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ေကျးဇူးတင်လ�ာ

အင်းလျားေဘာဂေဗဒအေနြဖင့် “ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း �မိ�နယ်
စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီ၏အခနး်က�” ကုိ
ပထမဦးဆုံးအေနြဖင့် ထုတ်ေဝ�ိုင်ြခင်းမှာ မိမိတိ�၏ အစွမ်းအစ တစ်ခုတည်းအားြဖင့်
လုပ်ေဆာင်�ိုင်ရန ် မြဖစ်�ိုင်ပါ။ ဤအစီရင်ခံစာ ြဖစ်ေြမာက်ရနအ်တွက် ပါဝင်ခ့ဲ�က
သူများအား တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ေယာက်ချင်းစီအား ေကျးဇူးတင်လိုပါသည်။
အထူးသြဖင့် ဤအစီရင်ခံစာအတွက် သုေတသနေမးခွနး်များကုိ ေြဖ�ကားေပးခ့ဲသည့်
ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီး�ိှ �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများ�ှင့် လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်များ၏ ေထာက်ပ့ံမ�မပါဘဲ ြဖစ်ေြမာက်ေအာင်ြမင်�ိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
အဆုိပါပုဂ�ိ�လ်တိ�၏ အကူအညီအတွက် အထူးပင် ေကျးဇူးတင်�ိှပါေ�ကာင်း
မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာ သုေတသနြပ� ဦးေဆာင်ပါဝင် ေရးသား
ခ့ဲေသာ သုေတသနအဖ�ဲဝင်များြဖစ်သည့် သနး်ထွနး်စုိး၊ ေမသူထက်၊ ေမြပည့်စုိး၊
ေအာင်သီဟေဇာ်�ှင့် အင်းလျားေဘာဂေဗဒ၏ အယ်ဒီတာချ�ပ်ြဖစ်ေသာ ရဲမင်းေအာင်
တိ� ကုိလည်း ေကျးဇူးတင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ�အြပင် အစီရင်ခံစာကုိ ပုိမုိေကာင်းမွန်
လာေအာင် သုံးသပ်၊ အ�ကံြပ�၊ ေဆွးေ�းွေပး�ကေသာ အင်းလျားေဘာဂေဗဒ ဗဟိုအဖ�ဲ
သားများအားလံးုကုိလည်း ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည်။

ေြပ�ငိမ်းေကျာ်
                               ဥက� ဌ

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ
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အတုိေကာက် စကားလုံးများ

Constituency Development Fund 
မဲဆ��နယ် ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးရနပုံ်ေငွ

COVID-19 Economic Relief Plan

ကုိဗစ် ၁၉ စီးပွားေရး ထိခုိက်မ� သက်သာေရးစီမံချက် 

Development Affairs Organizations

စည်ပင်သာယာေရးအဖ�ဲ

Department of Rural Development 
ေကျးလက်ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး ဦးစီးဌာန

General Administration Department

အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာန

Ministry of Planning, Finance and Industryစီမံကိနး်၊
ဘ�ာေရး�ှင့် စက်မ�ဝန�်ကီးဌာန

Member of Parliament Local Area Development Scheme

ပါလီမန ်ေဒသ��ရဖ�ံ ��ဖိ�းေရးအစီအစ�်

Members of Parliament 
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ

National League for Democracy          
အမျ�ိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖ�ဲချ�ပ်ပါတီ 

National Planning Commission 
အမျ�ိးသားစီမံကိနး်ေကာ်မ�ှင်

Public Accounts Committee

ြပည်သ�ေငွစာရင်းေကာ်မတီ 

Priority Development Assistance Fund 
ဦးစားေပး ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ�ဆုိင်ရာ အကူအညီေပးေရး
ရနပုံ်ေငွ

CDF

CERP

DAO

DRD

GAD

MoPFI

MPLADS

MPs

NLD

NPC

PAC

PDAF

( i i i )



အတုိေကာက် စကားလုံးများ

Planning and Implementation Committees

စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ
များ

Revise Estimated budget 
ြပ�ြပင်�ပီး ခန ့မှ်နး်ေြခ ဘတ်ဂျက်

Revise and Surrender budget

ပုိေငွြပနအ်ပ်သည့် ဘတ်ဂျက်

Township Development Affairs Committee

�မိ�နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ

Township Planning and Implementation Committee

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ေကာ်မတီ

Union Finance Commission

ြပည်ေထာင်စုဘ�ာေရးေကာ်မ�ှင်

Union Solidarity and Development Party

ြပည်ေထာင်စု�က့ံခုိင်ေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးပါတီ

PICs

RE budget

RNS budget

TDAC

TPIC

UFC

USDP

( i v )



အ�ှစ်ချ�ပ်တင်ြပချက်

ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါသည် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ကျနး်မာေရး၊ လူမ�ေရး�ှင့် စီးပွားေရး
က�များတွင် များစွာ ထိခုိက်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ ထိခုိက်မ�များကုိ တံ� �ြပနရ်နအ်တွက်
ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအစုိးရအေနြဖင့် ကမ�ာ�့ိုင်ငံအသီးသီးအလားတူ နည်းမျ�ိးစုံြဖင့်
�ကိ�းစားလျက်�ိှပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် Coronavirus Disease 2019 (ကုိဗ
စ် ၁၉) ကာကွယ်ထိနး်ချ�ပ်၊ ကုသေရး၊ အမျ�ိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီ၊ ကုိဗစ် ၁၉
ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် စီးပွားေရး သက်ေရာက်မ�များအေပ�
ကုစားေရး လုပ်ငနး်ေကာ်မတီ၊ အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာန�ှင့် အြခား
ဝန�်ကီးဌာနများ၊ အစုိးရအဖ�ဲအစည်းများမှ အချနိ�ှ်င့် တေြပးညီ�ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်
လျက်�ိှသည်။ ထိ�အြပင် စီမံကိနး်၊ ဘ�ာေရး�ှင့် စက်မ�ဝန�်ကီးဌာန မှလည်း အားလံးု
တစ်ေပါင်းတည်းေကျာ်လ�ားြခင်း ကုိဗစ် ၁၉ စီးပွားေရး ထိခုိက်မ� သက်သာေရးစီမံ
ချက် (CERP) များကုိ ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်�ိှပါသည်။ 

တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့်များတွင်လည်း ြပည်ေထာင်စု၏ လမ်း��နခ်ျက်
များ�ှင့်အညီ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့် Coronavirus Disease 2019 (ကုိဗစ်
၁၉) ကာကွယ်၊ ထိနး်ချ�ပ်၊ ကုသေရး လုပ်ငနး်ေကာ်မတီများ ဖ�ဲစည်း၍ ကပ်ေရာဂါ
အတွက် တံ� �ြပနမ်�များကုိ ဌာနအချင်းချင်းချတ်ိဆက်မ�များြဖင့် ပူးေပါင်းလုပ် ေဆာင်ခ့ဲ
ပါသည်။ ခ�ုိင်�ှင့် �မိ�နယ်အဆင့်ဌာနများတွင်မူ ြပည်ေထာင်စု၊ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့်
ြပည်နယ်အဆင့် အစုိးရများ၏ လမ်း��နခ်ျက်များကုိသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ပီး၊
ခ�ုိင်(သိ� ) �မိ�နယ်အတွက် သီးြခား စီမံကိနး်များေရးဆဲွ၍ ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပနမ်�များ
မ�ိှေပ။ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့်၊ ြပည်နယ်အေြခအေန၊ �မိ�နယ်၏ ေရခံေြမခံေပ�
မူတည်၍ မိမိ�မိ�အတွက် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် ေရ�ှည်ထိခုိက်မူ
များမှာ ကဲွြပားမည် ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် ြပည်ေထာင်စု�ှင့် ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး
အဆင့်တိ� မှ ချမှတ်ေသာ မူဝါဒများ၊ လမ်း��နခ်ျက်များကုိ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်�ိုင်ရန်
�ှင့် ေြမြပင်အခက်အခဲ စိနေ်ခ�မူများကုိ ေကျာ်လ�ား�ိုင်ရနမှ်ာ ခက်ခဲပါသည်။ 

ထုိအေြခအေနတွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ေကာ်မတီများ၏ အခနး်က�သည် အေရး�ကီးပါသည်။ သမ�တဦးသိနး်စိန်
လက်ထက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခ့ဲသည့် ေအာက်ေြခမှ အထက်သိ�  စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
ြဖစ်စ�်ေအာက်တွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ေကာ်မတီမှ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များစွာအား ေရွးချယ်ေဖာ်ထုတ်�ိုင်
ခ့ဲသည်။ ေကာ်မတီဖ�ံ ��ဖိ�းလာမ�သည် လူမ�စီးပွား ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ရန�ှ်င့်
ေကာင်းမွနေ်သာ ြပည်သ�ဝနေ်ဆာင်မ� လုပ်ငနး်များအေပ� ြပည်သူများလိုအပ်ေနမ�
အား ၂ဝ၁၁ ခု�ှစ်ေနာက်ပုိင်း အာဏာရလာသည့် အစုိးရအဆက်ဆက်၏ ြဖည့်ဆည်း
ေပးချင်သည့် စိတ်ဆ���ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် သာမက ေတာင်းဆုိမ�များကုိ ြဖည့်ဆည်း
ေပးရန ်လိုအပ်ချက်အား အသိအမှတ်ြပ�မ�ကုိပါ သ�ုပ်ေဖာ်ြပပါသည်။ 

( v )



�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ဖ�ဲစည်းပုံမှာ ေယဘုယျအားြဖင့် �မိ�နယ်အဆင့်
တာဝန�ိှ်သူများ အားလံးုြဖင့် ပူးေပါင်းဖ�ဲစည်းထားပါသည်။ �မိ�နယ်အေထွေထွ
အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းသည် ေကာ်မတီဥက� ဌြဖစ်�ပီး �မိ�နယ်စီမံကိနး်မ�းသည်
အတွင်းေရးမ�းြဖစ်သည်။ �မိ�နယ်အလိုက် ဌာနဆုိင်ရာများ တည်�ိှမ� ကဲွြပားေသာ
ေ�ကာင့် အဖ�ဲဝင်များမတူညီ�ကေသာ်လည်း အ�ကမ်းအားြဖင့် ေကာ်မတီတွင် စည်ပင်၊
လမ်းဦးစီး၊ ရဲတပ်ဖ�ဲ၊ လ�ပ်စစ်၊ မီးသတ်ဌာန စသည်တိ� မှ ဌာနဆုိင်ရာအရာ�ိှများ�ှင်
ရပ်ရွာမှ ေလးစားရေသာ ရပ်မိရပ်ဖလူ�ကီး များသည်လည်း အဖ�ဲဝင်များအြဖစ်
ပါဝင်�ကသည်။ ထိ� �ြပင် �မိ�နယ်တိုင်းတွင် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်(၄)ဦး
(အမျ�ိးသားလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ ြပည်သူလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ တိုင်း
ေဒသ�ကီး လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ် အမှတ် ၁ �ှင့် ၂) တိ� ကုိ ေကာ်မတီ၏နာယက
အြဖစ် အထူးဖိတ်�ကား�ကသည်။ သိ� ရာတွင် �မိ�နယ်တစ်ခု�ှင့်တစ်ခု ေကာ်မတီ
ဖ�ဲစည်းပုံ မတူညီသည့်အြပင် ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များ၊ နာယကများ၏ မိခင်ဌာန
ဆုိင်ရာ၊ လ�တ်ေတာ်ဆုိင်ရာ တာဝနဝ်တ� ရားများေ�ကာင့်   အဖ�ဲဝင်များသည်
တစ်ခါတစ်ရံ ေကာ်မတီဖ�ဲစည်းပုံ၊ ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရးပုံစံ�ှင့် ဘ�ာေရး�ှစ်များကုိ
မှားယွင်းတတ်�ကသည်ြဖစ်ရာ ေကာ်မတီဖ�ဲစည်းပုံတွင် တရားဝင် ြပဌာနး်�ပီး ကဲွြပား
ြခားနားေသာဇာတ်ေဆာင်များအတွက် �ှင်းလင်းေသာ တာ၀န၀်တ� ရားများအား
သတ်မှတ်ေပးသင့်ပါသည်။ ထိ� �ြပင် တစ်�ိုင်ငံလံးုတွင် �မိ�နယ်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းတာဝန်
အား ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အမျ�ိးသမီးဦးေရမှာ လွနစွ်ာနည်းပါးလှေပသည်။ ၂၀၁၈
ခု�ှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင်သာ ကုိကုိးက�နး်�မိ�နယ်တွင် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး
ေသာ အမျ�ိးသမီး �မိ�နယ်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းေပ�ထွက်လာခ့ဲသည်ြဖစ်ရာ ကျားမ
တနး်တူညီမ�မ�ကုိ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွြခင်း�ှင့် ဘက်ဂျက်ေရးဆဲွြခင်းြဖစ်စ�်တွင်
ထည့်သွင်းစ�်းစားသင့်ေပသည်။

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီများသည် သီးသန ့�ုံ်းခနး်မ�ိှဘဲ ခ�ုိင်စီမံကိနး်�ုံးတွင် �ုံး
ခနး်ဖွင့်လှစ် အလုပ်လည်ပတ်ပါသည်။ ေကာ်မတီအတွက်ဆုိသည့် ေခါင်းစ�်ြဖင့်
စက်ပစ�ည်းများ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ ချမှတ်ေပးြခင်း မ�ိှဘဲ မိခင်ဌာန�ိှ ရာထူး၏
ပင်ရင်းခံစားခွင့်များကုိသာ မီှတည်လျက် ြပည်ေထာင်စုမှ ချထားေပးြခင်း
ြဖစ်သည်။ ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များ�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတိ�၏
မိခင်ဌာနများတွင် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား�ိှသည့်အြပင် အချနိတိ်ုအတွင်း ေကာ်မတီ၌
စီမံကိနး်အသစ်များ ေရးဆဲွြခင်း၊ စီမံကိနး်များစွာကုိ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း၊
ဦးစားေပးစီမံကိနး်များအား အထက်သိ�  တင်ြပြခင်း�ှင့် စီမံကိနး်များ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကုိ ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်းများ ြပ�လုပ်�ကရသည့်
အတွက် ဝနထ်မ်းများ ပုိမုိ ခန ့ထ်ားေပးြခင်းသည် အေရး�ကီးပါသည်။ ထုိသိ� မှမဟုတ်
လ�င် စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရး၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတိ� ကုိ ြပ�လုပ်ရန်
လံုေလာက်သည့်အချနိမ်ျား ခွင့်ြပ�ေပး သင့်ပါသည်။ 

