ၿပ း တျခမးေကမ္မတ မ မးသည္ ယခုမ ေဆမင္ရြက္ေနဆြဲျဖစ္သည္။ 
(ပုဂၢိ လ္ေရးအရ ဆက္သြယ္မႈ၊ UNDP ေဒသာၱႏရအစုိးရ ကၽြမ္းက င္ပညမရ င္ ၊ ဇူလိုင္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၅) 
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ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မးကို ဘ႑မေငြေထမကပ္ံေ့သမ စနစမ္ မး 

အစိုးရက ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအတြက္ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ့ရမတြင္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိသမ သ းသန္႔သံုးစြြဲျခင္းမဟုတ္ေပ။ 
ျပည္ေထမငစ္ုဝနႀ္က းဌမနအမ မးအျပမးတြင္လည္း ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ လုပ္ငန္းရပ္ျခင္းထပ္တူက ာႏုိင္ေသမ ရန္ပံုေငြ 
စနစ္မ မးရ ိေနၿပ း ေကမ္မတ မ မး၏ ပံံ့ပိုးမႈာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈကိ ု အလမးတူလုိအပ္ၾကသည္။ အခ  ိ႕ေသမ ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္မ မး 
သည္ ရပ္ရြမလူထုသုိ႔မဟုတ္ပြဲ လူတစ္ဥ းခ င္းစ ကို ရန္ပံုေငြေထမက္ပံေ့ပးေနသည္မ မးလည္းရ ိသည္။ အထူးထင္ရ မးေသမအစ အစဥ္ 
တစ္ခုမ  သမဝါယမဝန္ႀက းဌမနမ တစ္ဆင့္ စိုက္ပ  ိးေရးအတြက္ေခ းေငြထုတ္ေခ းေသမအစ အစဥ္ျဖစၿ္ပ း ျမန္မမတစ္ာိုႏင္ငံလံုးအာႏ ံ႔တြင္ 
ရ ိေနသည္။ ယင္းသည ္ေက းရြမအဆင့္တြင္ရရ ိာိုႏင္ေသမ အစိုးရရနပ္ံုေငြ၏ မနည္းေသမပမမဏတစ္ခုကိ ုကိုယ္စမးျပ သည္။ အလမး 
တူပင္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန၏ ျမစိမ္းေရမငရ္န္ပံုေငြသည္လည္း ၿမိ ႕နယ္အမ မးအျပမးတြင္ရ ိေသမ ရန္ပံုေငြ 
စနစ္တစ္ချုဖစ္လမသည္။ ၎တုိ႔ကို ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးအျဖစ္ အတိအက မသတ္မ တ္ာႏိုင္ေသမ္လည္း ၎တုိ႔၏ ပမမဏ 
ႀက းမမးမႈာႏ င့္ ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေပၚသက္ေရမက္ာိုႏင္မႈမ မးေၾကမင့္ သ းျခမးေလ့လမဆန္းစစ္ရန္ထိကု္တန္သည္။ ထို႔အျပင ္
၎တုိ႔သည္ ေဒသာႏၲရရန္ပံုေငြစနစမ္ မး၏ ေထြျပမးမႈကိုလည္း ပိုမိုျမင့္မမးလမေစသည္။ ေဒသာၲႏရအဆင့္တြင္ ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကမင္း 
မ မး ပိုမိုတိုးတက္မ မးျပမးလမသည္ာႏ င့္အမ   ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ ေက းရြမေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ မးအတြက္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈဆိုင္ရမ 
ဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုးမ မး ပိုမိုတိုးတက္မ မးျပမးလမမည္မ မ ဧကန္ျဖစ္သည္။ 

ျမစမိး္ေရမငရ္နပ္ုေံငြ 

၂ဝ၁၄/၁၅ ဘ႑မာႏ စ္မ စ၍ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနသည္ ေက းရြမအဆင့္တြင္ မတည္လည္ပတ္ရန္ပံုေငြမ မး 
ထူေထမင္ရန ္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပံုေငြကုိ စတင္ေဆမင္ရြက္ခြဲ့သည္။ ၿမိ ႕နယ္အလိုက္ရန္ပံုေငြပမမဏကြမျခမးေသမ္ 
လည္း ေက းရြမတစ္ခုလ  င္ က ပ္သန္း ၃ဝ ာႏႈန္းပံုေသသတ္မ တ္ေပးထမးသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတြင္ပါဝင္ေသမ ၿမိ ႕နယ္အမ မးစု 
သည္ အနည္းဆံုးေက းရြမာႏ စ္ရြမသံုးရြမခန္႔၌ ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိ စတင္တည္ေထမင္ေဆမင္ရြက္ာုိႏင္ေနသည္ကို ေတြ႕ခြဲ့ရသည္။ ၿမိ ႕နယ ္
ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနအရမရ ိက ေက းရြမသတ္မ တ္ေရြးခ ယ္ျခင္းကိ ုတမဝန္ယူၿပ း ေနမက္ဆုံး ဆံုးျဖတ္ခ က္ကုိ 
မ ူ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက းဝန္ႀက းခ  ပ္ာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန ၫႊန္ၾကမးေရးမ  းတုိ႔၏ 
သေဘမတူ ေထမက္ခံခ က္ျဖင့္ ေဆမင္ရြက္ရသည္။63 ေက းရြမေရြးခ ယ္ၿပ းသည္ာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနက 
ေက းရြမစ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ ကုိ ခန္႔အပ္ၿပ း ေလ့က င့္သင္တန္းေပးသည္။ ထိုေကမ္မတ က ေခ းေငြေလ  မက္ထမးလႊမမ မးကုိလက္ခံၿပ း 
ေခ းေငြကုိ ထုတ္ေခ းသည္။ ထို႔အျပင ္အတိုးာႏႈန္းကိုလည္း တစ္လလ  င္ ဝ.၅% မ  ၁.၅% အတြင္းသတ္မ တ္ေပးာိုႏင္သည္။ ရည္ရြယ္ 
ခ က္မ မ ေက းရြမအတြင္းစြန္႔ဥ းတ ထြင္စ းပြမးေရးလုပ္ငန္းမ မး ဖြံ႕ၿဖိ းလမေစရနျ္ဖစ္သည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ထိုရန္ပံုေငြကုိ 
အသံုးခ သည့္ပံုစံမ မးစြမတို႔ကုိ ေလ့လမေတြ႕ရ ိရၿပ း မ မးေသမအမးျဖင့္ ေမြးျမ ေရးတိရစ မန္မ မးဝယ္ယူျခငး္ာႏ င့္ ေစ းဆိုင္ငယ္မ မးဖြင့္ 
လ စ္ျခင္းကိုေဆမငရ္ြက္ၾကသည္။  

ျမစိမ္းေရမငရ္န္ပံုေငြသည ္အေရအတြက္အနည္းငယ္ေသမလူဥ းေရအတြက္ ပမမဏႀက းမမးေသမဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ သံုးစြြဲေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ လူဥ းေရပမမဏမ မးစြမအတြက္ ျဖန္႔က က္ေဆမင္ရြက္ေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ာႏိႈင္းယ ဥ္ၾကည့္ာိုႏင္သည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ေက းရြမတစ္ခုလ  င္ အမ မးဆုံးက ပ္သိန္း 
၅ဝ ေထမက္ပ့ံၿပ း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြမ မလည္း စ မံခ က္တစ္ခုအတြက္ အျမင့္ဆံုးက ပ္သိန္း ၁၅ဝ သမျဖစ္သည္။ 
ျမစိမ္းေရမငရ္န္ပံုေငြမ မမူ လူတစ္ဥ းခ င္းေခ းေငြမ မးထုတ္ေခ းရန္အတြက္ ေက းရြမတစ္ခုလ  င္က ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိခ ထမးေပးသည္။ 
ထိုသုိ႔ သ းသ းသန္႔သန္႔ပမမဏမ မးျပမးစြမခ ထမးေပးျခင္းသက္သက္ကို မူအမးျဖင့္မေကမင္းဟုမဆိုာႏုိင္ေသမ္လည္း ယင္းတြင္စိန္ေခၚ 
မႈမ မးရ ိေနသည္မ မေတမ့ အမ န္ပငျ္ဖစ္သည္။ ပထမအခ က္မ မ ေက းရြမလူဥ းေရာႏ င့္ ရန္ပံုေငြရရ ိမႈမ မ ဆန္႔က င္ဘက္အခ  ိးက ေန 
သည္။ ေက းရြမငယ္မ မးတြင္ေနထိုင္သူမ မးက လိုအပ္သည္ထက္ပိုမိုၿပ းေခ းေငြမ မးရရ ိေနခ ိန္၌ လူဥ းေရမ မးေသမ ေက းရြမမ မးတြင္ 
ေနထိုင္သူမ မးမ မမ ူမလံုမေလမက္ရရ ိသျဖင့္ မမ  တဟုထင္ျမင္ာိုႏင္သည္။64 အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ 
ရန္ပံုေငြသည္လည္း ေက းရြမတစ္ခုအတြက္ ပမမဏမ မးျပမးေသမရနပ္ံုေငြခ ထမးေပးသည္မ န္ေသမ္လည္း ယင္းကုိ ရပ္ရြမဖြြံ႕ၿဖိ းေရး 
လုပ္ငန္းမ မးအတြက္သုံးစြြဲၿပ း ေက းရြမအုပ္စုလူဥ းေရာႏ င့္ အခ  ိးက ရရ ိျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကေခ းေငြမ မး၏ လိုအပ္ခ က္သည္ လူဥ း 
ေရာႏ င့္ တိုက္႐ုံးိုက္အခ  ိးက ရန္ အလမးအလမမ မးေသမေၾကမင့္ လူဥ းေရကိုအေျခခံေသမ ရန္ပံုေငြခြြဲေဝမႈပံုစံမ မ ပ္ိုမိုသင့္ေလ မ္သည္။ 

                                                           
63 ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနမ  ေက းရြမေရြးခ ယ္မႈာႏ င့္ ရန္ပုံေငြစ မံခန္႔ခြြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ က္လက္စြြဲ ကိုပ့ံပုိးေပးသည္။ 
64 တနသၤမရ တုိင္းေဒသႀက း၏ ျမစိမ္းေရမင္ရန္ပံုေငြ ေက းရြမကို သြမးေရမက္ခြဲ့သည္။ ေက းရြမတြင္ အိမ္ေထမင္စုေပါင္း ၃ဝ ေလမက္ရ ိမည္ဟု ခန္႔မ န္းသည္။ 
အိမ္ေထမင္တစ္စုကို ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ က ပ္အခ ိ းက ရရ ိမည္။ 
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ဒုတိယအခ က္မ မ ျမစိမ္းေရမငရ္န္ပံုေငြသည္ ေက းရြမအဆင့္တြင္စ မံခန္႔ခြြဲရေသမ ပမမဏႀက းမမးေသမရနပ္ံုေငြျဖစ္သျဖင့္ ေကမ္မတ  
ဝင္မ မးက ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲမႈဝန္ထပု္ဝန္ပိုး အလြန္ႀက းမမးသည္ဟုဆိုၾကသည္။65 

သမဝါယမဝနႀ္က းဌမန၏ စိကုပ္  းိေရးေခ းေငြအစ အစဥ ္

၂ဝ၁၄ ခုာႏ စ္တြင ္တ႐ုံးုတ္ာႏုိင္ငံသြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဘဏ္မ  ပမမဏႀက းမမးေသမ ေခ းေငြေဒၚလမသန္း ၁ဝဝ ရရ ိၿပ းေနမက္ သမဝါယမ 
အသင္းမ မးသည္ အစိုးရေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္တြင္ အေရးပါေသမအခန္းက႑မ  ေပၚထြက္လမခြဲ့သည္။66 67 သမဝါယမ 
ဝန္ႀက းဌမနသည္ လက္ရ ိအခ ိန္တြင္ တစ္လလ  င္ ၁.၅% အတိုးာႏႈန္းျဖင့္ က ပ္ေငြတစ္သိန္းတန္ေခ းေငြမ မးကုိ ထုတ္ေခ း 
လ က္ရ ိသည္။ ေခ းေငြရရ ိာိုႏင္မႈမ မ ေက းရြမသမဝါယမအသင္းတြင္ အသင္းဝင္ျဖစ္မႈအေပၚမူတည္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အရမရ ိမ မး 
၏အဆိုအရ သမဝါယမဝနႀ္က းဌမန၏ရည္ရြယ္ခ က္မ မ တစ္ျပည္လုံးအာႏ ံ႔ ေက းရြမတစ္ရြမလ  င္ အနည္းဆံုးသမဝါယမအသင္းတစ္ခုစ  
ရ ိေနရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။  

သမဝါယမအသင္းမ မးကုိ သမဝါယမဝန္ႀက းဌမနမ  ၿမိ ႕နယ္အရမရ ကိ ေက းရြမမ မးသုိ႔ ကြင္းဆင္းခ ္ိန္တြင္ စတင္ဖြြဲ႕စည္းၿပ း 
ရြမလုံးကြၽတ္အစည္းအေဝးတစ္ရပက္ိုလည္း ေခၚယူသည္။ အဖြြဲ႕ဝင္ျဖစ္လိုသူမ မးသည္ ငါးဥ းပါေခ းေငြအစုတစ္စုကိ ု၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ 
ဖြြဲ႕စည္းရၿပ း အသင္းအတြက္ စ မခံန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ ကုိ ေရြးခ ယ္တင္ေျမႇမက္ရသည္။ ေခ းေငြအစုအဖြြဲ႕အလိုက္ ေငြေခ းစမခ  ပ္ကို 
စုေပါင္း လက္မ တ္ေရးထိုးရၿပ း ေခ းေငြကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ပါမည္ဟုလည္း ကတိကဝတ္ျပ ရသည္။ အကယ္၍ 
အစုအဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဥ းက ေခ းေငြကိုျပန္လည္ေပးဆပျ္ခင္းမျပ ာိုႏင္ပါက က န္အစုဝင္မ မးက ထိုေငြကုိစိုက္ထုတ္ေပးဆပ္ရေသမ 
ဝိုင္းႀက းခ  ပ္စနစ္ကိ ုက င့္သံုးသည္။ အစုဝင္မ မးက ၎တုိ႔၏ပူးတြြဲေခ းေငြစမခ  ပ္ကို စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ သုိ႔တင္သြင္းၿပ း ေကမ္မတ က 
ၿမိ ႕နယ္ဥ းစ းအရမရ ိထံသုိ႔ တင္သြင္းသည္။ စမခ  ပ္မ မးကုိ အတည္ျပ ရန္အတြက္ ခ႐ုံးိုင္ာႏ င့္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ 
အဆင့္ဆင့္ေပးပို႔ရသည္။ အဖြြဲ႕ဝင ္ အဆိုျပ ျခင္းာႏ င့္ ေခ းင မးျခင္းကိုအတည္ျပ ၿပ းပါက ရန္ပံုေငြမ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္မ ဖြင့္လ စ္ထမးေသမ 
ေငြစမရင္းသို႔လႊြဲေပးသည္။ ၿမိ ႕နယ္ဥ းစ းက ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေကမ္မတ သုိ႔လႊြဲေပးၿပ း ေကမ္မတ မ တစ္ဆင့္အသင္းဝင္မ မးသုိ႔ 
လႊြဲေျပမင္းခ ထမးေပးသည္။  

ပထမအႀကိမ္ ေခ းင မးသူမ မးက အသင္းဝင္ေၾကး ၅ဝဝဝ က ပ္ကိုေပးသြင္းရန္လိုၿပ း ထပ္မံေခ းင မးလုိပါက က ပ္ ၁ဝဝဝဝ ေပးသြင္းရ 
သည္။ ထိုအသင္းဝင္ေၾကးမ မးာႏ င့္ အတိုးမ မးသည္ ေက းရြမမ ဖြင့္လ စ္ထမးေသမ အသင္းပိုင္ေငြစမရင္းသို႔ေရမက္ရ ိသည္။ အျမတ္ေငြ 
မ မးအမးလုံးကို သမဝါယမဝန္ႀက းဌမနသို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရသည္။ ေခ းေငြသက္တမ္းမ မ တစ္ာႏ စ္ျဖစ္ေသမ္လည္း အသင္းဝင္မ မး 
မ မ ေျခမက္လျပည့္သည္ာႏ င့္ အတိုးေရမအရင္းပါအျပည့္အဝျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေနမက္ ေနမက္ေျခမက္လသက္တမ္း 
အတြက္ အသင္းဝင္မ မးထံသို႔ ထပ္မံထုတ္ေခ းျပန္္သည္။ သို႔ရမတြင္ ၿမိ ႕နယ္ဥ းစ းအရမရ ိမ မး၏အဆိုအရ ေခ းေငြပမမဏက ပ ္
၁ဝဝဝဝဝ သည္ လယ္သမမးမ မးအတြက္ စိုက္ပ  ္ိးစရိတ္အသံုးျပ ရန္ အလြန္နည္းပါးေသမပမမဏျဖစေ္ၾကမင္း ေျပမၾကမးၾကသည္။ 
သမဝါယမဝန္ႀက းဌမနသည္ တစ္ေက မ့ျပန္ေခ းင မးသူမ မးအတြက္ အမ မးဆုံးက ပ္ ၅ဝဝဝဝဝ အထိထုတ္ေခ းာႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္ေန 
ေၾကမင္းသိရသည္။

                                                           
65 ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးဥ းစ းဌမန ၿမိ ႕နယ္႐ုံုံးး၊ ထမးဝယ္ၿမိ ႕နယ္၊ တနသၤမရ တိုင္းေဒသႀက းာႏ င့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ း 
တိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနၫႊန္ၾကမးေရးမ  း၊ ခ င္းျပည္နယ္ာႏ င့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
66 Latt, 2014 

67 ျမန္မမာုိႏင္ငံ သမဝါယမ မးသည္ ပုံသ႑မန္အမ ိ းမ ိ းရ ိေနၿပ း ကြြဲျပမးေသမအခန္းက႑ာႏ င့္ ေဆမင္ရြက္ခ က္မ မးကိုေဆမင္ရြက္ေနၾကသည္။ ဤစမတမ္းသည္ စုိက္ပိ  းေရး 
သမဝါယမ မးအတြက္ ဘ႑မေရးက႑ကိုသမ ျပန္လည္သံုးသပ္ထမးသည္။ လက္ရ ိ သမဝါယမအသင္းမ မးကို က႑အလိုက္ာႏ င့္ 
ထက္ေအမက္ဖြြဲ႕စည္းမႈပုံစံမ မးခြြဲျခမးမႈမ မ အေသးစိတ္က ေသမေၾကမင့္ လယ္ယမစုိက္ပ  ိးေရးသမဝါယမအသင္းအေရအတြက္ မည္မ  ရ ိသည္ကို 
အတိအက သိရန္ခက္ခြဲသည္။ ထို႔အျပင္ Ferguson (2013) ၏အဆိုအရ ‘ျမန္မမာိုႏင္ငံအတြင္းရ ိ သမဝါယမအသင္းမ မး၏ အေရ အတြက္ာႏ င့္ အမ  ိးအစမးကိုေဖမ္ျပရမတြင္ 
မတိက မႈမ မးမ မးစြမရ ိာ္ုိႏင္သည္’ ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယခုအစ ရင္ခံစမတြင္ စုိက္ပ  ိးေရးသမဝါယမ အသင္းစုစုေပါင္းမည္မ  ရ ိသည္ကို ေဖမ္ျပျခင္းမျပ ပါ။ 
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အပိငုး္ငါး - ရပရ္ြမလထူလုိအုပခ္ က ္ေဖမ္ထတုျ္ခငး္၊ ဥ းစမးေပးစ စဥျ္ခငး္ာႏ င့္ ေရြးခ ယျ္ခငး္ 

၂ဝ၁၁ ခုာႏ စ္ကတည္းကစၿပ း သမၼတဥ းသိန္းစိန္ေခါင္းေဆမင္ေသမ လက္ရ ိအစိုးရသည္ လူထုဗဟိုျပ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မး 
ေဖမ္ေဆမင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကမ္ေနခြဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္၏အဓကိက ေသမ မ က္ာႏ မစမတစ္ရပ္မ မ ရပ္ရြမလူထုကုိယ္တုိင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆမငရ္ြက္ေသမ ေအမက္ေျခမ စတင္သည့္ စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးပငျ္ဖစ္သည္။ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ 
ထိသုို႔ေသမ စနစ ္တစ္ခုေပၚထြက္လမေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ အလမးတူစနစ္မ မးကုိ 
ရန္ပံုေငြ ေထမက္ေပးေသမ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ ္ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္ာႏ င့့္ ရန္ပံုေငြမ မးကုိ ကိုက္ည ေအမင္ခ ိန္ညိႇရျခင္းသည္ 
လြယ္ကူ ႐ုံးိုးစင္းေသမ ကိစၥတစ္ခုေတမ့ မဟုုတ္ပါ။ ျမန္မမအစိုးရ၏ အစဥ္အလမ အထက္၊ ေအမက္ဖြြဲြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုသည္ 
ျပည္သူလူထုပါ ဝင္ေသမ စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ုအေကမငအ္ထည္ေဖမ္ရန ္လိအုပ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထမး၊ စနစ္မ မးန င့္မ ူ
ဖ လမဆန္႔က င္ ျဖစ္ေနသည္။ ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ထိထိေရမက္ေရမက္တုန္႔ျပန္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ေရးအတြက္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ မး၏ စဥ္းစမးေတြးေခၚပံုမ မးကုိ ေျပမင္းလြဲပစ္ရနလ္ိုသလုိ ေဒသာႏၲရအစိုးရအဖြြဲ႕မ မးအေနာႏ င့္လည္း ရပ္ရြမ 
လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ေဖမ္ထုတ္ၿပ း ဥ းစမးေပးစ စဥ္သည့္နည္းလမ္းမ မးကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပသ္ည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးစ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစမ္ မးာႏ င့္ ဝန္ႀက းဌမနမ မးအၾကမး ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းျခင္းကလည္း စ မံခ က္မ မးထပ္တူက မႈကိုေရ မင္ရ မးနုိင္ရန ္
အတြက္ အေရးႀက းသည္။  

ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္ာႏ င့္ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ာႏ စ္ခုစလံုးတြင္ တရမးဝင္ေရးဆြြဲသတ္မ တ္ 
ထမးေသမလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးရ ိၾကေသမ္လည္း က န္ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးတြင္မူ ရ င္းလင္းတိက ေသမ လုပ္ငန္း 
လမ္းၫႊန္မ မးရ ိမေနၾကေပ။ ေအမက္တြင္ဆက္လက္ေဖမ္ျပမည့္အပိုုင္း၌ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင ္ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကုိေဖမ္ထုတ္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ာႏ င့္ ရန္ပံုေငြတစရ္ပ္ရပာ္ႏ င့္ ခ ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပံုစံတို႔အေၾကမင္းကုိ ေယဘုယ ေဆြးောႏြးထမးပါသည္။ ေက းရြမ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥာ္ႏ င့္ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္ာႏ စ္ခုသမမက က န္ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး 
အမးလုံးမ မလည္း အလမးတူလုပ္ငန္းစဥ္မ  ိးကို အနည္းာႏ င့္အမ မးဆုိသလို အသံုးခ ထမးမႈမ မးရ ိသည္။ သို႔ရမတြင ္ယင္းတုိ႔ကိ ုတရမး 
ဝင္ေရးဆြြဲအတည္ျပ ထမးေသမ လုပ္ငန္းစဥမ္ မးအျဖစ္မယူဆပြဲ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ေဖမ္ထုတ္ေတြ႕ရ ိရေသမ လုပ္႐ုံးိုး 
လုပ္စဥ္မ မး အျဖစ္သမသတ္မ တ္ာုိႏင္သည္။ သို႔ေသမ္ယင္းတို႔သည္ အနမဂတ္ကမလတြင္ တရမးဝင္လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ မး ေပၚထြက္ 
လမေရးအတြက ္အေျခခေံကမင္းမ မးျဖစ္လမာိုႏင္သည္။ 

၅.၁။ လိအုပခ္ ကမ္ မးကိ ုသတမ္ တေ္ဖမ္ထတုျ္ခငး္ 

လြန္္ခြဲ့ေသမာႏ စ္အနည္းငယ္အတြင္း အလြန္လ င္ျမန္ေသမာႏႈန္းထမးျဖင့္ အစိုးရျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမ မးကုိေဆမင္ရြက္ခြဲ့ရမတြင္ 
ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္သတ္မ တ္ေဖမ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ မးမ မ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေနဆြဲျဖစ္ၿပ း တစ္ျပည္လုံးအတို္င္းအတမ 
ာႏ င့္ တေျပးည မျဖစာုိ္ႏင္ေသးပါ။ ထို႔အျပင ္ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္မႈာႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ၿပ းျပည့္စံုေသမအမ  ိးသမးအဆင့္ မဟမ 
ဗ  ဟမဆုိသည္မ  ိးလည္း ရ ိမေနပါ။ ယင္းအစမးၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးက ျပည္သူပါဝင္ေသမစ မံကိန္းေရးဆြြဲေရး 
ရည္ရြယ္ခ က္မ မးာႏ င့္ စနစ္မ မးကုိ ေယဘုယ သေဘမေဖမ္ျပထမးေသမ သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမမ မးာႏ င့္ ထုတ္ျပန္ခ က္မ မး 
အမ  ိးအစမး ေပါင္းစံုကိုၾကည့့္၍ အလ ဥ္းသင့္သလုိ ေဆမင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ  ိးသမးအဆင့္လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းမ လြြဲလ  င ္
လူထုပါဝင္ေသမစ မံကိန္းေရးဆြြဲျခငး္ကိုေဆမင္ရြက္ရမတြင္ ကုန္က သည့္ လုပ္ငန္းပို္င္းဆိုင္ရမာႏ င့္ အုပ္ခ  ပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရမကုန္က  
စရိတ္မ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္မ မးသုိ႔ ရန္ပံုေငြအပိုခ ထမးေပးျခင္း မရ ိသေလမက္နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အရမရ ိမ မးသည္ 
ထိုျပ ျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းစဥသ္စ္မ မးကုိ ၎တုိ႔နမးလည္သလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပ း ဘ႑မေရးာႏ င့္ လူသမးအရင္းအျမစ္မ မးကုိ 
အလ င္းသင့္သလုိ သံုးစြြဲေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၿမိ ႕နယ္မ မးသည္ ရပ္ရြမလူထု၏လိုအပ္ခ က္မ မးကို စုေဆမင္းၿပ း သက္ဆိုင္ရမရန္ပံုေငြတစ္ခုခာုႏ င့္ ခ ္ိတ္ဆက္ေပး 
သည့္ေနရမျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္ဖြြံ႕ၿဖ ိးေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မး 
သည္ ရပ္ရြမလုိအပခ္ က္ဆန္းစစ္မႈာႏ င့္ ဥ းစမးေပးအစ အစဥေ္ရးဆြြဲမႈမ မးေဆမင္ရြက္ေလ့ရ ိေသမ ေနရမမ မးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင္ 
ရန္ပံုေငြခ ထမးေပးမည့္ေနမက္ဆုံးအဆံုးအျဖတ္မ မမူ အုပ္ခ  ပ္ေရးစနစ္အလႊမအဆင့္ဆင့္၏ အထက္ပိုင္းမ လမျခင္းျဖစ္သည္။68 

                                                           
68 ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမေရးေကမ္မတ သည္ ၿမိ ႕နယ္အတြင္း အေရးပါေသမ အခန္းက႑တြင္ ေဆမင္ရြက္ေနသည္။ လိုအပ္ခ က္ာႏ င့္ အဆိုျပ လႊမ ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္မႈကို 
ၿမိ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္တတူတကြ ေဆမင္ရြက္သည္။  ၿမိ ႕နယ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ သည္ ၿမိ ႕ျပအတြင္း စ မံကိန္းမ မးာႏ င့္ ထပ္မေနရန္ 
ဥ းစမးေပးအဆုိျပ လႊမမ မးကို ျပန္လည္စ စစ္သည္။ 
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ထိုေကမ္မတ မ မး၏တရမးဝင္လုပ္ပိငု္ခြင့္တြင္ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ေကမက္ခံစုေဆမင္းေရးမပါဝင္ပြဲ အစိုးရာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုုၾကမး 
ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးရန္၊ လူမႈစ းပြမးဖြံ႕ၿဖိ းေရးကိစၥမ မးအတြက္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ အႀကံျပ ရနစ္သည္တု႔ိ 
သမပါဝင္သည္။69 ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မ ၿမိ ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ 
ခ ိတ္ဆက္ေဆမင္ရြက္ၿပ း အေထမက္အကူျပ ာႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

ျပညေ္ထမငစ္အုဆင့္ေအမက ္ေကမ္မတ မ မးေပၚေပါကလ္မပံုာႏ င့္ ပ ႕ံာႏ ံ႔လမပံု 

၂ဝ၁၁ ခုာႏ စတ္ြင ္ သမၼတဥ းသနိ္းစိနသ္ည ္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈတိကုဖ္ က္ေရးဗဟိုေကမ္မတ သို႔ မိန္႔ခြန္းေျပမၾကမးရမတြင7္0 ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ဆိုငရ္မဥ းစမးေပးက႑ႀက းရ စ္ရပ္ကိ ု ထည့္သြင္းေျပမၾကမးခြဲသ့ည။္71 ထိုရညရ္ြယခ္ ကက္ိ ု အေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္အတြက ္ ၂ဝ၁၃ ခုာႏ စ္ 
သမၼတ႐ုံးံုးအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမအမ တ ္ ၂၇ တြင ္ ၿမိ ႕နယ္၊ ေက းရြမအုပစ္ုာႏ င့္ ေက းရြမအဆင့္ေကမ္မတ ေပါင္းမ မးစြမ ဖြြဲ႕စည္း တည္ေထမင္ရန ္
ထတု္ျပန္ေၾကညမခြဲ့့သည္။  

ၿမိ ႕နယ္စ မခံန႔္ခြြဲမႈေကမ္မတ သည ္ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတ မ မးအမးလံုးတြင ္ၾသဇမအေညမင္းဆံုးျဖစ္ၿပ း ဆံုးျဖတ္ခ ကခ္ ခြင့္အမဏမ အမ မးစကုိလုည္း 
ထိန္းခ  ပ္ထမးသည။္ ထိုေကမ္မတ ကိ ု ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပေ္ရးမ  းကဥ းေဆမင္ၿပ း ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ဌမနဆိုငရ္မအရမရ ိမ မးျဖင့္ 
ပါဝင္ဖြြဲ႕စည္းထမးျခင္းျဖစသ္ည္။72 ၿမိ ႕နယ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ ကိ ု အေထမကအ္ကူူျဖစေ္စရန ္ အႀကံေပးအဖြြဲြဲ႕ကိလုည္း ဖြြဲြဲ႕စည္းထမးရ ိေသမ္လည္း 
၎တို႔၏တရမးဝငတ္မဝန္ဝတၱရမးမ မးကိ ု ရ င္းရ ငး္လင္းလင္းမသရိ ိရေခ ။  ၎တို႔သည္ၿမိ ႕နယ္အုပခ္  ပ္ေရး အဖြြဲ႕အမး ရပရ္ြမကစိၥရပ္မ မးာႏ င့္ 
ပတသ္က္ၿပ း အႀကံေပးရၿပ း ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ေကမ္မတ မ မးသည ္ အျခမးအစိုးရ လုုပ္ငန္းတမဝန္မ မးျဖစ္ေသမ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က ္
ေဖမ္ထတု္ျခင္းာႏ င့္ ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းတို႔ကြဲသ့ို႔ေသမ ကစိၥရပ္မ မးတြငလ္ည္း ပံ့ပိုး ကညူ ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။  

ပိုမိထုင္ရ မးေသမ အႀကံေပးေကမ္မတ မ မးမ မ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတ တို႔ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေကမ္မတ မ မးတြင ္ အေထြေထြအုုပ္ခ  ပ္ေရးဌမနမ  ကိုယစ္မးလ ယ္တစ္ဥ း ပါဝင္ေနျခင္းာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္စညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ တြင ္
စညပ္ငသ္မယမအမႈေဆမင္အရမရ ိပါဝငေ္နျခင္းမ လြြဲလ  င ္ ယင္းအႀက ံ ေပးေကမ္မတ မ မး၏ အဖြြဲ႕ဝင္မ မးမ မ အစိုးရဝနထ္မ္း မဟတုသ္ူမ မးသမ 
ျဖစ္သည။္ ေကမ္မတ ဥကၠဌသည္ ေရြးေကမကတ္ငေ္ျမႇမက္ခ ံ ရပမ္ိရပဖ္တစဥ္ း ျဖစ္ရမညဟ္ုဆုိုၿပ း အျခမးအဖြြဲ႕ဝင္မ မးမ မ ရပ္ရြမအတြင္းအလႊမစံုမ  
ကုိယ္စမးျပ သူမ မးျဖစသ္ည ္ (အရပဘ္က္အဖြြဲ႕ အစည္း၊ လယယ္မ၊ စ းပြမးေရး၊ ပညမရ င္စသည)္။73 လက္ေတြ႕တြင ္ ေကမ္မတ ဝင္မ မးေရြးခ ယ္မႈမ မ 
ပံုစံအမ  ိးမ  ိးျဖင့္ ရ ိာိုႏင္သည။္ ေကမ္မတ ဝင္အျဖစ ္ ေရြးခ ယ္ခံမည့္သူမ မးမ မ မ မးေသမအမးျဖင့္ ‘ရပ္မိရပ္ဖမ မး’ ျဖစ္ၾကသည။္ 
အခ  ိ႕ေသမၿမိ ႕နယမ္ မးတြင္မ ူေကမ္မတ ဝင္မ မးကိ ုရပ္ရြမအေျချပ အဖြြဲ႕အစည္းကိယု္စမးလ ယ္မ မး၊ ေက းရြမအုပ္စာုႏ င့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးာႏ င့္ 
ရပ္မရိပ္ဖမ မးက မြဲေပး ေရြးခ ယ္ၾကသည္။ အခ  ိ႕ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြငမ္ ူၿမိ ႕နယ္အုပခ္  ပ္ေရးမ  းက ေကမ္မတ ဝင္မ မးကိ ုတိကု္႐ုံးိကု္ခန္႔ အပ္သည။္74  