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီများသည် ၂၀၁၅ ေနာက်ပုိင်းမှစ၍ တစ်လလ�င် တစ်�ကိမ်
သိ� မဟုတ် �ှစ်�ကိမ် ပုံမှနအ်စည်းအေဝး�ိှသည်။ ေကာ်မတီသည် ြပည်သူလူထု�ှင့် 

( v i )



တိုက်�ုိက်ေတ�ဆုံ၍ ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ ရပ်ေကျးအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများ�ှင့်
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များမှ လည်းေကာင်း၊ �မိ�နယ်အဆင့် သက်ဆုိင်ရာ �ုံးဌာန
များမှလည်းေကာင်း တင်သွင်းလာသည့် စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များကုိ ေရးဆဲွ၍
က�အလိုက် ဦးစားေပးအမှတ်စ�် သတ်မှတ်�ပီး အထက်သိ�  တင်ြပရန ်တာဝန�ိှ်
ပါသည်။ သိ� ေသာ် လူထု ေတ�ဆုံပဲွများဖနတီ်းရန ်အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာ �ိှ
သည့်အြပင် ြပည်သူများကုိယ်တိုင်မှလည်း ၎င်းတိ�၏ စားဝတ်ေနေရးကုိ အဓိက
�ုနး်ကနေ်နရြခင်း သိ� မဟုတ် ယင်းပဲွများတွင် စိတ်ဝင်စားမ�မ�ိှြခင်း၊ ေမ�ာ်လင့်ချက်မ
�ိှြခင်းေ�ကာင့် ေကာ်မတီများ၏ စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စ�်တွင် လူထုပါဝင်မ�
အကန ့အ်သတ်�ိှသည်။ ထုိအေြခအေနတွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏
ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှနး်ချက်၊ တာဝန၊် အေမ�ာ်အြမင်များကုိ ြပည်သူများ နားလည်
သေဘာေပါက်ေအာင် �ှင်းလင်းေြပာဆုိသင့်သည်။ ထုိလူထုေတ�ဆုံပဲွများတွင်
အလ�ာမျ�ိးစုံမှ ြပည်သူများပါဝင်�ိုင်ရန ်ရက်အတိအကျ�ှင့် ဂ�ုြပ� ေဆာင်ရွက် သင့်
သည်။ ထိ�အြပင် အိမ်တိုင်ရာေရာက် သိ� မဟုတ် ရပ်ကွက်ထဲသိ�  ကွင်းဆင်း ေမးြမနး်မ�
များကုိ လိုအပ်ပါက ြပ�လုပ်သင့်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အ�ကံေပးမ�များမှ
အချ�ိအချက်များကုိ �မိ�နယ်အချ�ိ၏ �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများမှ
စတင်ေဆာင်ရွက်ေန�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း အင်တာဗျ�းေမးြမနး်စ�်အတွင်း သိ�ိှရပါသည်။
အချ�ိေသာဌာနဆုိင်ရာများသည် ၎င်းတိ�၏ စီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာများကုိ ေကာ်မတီ၌
သတင်းအချက်အလက်မ�ေဝြခင်း�ှင့် ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှရနအ်တွက်သာ တင်ြပ�ကသည်
ြဖစ်ရာ အကယ်၍ စီမံကိနး်ေကာ်မတီများ၏ တာဝန�ှ်င့် ဝတ� ရားများအား �ှင်းလင်း
ေသာစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် ��န�်ကားချက်များ အပ်�ှင်းထား�ိုင်ပါက
ေကာ်မတီများသည် အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ အေြပာင်းအလဲများ လုပ်ေဆာင်�ိုင်မည်
ြဖစ်သည်။

စီမံကိနး်များ တင်ြပရာတွင် ကုနက်ျစရိတ်ကုိပါ အစအဆုံး တွက်ချက်�ပီး စီမံကိနး်
တစ်ရပ်၏ အချင်းအရာ အြပည့်အစုံြဖင့် တင်ြပရပါသည်။ စီမံကိနး်များအား ၂၀၀၈
�ိုင်ငံေတာ်ဖ�ဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၉၆၊ ပုဒ်မ ၁၈၈၊ ၎င်းတိ�၏
ေနာက်ဆက်တွဲဇယားများြဖစ်သည့် ဇယား(၁)၊ ဇယား(၂) တိ�အေပ� အေြခခံ၍
ြပည်ေထာင်စု ဘတ်ဂျက်မှလည်းေကာင်း၊ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး ဘတ်ဂျက်မှ
လည်းေကာင်း ကျခံပါသည်။ �ှစ်စ�်စီမံကိနး်ေရးဆဲွမ� လုပ်ငနး်စ�်သည်
ြပည်ေထာင်စုအဆင့် စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာနမှ ဌာနဆုိင်ရာများ�ှင့် ြပည်နယ်
�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရများသိ�  လာမည့် ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက် စီမံကိနး်�ှင့်
ဘတ်ဂျက် ေရးဆဲွေရးလုပ်ငနး်များ စတင်ရန ်��န�်ကားချက်�ှင့် နဒိါနး်ပျ�ိးပါသည်။
လုပ်ငနး်ည�ိ�ှ�ိင်းအစည်းအေဝးများတွင် စီမံကိနး်အစီအစ�်များကုိ တစ်�ှစ်ပတ်လံးု
ပုံမှနေ်ဖာ်ထုတ်ေလ့�ိှ�ပီး ဘတ်ဂျက် မူ�ကမ်းေရးဆဲွရသည့်ကာလ နးီကပ်လာသည့်
အခါ ပုိမုိ အားစုိက်ထုတ်ြခင်းြဖင့် ၎င်းစီမံကိနး်များကုိ (က)အဆင့်၊ (ခ)အဆင့်�ှင့်
(ဂ)အဆင့် သတ်မှတ်�ကသည်။ စီမံကိနး်များကုိ ေရွးချယ်ရာတွင် စံ�ှ�နး်သတ်မှတ်
ထားြခင်းမ�ိှေပ။ စံ�ှ�နး်မ�ိှြခင်းက လက်ေတ�ေြမြပင်တွင် အမှနတ်ကယ်လိုအပ်
ေသာ်လည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်ကုနက်ျစရိတ်ပမာဏများသည့် စီမံကိနး်များ 

( v i i )