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမကအ္ကူျပ ေကမ္မတ ကိ ု ပံ့ပိုးရန္ ေက းရြမအုပ္စဖုြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ကိလုည္း ဖြြဲ႕စည္း ထမးရ ိသည။္ 

ေက းရြမအုပ္စဖုြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကျူပ ေကမ္မတ ဝင္ပဂုိၢ လမ္ မး၏ အမ မးဆာႏၵအရ ေရြးခ ယတ္မဝန္ေပးအပသ္ူမ  တမဝနယ္ေူဆမင္ရြကသ္ည္။ 
အုပ္ေရးမ  း႐ုံးံုးစမေရးက တြြဲဖက္အတြငး္ေရးမ  းအျဖစေ္ဆမင္ရြကသ္ည္။ အဖြြဲ႕ဝင္မ မးအျဖစ ္ ရပ္မိရပ္ဖမ မး၊ ရမအိ္မမ္  းာႏ င့္ ဆယ္အိမ္မ  း မ မး၊ 
အျခမးရပ္ရြမမ  ေရြးေကမကတ္ငေ္ျမႇမကသ္ူမ မးပါဝငသ္ည္။  

ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးသည္ သက္ဆိငု္ရမရပ္ 
ရြမလုိအပ္ခ က္မ မးကုိ မည္သုိ႔ေဖမ္ထုတ္ရမည္ဟူေသမ တိက သည့္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမရ ိပါ။ အခ  ိ႕ေသမေဒသမ မးတြင္ ေက းရြမအုပ္ 
ခ  ပ္ေရးမ  းာႏ င့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးက တစ္အိမ္ေထမင္လ  င ္ကိ္ု္ယ္စမးလ ယ္တစ္ဥ းကဖိတ္ေခၚၿပ း အစည္းအေဝးက င္းပေလ့ 

                                                           
69 ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ သည္ ျပည္သူမ မးာႏ င့္ဖြြြဲ႕ထမးၿပ း သမၼတအမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမ...အရ ေရြးေကမက္တင္ေျမ မက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ  ပ္ေရးမႈးက ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ ကို ဖြြဲ႕စည္းေပးသည္။ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ  အဖြြဲ႕ဝင္၊ 
ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ  ပ္ေရးမႈးာႏ င့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  း သည္ ေရြးေကမက္ တင္ေျမႇမက္ခံျဖစ္သည္။ တၿပိ င္နက္တည္းမ မပင္ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမန၏ 
ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းလက္ေအမက္တြင္ ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းာႏ င့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းက အစုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ရသည္။ 
70 ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးဗဟုိေကမ္မတ ဥကၠဌ သမၼတဥ းသိန္စိန္ ဗဟုိေကမ္မတ အစည္းအေဝး (၁/၂ဝ၁၁)၊ ၂ဝ၁၁ တြင္ 
ေျပမၾကမးသည္ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=issues/rural-urban/id-1845 

71 ဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစမးေပး ရ စ္ခ က္မ မ- လယ္ယမစုိက္ပ ိ းထုတ္လုပ္မႈက႑ဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရး၊ ေမြးျမ ေရးာႏ င့္ သမးငါးထုတ္လုပ္မႈဖြံ႔ၿဖိ း တုိ္းတက္ေရး၊ 
ေက းလက္ေဒသထြက္ကုန္ာႏ င့္ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းမ မးဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရး၊ အေသးစမးေငြစုေငြေခ းလုပ္ငန္းမ မးဖြံ႔ၿဖိ း တုိ္းတက္ေရး၊ 
ေက းလက္သမဝါယမလုပ္ငန္းမ မးဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရး၊ ေက းလက္ေဒသလူမႈဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး၊ ေက းလက္ေဒသစြမ္းအင္႔ ဖြံ႔ၿဖိ းတုိ္းတက္ေရးာႏ င့္ 
သဘမဝပတ္ဝန္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္သည္။ 
72 ျပည္ေထမင္စု ျမန္မမာုိႏင္ငံ၊ ၂၀၁၄၊ ခရိုင္ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္၊ ေက းရြမအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ ဖြံ႔ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ  ဖြြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
ာိုႏင္ငံေတမ္သမၼတ အမိန္႔ေၾကမ္ျငမစမအမ တ္ ၂၇။ http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/notifications/ 2013/02/26/id-2800  
73 ယင္း 
74 UNDP. (2014). The State of Local Governance: Trends in Ayeyarwaddy. 
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ရ ိသည္။75 ထိုအစည္းအေဝးမ မးတြင္ ရပ္ရြမလုိအပ္ခ က္မ မးကုိေဆြးောႏြးမ တ္တမ္းတင္ၿပ း ျဖစာို္ႏင္ေခ ရ ိေသမ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မးကို 
ေဆြးောႏြးၾကသည္။ အခ  ိ႕ေသမေဒသမ မးတြင္မူ အစည္းအေဝးကိုမက င္းပေတမ့ပြဲ ေက းရြမအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းာႏ င့္ ရြမမိရြမဖမ မးအမး 
လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ စမျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ာႏႈတ္ျဖင့္ျဖစေ္စ တင္ျပခို္င္းသည္မ မးလည္းရ ိသည္။ ေက းရြမ/ရပက္ြက္အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးက 
ထိုစမရင္းကိ ုၿမိ ႕နယ္ဖြံံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ သုိ႔ တင္သြင္းသည္။ 

ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးသည္ မ မးေသမအမးျဖင့္ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္မ မးကို စ မံခ က္ 
အဆိုျပ လႊမမ မးအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲရမတြင္ အတူတကြ ပါဝင္ေဆမငရ္ြက္ၾကသည္။ ထိုျဖစစ္ဥ္သည္ ထပ္ျပန္တလြဲလြဲေဆမင္ရြက္ရ 
ေသမျဖစစ္ဥ္ျဖစၿ္ပ း၊ ရပ္ရြမလူထုုာႏ င့္ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုကမ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲေလ့့ရ ိသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ ၿမိ ႕နယ ္
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ သည္ အင္ဂ င္န ယမမ မးထံမ  နည္းပညမအႀကံဥမဏ္မ မးကုိလည္း ရယူေလ့ရ ိသည္ဟု သိရ 
သည္။ ထမးဝယ္ရ ိ ၿမိ ႕နယ ္ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ သည္ အဆိုျပ လႊမမ မးေရးဆြြဲရမတြင္ ခန္႔မ န္းကုန္က စရိတ္မ မး 
တြက္ခ က္ရန္အတြက္ အင္ဂ င္န ယမမ မးကုိ ထည့္သြင္းထမးေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ရ ိ ဝန္ႀက းဌမန႐ုံးံုးခြြဲမ မးာႏ င့္ ဌမန 
ဆိုင္ရမမ မးျဖစေ္သမ ပညမေရးဝန္ႀက းဌမန ပညမေရးမ  း႐ုံးံုး၊ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနစသည္တို႔မ မလည္း 
လမ္းေၾကမင္းအသ းသ းမ  အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ လက္ခံရရ ိေနၾကသည္။ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယဖ္ြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ  
ေကမ္မတ မ မးသည္ ထပ္တူက ေနေသမအဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ဖယ္ရ မးရန္အတြက္ အျခမးဌမနဆိငု္ရမမ မးာႏ င့္ ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေလ့ရ  ိ
သည္။ ရည္ရြယ္ခ က္မ မ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္တြင္ အဆိုျပ လႊမမ မးအမးလုံးကို စုေပါင္းထမးာုိႏင္ေရးပငျ္ဖစ္သည္။  

အဆိုျပ လႊမမ မးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း တစ္ျပည္လုံံးတြင္ သတ္မ တ္အသံုးျပ သည့္ စံပံုစံဟူ၍မရ ိေပ။ အခ  ိ႕ေသမရန္ပံုေငြမ မးျဖစ္သည့္ 
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမနတို႔တြင္ သ းသန္႔ေတမင္းခံသည့္သတင္းအခ က္ 
အလက္အမ  ိးအစမးမ မးရ ိသည္။76 ေနမက္ဆက္တြြဲ (က) တြင္ အဆိုျပ လႊမပံုစံကိုေဖမ္ျပထမးသည္။ အဆိုျပ လႊမမ မးတြင္ ေအမက္ပါ 
အခ က္မ မးပါဝင္ေလ့ရ ိသည္။ 

 စ မံခ က္ေဆမင္ရြက္မည့္ ၿမိ ႕နယ္၊ ေက းရြမအုုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ာႏ င့္ ေက းရြမအမည္ 
 အဆိုျပ စ မံခ က္ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ က္အလက္မ မး 
 စ မံခ က္အဘယ့္ေၾကမင့္လိုအပ္ေၾကမင္းာႏ င့္ ေဒသာႏ င့္ ဆ ေလ မ္မႈရ ိေၾကမင္း က  ိးေၾကမင္းေဖမ္ျပခ က္မ မး 
 စ မံခ က္၏ လုပ္ငန္းအစ အစဥ ္
 ခန္႔မ န္းဘတ္ဂ က္၊ ရပ္ရြမမ ထည့္ဝင္မည့္ ပမမဏကုိလည္း အၾကမ္းဖ င္းထည့္သြင္းေဖမ္ျပသည္ 
 စ မံခ က္ေဆမင္ရြက္လိုသည့္ေနရမအေၾကမင္းေဖမ္ျပခ က္ာႏ င့္ ဓမတ္ပံုစသည္ 

ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးသည္ ေရးဆြြဲၿပ းေသမ အဆိုျပ လႊမမ မးကုိလည္း အခ က္ 
အလက္ျပည့္စံုပါက လက္ခံေပးသည္။ အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ေရးသမးေသမသူမ မးသည္ ပညမတတ္ေျမမက္သူမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမအတြင္း 
ၾသဇမရ ိသူမ မးျဖစ္ေလ့ရ ိသည္။ ာုိႏင္ငံေရးပါတ မ မးာႏ င့္ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကလည္း အဆိုျပ လႊမေရးသမးျခင္းာႏ င့္ တင္သြင္း 
ျခင္းတို႔တြင္ ကူည ေဆမင္ရြက္ေပးေလ့့ရ ိသည္။ 

လူတစ္ဥ းခ င္းစ အေနာႏ င့္ သက္ဆိုင္ရမလႊတ္ေတမ္အမတ္မ မးကုိ တိုက္႐ုံးိုက္ခ ဥ္းကပ္ၿပ း အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ပူးေပါင္းေရြးခ ယ္မည့္ 
စမရင္းအတြင္း ဝင္ေရမက္သြမးာုိႏင္ရန္လည္း ေဆမင္ရြက္ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ လႊတ္ေတမ္အမတ္အခ  ိ႕သည္ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လမျခင္းမ မးကုိေဆမင္ရြက္ၿပ း လူထုလိုအပ္ခ က္ကုိ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေလ့လမျခင္း၊ မြဲဆာႏၵရ င္မ မးာႏ င့္ ေဆြးောႏြးျခင္းာႏ င့္ 
အဆိုျပ လႊမ ေရးဆြြဲရမတြင္ အၾကံေပးျခင္းစသည္တို႔ကုိ ေဆမင္ရြက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အခ  ိ႕ကမူ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကုိ  
ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးကေဆမင္ရြက္သည္ကို လိုလမးသည္။ ာုိႏင္ငံသမးမ မးတြင္လည္း 
အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးသို႔တုိက္႐ုံးိုက္ေပးပို႔ခြင့္ရ ိေသမ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ထိုသုိ႔ေဆမင္ရြက္မႈမရ ိသေလမက္ 

                                                           
75 ေက းရြမအုပ္စု အုပ္ခ  ပ္ေရးမႈးသည္ ေက းရြမအုပ္စုကိုတမဝန္ရ ိသည္။ ေက းရြမအုပ္စုတြင္ ေက းရြမ ၅ ရြမ (သို႔) ၆ ရြမပါဝင္သည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ  ပ္ ေရးမႈးသည္ 
ရပ္ကြက္ကိုတမဝန္ရ ိသည္။ အုပ္ခ  ပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရမအရ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ရပ္ကြက္တူည သည္။ သို႔ေသမ္ ရပ္ကြက္သည္ ၿမိ ႕ျပဧရိယမတြင္ပါဝင္သည္။ 
76 အစုိးရပုိင္းဆိုင္ရမကၽြမ္းက င္ပညမရ င္မ  စ မံကိန္းဥ းစ းဌမနက အဆိုျပ တင္သြင္းလႊမပုံစံကို တခ ိ ႕ၿမိ ႕နယ္မ မးကို အဆိုျပ တင္သြင္းလႊမအျဖစ္ထမး ရ ိသည္ဟု 
မ တ္သမးခြဲ့သည္။ ထိုပုံစံသည္ ေက းရြမသမးမ မး စ မံကိန္းစမရင္း ေရြးခ ယ္ရမတြင္ ကန္႔သတ္ထမးျခင္းာႏ င့္ သူတို႔တင္ျပေသမ အဆိုျပ လႊမသည္ ဘယ္ေလမက္တိက ၿပ း 
ေဒသလိုအပ္ခ က္သလြဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းပါထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
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နည္းပါးသည္။77 ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈျပ ခြဲ့ေသမ ၿမိ ႕နယ္အမ မးစုတြင္ အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးမ တစ္ဆင့္ တင္သြင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပံုစ-ံ ၁။ ျမနမ္မာုိႏငင္ရံ  ိေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြစနစမ္ မး၏ စနံမနူမ လိအုပခ္ ကဆ္နး္စစေ္ဖမ္ထတုသ္ည့္ ပံုစ ံ

 

 

 

 

                                                           
77 စ မံခ က္အဆိုတင္သြင္းလႊမမ မးသည္ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမနမ တစ္ဆင့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စု 
ဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္မႈအေထမက္အကူျပ  ေကမ္မတ တို႔သို႔ ျပန္လည္ေရမက္ရ ိသည္။ 

Communities

Township Proposal Pool

VTA
Needs collection

GAD
Proposal collection 

and/or drafting

MP
Proposal collection 

and/or drafting

VTDSC
Needs formalization/

prioritization

TDSC
Needs formalization/

prioritization

Mass village meeting or 
only VA and Elders

Village

Township

Village Tract
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၅.၂။ အဆိျုပ လႊမမ မးကိ ုဥ းစမးေပးအဆင့္သတမ္ တျ္ခငး္ာႏ င့္ေရြးခ ယျ္ခငး္ 

ရန္ပံုုေငြတစ္ခုမ  အဆိုျပ လႊမေခၚယမူႈအေပၚမူတည္ၿပ း လိုအပ္ခ က္မ မးကို ေဖမ္ထုတ္စုေဆမင္းၾကသည္။ သို႔ရမတြင္ လိုအပ္ခ က္မ မး 
သည္ အဆိုပါရန္ပံုေငြာႏ င့္ တိုုက္႐ုံးိုက္သက္ဆုိင္သည္မ မးခ ည္းေတမ့ မဟုုတ္ေခ ။ ၿမိ ႕နယ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈအစည္းအေဝးတြင္ အဆိုျပ လႊမ 
တစ္ခုအတြက ္ အသင့္ေလ မ္ဆံုးျဖစ္မည့္ ရန္ပံုေငြအမ  ိးအစမးကုိ ေရြးခ ယ္သတ္မ တ္ၾကသည္။ အနိမ့္ဆံုးအေနာႏ င့္ 
ထိုအစည္းအေဝးမ မး တြင ္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္တုိ႔ တက္ေရမက္ေလ့ရ ိၿပ း 
ၿမိ ႕နယ္စ မခံန္႔ခြြဲမႈ ေကမ္မတ ာႏ င့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ တုိ႔မ မ ပံုမ န္တက္ေရမက္ေနၾကျဖစ္သည္။ အမ  ိးသမးစ မံကိန္းာႏ င့္ 
စ းပြမးေရးဖြံ႕ၿဖိ းတိုတက္မႈဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏ င့္ အျခမးဌမနဆိုငရ္မမ မးလည္း တစ္ခါတရံတက္ေရမက္ၾကသည္။78 

အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ပထမဥ းဆံုးအေနာႏ င့္ အရြယ္အစမးေပၚမူတည္ၿပ း အုပ္စုခြြဲလိုက္သည္။ သိန္း ၅ဝ ခန္႔ရ ိေသမ အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ 
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြအတြက္လ မထမးသည္။ သိန္း ၅ဝ ာႏ င့္ ၃ဝဝ ၾကမးအဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္တြင္း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ 
ေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြရ ိပါက ယင္းအတြက္လ မထမးသည္။79 ပမမဏႀက းမမးေသမ အဆိုျပ ခ က္မ မးကုိ အစိုးရဝန္ႀက းဌမနမ မးျဖစေ္သမ 
ျပည္သူ႔ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀက းဌမန၊ နယ္စပ္ေဒသဖြ႕ံၿဖိ းတိုးတက္ေရးဝန္ႀက းဌမနာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးဥ းစ းဌမန 
စသည္တို႔သုိ႔ တင္သြင္းသည္။ မ မးေသမအမးျဖင့္ ယင္းတုိ႔မ မ လုပ္ငန္းပမမဏႀက းမမးေသမ လမ္းတံတမးေဆမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ မးာႏ င့္ ျပ ျပင္ထနိ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ မးျဖစ္သည္။ စ မံခ က္မ မးကုိ ရန္ပံုေငြရည္မ န္းခ က္ပန္းတိုင္မ မးာႏ င့္ ကိုက္ည မႈေပၚမူတည္ၿပ း 
ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္သည္။ သို႔ေသမ္မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြတုိ႔၏ရည္မ န္းခ က္မ မးမ မ 
အကန္႔အသတ္ရ ိၿပ း ေဝေဝဝါးဝါးျဖစ္ေနၾကသည္။ အဆိုျပ လႊမမ မးကုိ ဥ းစမးေပးအဆင့္သတ္မ တ္ျခင္းာႏ င့္ ေရြးခ ယ္ျခင္းတို႔တြင္ 
ေျပမင္းလြယ္ျပင္လြယ္မ မးလည္း အမ မးအျပမးရ ိ္သည္။ 

ေက းရြမအုပစ္ာုႏ င့္ ၿမ ိ႕နယဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးအေထမကအ္ကျူပ ေကမ္မတ မ မး၏ စြမး္ေဆမငရ္ညမ္ မးာႏ င့္ ပါဝငေ္ဆမငရ္ြကမ္ႈႈ 

ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတြင္ ေတြြ႕ဆုံံေမးျမန္းခြဲ့ေသမ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ အမ မးစုသည္ 
၎တုိ႔၏အလုပ္ာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း တက္ႂကြမႈာႏ င့္ စိတ္အမးထက္သန္မႈအျပည့္ရ ိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမ မးစုမ မ ရပ္ရြမာႏ င့္ 
ကြင္းဆင္းထိေတြ႕မႈ အမ မးအျပမးလုုပ္ေဆမင္ၾကေၾကမင္း အမးတက္သေရမထုတ္ေဖမ္ေျပမၾကသည္။ ထို႔အျပင ္၎တုိ႔ပါဝင္ေရးဆြြဲ 
တင္သြင္းေသမ အဆိုျပ လႊမမ မး၏အရည္အေသြးာႏ င့္ပတ္သက္၍လည္း ဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ အမ မးစုမ မ ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈ 
မဆိုသေလမက္သမရေသမ္လည္း ၎တုိ႔ႀကံ ေတြ႕ခြဲ့ရေသမအခက္အခြဲမ မး၊ ႐ုံးႈပ္ေထြးမႈမ မးအေၾကမင္းာႏ င့္ အနမဂတ္တြင္ 
တိုးတက္ေဆမင္ရြက္လိုသည့္ ပံုစံမ မးအေၾကမင္းကုိလည္း မဆိုငး္မတြေျပမၾကမးာိုႏင္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔႐ုံးႈပ္ေထြးမႈမ မးျဖစ္ရသည့္ 
အဓိကအေၾကမင္းမ မ စ မံခ က္ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ ေဒသာႏၲရဖြ႕ံၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြစ မံံခ က္မ မးာႏ င့္ အစိုးရစ မံကိန္းေရးဆြြဲမႈမ မး 
အၾကမးတြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇ ာိႏႈင္းျခင္းာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း သ းသန္႔ေရးဆြြဲျပဌမန္းထမးေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမရ ိျခင္းေၾကမင့္ 
ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ မးအရ ေကမ္မတ ဝင္အမ မးစုတြင္ စ မံခ က္ဥ းစမးေပးစ စဥျ္ခင္းာႏ င့္ ေရြးခ ယ္ျခင္းတို႔၌ 
ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ မးရ ိေနၾကေၾကမင္းေတြ႕ရ ိ ရသည္။ အမ မးစုတြင္ ၿမိ ႕နယ္စ မခံန္႔ခြြဲမႈႈေကမ္မတ က ၾကမးဝင္စြက္ဖက္မႈသိပ္မရ ိပြဲ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးေထမက္ကူျပ ေကမ္မတ ကေရြးခ ယ္ေပးေသမ စ မံခ က္အမးလုံးသို႔မဟုတ္ အမ မးစုကို သေဘမတူေထမက္ခံခ က္ 
ေပးသည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။80 

ေကမ္မတ မ မးသည္ ၎တုိ႔ေဆမင္ရြက္ရေသမလုပ္ငန္းတမဝန္မ မးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း စိတ္အမးထက္သန္မႈမ မးကုိေတြ႕ရေသမ္လည္း 
ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈမ မးာႏ င့္ ဘ႑မေရးအရ ပံ့ပိုးေပးမႈမ မးမရ ျိခင္းက ျပႆနမတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရ ိအခ ္ိန္တြင္ ေကမ္မတ မ မး 
သည္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ မးေဆမင္ရြက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ဖမသမက ခံၾကရၿပ း ၎တုိ႔၏ေစတနမ့ဝန္ထမ္းတမဝန္ကိုျဖည့္ဆည္းရန ္
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စ းပြမးေရးလုပင္န္းေဆမင္ရြက္ခ ိန္ထြဲမ  အခ ိန္အမ မးအျပမးကုိဖြဲ့ထုတ္ၿပ းေဆမင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ႁခြင္းခ က္ 
တစ္ခုမ မ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ၏ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈလမ္းၫႊန္ဥပေဒထြဲတြင္ ရန္ပံုေငြ၏ ၃% ခန္႔ကိ ု ႐ုံးံုးလုပ္ငန္း 
ကုန္က စရိတ္အတြက္က ခံာႏိုင္သည္ဟုေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ဟမးခါးရ ိလႊတ္ေတမ္အမတ္တစ္ဥ းက ယင္း ၃% ကိ ု

                                                           
78 အခ  ိ႕ေသမ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ သည္ စ မံကိန္းဥ းစ းေပးေရြးခ ယ္မႈကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္သည္။ လူအမ မးအျပမးပါဝင္ေသမ 
အစည္းအေဝးမ မးတြင္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ေရြးခ ယ္မႈျဖစ္စဥ္ကို စစ္ေဆးမႈျပ လုပ္သည္။ 
79 အမ ိ းသမးအဆင့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုံေငြတြင္တိက ေသမ အႀက းဆံုးစ မံခ က္ပမမဏသတ္မ တ္ထမးျခင္းမရ ိပါ။ ၿမိ ႕နယ္ (သို႔) ျပည္နယ္ာႏ င့္ တုိင္းေဒသႀက း 
မ မးက တစ္ခါတရံ ကိုိယ္တိုင္သတ္မ တ္သည္။ UNDP ၏ ေဒသာၱႏရအစုိးရ (၂ဝ၁၄) စမတမ္းအရ ဧရမဝတ တိုင္းေဒသႀက းတြင္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ ေလ မ့ခ ေရးရန္ပုံေငြ 
အျမင့္ဆံုးစ မံကိန္းပမမဏသည္ သိန္း ၁၅ဝ က ပ္ေပါင္းျဖစ္သည္။ 
80 UNDP’s 2014 report, The State of Local Governance: Trends in Ayeyarwady State မ  ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတ မ မး၏ အမဏမသည္ ျမင့္မမးသည္ဟု 
ေတြ႕ရ ိခ က္အမ မးအျပမးက တၿပိ င္နက္တည္းျပသသည္။ 
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လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မး အမး ၁%၊ ေက းရြမအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ အမး ၁% ာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ၊ စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကမ္မတ ာႏ င့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ မ မးအတြက္ ၁% အသ းသ းခြြဲေဝေပးသည္ဟု 
ဆိုသည္။ ထိုသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္း သည္အတို္င္းအတမတစ္ခုအထိ အသံုးတည့္ေသမ္လည္း က န္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုုေငြမ မးအတြက္ 
လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ ေဖမ္ထုတ္ေရးလုပ္ ငန္းမ မးကုိမူ ေကမ္မတ က မိမတိို႔၏ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြမ မးျဖင့္သမ ေဆမင္ရြက္ေနၾကရသည္။  

လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လက္ရ ိထိေရမက္မႈအတိုင္းအတမမ မ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မး၏ တက္ႂကြစြမပါဝင္ေဆမင္ရြက္မႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။ သို႔ရမတြင ္ထိုေကမ္မတ မ မးမ မ အစုိးရ၏ 
အေထမက္အပံ့မဆိုသေလမက္သမရရ ိၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေစတနမ့ဝန္ထမ္း တမဝန္ထမ္းေဆမငၾ္ကသည္ာႏ င့့္အမ   လုပ္ငန္း 
ဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုးႀက းမမးျခင္း၊ စ မံခ က္ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းအေပၚ ၾသဇမလႊမ္းမိုးမႈႀက းမမးျခင္းတို႔ေၾကမင့္ လိုအပ္သေလမက္မစြမ္း 
ေဆမင္ာုိႏင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအက  ိးအျမတ္အလို႔င မ ရမထူးယူေဆမင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစလ္မာႏုိင္ေခ ရ ိသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ 
အစိုးရာႏ င့္ ာႏိုင္ငံတကမအလ  ရ င္မ မးအေနာႏ င့္ ထိုေကမ္မတ မ မး၏ စြမ္းေဆမင္ရည္ကုိျမႇင့္တင္ေပးၿပ း လိုအပ္သလုိ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံ ့
ေပးာိုႏင္ေရးကို အေလးအနက္စဥ္းစမးရန္လိုသည္။ 

စ မံခ က္မ မးကုိမည္သုိ႔ ဥ းစမးေပးအဆင့္ စ စဥ္ေၾကမင္းေမးျမန္းသည့္အခါ ေကမ္မတ အဖြြဲ႕ဝင္မ မးက စ မံခ က္အတြက္ 
ရပ္ရြမမ ထည့္ဝင္မႈပမမဏ၊ ခန္႔မ န္းအက  ိးခံစမးခြင့္ရ ိသူအေရအတြက္၊ စ မံခ က္ဧရိယမအတြင္း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈျဖစပ္ြမးာႏႈန္းစသည္တို႔ကို 
အေျခခံ၍ ေရြးခ ယ္ၾကေၾကမင္း ေျဖၾကမးသည္။ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ပထမာႏ စ္အတြက္ စ မံခ က္ရန္ပံုေငြရရ ိၿပ းေသမ ရပ္ရြမမ မးကုိ 
ေနမက္ာႏ စ္အတြက္ ရန္ပံုေငြထပမ္ံေလ  မက္ထမးခြင့္မျပ ေတမ့ေပ။ အျခမးေသမ အစုိးရဘတ္ဂ က္သုံးစြြဲမႈမ မးရ ိ/မရ ိကိုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစမး သည္။ ရြမခ ငး္ဆက္လမ္း၊ တံတမး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းစေသမ စ မံခ က္အငယ္စမးမ မးကုိ စမသင္ေက မင္းာႏ င့္ 
ေဆးေပးခန္းေဆမက္လုပ္ ျခင္းကြဲ့သု႔ိေသမ စ မံခ က္မ မးာႏ င့္ စမလ  င္ အမ မးဆုံးဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္ေလ့ရ ိသည္။ အေၾကမင္းမ မ 
ပညမေရးာႏ င့္ က န္းမမေရးဝနႀ္က း ဌမနမ မး၏ ာႏ စ္စဥ္ဘတ္ဂ က္မ မးတိုးတက္မ မးျပမးလမေနသည္ကိုသိရ ိေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ 
တနသၤမရ တိုင္းတြင္မ ူပဋိပကၡေဒသ မ မးာႏ င့္ ေဝးကြမေသမေက းရြမမ မးမ စ မံခ က္မ မးကုိ ဥ းစမးေပးေရြးခ ယသ္ည္။  

၅.၃။ စနစမ္ မး၏ပံုမ နတ္ရမးဝငျ္ဖစမ္ႈာႏ င့္ လထူအုသပိညမ 

လူထုလိုအပ္ခ က္မ မးကုိေဖမ္ထုတ္ရန္အတြက္ လက္ရ ိအသံုးျပ ေနေသမလုပ္ငန္းစဥ္မ မးသည ္ အစေကမင္းမ မးျဖစ္သည္ဟ ု ဆိုာႏုိင္ 
သည္။ သို႔ရမတြင ္တရမးဝင္သတ္မ တ္ထုတ္ျပန္ထမးေသမ လုပ္ငန္းစဥမ္ မးမရ ိျခင္းာႏ င့္ ျပည္သူလူထုု၏ သိနမးလည္မႈ ခ  ိ႕တြဲ့ျခင္းတို႔က 
အဓိကျပႆနမရပ္မ မးျဖစ္ေနသည္။ ထိုေကမ္မတ မ မးသည ္ ေယဘုယ က ေသမ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ေဖမ္ထုတ္စုေဆမင္းျခင္းာႏ င့္ 
ဥ းစမးေပးစ စဥ္ျခင္းတို႕ ျပ လုပ္ေနျခင္းျဖစေ္ၾကမင္းကုိ သတိျပ မိဖို႔လိုသည္။ ရြမသူရြမသမးမ မးမ မလည္း မ မးေသမအမးျဖင့္ ရန္ပံုေငြမ မး 
မည္သည့္ေနရမမ လမသည္၊ ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ က္စမရင္းမ မးမည္သည့္ေနရမသို႔ ေရမက္ရ ိသြမးသည္ကုိ မသိရ ိၾကေပ။ 

‘ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းကရြမကိုေရမက္လမၿပ း အဆိ္ုျပ လႊမေတြတင္ဖို႔ေျပမေပမယ့္ ဘယ္ရန္ပံုေငြကိုဥ းတည္ၿပ းတင္ရမယ္ဆုိ 
တမကုိေတမ ့မေျပမဘူး။ ၿပ းေတမ ့အဆိုျပ လႊမကုိ ဘယ္လိုေရးရမယ္ဆုိတြဲ့ လမ္းၫႊန္ခ က္အေသးစိတ္ကုိလည္း ေျပမမသြမးဘူး။’ 

- ရပ္ရြမတက္ႂကြလႈပရ္ မးသူတစ္ဥ း 

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၌ပင ္ အကယ္၍အဆိုျပ လႊမမ မးျငင္းဆန္ခံရပါကလည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကမင့္  သို႔မဟုတ္ မည္သုိ႔ 
ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ရမည္ကုိ သိရ ိရျခင္းလည္းမရ ိဟုဆုိသည္။ မၾကမေသးမ ကေဆမင္ရြက္ခြဲ့ေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ 
ာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လူထုသေဘမထမးစစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္လည္း အလမးတူအေျခအေနမ  ိးကုိ ထင္ဟပ္ေဖမ္ျပေနသည္။81 စစ္တမ္း 
ေကမက္ယူခြဲ့သူ ၁၂၁ဝ အနက္မ  ၅၁% သည္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြဆုိသည္ကို လံုးဝၾကမးဖူးေနျခင္းမရ ိေပ။ ေနမက္ထပ ္၃၂% 
မ မ နမမည္ကုိၾကမးဖူး႐ုံးံုသက္သက္ျဖစ္ၿပ း ထိုရန္ပံုေငြအေၾကမင္းကုိ တစ္လံုးတပါဒမ  မသိဟုဆိုၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအမးလုံး၏ ၈ဝ% 
ခန္႔က ရန္ပံုေငြကုိ ပြင့္လင္းျမငသ္မစြမေဆမင္ရြက္သည္ဟ ု မယူဆၾကေၾကမင္းေျဖဆိုသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးျပ လုပ္ရမ 
တြင္လည္း လႊတ္ေတမ္က္ုုိယ္စမးလ ယ္မ မး၊ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ဝင္မ မးာႏ င့္ ေက းရြမ 
အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးအဆိုအရ ေက းရြမေနလူအမ မးစုမ မ အဆိုပါရန္ပံုေငြစနစ္မ မးအေၾကမင္း လံုးဝနမးမလည္ၾကပြဲ အထူးသျဖင့္ 
မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း မည္သည့္ေနရမမ ေရမကလ္မေၾကမင္းမသိၾကဟု ေတြ႕ရ ိရသည္။ 