အစား ကုနက်ျစရိတ်ပမာဏနည်းသည့် စီမံကိနး်များကုိ ဦးစားေပးေရွးချယ်သည့်
ဘတ်ဂျက်အေပ�တွင်သာ အဓိက အေြခခံြခင်းကုိ ြဖစ်ေပ�ေစပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုအဆင့်မှ ဘတ်ဂျက်ကုိ များစွာထိနး်ချ�ပ်မ�သည် ၎င်းတိ� ထံတင်ြပလာ
သည့် ဦးစားေပး စီမံကိနး်များအား မည်သည့် ေဒသလိုအပ်ချက်များအေပ�တွင်
အေြခခံ၍ ေရွးချယ်�ကသည်ဆုိေသာ သတင်းအချက်အလက်ကုိ လံုလံုေလာက်
ေလာက် မသိ�ိှရပဲ ဘတ်ဂျက်ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းကုိ ြဖစ်ေပ�ေစပါသည်။ မည်
သည့်အစုိးရအဆင့်မှ ဘ�ာေငွ ကျခံသည်ြဖစ်ေစ �မိ�နယ်နယ်နမိိတ်အတွင်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စီမံကိနး်မှနသ်မ�ကုိ ေကာ်မတီကသာ ေရးဆဲွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပး ရမည်ဟူ၍ မူအရဆုိေသာ်လည်း ေကာ်မတီ၏တင်ြပ
ချက်တွင် မပါဝင်ေသာစီမံကိနး်များ�ှင့် ေကာ်မတီ အဖ�ဲဝင်များ မသိ�ိှထားေသာ
စီမံကိနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�များ တည်�ိှေနေ�ကာင်း အင်တာဗျ�းများမှ သိရ
ပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် သုေတသနြပ� ေလ့လာထားချက်များအရ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးလုပ်ငနး်
များအတွက် စီမံကိနး်များအား အဓိက ေရးဆဲွေလ့�ိှသည်။ လမ်း၊ ေရေြမာင်း၊ ေြမ
ထိနး်နရံံ၊ ေနာက်ေဖးလမ်း�ကားမှ ေရပုိက်များလဲြခင်း၊ ေရသန ့ေ်ရတွင်းတးူြခင်း၊
ေကျာင်း�ှင့် ဌာနဆုိင်ရာ အေဆာက်အဦးများ (ရဲစခနး်) ြပ�ြပင်ြခင်း၊ အသစ်ေဆာက်
ြခင်း၊ ကျနး်မာေရး၊ ေဒသ��ရ၊ လ�ပ်စစ်တိ�က အများဆုံး တင်ြပေလ့�ိှေသာ စီမံကိနး်
များြဖစ်သည်။ ၎င်းအနက် ေအာင်ြမင်ေလ့�ိှေသာစီမံကိနး်များမှာ လမ်း၊ တံတား၊
ေရေြမာင်း၊  လ�ပ်စစ်၊ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရးတိ� �ြဖစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ြပည်နယ်
�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရများသည် ေဒသ��ရ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးအတွက် ၂၀၁၆ ခု�ှစ်
ဩဂုတ်လတွင် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ ထုတ်ြပနထ်ားသည့် အချက် ၁၂ ချက်ပါ
စီးပွားေရးမူဝါဒ�ှင့်အညီ အေြခခံအေဆာက်အအံုပုိင်းကုိ ဦးစားေပး
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေန�ကသည်ဟု ဆုိ�ိုင်ပါသည်။

မည်သိ� ပင်ဆုိေစကာမူ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ေကာ်မတီများ၏ ထူးြခားချက်များမှာ ဗဟိုချ�ပ်ကုိင်မ��ှင့် ကင်းလွတ်�ိုင်သည့်
အခင်းအကျင်း�ိှြခင်း၊ ြပည်သူ�ှင့်ဌာနေပါင်းစုံ၏ ကုိယ်စားြပ�မ� အစုံလင်ဆုံး
အေနြဖင့် စုေဝး၊ တိုင်ပင်၊ ေဆွးေ�းွ�ိုင်ြခင်း၊ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်များကုိ ခ�ုိင်
အဆင့်၊ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့်၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အထိ ေရာက်�ိှေစ
�ိုင်ြခင်း စသည့် အချင်းအရာများ�ှင့် ြပည့်စုံသည်။ သိ� ပါေသာေ�ကာင့် ယခု ကုိဗစ်
၁၉ ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေန သည့်ကာလအတွင်း မိမိတိ� ��မိ�နယ်၏ ေရခံေြမခံ
ေပ�မူတည်၍ မိမိတိ� ��မိ�အတွက် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် ေရ�ှည်
ထိခုိက်မူများကုိ ေကျာ်လ�ား�ိုင်ရန ် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ ြပည်သူ ဗဟိုြပ�
စီမံကိနး်များ ေရးဆဲွ�ိုင်စွမ်းမှာ အေရး�ကီးသည်။ ယခုကာလအတွင်း �မိ�နယ်အဆင့်
တွင် အဓိက အားြပ� လုပ်ကုိင်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ကူညီေထာက်ပ့ံ
ြခင်း၊ ဝင်ေငွနမ့်ိကျသည့် အိမ်ေထာင်စုများကုိ ေထာက်ပ့ံြခင်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်ေပ�
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ေနမူများကုိ ေြဖ�ှင်းြခင်း၊ သင်တနး်ေပးြခင်း�ှင့် အချက်အလက်များ ေထာက်ပ့ံ
ြခင်း၊ ြပည်သူများမှ ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပနရ်နအ်တွက် အလို�ိှသည့် စီမံကိနး်များကုိ
ကွင်းဆင်း ေကာက်ယူြခင်း�ှင့် ဆနး်စစ်ေလ့လာြခင်းတိ� ကုိ ြပ�လုပ်၍ �မိ�နယ်အဆင့်
စီမံကိနး်များကုိ အေကာင်အထည် ေဖာ်�ိုင်ပါက ေအာက်ေြခမှ အေပ�သိ�  စီးဆင်း
သည့် ဒီမုိကေရစီအုပ်ချ�ပ်ေရးစနစ်မှာ ပုိမုိအားေကာင်းလာ�ိုင်ပါသည်။ ထိ�အြပင်
ေကာ်မတီတွင်ပါဝင်ေသာ အစုိးရဌာနများ၊ လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်
သူများပါဝင်သည့် သုံးဖက်စုံအြမင်ြဖင့် ေရးဆဲွထားေသာ စီမံကိနး်များသည် တာဝန်
ယူမ� တာဝနခံ်မ�များကုိ ပုိမုိအားေကာင်း၍၊ အစုိးရ�ှင့် ြပည်သူများအ�ကား ယုံ�ကည်
မ� ြမင့်မား�ပီး၊ ထိေရာက်ေသာ ဘ�ာေရးသုံးစဲွမ�များ ြဖစ်ေပ�လာြခင်း�ှင့်
တိုင်းြပည်၏ အကန ့အ်သတ်ြဖင့်သာ �ိှေသာ အရင်းအြမစ်များကုိ ထိေရာက်စွာ
အသုံးချ�ိုင်ြခင်းြဖင့် စီးပွားေရး ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မူ ပနး်တိုင်ကုိလည်း ေရာက်�ိှမည်
ြဖစ်သည်။

( i x )