                                                           
81 သေဘမထမးစစ္တမ္း (opinion poll) ကို ၂ဝ၁၃၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသမးေျဖဆိုသူ ၂,၈၁၃ေယမက္ တုန္႕ျပန္ခြဲြဲ့သည္။ ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀက း၊ ကရင္ျပည္နယ္မ  
အမ မးစု ေျဖဆိုခြဲ့ၿပ း ဧရမဝတ တိုင္းေဒသႀက းာႏ င့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀက းတြင္ အနည္းစုေျဖဆိုခြဲ့သည္။ 
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‘ကြၽန္ေတမ္တုိ႔က စ မံခ က္ေဆမင္ရြက္တြဲ့ေနရမေတြမ မ (မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ) 
အခ က္အလက္ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကပ္ထမးတယ္။ ဒါေတမင္လူထုက ေငြေတြဟမလႊတ္ေတမ္ကေန 
တိုက္႐ုံးိုက္ေရမက္လမတယ္လို႔ထင္ေနၾကတယ္။’ 82 

‘လူေတြက မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြဘယ္ကလမတယ္ဆုိတမကုိ မသိၾကဘူး။ တခ  ိ႕ လႊတ္ေတမ ္
အမတ္ေတြကလည္း သူတုိ႔ပါတ  ေတြကပြဲ ေပးသလုိလိုဘမလိုလုိေတြေျပမၾကတယ္။’ 83 

လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ စမရင္းေကမက္ယူေသမ ေကမ္မတ မ မးကုိ လူထုကေကမင္းစြမမသိေသမေၾကမင့္ သက္ဆိုင္ရမၿမိ ႕နယ္အတြင္း 
၎တုိ႔၏ တရမးဝငမ္ႈမ မ အနည္းငယ္သမရ ိေနသည္။ ကုလသမဂၢဖြ႕ံၿဖိ းမႈအစ အစဥ္၏ ေဒသာၲႏရအုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ 
ေလ့လမသည့္ တစ္ာ္ိုႏင္ငံလံုး အတိုင္းအတမာႏ င့္ျပ လုပ္ေသမ စစ္တမ္းတြင္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတ မ မးရ ိေနေၾကမင္းကုိ ေျဖဆိုသူမ မး 
၏ ၄% ခန္႔ကသမ သိရ ိၾကသည္ဟု ေတြ႕ရ ိသည္။84 ရပ္ကြက္ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးသည္ ာိုႏင္ငံသမးမ မးအဖို႔အစိုးရ 
ာႏ င့္ဆက္သြယ္ရန္ာႏ င့္ ၎တုိ႔၏လုိလမးခ က္မ မးကုိေဖမ္ထုတ္ရန္အတြက္သုံးာႏုိင္ေသမ တစ္ခုတည္းေသမနည္းလမ္းျဖစ္ေနေလ့ရ  ိ
သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးတြင္ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑ကုိ ပစ္ပယ္ထမး၍မရေခ ။ ၎တုိ႔ကိ ုသင့္ေလ မ္ေသမ 
ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈမ မးာႏ င့္ အေထမက္အပံ့မ မးေပးရန္မ မ ဥ းစမးေပးျဖစ္သင့္သည္။ အလမးတူပင္၎တုိ႔သည္ လိုအပ္ခ က္ 
ဆန္းစစ္မႈ၏ရလမဒမ္ မးအေပၚ လူထုသေဘမထမးကုိျပန္လည္နမးေထမင္သည့္ စနစ္မ မးလည္းျဖစလ္မာႏုိ္င္သည္။ ၎တုိ႔သည္ 
ရပ္ရြမလူထုကုိ အဆိုျပ လႊမမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ရ င္းလင္းေသမလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိေပးာႏုိင္ၿပ း၊ အကယ္၍ အေရြးခ ယ္မခံရပါက 
လည္း အဘယ့္ေၾကမင့္ျဖစေ္ၾကမင္း ျပန္လည္ရ င္းျပသည့္ တမဝန္မ မးကုိလည္း ထမ္းေဆမင္ာိုႏင္လမမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရ ိအခ ိန္တြင္ လိုအပ္ခ က္မ မးဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥသ္ည္ အသစ္ျဖစ္ေနေသးသည္ာႏ င့္အည  တရမးဝင္သတ္မ တ္ 
ထမးေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးလည္း မရ ိေသးပါ။ ရ ိေနေသမ လမ္းၫႊန္အနည္းငယ္မ မလည္း ရ င္းလင္းမႈမရ ိပြဲ လိုသလိုအဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ာႏုိင္ေသမ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ  မက္အမးနည္းခ က္ အမ မးအျပမးကုိျဖစ္ေစသည္။ အေရးႀက း 
ေသမအခ က္အေနာႏ င့္ လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ ာႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပျခင္းသည္ အမမခံခ က္လုံးဝမရ ိပြဲ ရပ္ရြမမ တင္ျပေသမလုိအပ္ခ က္မ မးာႏ င့္ 
ေက းရြမအုုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရး အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ တ္တမ္းတင္သြမးသည္မ မး ထပ္တူက မည္ဟု မယူဆာႏုိင္ေပ။ အရပ္ဘက္ 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးသည္ အဆိုပါအစည္းအေဝးမ မးတြင္ ရပ္ကြက္/ေက းရြမအုပ္စုအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးကို ကူည ပံ့ပိုးၿပ း ရပ္ရြမ 
လိုအပ္ခ က္မ မးကုိ တိက စြမမ တ္တမ္းတင္ာႏုိင္ေအမင ္ ကူည ေပးာႏုိင္သည္။ ထုိအစည္းအေဝးမ မးတြင္ အုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မး 
လက္မ တ္ေရးထိုးေသမ အစည္းအေဝးမ တ္တမ္းအေသးစိတ္ကြဲ့သို႔ မ တ္တမ္းမ တ္ရမမ မး ထမးရ ိာိုႏင္္ျခင္းကလည္း အမ မးပါဝင္ေသမ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ုပိုမို အမးျဖည့္ေပးသည္။  

ထို႔အတူပင္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကုိ ေက းလက္ာႏ င့္ ၿမိ ႕ျပေဒသမ မးအတြက္ မည္သုိ႔ 
အသံုးျပ ာႏုိင္မည္ကုိလည္း ရ င္းလင္းစြမေဖမ္ျပထမးျခင္းမရ ေိပ။ ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈမ မးအရ ဖ မပံုၿမိ ႕နယတ္ြင္ စည္ပင္သမယမာႏ င့္ဆိုင္ 
ေသမ ၿမိ ႕တြင္းလမ္းမ မးခင္းရမ၌ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းမႈရန္ပံုေငြမ မးကို သံုးေၾကမင္းေဖမ္ထုတ္ေတြ႕ရ ိရသည္။ ခ င္းျပည္နယ္တြင္လည္း 
ျပည္နယ္ဝနႀ္က းခ  ပ္က ေဒသာႏၲရဖြ႕ံၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးကုိ ၿမိ ႕ျပဖြ႕ံၿဖိ းေရးအတြက္သုံးလိုေၾကမင္းေတမင္းဆုိဖူးသည္။ ထိုေဒသတြင္ 
ၿမ္ိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းမႈ အတြက္ႀက းမမးေသမလုိအပ္ခ က္မ မးရ ိေနသည္မ မအမ န္ျဖစေ္သမ္လည္း ေက းလက္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအတြက္ 
သတ္သတ္မ တ္မ တ္ခြြဲျခမးထမးျခင္းမရ ိသျဖင့္ ၿမိ ႕ျပေဒသမ မးကုိ ဥ းစမးေပးၿပ းအစြန္အဖ မးေဒသမ မးကုိ လ  စ္လ  ထမးမႈမ မး 
ျဖစ္ေပၚလမာိုႏင္သည္။ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းမႈကိုဥ းစမးေပးလိုေသမ ‘ၿမိ ႕ျပတိမ္းၫႊတ္မႈ’ သည္ ာႏို္္င္ငံအမ မးအျပမးတြင ္မည မ  ေသမဖြံ႕ၿဖိ းမႈမ မးကုိ 
ျဖစ္ေစသည္။85 ထိုသုိ႔ဆိုျခင္းေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ၿမိ ႕ျပကိုဥ းစမးေပးေသမ ဘက္လိုက္မႈ 
ျဖစ္ေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဧကန္ျဖစလ္ိ္မ့္မည္ဟု ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ပြဲ ထိုသုိ႔ျဖစ္လမာိုႏင္သည့္ အလမးအလမမ မးကုိ ႀကိ တင္ကမကြယ္ 
တမးဆ းထမးရန္ သမဆုိလိုရင္းျဖစသ္ည္။  

ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈာႏႈန္းသည္ ေယဘုယ အမးျဖင့္ ၿမိ ႕ျပေဒသထက္ ေက းလက္ေဒသတြင္ပိုမိုျမင့္မမးေသမေၾကမင့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မး၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြသည္ ေက းလက္ေဒသမ မးအတြက္ ဥ းစမးေပးျဖစ္သင့္သည္။ ထိုသုိ႔ 

                                                           
82 ေက းရြမအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းတစ္ဥ းာႏ င့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ 
83 လႊတ္ေတမ္ကိုယ္စမးလ ယ္တစ္ဥ းာႏ င့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ 
84 UNDP (2015). The State of Local Governance: Trends in Myanmar, A Synthesis of People’s Perspectives across All States and Regions. UNDP, 
Myanmar 

85 Lipton (1978). Why poor people stay poor: urban bias in world development. pp. 84–86. 



37 
 

ဆိုလုိျခင္းေၾကမင့္ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးမလိုဟု ေျပမျခင္းမဟတု္ပြဲ ၿမိ ႕ျပေဒသမ မးအတြက္ သ းသန္႔ရန္ပံုေငြစနစ္မ မးထမးရ ိ 
သင့္သည္ဟု ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင ္ ၿမိ ႕ျပဖြံြ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြသည္ ျမ န စပယ္ဌမနာႏ င့္ ၿမိ ႕ျပဖြံ႕ၿဖိ းေရးကို ႀက းၾကပ္ 
ေဆမင္ရြက္ေသမ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးေကမ္မတ မ တစ္ဆင့္ ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန ္အလမးအလမရ ိသည္။  

လက္ရ ိလိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ေရးာႏ င့္ ဥ းစမးေပးအစ အစဥေ္ရးဆြြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ မးတြင္ အမးနည္းခ က္မ မးစြမရ ိေနသည္။ သို႔ရမတြင ္
ယင္းသည ္အစိုးရ၏ စဥ္းစမးေတြးေခၚပံု အေျပမင္းအလြဲကိုေဖမ္ၫႊန္းေနၿပ း လူထုလိုအပ္ခ က္ကုိဥ းတည္၍ တုန္႔ျပန္ေဆမငရ္ြက္ေသမ 
စနစ္အတြက္ အေျခခပံငျ္ဖစ္သည္။ ထိလုုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု ပိုမိုတိက ေသခ မစြမ တရမးဝင္သတ္မ တ္ျပဌမန္းာိုႏင္ေရး တြန္းအမးေပး 
ေဆမင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္း၊ လူထုအသိျမႇင့္တင္ျခင္းာႏ င့္ ပြင့္လင္းျမင္သမမႈတို႔ာႏ င့္ 
ဆိုင္ေသမ ဓမၼဓိဌမန္နည္းစနည္းက သည့္ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မးကုိ ဖြ႕ံၿဖိ းေအမင္ေဆမငရ္ြက္ရန္လိုသည္။ သို႔မ သမထုိလုပ္ငန္းစဥ ္
ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ၿပ း တရမးဝင္အသိအမ တ္ျပ ခံရမႈ ပိုမုိျမင့္မမးလမာႏုိင္ပါသည္။
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အပိငုး္ေျခမက ္- နဂိံုးာႏ င္ ့အႀကျံပ ခ ကမ္ မး 

၆.၁။ ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရးရနပ္ံုေငြမ မး၏ ဘ႑မေရးက႑ ဗဟိခု  ပက္ိငုမ္ႈေလ  မခ့ ေရးအေပၚသကေ္ရမကမ္ႈ 

စံအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္မ မးအတိုင္းဆိုပါက ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈ 
ေလ  မ့ခ ေရးအေပၚ သက္ေရမက္မႈမရ ိသေလမက္ပငျ္ဖစ္သည္။ ပထမအခ က္မ မ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္ စုစုေပါင္းအစိုးရသံုးေငြမ မးာႏ င့္ 
ယ ဥ္လ  င ္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ပမမဏမ မ အလြန္ေသးငယ္သည္။ ဒုတိယအခ က္မ မ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးခ ထမးေပးမႈ၏ ေနမက္ဆုံးအဆံုးအျဖတ္သည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မး၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပင္ဘက္တြင ္ရိ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။  

ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈတြင္ ေတြ႕ဆံုခြဲ့ေသမအရမရ ိအမ မးအျပမးက ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မးသည္ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အစိုးရ 
အသံုးစရိတ္မ မး၏ နည္းပါးေသမပမမဏသမရ ိေၾကမင္း ရ င္းလင္းစြမေျပမၾကမးၾကသည္။86 ၎တုိ႔အနက္အမ မးစုက ရန္ပံုေငြ 
ပမမဏကိ ုသိသိသမသမတိုးျမႇင့္သင့္ေၾကမင္း အႀကံျပ ၾကသည္။ သို႔ရမတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ သေဘမသဘမဝအရ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ေသးငယ္ေသမ သို႔မဟုတ္ အသင့္အတင့္ေသမအခ  ိးအစမးသမရ ိရမည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ မး၏ အဓိက 
အက  ိးေက းဇူးမ မ အေသးစမးရပ္ရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရး စ မံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြအလ င္အျမန္ခ ထမးေပးာိုႏင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရမတြင္ 
ဝန္ႀက းဌမနမ မးာႏ င့္ ဌမနဆိုင္ရမမ မး၏ စြမ္းေဆမငာို္ႏင္စြမ္းမ မးာႏ င့္ ရန္ပံုေငြမ မးကုိ အမးနည္းသြမးေစရန ္အစမးထုိးဝင္ေရမက္ျခင္းေတမ ့
မျဖစရ္ေပ။ ထိုရန္ ပံုေငြမ မးကုိ တိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကမင့္ လတ္တေလမရရ ိမည့္ အက  ိးစ းပြမးမ မးာႏ င့္ အစဥ္အလမအစိုးရ 
ဝန္ေဆမငမ္ႈစနစ္မ မး၏ ေရရ ည္ဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္မႈာႏ င့္ ခိုင္မမေတမင့္တင္းမႈတို႔ကုိ ာႏိႈင္းယ ဥ္ခ ိန္ထိုးၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
အုပ္ခ  ပ္ေရးာႏ င့္ ဥပေဒျပ ေရးမ႑ ိင္ မ မးအၾကမးစည္းကို ေဝဝါးသြမးေစေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္လ င္ 
အထူးစဥ္းစမးရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ရန္ပံုေငြပမမဏတိုးျမႇင့္လ္ိုပါကလည္း အထူးဂ႐ုံးုျပ ၍ေဆမငရ္ြက္ရမည္ျဖစၿ္ပ း 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတြင္လည္း လက္ရ ိဝန္ႀက း ဌမနမ မး၏ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈမ မးကုိ အစမးထု္ိးျခင္းမဟုတ္ပြဲ ဟန္ခ က္ည  
ေပါင္းစပ္ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္ရန္ႀကိ းပမ္းရမည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအေပၚသက္ေရမက္မႈသည ္ ရန္ပံုေငြပမမဏအျပင ္ ရန္ပုံေငြာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ပိုငခ္ြင့္အေပၚတြင္လည္း မ မးစြမမ  တည္ေနသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင ္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ မ မးျပမးေသမ 
ပမမဏကိ ု ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္သံုးစြြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္အသံုးစရိတ္မ မးသည္ စုစေုပါင္းအစိုးရအသံုးစရိတ္၏ 
အခ  ိးအစမးအေနာႏ င့္ လည္းေကမင္း၊ အမ န္တကယ္ ပမမဏအေနာႏ င့္လည္းေကမင္း တိုးတက္မ မးျပမးလမေနရမ ရန္ပံုေငြာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည္ ့ ေနမက္ဆုံး အဆံုးအျဖတ္သည္ အုပ္ခ  ပ္ေရးယာႏၲရမးအတြင္းရ ိ အထက္အဆင့္မ မးတြင္ပိုမိုတည္ရ ိလမေနသည္။ 
ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ ေနမက္ဆုံးအဆံုးအျဖတ္သည္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀက း 
အစိုးရမ မးလက္ထြဲတြင္ရ ိသည္။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အဆံုးအျဖတ္အမဏမမ မမူ အုပ္ခ  ပ္ေရး 
အဖြြဲ႕အစည္းတြင္မဟုတ္ပြဲ ဥပေဒျပ အဖြြဲ႕အစည္း လက္ထြဲတြင္ရ ိသည္။ ျမစိမ္းေရမငရ္န္ပံုေငြာႏ င့္ သမဝါယမဝနႀ္က းဌမန၏ 
ေခ းေငြအစ အစဥ္မ မးကုိ ေက းရြမအဆင့္တြင္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈျပ ေသမ္လည္း အဆံုးအျဖတ္မ မမ ူအထက္အဆင့္အစုိးရ အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၏ 
လက္တြင္ရ ိသည္။ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥ္ာႏ င့္ အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္တုိ႔တြင္မူ ရပ္ရြမအဆင့္ 
ေကမ္မတ မ မးသုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အမဏမပိုမိုအပ ္ာႏ င္းထမးသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အျခမးေသမ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ ယ ဥ္ပါက 
၎တုိ႔သည္ ဘ႑မေရးအရ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈ ေလ  မ့ခ ျခင္းကို ပိုမိုအမးေပးျမႇင့္တင္ရမေရမက္ေသမ္လည္း အျခမးရန္ပံုေငြမ မးကြဲ့သုိ႔ 
ာႏုိင္ငံအာႏ ံ႔အျပမးတြင္ ပ ံ႕ာႏ ံ႔တည္ရ ိရန္လိုေနေသးသည္။ ထိုရန္ပံုေငြာႏ စ္ခုသည္ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္ေသမ နယ္ပယ္မ မးကုိ 
တိုးခ ြဲ႕လ က္ရ ိသျဖင့္ အနမဂတ္တြင္ ေဒသမ မးအာႏ ံ႔ ပ ံ႕ာႏ ံ႔လမ ာႏိုင္ပါသည္။ 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ၊ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြတုိ႔သည္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရး 
အဖြြဲ႕အစည္းမ မးအမး ရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အမ မးအျပမးကုိေပးမထမးေသမ္လည္း ရပ္ရြမလူထ ုလိုအပ္ခ က္မ မး 
ေဖမ္ထုတ္ေရးာႏ င့္ ဥ းစမးေပးအဆင့္သတ္မ တ္ေရးတို႔တြင္မ ူ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ မး ပိုမိုေပးထမးသည္။ ထို႐ုံးႈေထမင့္မ ၾကည့္လ  င ္
ထိုရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဘ႑မေရးက႑ထက္စမလ  င ္ အုပ္ခ  ပ္ေရးဘက္၌ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈပိုမိေုလ  မ့ခ ထမးသည့္သေဘမျဖစ္သည္။ 

                                                           
86 ေဒသာၱႏရဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပုံေငြသည္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုံေငြ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပုံေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရးရန္ပုံေငြကို ညႊန္းဆိုသည္။ 
ကြင္းဆင္းေလ့လမမႈသည္ အမိ  းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူမႈအေျချပ ဖြံ႔ၿဖိ းမႈစ မံခ က္ ၿမိ ႕နယ္မ မးသို႔ မေလ့လမာုိႏင္ခြဲ့ပါ။  တခ ိ ႕ၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ မ မးျပမးေသမေဝစု (သို႔) ၿမိ ႕နယ္ 
အသံုးစရိတ္ကို ထုိရန္ပုံေငြမ မးျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္းသည္။ 
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ထိုအခ က္ကုိ ရန္ပံုေငြမ မး၏ ဘ႑မေရးဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းအေပၚ မူလရည္ရြယ္ရင္းေၾကမင့္မဟုတ္ပြဲ အလြတ္သေဘမ 
သက္ေရမက္မႈျဖင့္ ာႏိႈင္းယ ဥ္ၾကည့္ာႏုိင္သည္။ ကြင္းဆင္းခြဲ့ေသမၿမိ ႕နယ္မ မးတြင္ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးသည္ 
လိုအပ္ခ က္မ မးဥ းစမးေပး ေဖမ္ထုတ္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ မးခြြဲေဝခ ထမးေပးျခင္းာႏ င့္ စ မံခ က္မ မးကုိ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မး 
ေဆမင္ရြက္ာိုႏင္သည့္ စြမ္းေဆမငရ္ည္ အလံုအေလမက္ရ ိေနၾကေၾကမင္းေတြ႕ရသည္။ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးသည္ ရန္ပံုေငြ 
စ မံခန္႔ခြြဲမႈတြင ္ အဓိကေနရမ၌ ရ ိေနၾက သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ မးအရ စ မံခ က္ဥ းစမးေပးေရြးခ ယ္ျခင္းာႏ င့္ ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲျခင္း 
တို႔တြင္ လြတ္လပ္စြမေဆမင္ရြက္ာႏုိင္ၾကၿပ း အဆိုျပ ေသမစ မံခ က္မ မးကုိ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးာႏ င့္ အထက္အဆင့္ 
အစိုးရအဖြြဲ႕မ မးက ျပင္ဆင္ေျပမငး္လြဲမႈအနည္းငယ္သမလုပ္ကမ ခြင့္ျပ ခ က္ ေပးၾကေလ့ရ ေိၾကမင္းေတြ႕ရ ိရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ 
လက္ေတြ႕သက္ေရမက္မႈမ မးအရ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ ာႏ င့္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြတို႔သည္ ဘ႑မေရးက႑ 
ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအေပၚ ပမမဏ နည္းပါးေသမ္လည္း အမ န္တကယ္သက္ေရမက္ာႏုိင္စြမ္းရ ိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 
ရန္ပံုေငြစ မမံႈစနစ္မ မး ဆက္လက္ဖံြံ႕ၿဖိ းလမပါက ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မး ကိ ုရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း အျပည့္အဝ 
ဆံုးျဖတ္ခ က္မ မး ေပးအပ္လမာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြမ မးကုိ ဘ႑မေရး 
က႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းကိ ု အေကမင္အထည္ေဖမ္မည့္ယာႏၲရမးမ မးအျဖစ္သံုးလမာိုႏင္ေပလိမ့္မည္။ ထိုေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးကုိစ မံခန္႔ခြြဲရင္း ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မးရရ ိခြဲ့ေသမ သင္ခန္းစမမ မးသည္ တန္ဖိုးရ ိေသမ 
အေတြ႕အႀကံ မ မးျဖစ္လမၿပ း အနမဂတ္ကမလ ဘ႑မေရးအရ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအတြက ္ အေျခခေံကမင္းမ မး 
ျဖစ္လမမညမ္ မ ဧကန္ျဖစ္သည္။ 

၆.၂။ ေဒသာၲႏရဖြ႕ံၿဖ ိးေရး ရနပ္ံုေငြမ မး၏ အက  းိဆကမ္ မးာႏ င့္ ထေိရမကမ္ႈ 

အကယ္၍သင့္ေလ မ္စြမ ဒ ဇိုင္းဆြြဲၿပ း စ မံခန္႔ခြြဲာႏို္င္ပါက ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး ရန္ပံုေငြမ မးသည္ ရပ္ရြမဖြ႕ံၿဖိ းေရးစ မံခ က္မ မး 
အတြက ္ ေရရ ည္တည္တ့ံသည့္ရန္ပံုေငြလမ္းေၾကမင္းမ မး ျဖစ္လမာိုႏင္သည္။ တၿပိ င္နက္တည္းတြင ္ ပိမုိုေလးနက္အေရးပါေသမ 
ဘ႑မေရးအရ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းမ မးာႏ င့္ ေဒသာႏၲရလုပ္ပိငု္ခြင့္အမဏမ ပိုမိုခြြဲေဝေပးျခင္းမ မးအတြက္ အေျခခံမ မးလည္း 
တည္ေဆမက္ၿပ း ျဖစ္ေပလိမ့္မည။္ ယခုသုေတသနတြင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြဲ့ေသမ အစိုးရအရမရ ိမ မးာႏ င့္ လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မး 
အမးလုံးက ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ရပ္ရြမအဆင့္တြင္ ရည္မ န္းခ က္အတိုင္း ရန္ပံုေငြ ျဖန္႔ေဝေပးာိုႏင္သည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။ သို႔ရမတြင ္ ထုိရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈအဖြြဲ႕အစည္းမ မးကုိ ေပၚေပါက္ေစေသမ အလြန္လ င္ျမန္သည့္ 
ျပ ျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးမ မးသည္ ရနပ္ံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲမႈာႏ င့္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈာႏ င့္ပတ္သက္ေသမ တရမးဝင္ စံသတ္မ တ္ထမးသည္ ့
လုပ္ငန္းစဥမ္ မးမရ ိပြဲာႏ င့္ ေဆမင္ရြက္ခြဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရ ိအခ ိန္အထိ ရန္ပံုေငြစ မံမႈာႏ င့္ လူထုပါဝင္မႈာႏ င့္ပတ္သက္လ င္ 
အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမအေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္က စနစ္တက  သတ္သတ္မ တ္မ တ္ အရ ိဆံုးျဖစေ္နသည္။ 
သို႔ေသမ္ထုိရန္ပံုေငြမ မ တျပည္လုံး၌ရ ိမေနျပနေ္ခ ။ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြ႕ံၿဖိ းေရးရနပ္ံု ေငြဆုိင္ရမလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကိ ု ဥပေဒျပဌမန္း 
ထမးေသမ္လည္း စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းဆိုင္ရမ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးရ င္းရ င္းလင္းလင္းမရ ိပြဲ လႊတ္ေတမ္အမတ္မ မး၏ ာႏုိင္ငံေရး 
ရည္မ န္းခ က္မ မးကုိလည္း ေကမင္းမြန္စြမတမးဆ းထမးာိုႏင္ျခင္းမရ ိေပ။ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရး ာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးမ မ ပိုမိုေဝဝါးၿပ း အလြတ္တမ္းဆန္သျဖင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံအဝ မ္း မတူကြြဲျပမးေသမ 
စ မံခန္႔ခြြဲမႈပံုစံမ မးကုိ ေပၚထြက္လမေစသည္။ ထိုရန္ပံုေငြာႏ စ္ခုအတြက္ ခိုင္မမေသမ ဥပေဒျပဌမန္းမႈမ မးမရ ိျခင္းေၾကမင့္ 
လမမည့္ေရြးေကမက္ပြြဲအလြန ္အစိုးရအေျပမင္းအလြဲျဖစ္ပါက ထိုရန္ပံုေငြမ မးဆက္လက္ရ ိေန/မေန အတိအက မေျပမာိုႏင္ေပ။ 

မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ၊ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအတြက္ အေသးစိတ္ 
တရမးဝင္ေရးဆြြဲသတ္မ တ္ထမးေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးရ ိဖို႔အလြန္အေရးႀက းသည္။ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္းာႏ င့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မးအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးာႏ င့္ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မးကိ ု
အတိအက  ျပဌမန္းထမးသင့္သည္။ လမ္းၫႊန္ခ က္တြင္ ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေက းလက္ သို႔မဟုတ္ ၿမိ ႕ျပေဒသအတြက္သုံးမည္ကုိ 
တိတိက က  ေဖမ္ျပရမည။္ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကို ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မးသုိ႔ခြြဲေဝေပးရမ၌လည္း 
ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္းထမးအေပၚ အေျခခံရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုထိေရမကၿ္ပ း တရမးမ  တေသမ ရန္ပံုေငြခြြဲေဝမႈ 
ျဖစ္လမာိုႏင္သလုိ အလ မးလုိက္ ပိုမိုဟန္ခ က္မ  တေသမ ဘ႑မေရးဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈ ေလ  မ့ခ ျခင္းလုပ္ငန္းစဥမ္ မး ေပၚထြက္ 
ဖြြံ႕ၿဖိ းလမမည္ျဖစ္သည္။ 

ရန္ပံုေငြမ မးပမမဏ ပိုမိုႀက းမမးလမသည္ာႏ င့္အမ   အခ င္းခ င္းေပါင္းစပည္ိႇာႏိႈင္းေရးမ မလည္း ပိုမိုအေရးပါလမသည္။ ၎တုိ႔တစ္ခုခ င္းစ  
သည္ သ းျခမးေပါက္ဖြမးလမၾကျခင္းျဖစ္ၿပ း ေပါင္းစည္းထမးေသမ ျပ ျပင္ေျပမင္းလြဲေရးလုပင္န္းစဥမ္ မးမ  ထြက္ေပၚလမျခင္း 
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မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကမင့္ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြသည္ ပကတိတန္ဖိုးအရ ျမင့္မမးတုိးတက္လမသလို စ မံခန္႔ခြြဲရမတြင္ 
အစိတ ္ စိတ္အပိုုင္းပိုင္းျဖစ္ေနၿပ း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလည္းပိုႀက းေစသည္။ ယခုသုေတသနေတြ႕ရ ိမႈမ မးအရ ေဒသာႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ စတငမ္ိတ္ဆက္သည့္အခါတိုင္း စ မအုံပ္ခ  ပ္မႈစနစ္ာႏ င့္ လုပ္ငန္းစဥအ္သစ္မ မး ေဒသအတြင္း 
ေပၚထြက္လမေလ့ရ ိသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ တည္ေထမင္ထမးေသမ ေကမ္မတ မ မး၏ အဖြြဲ႕ဝင္အမ မးအျပမးမ မ ထပ္ေနသည္။ 
ရန္ပံုေငြမ မး၏ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏ င့္ စ မံခ က္လုိအပ္ခ က္မ မးမ မ ဆင္တူ႐ုံးိုးမ မးျဖစၿ္ပ း မလိုအပ္ပြဲ ထပ္ျပန္တလြဲလြဲ 
ေဆမင္ရြက္ေနရမႈမ မးရ ိလမသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၿမိ ႕နယ ္ ာႏ င့္ ေက းရြမေခါင္းေဆမင္မႈအတြက ္ အခ ိန္ာႏ င့္ အရင္းအျမစ္မ မးလုိအပ္မႈ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ထိုးမ မး ျဖစေ္ပၚေစသည္။ 