အစီရင်ခံစာကုိ ေလ့လာ
ချ�်းကပ်နညး်
ဤအစီရင်ခံစာကုိ ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီး၏ အေ�ှ�ပုိင်း၊ အေနာက်ပုိင်း၊ ေတာင်ပုိင်း
�ှင့် ေြမာက်ပုိင်းဟူ၍ �မိ�နယ်(၄)ေနရာ (အလံု၊ ကမာရွတ်၊ ေြမာက်ဥက� လာ�ှင့်
ရနက်င်း)အား ခဲွြခား၍ ကျပနး် နမူနာနည်းြဖင့် အရည်အေသွးစံထား သုေတသနနည်း
လမ်း (Qualitative Research Method) အချက် အလက်များ ေကာက်ယူေလ့လာထား
ြခင်း�ှင့် နယ်ပယ်တူ ေလ့လာခ့ဲသည့် အစီရင်ခံစာများြဖင့် စာတမ်းကုိ အေြခခံထား
ြခင်း ြဖစ်သည်။ အချက်အလက်ေကာက်ယူမ�များကုိ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၁၉ခု�ှစ်မှ
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ခု�ှစ်အထိ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲ�ပီး၊ �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�း
များ၊ ေကာ်မတီ အတွင်းေရးမ�းများ၊ �မိ�နယ်စည်ပင်ေကာ်မတီမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊
ေကာ်မတီ၏နာယကများြဖစ်သည့် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ေတ�ဆုံေမးြမနး်
ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏ အကန ့အ်သတ်မှာ ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီးတစ်ခု
တည်း၏ ေနရာ ၄ေနရာ�ိှ ေကာ်မတီများကုိသာ ေလ့လာထားြခင်းေ�ကာင့်
ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီးအတွင်း�ိှ၊ အြခားေကာ်မတီများ�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အြခားတိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ�ိှ ေကာ်မတီများ�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
အချက်အလက်များ ကွာြခား�ိုင်ပါသည်။ ထိ�အြပင် ေကာ်မတီများအားလံးုမှာ ယခု
အစီရင်ခံစာထဲတွင် ပါဝင်သည့် ပုံစံများအတိုင်းဟု မမှတ်ယူအပ်ေပ။ ဆက်လက်၍
အြခားတိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်များ�ိှ ေကာ်မတီများ၏ အချက်အလက်၊
အေြခအေနများကုိပါ ဆက်လက်ေလ့လာ�ိုင်ပါက ြပည်သူ�ှင့် အစုိးရအတွက် များစွာ
အေထာက်အကူ ြဖစ်�ိုင်သည့် သုေတသနများ ြဖစ်ေပ�လာမည် ြဖစ်သည်။

( x )



၂၀၁၉ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ  ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါသည် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံသိ�လည်း �ကီးမား
စွာ�ုိက်ခတ်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ�ုိက်ခတ်မ�ေ�ကာင့် �ိုင်ငံ၏ ကျနး်မာေရးက�၊ လူမ�ေရးက��ှင့် စီးပွားေရး
က�များတွင် များစွာထိခုိက်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ ထိခုိက်မ�များကုိ တံ� �ြပနရ်နအ်တွက် ကမ�ာ�့ိုင်ငံအသီးသီး
မှလည်း နည်းမျ�ိးစုံြဖင့် �ကိ�းစား�ကသလို၊ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအစုိးရအေနြဖင့်လည်း များစွာ�ကိ�းစားလျက်�ိှ
ပါသည်။

ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးက�ထိခုိက်မ�များကုိ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်တွင် Coronavirus

Disease 2019 ကုိဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ထိနး်ချ�ပ်၊ ကုသေရး၊ အမျ�ိးသားအဆင့် ဗဟိုေကာ်မတီ၊ ကုိဗစ် ၁၉  ကမ္
ဘာက့ပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် စီးပွားေရး သက်ေရာက်မ�များအေပ� ကုစားေရး လုပ်ငနး်
ေကာ်မတီ၊ အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာန�ှင့် အြခားဝန�်ကီးဌာနများ၊ အစုိးရအဖ�ဲအစည်းများမှ အချနိ�ှ်င့်
တေြပးညီ �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည်။ ထိ�အြပင် စီမံကိနး်၊ ဘ�ာေရး�ှင့် စက်မ�ဝန�်ကီးဌာနမှလည်း
အားလံးုတစ်ေပါင်းတည်းေကျာ်လ�ားြခင်း ကုိဗစ် ၁၉ စီးပွားေရး ထိခုိက်မ� သက်သာေရးစီမံချက် (CERP) များ
ကုိ ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်�ိှပါသည်။

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ ဇူလို င်လ  ၂၀၂၀  ခု �ှ စ်

ကုိဗစ်  ၁၉  ကာလအတွင်း  ြပည်သူများ  လ� ပ် �ှားသွားလာေန ပုံများ

C R E D I T :  T H E  M Y A N M A R  T I M E S  P H O T O / M A R

N A W

C R E D I T :  T H E  M Y A N M A R  T I M E S  P H O T O / A U N G

H T A Y  H L A I N G

ကုိဗစ်ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း 
�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်

အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရးေကာမ်တီ၏
အခနး်က�
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အင်းလျားေဘာဂေဗဒ ဇူလို င်လ  ၂၀၂၀  ခု �ှ စ်

ကုိဗစ်  ၁၉  ကာလအတွင်း  ြပည်သူများ  လ� ပ် �ှားသွားလာေန ပုံများ

C R E D I T :  A F P  P H O T O / Y E  A U N G  T H U C R E D I T :  A P  P H O T O / T H E I N  Z A W

တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့်များတွင်လည်း ြပည်ေထာင်စု၏ လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့်အညီ တိုင်း
ေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့် Coronavirus Disease 2019 ကုိဗစ် ၁၉ ကာကွယ်၊ ထိနး်ချ�ပ်၊ ကုသေရး
လုပ်ငနး်ေကာ်မတီများဖ�ဲစည်း၍ ကပ်ေရာဂါအတွက် တံ� �ြပနမ်�များကုိ ဌာနအချင်းချင်းချတ်ိဆက်မ�များြဖင့်
ပူးေပါင်းလုပ် ေဆာင်ခ့ဲပါသည်။

ခ�ုိင်�ှင့် �မိ�နယ်အဆင့်ဌာနများတွင်မူ ြပည်ေထာင်စု၊ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့် အစုိးရများ၏
လမ်း��နခ်ျက်များကုိသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ပီး၊ ခ�ုိင်(သိ� ) �မိ�နယ်အတွက် လိုအပ်ေသာ သီးြခား
စီမံကိနး်များေရးဆဲွ၍ ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပနမ်ျားမ�ိှေပ။ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့်၊ ြပည်နယ်အေြခအေန၊
�မိ�နယ်၏ ေရခံေြမခံေပ�မူတည်၍ မိမိ�မိ�အတွက် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�လာ�ိုင်သည့် ေရ�ှည်
ထိခုိက်မူများမှာ ကဲွြပားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိက့ဲသိ�  �မိ�နယ်အလိုက် ေနရာေဒသ၊ ေရခံ၊ ေြမခံအေပ�
မူတည်၍ ကဲွြပားြခင်းေ�ကာင့် ြပည်ေထာင်စု�ှင့်၊ တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်နယ်အဆင့်မှ ချမှတ်ေသာ မူဝါဒ
များ၊ လမ်း��နခ်ျက်များကုိ လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်�ိုင်ရန�ှ်င့် ေြမြပင်အခက်အခဲ စိနေ်ခ�မူများကုိ ေကျာ်လ�ား
�ိုင်ရနမှ်ာ ခက်ခဲပါသည်။

သိ� �ြဖစ်ပါ၍ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီများ၏ အခနး်က�ကုိ
ေမ့ေလျာမ့ေနသင့်ပါ။ ၎င်းေကာ်မတီများ၏ ထူးြခားချက်များမှာ ဗဟိုချ�ပ်ကုိင်မ��ှင့် ကင်းလွတ်�ိုင်သည့်
အခင်းအကျင်း�ိှြခင်း၊ အစုိးရ �ုံးဌာနများ၊ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် ြပည်သူများ သုံးဖက်စုံ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ရန ်အခွင့်အလမ်းများ�ိှြခင်း ြဖစ်သည်။

2



�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီကုိ ၂၀၁၆ ေမလ (၅) ရက်ေန ့၊ အမိန ့်
ေ�ကာ်ြငာစာ အမှတ်၊ ၁၃ /၂၀၁၆ အရ   တိုင်းေဒသ�ကီး/ြပည်နယ် စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီဖ�ဲစည်းြခင်း ေခါင်းစ�်ြဖင့် ဖ�ဲစည်းခ့ဲသည်။ �မိ�နယ်စီမံကိနး် ေကာ်မတီ
များသည် NLD အစုိးရလက်ထက်တွင် အေရးပါလာ�ပီး အစုိးရမှ လက်ေတ� အေကာင်အထည် ေဖာ်ေန
ေသာ ေအာက်ေြခမှ အထက်သိ�  စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စ�်တွင် အဓိက အခနး်က�မှ
ပါဝင်ေနပါသည်။ ေကာ်မတီဖ�ဲစည်းပုံသည် ေယဘူယျအားြဖင့် �မိ�နယ်အဆင့် တာဝန�ိှ်သူများအားလံးုြဖင့်
ပူးေပါင်းဖ�ဲစည်းထားပါသည်။ ရာထူးအဆင့်အားြဖင့် ဝန�်ကီးဌာနများ၏ လက်ေထာက်��န�်ကားေရးမ�း
အဆင့် ပုဂ�ိ�လ်များ ြဖစ်ပါသည်။ �မိ�နယ်အလိုက် ဌာနဆုိင်ရာများ တည်�ိှမ� ကဲွြပားေသာေ�ကာင့် ေကာ်မတီ
တွင် ပါဝင်သည့် �မိ�နယ်အဆင့် �ုံးဌာနများသည် �မိ�နယ်များအ�ကား မတူညီ�ကပါ။ စည်ပင်သာယာေရး
အဖ�ဲ ၊ အိမ်ယာဦးစီးဌာန အစ�ိှသည့် ဦးစီးဌာနအချ�ိမှာမူ �မိ�ြပကုိ အဓိက အာ�ုံထား�ပီး၊ ေကျးလက်ေဒသ
ဖ�ံ ��ဖိ�း တိးုတက်ေရး ဦးစီးဌာန၊ စုိက်ပျ�ိးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန တိ� မှာမူ ေကျးလက်ေဒသများ
အတွက် ပုိမုိအေရးပါေသာ အခနး်က�တွင် �ိှ�ကသည်။ ေကာ်မတီတွင် စည်ပင်၊ လမ်းဦးစီး၊ ရဲတပ်ဖ�ဲ၊
လ�ပ်စစ်၊ မီးသတ်ဌာန စသည်တိ� မှ ဌာနဆုိင်ရာအရာ�ိှများ�ှင် ရပ်ရွာမှ ေလးစားရေသာ ရပ်မိရပ်ဖလူ�ကီး
များသည် အဖ�ဲဝင်များအြဖစ် ပါဝင်�ကသည်။ ရပ်မိရပ်ဖများအား ေရွးချယ်မ�သည် ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်
များ၏ ဆုံးြဖတ်ချက် ြဖစ်ပါသည်။

�မိ�နယ်တိုင်းတွင် တူညီသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာ�မိ�နယ်�ိှ �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းမှာ ဥက� ဌြဖစ်
�ပီး �ှင့် �မိ�နယ်စီမံကိနး်မ�းမှာ အတွင်းေရးမ�းြဖစ်ပါသည်။ �မိ�နယ်စီမံကိနး်မ�းသည် အဖ�ဲဝင်များထံမှ
တင်ြပလာသမ� စီမံကိနး်များကုိ မှတ်တမ်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းထားရ�ပီး အဖ�ဲဝင်များအား ဖိတ်�ကားြခင်း
ြပ�ရပါသည်။ တဖက်တွင် �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းသည် လူထုေတ�ဆုံပဲွများမှ တိုက်�ုိက်ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ လုပ်ငနး်ည�ိ�ှ�ိင်းအစည်းအေဝးများမှ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများ၊
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများမှ တဆင့်ေသာ်လည်းေကာင်း ြပည်သ�အသံများကုိ
နားေထာင်ပါသည်။ ဂ�ုြပ�စရာမှာ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ �မိ�နယ်(၃၃၀)မှ �မိ�နယ်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းတာဝနအ်ား ထမ်း
ေဆာင်ေနသည့် အမျ�ိးသမီးဦးေရမှာ လွနစွ်ာနည်းပါးလှေပသည်။ ၂၀၁၈ ခု�ှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင်သာ
ကုိကုိးက�နး်�မိ�နယ်၌ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အမျ�ိးသမီး �မိ�နယ်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းေပ�ထွက်လာခ့ဲ
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(၁) ဗဟုိချ�ပ်ကုိင်မ��ှင့် ကင်းလွတ်�ုိင်သည့်
အခင်းအကျင်း 
(၁.၁) �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရးေကာမ်တီဖ�ဲစညး်ပုံ
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သည်ြဖစ်ရာ (United Nations Development Programme

(Myanmar), 2019) ကျားမ တနး်တူညီမ�မ�ကုိ �မိ�နယ်စီမံကိနး်
ေရးဆဲွြခင်း�ှင့် ဘက်ဂျက်ေရးဆဲွြခင်းြဖစ်စ�်တွင် ထည့်သွင်း
စ�်းစားသင့်ေပသည်။ �မိ�နယ်အချ�ိတွင် တွဲဖက်အတွင်းေရးမ�း�ိှ
တတ်ပါသည်၊ ဥပမာ - သမဝါယမ �မိ�နယ်ဦးစီးမ�းသည်
လည်းေကာင်း၊ ေကျးလက်ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ
�မိ�နယ်ဦးစီးမ�းသည် လည်းေကာင်း တွဲဖက်အတွင်းေရးမ�း
အြဖစ်တာဝနထ်မ်းေဆာင်ပါသည်။