ာႏိုင္ငံေရးအရျဖစာုိ္ႏင္ေသမအခါတိုင္းတြင္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကို ေပါင္းစည္းာႏုိင္ေရးေဆမငရ္ြက္ရမည္။ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ 
ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြသည္ မဆိုစေလမက္ပမမဏသမရ ိၿပ း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င္ ့ရည္ရြယ္ခ က္အေတမ္မ မးမ မးထပ္တူက  
သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယင္းကုိ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေပါင္းစည္းလိုက္ပါက အုပ္ခ  ပ္ေရးအရ ဝန္ပိုမ မးေလ မ့သြမးေပ 
မည္။ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကို အေရအတြက္ေလ မ့ခ ၿပ း ပိုိမိုရ င္းလင္းတိက ေသမ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးထမးရ ိပါက ဝန္ႀက း 
ဌမနဘတ္ဂ က္မ မး၊ စ မံကိန္းမ မးာႏ င့္ ေပါင္းစည္းရမတြင ္ ပိုမိုထိေရမက္ာႏုိင္သည္။ အမ န္စင္စစ္ထိုရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဝန္ႀက းဌမန 
စ မံကိန္းမ မးကုိ အေထမက္အကူျပ ရန္သမျဖစ္ၿပ း အစမးထုိးသလုိမျဖစ္ေစရေပ။ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအမးလုံးအတြက္ 
တစ္ခုတည္းေသမ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ထမးရ ာိႏုိ္င္လ င္ သင့္ေလ မ္ေပမည္။ ေဒသလုိအပ္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ 
ပိုမို ေပါင္းစည္းည ၫႊတ္ၿပ း ေခ မေမြ႕ေအမင္ေဆမင္ရြက္ထမးပါက စ မံခ က္မ မးထပ္ေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းတူေနျခင္းမ မးကို 
ေရ မင္လ မးာ္ုိႏင္ၿပ း ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ ေက းရြမေခါင္းေဆမင္မႈက ထမ္းေနရေသမ အုပ္ခ  ပ္ေရးဝန္ထုပဝ္န္ပိုးမ မးကုိ ေလ  မ့ခ ာႏို္င္မည္။ 
အမ  ိးသမးအဆင့္ ရပ္ရြမ အေျချပ လူထုဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မခံ က္ာႏ င့္ ေက းရြမဖြံ႕ၿဖိ းေရးစ မံကိန္းအစ အစဥ္တို႔မ အပ က န္ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးအမးလုံး၏ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ မ မးက 
ေဆမင္ရြက္ၾကေလ့ရ ၿိပ း ေက းရြမ အုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္စုာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးက 
ပံ့ပိုးကူည ေနၾကျခင္္းျဖစ္သည္။ လက္ရ ိစနစ္က အျပ သေဘမေဆမင္ေသမ ရလမဒ္အခ  ိ႕ေပၚထြက္ေစေသမ္လည္း ထိုစနစ္ကိ ု
တရမးဝင္မႈပိေုကမင္းေအမင္ေဆမငရ္ြက္သင့္သည္။ လက္ရ ိအစဥ္အလမက င့္သံုးမႈမ မးေသမ စနစ္ကိမုြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ 
ဆိုင္ရမ ဥပေဒတြင ္ အတိအလင္းျပ ဌမန္းထမးေသမ္လည္း အျခမးရန္ပံုေငြမ မးတြင္ ေဆမင္ရြက္ရန္အတိအလင္းတမဝန ္
ေပးအပ္ထမးျခင္းမရ ိေပ။ အစိုးရာႏ င့္ အလ  ရ င္ အဖြြဲ႕အစည္းမ မးက ေကမ္မတ မ မးကုိ ေလ့က င့္သင္ၾကမးမႈာႏ င့္ ရန္ပံုေငြေထမက္ပံံ့မႈမ မး 
ေပးပါက ၎တုိ႔၏သက္ဆိုင္ရမ အခန္းက႑ မ မးတြင္ စြမ္းေဆမင္ရည္မ မးတုိးလမမည္ျဖစ္သည္။ တၿပိ င္နက္တည္းမ မပင ္
တိက ေသမ စ မံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမကုိယ္စမးလ ယ္မ မး၏ စ မံခန္႔ခြြဲမႈစြမ္းရည္၊ ရပ္ရြမလိုအပ္ခ က္မ မးအလိုက္ 
ျပင္လြယ္ေျပမင္းလြယ္ျဖစ္ရန္လိမုႈတို႔ကုိလည္း ခ ိန္ထိုးစဥ္းစမးရမည္။ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ဗ  ႐ုံးိုကေရစ အလြန္ဆန္ၿပ း 
စ မံအုပ္ခ  ပ္ရန္အလြန္ခက္ခြဲျခင္းမ  ိး မျဖစ္ေအမငေ္ရ မငရ္ မး ေရးမ မ မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ က္ျဖစ္သည္။ ေဒသလုိအပ္ခ က္မ မးကုိ 
တုန္႔ျပနေ္ဆမင္ရြက္ာိုႏင္မႈ၊ ေဒသတြင္းမ  စတင္ေျဖရ င္းရန္ႀကိ းစမးမႈာႏ င့္ ဥ းေဆမင္မႈတို႔ကုိ စံကိုက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မးေၾကမင့္ 
မထိခိုက္ေစရန္လည္း ေရ မင္ၾကဥသ္င့္သည္။ ဟန္ခ က္ည မႈကိလုည္း အၿမြဲတမ္းထိန္းသိမ္းထမးရမည္။ 

လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္သည့္စနစ္မ မလည္း ရပ္ရြမလူထု၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရြဲသူမ မးာႏ င့္ နိမ့္ပါးခ  ိ႕တြဲ့သူမ မး၏သေဘမထမးအျမင္မ မး 
ကိ ုထိထိေရမက္ေရမက္ေတမင္းခံာိုႏင္ရန ္လိုအပ္ေသမ လုပ္ငန္းစဥ္မ မး သတ္မ တ္ေဆမင္ရြက္ထမးရမည္။ လက္ရ ိအေနအထမးအရ 
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု လူထုနမးလည္သေဘမေပါက္မႈာႏ င့္ လူထုပါဝင္မႈမ မ အကန္႔အသတ္ာႏ င့္သမရ ိေနေသးသည္။87 ရြမသမးမ မးကုို 
လိုအပ္ခ က္မ မး စမရင္းတငျ္ပရန္ေစခိုင္းသည္။ သို႔ေသမ္ ထိုစမရင္းကို မည္သည့္ေနရမသို႔ပို႔မည္၊ မည္သူက ရန္ပံုေငြခ ေပးမည္၊ 
မည္သည္ ့ စံသတ္မ တ္ခ က္မ မးာႏ င့္ မည္သူက အကြဲျဖတ္မည္ကိုမူ ၎တုိ႔မသိၾကေပ။ လူထုပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ႀကိ တင္ 
လိုအပ္ခ က္မ မ ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လူထု၏အသိပညမပင္ျဖစ္သည္။ လူထုအသိပညမပိုမုိျမင့္မမးျခင္းသည္ ရန္ပံုေငြမ မး 
ပြင့္လင္းျမင္သမမႈာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မး၏တရမးဝင္မႈကိ ု ပိုမိုျမင့္မမးေစၿပ း အဂတိလုိက္စမးမႈျဖစ္ာိုႏင္ေခ ကို တမးဆ းကမကြယ္ေပးာႏိုင္ 
သည္။ ဤေနရမတြင ္အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကလည္း ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိ မည္သုိ႔စ မံခန္႔ခြြဲသည္ကို မ တ္တမ္းတင္ာႏုိင္ၿပ း လူထု 
ပါဝင္မႈာႏ င့္ လူထုအသိပညမျမႇင့္တင္ေရးတြင္လည္း ေကမ္မတ မ မးာႏ င့္ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မႈျပ ာုိႏင္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးစ မံခန္႔ခြြဲရမတြင ္အရပဘ္က္အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၏ အခန္းက႑ကုိ အစိုးရက ေရးဆြြဲမည့္ ဥပေဒမ မး၊ မူဝါဒမ မးာႏ င့္ အျခမး 

                                                           
87 အမိ  းသမးအဆင့္ ရပ္ရြမလူထုဗဟိုျပ စ မံခ က္ာႏ င့္ ေက းရြမဖြံ႔ၿဖိ းမႈစ မံခ က္သည္ ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္ ညိႇာိႏႈင္းေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထူလိုအပ္ခ က္ကို ေဖမ္ထုတ္ရမတြင္ 
အျခမးရန္ပုံေငြစနစ္မ မးအတြက္ နမူနမေကမင္းျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသမ္လည္း ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပုံေငြ၊ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႔ၿဖိ းမႈရန္ပုံေငြာႏ င့္ 
ေက းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိ းတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြမ မးသည္ ာိုႏင္ငံအတြင္း ေနရမအာႏ ံ႔အျပမး၌ ေတြ႕ရေသမ ရန္ပုံေငြမ မးျဖစ္သည္။ ထိုရန္ပုံေငြမ မးတြင္ 
ရပ္ရြမလူထုပါဝင္ျခင္းာႏ င့္ပတ္သက္ေသမ တရမးဝင္လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ခ က္မ မး မရ ိေနသည္ကို မ မးေသမအမးျဖင့္ ေတြ႕ရ ိရသည္။ 
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တရမးဝင္ျပဌမန္းခ က္မ မးတြင္ ထည့္သြင္းထမးသင့္ေၾကမင္းအႀကံျပ လိုသည္။ အလ  ရ င္မ မးအေနာႏ င့္လည္း အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕ 
အစည္းမ မးကေဆမင္ရြက္ေသမ အခန္းက႑မ မးအတြက္ ပံ့ပိုးကူည မႈမ မးေပးသင့္သည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ အရပ္ဘက္အဖြြဲြဲ႕အစည္းမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမကုိယ္စမးလ ယ္မ မး၏ ပါဝငသ္င့္ေသမ အေကမင္းဆုံး 
အတိုင္းအတမာႏ င့္ သေဘမသဘမဝတို႔ကုိ ေနမက္ထပ္သုေတသနမ မးထပ္မံျပ လုပ္ေလ့လမသင့္ၿပ း ေျမစမ္းခရမ္းပ  ိး 
သေဘမမ  ိးလည္း ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထမးရမည္။ 

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကို ေကမင္းမြန္စြမစ စဥၿ္ပ း အေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမအခါတြင္ ရနပ္ံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ 
လူထုသိနမးလည္မႈက ယ္ျပန္္႔ေသမေၾကမင့္ ရပ္ရြမလူထုာႏ င့္ အစိုးရအၾကမးယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆမက္ာႏုိင္သည့္ အက  ိးေက းဇူးကိုပါ 
ရရ ိသည္္။ လူထု၏ အစိုးရအေပၚအျမင္သည္လည္း ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ေသမ ဆက္သြယ္မႈာႏ င့္ လူထုဆာႏၵထင္ဟပ္ေသမ 
ဝန္ေဆမငမ္ႈေပးသူအျဖစ္သို႔ ပံုစံသို႔ေျပမင္းသြမးာုိႏင္သည္။ ယခုသုေတသနသည္ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မး၏ ဖြြဲ႕စည္း 
တည္ေဆမက္ပံုာႏ င့္ စ မံခန႔္ခြြဲပံုကိုသမ အဓိကေလ့လမျခင္းျဖစ္ၿပ း အစိုးရတမဝန္ရ ိသူမ မးာႏ င့္ လႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလ ယ္မ မးကို 
ေမးျမန္းျခင္းက အဓိကျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လူထု၏သိနမးလည္မႈ၊ စ မံခ က ္
ေကမင္အထည္ေဖမ္မႈာႏ င့္ ႀက းၾကပမ္ႈတြင္ ပါဝင္မႈမ မးာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း ဆန္းစစ္ရနေ္နမက္ထပ္သုေတသနမ မးျပ လုပ္သင့္ပါသည္။  

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ အတိအက ဖြင့္ဆုိပါက ၎တုိ႔၏ေနမက္ဆုံးအဆံုးအျဖတ္သည္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရမရ ိမ မး၏ 
လက္ထြဲတြင္ရ ိေနသေရႊ႕ ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းအေပၚ သက္ေရမက္မႈမရ ိသေလမက္သမျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 
ထိုဖြင့္ဆိုခ က္အရ ေဒသာႏၲရအမဏမပို္င္မ မးတြင္ ရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္ေသမ အၿပ းသတ္ဆံုးျဖတ္ခ က္ကုိ ခ မ တ္ခြင့္မရ ိသမ   
ကမလပတ္လုံး ၎တုိ႔ကိ ု ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြဟု မသတ္မ တ္ာႏိုင္ေပ။ လက္ရ ိအခ ိန္အထိ ၿမိ ႕နယ္အဆင့္မ  အုပ္ခ  ပ္ေရး 
အဖြြဲ႕အစည္း မ မးာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မးသည္ ထိုရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေကမင္းစြမစ မံခန္႔ခြြဲာႏိုင္ေၾကမင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆမင္ျပခြဲ့ၾကၿပ း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၎တုိ႔သည္ရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ အၿပ းသတ္အဆံုးအျဖတ္ကုိ ခ မ တ္ာႏုိင္စြမ္းမရ ိဟ ုမည္သည့္နည္းာႏ င့္မ   
မေျပမာိုႏင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔ကို အလ  ရ င္မ မးာႏ င့္ အစိုးရတို႔က နည္းပညမေထမက္ပံ့ေပးအပ္ေနေသမအခါတြင္ ျဖစ္သည္။  

ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိ းေရးအစ အစဥေ္ရးဆြြဲျခင္းတြင္ လူထုပါဝင္မႈအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသလုိ ၿမိ ႕နယ္ 
အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းာႏ င့္ ေကမ္မတ မ မးအမးလည္း ပိုမိႀုက းမမးေသမ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ျခင္းမ မးကုိ 
စ မံရန္အတြက ္ အေရးႀက းေသမ သိနမးလည္မႈမ မးကုိပါ ရရ ိေစသည္။ အနမဂတ္တြင ္ ပိုမိုအေသးစိတ္က ေသမ တရမးဝင ္
လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မး၊ ၿမိ ႕နယ္ေကမ္မတ မ မးသုိ႔ အုပ္ခ  ပ္ေရးာႏ င့္ ဘ႑မေရးအရ ပံ့ပိုးေပးမႈမ မး၊ ရန္ပံုေငြမ မးကုိ ေဒသအဆင့္ 
တြင္ဆံုးျဖတ္ာိုႏင္မႈ မ မးျမင္ေတြ႕လမရမည္ဟု ေမ  မ္လင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသာႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြမ မး၏ 
အက  ိးကို အျပည့္အဝရရ  ိ ာႏုိင္ၿပ း ေဒသာႏၲရအစိုးရမ မးာႏ င့္ ရပ္ရြမလူထုကုိလည္း မိမိတို႔ဖြံ႕ၿဖိ းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ မးကုိ ကိုယ္တိုင္ဥ း 
ေဆမင္ာိုႏင္္မည့္ စြမ္းရည္မ မးျဖင့္ ျပည့္ဝလမေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အႀကျံပ ခ ကမ္ မး 

 ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးသည္ သ းျခမးစ ေပၚေပါက္လမၾကျခငး္ျဖစ္ၿပ း ေဒသာႏၲရဘ႑မေရးလုပ္ပိငု္ခြင့္မ မးအတြက္ 
ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ရန ္ ရည္ရြယ္တည္ေထမင္ၾကျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကမင့္ အစိုးရအေနာႏ င့္ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးအတြက္သမမကဘြဲ ဘ႑မေရးက႑ဗဟိုခ  ပ္ကိုင္မႈေလ  မ့ခ ေရးအတြက္ပါ မူဝါဒအေျခခံမ မးေရးဆြြဲ 
သတ္မ တ္ထမးသင့္သည္။ ထိုိသုိ႔ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အနမဂတ္တြင္ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းမႈမ မး ပိုမိုအမးေကမင္းလမၿပ း 
ေအမက္တြင္ ေဖမ္ျပထမးေသမ အႀကံျပ ခ က္အမ မးအျပမးကုိလည္း လိုက္နမေဆမင္ရြက္ာုိႏင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မမာိုႏင္ငံရ ိ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအမးလုံးအတြက္ အေသးစိတ္က ၿပ း တရမးဝင္ေရးဆြြဲထမးေသမ လုပ္ငန္း 
လမ္းၫႊန္မ မးလုိအပ္သည္။ လက္ရ ိက င့္သံုးေနေသမ အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းပံုစံကိ ု အတုယူာႏိုင္သည္။ 
ယင္းတြင္ စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏ င့္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ျခင္းမ မးအမးလုံးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ မးာႏ င့္ စံခ ိန္စံၫႊန္းမ မးအမး အေသးစိတ္ေဖမ္ျပရမည္။ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိလည္း 
ရ င္းလင္းျပတ္သမးၿပ း ေက းရြမာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ေခါင္းေဆမင္မ မးအေနာႏ င့္ စ မံခ က္ျပင္ဆငျ္ခင္း၊ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏ င့္ 
ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ မးအမးလုံးတြင္ အသံုးျပ ာႏိုင္မည့္ မူေဘမင္မ မးအပါအဝင္ျဖစ္ရမည္။ ထိုလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိ 
လိုက္နမေဆမင္ရြက္မႈေပၚမူတည္၍ ရန္ပံုေငြကုိ ခ ထမးေပးသင့္ၿပ း ထိုလမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိ လိုက္နမျခင္းရ ိ/မရ ိာႏ င့္ ယင္း 
လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ က္မ မး အသက္ဝင္ေစရန္ ေဆမင္ရြက္မည့္ အဖြြဲ႕အစည္းမ မးထမးရ ိသင့္သည္။ 
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 ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအမးလုံးအတြက္ ဘံသုံုးာႏုိင္မည့္ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္ေရး စနစ္တစခ္ုရ ိသင့္္သည္။ အျခမး 
ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ယ ဥ္ပါက အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုျပ စ မံကိန္းမ မ ပိုမိုစနစ္က ၿပ းတရမးဝင္ေသမ လိုအပ္ခ က္ 
ေဖမ္ထုတ္ေရးစနစ္တစ္ခရု ိသည္။ ယင္းတြင္ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းကို အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ ္ ထမးၿပ း 
ေဒသအဆင့္မ  စ မံကိန္းေရးဆြြဲျခင္းကို ပံံ့ပိုးေပးသည္။ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
ရန္ပံုေငြမ မးတြင ္ လိုအပ္ခ က္ေဖမ္ထုတ္မႈာႏ င့္ ရပ္ရြမစ မံကိန္းေရးဆြြဲမႈမ မးကုိ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ  
ေကမ္မတ မ မးက အဓိကေဆမင္ရြက္ၾကေလ့ရ ိၿပ း ေက းရြမအုပ္စ ု ဖြံ႕ၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ ၊ ေက းရြမအုပ္စု 
ာႏ င့္ ေက းရြမအုပ္ခ  ပ္ေရးမ  းမ မးက ကူည ပံံ့ပိုးသည္။ လက္ရ ိစနစ္က တရမးဝင္မႈာႏ င့္ စနစ္တက ျပဌမနး္ထမးမႈမရ ိေသမ္ 
လည္း ၿမိ ႕နယ္ာႏ င့္ ေက းရြမေကမ္မတ မ မးက တက္ႂကြစြမပါဝင္ေဆမငရ္ြက္ေနၾကျခင္းေၾကမင့္ အနမဂတ္အတြက္ အလမး 
အလမေကမင္းသည္။ အထက္တစ္ေနရမတြင္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သို႔ပင ္ ၿမိ ႕နယ္စ မံကိန္းေရးဆြြဲေရးာႏ င့္ အေကမင္အထည္ 
ေဖမ္ေရး ေကမ္မတ ာႏ င့္ ယ ဥ္လ င္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ က ပိုမိုတက္ႂကြၿပ း လုပ္ာိုႏင္စြမ္းျမင့္မမး 
သည္။ ေနမက္ဆုံးအေနာႏ င့္ အမ  ိးသမးအဆင့္ လူထုဗဟိုုျပ စ မံကိန္းလမ္းၫႊန္ပံုစံာႏ င့္ ၿမိ ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရး 
အေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ တုိ႔ကိုတြြဲစပ္ထမးေသမ စနစ္က အေကမင္းဆုံးျဖစ္ရန ္အလမးအလမမ မးသည္။  

 အလ  ရ င္မ မးသည္ အထက္တြင္ေဖမ္ျပထမးေသမ အဖြြဲ႕အစည္းမ မးသုိ႔ ေထမက္ပံ့ကူည ေပးျခင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြစ မံမႈကိ ုပိုမိ ု
တိုးတက္ေစာႏုိင္သည္။ ရန္ပံုေငြစ မခံန္႔ခြြဲရမတြင္ကုန္က ေသမ ေထမက္ပံံစ့ရိတ္၊ ႐ုံးံုးစရိတ္မ မးကုိ သင့္ေလ မ္သလုိ ေထမက္ပံံ့ 
ေပးျခင္းသည္လည္း လိုအပ္သည္။ 

 မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရနပ္ံုေငြ၊ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ သက္ဆိုင္ 
ရမ စ မံခ က္မ မးအတြက္ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းာႏ င့္ အကြဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ မး ေရးဆြြဲထမးသင့္သည္။ 
ယင္းသည ္ရန္ပံုေငြအေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကို ပိုမိုထိေရမက္ေစ႐ုံးံုမ  မက သင္ခန္းစမမ မးမ တ္သမးျခင္းာႏ င့္ အနမဂတ္တြင္ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆမင္ရည္ကုိ အေျခခသံည့္ရန္ပံုေငြခြဲြေဝမႈ ပံုစံစတင္ေပၚေပါက္လမရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးာိုႏင္သည္။  

 အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕မ မးာႏ င့္ အျခမးရပ္ရြမက္ုိယ္စမးျပ သူမ မးသည္ လိုအပ္ခ က္ဆန္းစစ္ေဖမ္ထုတ္ျခင္းာႏ င့္ ေနမက္ဆက္တြြဲ 
တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးပြြဲမ မးတြင္ တက္ႂကြစြမပါဝင္ေဆမငရ္ြက္သင့္သည္။ 

 ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးအတြက္ေရးဆြြဲသည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ မးတြင္ ရန္ပံုေငြသံုးစြြဲမႈကိ ု မ တ္တမ္းတင္ျခင္းာႏ င့္ 
ရန္ပံုေငြာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ လူထုအသိဥမဏ္ျမႇင့္တင္ေရးမ မးကုိေဆမင္ရြက္မည့္ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မး၏အခန္း 
က႑ကုိ ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထမးသင့့္သည္။ ထိုလုပ္္ငန္းတမဝန္မ မးထမ္းေဆမင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြြဲ႕အစည္းမ မးကို 
လည္း အလ  ရ င္မ မက ပံ့ပိုးကူည ေပးသင့္သည္။ 

 ရန္ပံုေငြမ မးာႏ င့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔သိနမးလည္မႈမ မး၊ စ မံခ က္အေကမင္အထည္ေဖမ္ျခင္းာႏ င့္ ေစမင့္ၾကပ္ျခင္းတို႔တြင္ 
လူထုပါဝင္မႈအေနအထမးစသည္တို႔ိုကုိ တိုင္းတမဆန္းစစ္ရန္ ေနမက္ထပ္သုုေတသနမ မးေဆမင္ရြက္သင့္သည္။  

 ရန္ပံုေငြသုံးစြြဲမႈာႏ င့္ပတ္သက္ၿပ း ေဒသခံမ မးကုိယ္တုုိင္ဆံုးျဖတ္ာႏိုင္မႈမည္သုိ႔တိုးတက္ာႏိုင္သည္ကို ရ မေဖြေဖမ္ထုတ္ရမည္ျဖစ ္
ၿပ း၊ ပမဏႀက းမမးေသမ ရပ္ရြမအေျချပ စ မံခ က္မ မးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ မးစြမကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပ ာႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရ ိမရ ိကိုပါ 
ေစမင့့္ၾကည့္ရမည္။ ေဒသာၲႏရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိ အစဥ္အလမအမးျဖင့္ ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ာႏ င့္ 
ဘတ္ဂ က္တြင္အက  ံးဝင္ေသမ စ မခံ က္အႀက းစမးမ မးအတြက္ အသံုးမျပ ာိုႏင္ေစရန ္ပမမဏကိ ုကန္႔သတ္ထမးဖို႔လိုသည္။  

 လြြဲမ မးေသမ ာႏုိင္ငံေရးမက္လုံးမ မးကုိ ျဖစ္ေပၚလမေစျခင္းမရ ိရန္အတြက္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြကုိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္း 
မျပ သင့္ေပ။ 

 အကယ္၍ာႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစာို္ႏင္ပါက ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြကုိ ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈ ေလ  မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြထြဲ 
သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ထိုသုိ႔မျဖစ္ာိုႏင္ပါက ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြကုိ ဥပေဒတြင္ထည့္ 
သြင္းျပဌမန္းၿပ း ရန္ပံုေငြစ မံခန္႔ခြြဲမႈအတြက္ အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ က္မ မးကုိ ေရးဆြြဲသင့္သည္။ 

 ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ  မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကိုလည္း အစိုးရေျပမင္းလြဲေသမ္လည္း ဆက္လက္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျပ ာႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ျဖင့္ ျပဌမန္းသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဥပေဒတြင ္

o ရန္ပံုေငြစ မခံန္႔ခြြဲမႈအတြက္ ရ င္းလင္းတိက ေသမ လမ္းၫႊန္ခ က္မ မး ပါဝင္ေစရမည္။ 
o ရန္ပံုေငြကုိ ေက းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိ းမႈ တစ္မ  ိးတည္းအတြက္ သတ္သတ္မ တ္မ တ္သုံးစြြဲေစရမည္။ 
o စ မံခ က္ေရြးခ ယ္ျခင္းအတြက္ အၿပ းသတ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ၿမိ ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖိ းေရးအေထမက္အကူျပ ေကမ္မတ သုိ႔ 

အပ္ာႏ င္းရမည္။ အကယ္၍ာႏိုင္ငံေရးအရမျဖစ္ာိုႏင္ပါက ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးအဖြြဲ႕သို႔အပ္ာႏ င္းရမည္။ အကယ္၍ 
ၿမိ ႕နယ္ ေကမ္မတ မ ေဆမင္ရြက္ေသမစ မံခ က္မ မးသည္ အျခမးအစိုးရအဖြြဲ႕အစည္းမ မးက ေဆမင္ရြက္ေနေသမ 



43 
 

စ မံခ က္ မ မးာႏ င့္ ထပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနျခင္းကြဲ့သို႔ေသမ အေျခအေနမ  ိးေရမက္ေသမအခါမ  
ၿမိ ႕နယ္ ေကမ္မတ ၏ေရြးခ ယ္မႈကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းအစုိးရက ျပင္ဆင္ပယ္ဖ က္ခြင့္ရိ ိေစရမည္။ 

o ျပည္နယ္ာႏ င့္ တိုင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမး ရန္ပံုေငြခြြဲေဝမႈျပ ရမတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေနာႏ င့္ လူဥ းေရာႏ င့္ ဆင္းရြဲမႈာႏႈန္း 
တို႔ကုိ အေျခခေံသမ ပံုုေသနည္းကိုသုံး၍ ခြြဲေဝမႈျပ ေစရမည္။ ထိုမ သမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းမ မးအၾကမး 
ရန္ပံုေငြအလ မးလုိက္ ဟန္ခ က္ည မႈကိုျဖစ္ေစမည္။ အလမးတူပံုေသနည္းမ  ိးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀက းတစ္ခု 
အတြင္းရ ိ ၿမိ ႕နယ္မ မးအၾကမး ဆင္းရြဲမြြဲေတမႈေလ မ့ခ ေရးရန္ပံုေငြကို ခြြဲေဝေပးရမတြင ္ သံုးစြြဲသင့္သည္။ 
သက္ဆိုင္ရမၿမိ ႕နယ္၏ ရန္ပံုုေငြသုံးစြြဲာု္ိႏင္သည့္စြမ္းရည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစမးသင့္သည္။ 

o စ မံခ က္အရြယ္အစမးမ မးအတြက္ အကန္႔အသတ္ထမးရ ိရမည္။ စ မံခ က္မ မးကုိ အေသးစမးမ  အလယ္အလတ္ 
အရြယ္အစမးထိသမရ ိေစရန ္ကန္႔သတ္ထမးျခင္းျဖင့္ လူထုပါဝင္မႈႈကိအုမးေပးျမႇင့္တင္ၿပ း အဂတိလုိက္စမးမႈျဖစ ္
ာႏုိင္ေခ ကုိလည္း ေလ မ့ခ ေပးာႏုိငသ္ည္။ ေဒသာႏၲရဖြံ႕ၿဖိ းေရးရန္ပံုေငြမ မးကုိသံုးၿပ း စ မံခ က္အႀက းစမးမ မးျဖစ ္
ေသမ မဟမဗ  ဟမအေဝးေျပးလမ္းမႀက းမ မးာႏ င့္ တံတမးႀက းမ မးေဆမက္လုပ္ျခင္းစသည္တို႔သည္ အစဥ္အလမ 
ဝန္ႀက းဌမနမ မး၏ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈကိ ု အေထမက္အကူျပ ရမမေရမက္ပြဲ အစမးထုိးဖယ္ရ မးရမေရမက္ 
သည္။ ထိုသုိ႔ေသမ စ မံခ က္ႀက းမ မးတြင္ လိုအပ္ပါက အေျပမင္းအေရႊ႕အလြဲအလ ယ္လုပ္ာႏုိင္ေရးမ မလည္း 
အခက္အခြဲႀက းစြမျဖစေ္စသည္။
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ေနမကဆ္ကတ္ြြဲ (က) ရပရ္ြမဖြ႕ံၿဖ ိးေရးစ မခံ က ္အဆိျုပ လႊမပံုစ ံ

သို႔/ 

ဥကၠဌ 
ၿမ ိ႕နယဖ္ြ႕ံၿဖ ိးေရးအေထမကအ္ကျူပ ေကမ္မတ  
ဖ မပံုၿမိ ႕နယ ္

အေၾကမငး္အရမ။  ။ ေက းရြမဖြ႕ံၿဖ ိးေရးလိအုပခ္ ကမ္ မး ပံံပ့ိးုေပးရနတ္ငျ္ပေတမငး္ချံခငး္ 

ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္၊ မယဖ မးေျမမကေ္က းရြမအုပ္စုသည္ ဖ မပံုၿမိ ႕နယ္၏ေျမမက္ဘက္စြန္းတြင္တည္ရ ိၿပ း ေမမ္ေတမ္ကမးလမ္း 
ဆက္သြယ္ေရးခက္ခြဲကမ ေရလမ္းေၾကမင္းတစ္ခုတည္းကိုသမ အမးကုိးအမးထမးျပ ေနရပါသည္။ မိမတိို႔ေက းရြမသည္ ၿမိ ႕နယ္၏ 
အစြန္အဖ မး တြင္ရ ိေနၿပ း က န္းမမေရးာႏ င့္ ပညမေရးကိစၥရပ္မ မးအတြက္ က  ံႀက းေက းရြမတစ္ခုတည္းကိုသမ ဆက္သြယ္အမးထမး 
ေနရသည္။ မယဖ မးေျမမက္ ေက းရြမအုပ္စုမ  ေဒသချံပည္သူမ မးသည္ က  ံႀက းေက းရြမသုိ႔ေပါက္မည့္ ရႊံေျမဖို႔လမ္းကုုိ 
တည္ေဆမက္ခြဲ့ၿပ း ရြမသမးမ မးာႏ င့္ ေက မင္းသမးသူငယ္မ မးသြမးလမာႏုိင္ေစခြဲ့သည္။ သို႔ေသမ ္ ထိုသုိ႔ေသမလမ္းအမ  ိးအစမးသည္ 
ပြင့္လင္းရမသ တစ္ခုတည္းတြင္ သမအသံုးဝင္ၿပ း မိုးရမသ တြင္ အသံုးျပ ၍မရပါ။ မိုးတြင္းကမလတြင္ ရြမသမးမ မးာႏ င့္ 
ေက မင္းသမးသူငယ္မ မးသည္ ေရလမ္းေၾကမင္း တစ္ခုတည္းကိုသမ အမးကုိးအမးထမးျပ ၾကရသည္။ ကေလးသူငယ္္မ မးအေနာႏ င့္ 
ရမသ ဥတုဆုိးရြမးေနသည့္တိုင္ ေက မင္းသို႔သြမး ေနၾကရသည္။ ေက မင္းသမးမိဘမ မးအေနာႏ င့္ လမ္းခရ းေၾကမင့္ ကေလးငယ္မ မး 
ႀကံ ေတြ႕ရာုိႏင္ေသမအာႏၲရမယ္ကုိ အၿမြဲတမ္းစိုးရိမ္ ေၾကမင့္ၾကေနၾကရသည္။  

ထို႔ေၾကမင့္ မိမိတို႔ေက းရြမသမးမ မးအေနာႏ င့္ လက္ရ ိရႊံေစးေျမလမး္ကို ကတၱရမလမ္းအျဖစ္သို႔အဆင့္ျမႇင့္ၿပ း တံတမးလည္း 
ေဆမက္လုပ္လိုေၾကမင္းတင္ျပအပပ္ါသည္။ ထိုလမ္းမသည္ က  ံႀက းေက းရြမာႏ င့္ တိုက္႐ုံးိုက္ဆက္သြယ္ေပးၿပ း ဖ မပံုုလမ္းမႀက းသို႔ 
ေပါက္ေရမက္ေစမည့္ လမ္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔အေဝးေျပးလမ္းမႀက းာႏ င့္ ခ ိတ္ဆက္မႈေၾကမင့္ မိမိတို႔ရပရ္ြမအတြက္ အက  ိးေက းဇူး 
မ မးစြမရရ ိလမမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ မိမိတို႔၏ စ မံခ က္ကုိ ဖ မပံုုၿမိ ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖိ းေရးအစ အစဥ္တြင္ ဥ းစမးေပးထည့္သြင္းေပးေစ 
လိုပါေၾကမင္း ေမတၱမရပခ္ံတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

ပူးတြြဲပါ။   ။ လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈမ တ္တမ္းဓမတ္ပံုမ မး 

မိတၱ ကုိ။  ။ ၿမိ ႕နယ္အုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းမ  း၊ အေထြေထြအုပ္ခ  ပ္ေရးဥ းစ းဌမန၊ ဖ မပံု 

မယဖ မးေျမမကေ္က းရြမအုပစ္၊ု ရြမခ ငး္ဆက ္ကတရၱမလမး္ကနုက္ စရတိ ္

၁။ လမ္းအလ မး= ၄၆ဝဝ ေပ 
၂။ လမ္းအက ယ္= ၆ ေပ 
၃။ လမ္းအသမး= ၆ လက္မ 

ခန္႔မ နး္ကနုက္ စရတိ ္

၁။ လမ္းခင္းေက မက=္ ၉ဝ က င္း x ၅ဝဝဝဝ က ပ္= ၄၅ဝဝဝဝဝ က ပ္ 
၂။ သြဲ= ၁ဝဝ က င္း x ၁၅ဝဝဝ က ပ္= ၁၅ဝဝဝဝဝ က ပ္ 
၃။ ရပ္ရြမလူထုထည့္ဝင္မႈ= ၁၅ဝဝဝဝဝ က ပ္ 
(ရပ္ရြမလူထုက အလုပ္သမမးခမ မးအတြက္ က ခံေပးမည္ျဖစပ္ါသည္) 
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