ေကာ်မတီတွင် ရပ်မိရပ်ဖကုိယ်စားလှယ်များကုိ စက်မ�(ပုဂ�လိက
က�)မှ ကုိယ်စားလှယ်၊ ဝနေ်ဆာင်မ�(ပုဂ�လိကက�)မှ
ကုိယ်စားလှယ် စသည်ြဖင့် ကုိယ်စားြပ�ေစသည်။ �မိ�နယ်
အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�း သည် ထုိရာထူးများအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ
ပုဂ�ိ�လ်များကုိ ေရွးချယ်ရနတ်ာ၀န�ိှ်သည်။ USDP အစုိးရ
လက်ထက်ကတည်းက ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သည့် �မိ�မိ�မိ�ဖများကုိ
စာရင်းအင်း လုပ်ငနး်စ�်များ က�မ်းကျင်ေန သည့်အတွက်
ဆက်လက်တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေစသလို ယခု NLD အစုိးရ

ဂ�ုြပ�စရာမှာ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ
�မိ�နယ်(၃၃၀)မှ �မိ�နယ်
အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းတာဝနအ်ား
ထမ်းေဆာင်ေနသည့်
အမျ�ိးသမီးဦးေရမှာ လွနစွ်ာ
နည်းပါးလှေပသည်။

ပုံ (၁.၁) �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ ဖ�ဲစညး်ပုံ
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လက်ထက်တွင်မှ အသစ်ပါဝင်လာ သည့် �မိ�မိ�မိ�ဖများလည်း�ိှ
ပါသည်။ �မိ�မိ�မိ�ဖများသည်   ၎င်းတိ�၏အလုပ်အကုိင်အလိုက်
ကုိယ်စားြပ�ပါ သည်။

စီမံကိနး်ဦးစီးဌာန၏��န�်ကားချက်အရ �မိ�နယ်စီမံကိနး်မ�းမှ
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်(၄)ဦး (အမျ�ိးသားလ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်၊ ြပည်သူလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ တိုင်းေဒသ
�ကီး လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ် အမှတ် ၁ �ှင့် ၂) တိ� ကုိ
ေကာ်မတီ၏နာယကအြဖစ် ပါဝင်ေစပါသည်။ အဖ�ဲဝင် မဟုတ်
ေသာ်လည်း ြပည်သူက ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ထားသူများ ြဖစ်
သည့်အတွက် ၎င်းတိ�၏ အ�ကံဉာဏ်များ�ှင့် ေရွးချယ်မ�အား
ေကာ်မတီက အေလးအနက်ထားရပါသည်။ ထုိက့ဲသိ�  ေကာ်မတီ
က လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏ အဖ�ဲဝင်များကလည်းေကာင်း၊
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များကလည်းေကာင်း ေကာ်မတီ၏
လုပ်ေဆာင်မ�များတွင် ြပည်သူလူထု၏ ပါဝင်မ�ဆုိသည်မှာ
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်ဆီက တစ်ဆင့်ခံလာေ�ကာင်း
ရာ�ှ�နး်ြပည့် လက်ခံထား�ကပါသည်။ ယင်းအချက်သည် ငါး�ှစ်
တစ်�ကိမ် ကျင်းပေသာ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ၏ တရားနည်း
လမ်းကျမ�ကုိ အဆုိပါ ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များ အားလံးုက
ရာ�ှ�နး်ြပည့် လက်ခံယုံ�ကည်ြခင်း ြဖစ်သြဖင့် ဒီမုိကေရစီ
အုပ်ချ�ပ်ေရး���ေထာင့်မှ �ကည့်လ�င် ေကာင်းမွနသ်ည်ဟု ယူဆ�ိုင်
ပါသည်။ 

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
ေကာ်မတီအား သမ�တ�ုံး��န�်ကားချက် အရ ဖ�ဲစည်းထား�ပီး
လုပ်ငနး်တာဝန(်၉)ချက်အေပ�အေြခခံ၍ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ေကာ်မတီတွင် မူေဘာင်များ၊ ဥပေဒများ သီးြခားမ�ိှေချ။ ထိ�
အြပင် ေကာ်မတီများသည် သီးသန ့�ုံ်းခနး်မ�ိှဘဲ ခ�ုိင် စီမံကိနး်
�ုံးတွင် �ုံးခနး်ဖွင့်လှစ် အလုပ်လည်ပတ်ပါသည်။ ေကာ်မတီ
အတွက်ဆုိသည့် ေခါင်းစ�်ြဖင့် စက်ပစ�ည်းများ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ
ချမှတ်ေပးြခင်း မ�ိှဘဲ မိခင်ဌာန�ှင့် ရာထူး၏ ပင်ရင်းခံစားခွင့်
များကုိသာ မီှတည်ရပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုမှ ချထားေပးြခင်း
ြဖစ်သည်။ သိ� �ြဖစ်ပါ၍ ေကာ်မတီအတွက် သီးြခားစက်ပစ�ည်း
များ ထား�ိှြခင်း သိ� မဟုတ် ဝနထ်မ်းများ ထပ်မံခန ့အ်ပ်ြခင်းများ
ြပ�လုပ်�ိုင်ပါက ေကာ်မတီသည် ယခုထက်ပုိ၍ စွမ်းရည်ြပသ�ိုင်
မည်ြဖစ်ပါသည်။

ထုိက့ဲသိ�  ေကာ်မတီက
လည်းေကာင်း၊ ေကာ်မတီ၏
အဖ�ဲဝင်များကလည်းေကာင်း၊
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ
ကလည်းေကာင်း ေကာ်မတီ၏
လုပ်ေဆာင်မ�များတွင်
ြပည်သူလူထု၏ ပါဝင်မ�
ဆုိသည်မှာ လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်ဆီက
တစ်ဆင့်ခံလာေ�ကာင်း
ရာ�ှ�နး်ြပည့် လက်ခံထား�က
ပါသည်။
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�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီများသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ကာလများတွင် လုပ်ပုိင်ခွင့်သိပ်မ�ိှသက့ဲသိ�
အစည်းအေဝးလည်း ပုံမှန ်ကျင်းပြခင်းမ�ိှေပ။ ၂၀၁၅ ေနာက်ပုိင်းတွင် တစ်လလ�င် တစ်�ကိမ် သိ� မဟုတ်
�ှစ်�ကိမ် ပုံမှနအ်စည်းအေဝး�ိှ�ပီး ဥက� ဌ၊ အတွင်းေရးမ�း၊ တွဲဖက်အတွင်းေရးမ�း၊ ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များ၊
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များက ေရွးချယ်ထားေသာ �မိ�မိ�မိ�ဖများ   တက်ေရာက်
�က ပါသည်။ �မိ�နယ်ေတာ်ေတာ်များများတွင် ေကာ်မတီသည် လစ�် ေတ�ဆုံကာ လုပ်ငနး်များတိးုတက်မ�
အေြခအေန�ှင့် �မိ�နယ်အလိုက် ဦးစားေပးက�များကုိ ေဆွးေ�းွလျက်�ိှ�ကသည်။ အစည်းအေဝးကုိ
တတ်�ိုင်သေရွ� လဆနး် ၁ ရက်ေနမှ့ ၁၀ ရက်ေနအ့တွင်း ကျင်းပေစလိုပါေ�ကာင်း အထက်၏ သိ� မဟုတ်
လူ�ကီးများ၏ ��န�်ကားချက်အရ ထုိရက်အတွင်းကျင်းပေလ့�ိှသည်ဟု သိရပါသည်။

လုပ်ငနး်ည�ိ�ှ�ိင်းအစည်းအေဝးများအတွင်း တညီတ�ွတ်တည်း ေဆွးေ�းွထား�ပီးေသာ စီမံကိနး် အဆုိြပ�
ချက် တစ်ခုခုအား လ�တ်ေတာ်၌ ကန ့�်ကွက်ခ့ဲသည်�ိှေသာ် ေကာ်မတီနာယက လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်
များမှ အဆုိပါ စီမံကိနး်ေအာင်ြမင်ေအာင် ေကာ်မတီကုိယ်စားြပ� ေဆွးေ�းွ�ိုင်ရန ် ရည်ရွယ်၍ လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်များ အားလပ်ေသာရက်ကုိ ဦးစားေပး၍ အစည်းအေဝးကျင်းပေလ့�ိှသည်။ ထုိသိ�
ဦးစားေပးကျင်းပပါေသာ်လည်း လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ ပျက်ကွက်ေလ့�ိှသည်ကုိ ေကာ်မတီအဖ�ဲ
ဝင်များမှ ညည်းည��ကပါသည်။ ေတ�ဆုံေမးြမနး်မ�များအရ အမျ�ိးသားလ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်သည်
၎င်း၏လ�တ်ေတာ်ဆုိင်ရာ အလုပ်များအြပင် �မိ�နယ်အများအြပားကုိ တာဝနယူ်ရသည့်အတွက် ပျက်ကွက်
တတ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ဥပမာ - ရနကု်နတိ်ုင်းတွင် �မိ�နယ်(၇) �မိ�နယ်ကုိ အမျ�ိးသားလ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်တစ်ေယာက်က ကုိယ်စားြပ�ရပါသည်။ အြခား မတက် ေရာက်�ိုင်ေသာ ဌာနဆုိင်ရာများ�ှင့်
စည်ပင်သာယာေရးဥက� ဌများသည် ကုိယ်စားေစလ�တ်�ပီး တက်ေရာက်�ကေစပါသည်။ 

(၁.၂) ေကာမ်တီလုပ်ငနး်ည��ှိ�ိင်းအစညး်အေဝး
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ပုံ (၁.၂) လမ်းမေတာ်�မိ�နယ် စီမံကိနး်ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ လုပ်ငနး်
ည�ိ�ှ�ိင်းအစညး်အေဝးကျင်းပေနပုံ

Credit: NLD Ygn.
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�မိ�မိ�မိ�ဖများကုိလည်း ၎င်းတိ�၏အလုပ်အကုိင်အလိုက်
ကုိယ်စားြပ�ပါသည် (ဥပမာ - စက်မ�လုပ်ငနး်လုပ်ကုိင်ေနေသာ
�မိ�မိ�မိ�ဖများကုိ စက်မ�လုပ်ငနး်ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ကုိယ်စား
ြပ�ေစပါသည်)။ ထူးြခားချက်မှာ တက� သုိလ်�ိှသည့် �မိ�နယ်များ
တွင် ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်အဆင့် ပါေမာက�ချ�ပ်များသည်
အဆုိပါေကာ်မတီ၏ အဖ�ဲဝင်များြဖစ်လာသည့်အခါ ေကာ်မတီ
ဥက� ဌမှာ ဒုတိယ��န�်ကားေရးမ�းအဆင့်သာ�ိှ၍ တက� သုိလ်
ပါေမာက�ချ�ပ်များကုိ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန ် ဖိတ် ရသည့်
အခါ ၎င်းတိ�၏ကုိယ်စားလှယ်များသာ လာေရာက်ေလ့�ိှသြဖင့်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းသည်ကုိ ေတ�ရသည်။

ထူးြခားချက်မှာ တက� သုိလ်�ိှ
သည့် �မိ�နယ်များတွင် ��န်
�ကားေရးမ�းချ�ပ်အဆင့်
ပါေမာက�ချ�ပ်များသည်
အဆုိပါေကာ်မတီ၏ အဖ�ဲဝင်
များြဖစ်လာသည့်အခါ
ေကာ်မတီဥက� ဌမှာ ဒုတိယ��န်
�ကားေရးမ�းအဆင့်သာ�ိှ၍
တက� သုိလ်ပါေမာက�ချ�ပ်များ
ကုိ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်
ရန ်ဖိတ် ရသည့်အခါ ၎င်း
တိ�၏ကုိယ်စားလှယ်များသာ
လာေရာက်ေလ့�ိှသြဖင့် ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မ� အားနည်းသည်
ကုိ ေတ�ရသည်။
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�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်ထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီသည် စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များကုိ
ေရးဆဲွ၍ က�အလိုက် ဦးစားေပးအမှတ်စ�် သတ်မှတ်�ပီး အထက်သိ�  တင်ြပရန ် တာဝန�ိှ်ပါသည်။
မဲဆ��နယ်�ိှ ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်၊ ဆ��များ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှေအာင် ဦးစားေပးက�များ ေရွးချယ်
သည့်ပုံစံမှာ �မိ�နယ် တစ်ခု�ှင့်တစ်ခု မတူညီပါ။ အချ�ိ�မိ�နယ်များတွင် ြပည်သူလူထု�ှင့် ေတ�ဆုံပဲွများကုိ
ေကျးရွာ�ှင့်ရပ်ကွက်အဆင့်မှ စကျင်းပ၍ ဦးစားေပးလုပ်ငနး်များကုိ သတ်မှတ်သည်။ ယင်းလုပ်ငနး်စ�်ကုိ
ေကျးရွာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများမှ ဦးေဆာင်�ပီး လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ေလ့ �ိှ
�ကသည်။ ရပ်ကွက်�ှင့် ေကျးရွာအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများသည် �မိ�နယ်အများအြပား�ှင့် က�အများအြပား
အတွက်   အဆုိြပ�လ�ာများ၏ ထင်�ှားေသာ အရင်းအြမစ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ထုိစ�် လ�တ်ေတာ်အမတ်များ
သည် အစုိးရဌာနများ�ှင့် တိုက်�ုိက်အဆက်အသွယ်ြပ��ိုင်ြခင်း၊ ရပ်ရွာသိ�  ကွင်းဆင်းေလ့လာစ�် အဆုိြပ�
ချက်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ သိ� မဟုတ် စီမံကိနး်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်အစုိးရမှ ကတိြပ�ေအာင်
လ�တ်ေတာ်အတွင်း ေမးခွနး်များေမးြခင်း၊ အဆုိ သိ� မဟုတ် တိုင်�ကားချက်များ တင်သွင်းြခင်းများလည်း
ြပ�ေလ့�ိှသည် (Batcheler, 2019)။ အလားတူ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း၏ လာေရာက်တင်ြပချက်များမှ
လည်း အများြပည်သူလိုအပ်ချက်များကုိ �ကားသိရတတ်သည်။

သိ� ေသာ် ၂၀၁၉ ခု�ှစ် ကုနခ်ါနးီအထိ ကျင်းပခ့ဲေသာ ရပ်ကွက်အလိုက် လူထုေတ�ဆုံပဲွများသည်   လူဦးေရ
၂၀-၂၅ ခန ့သ်ာ    အများဆုံး တက်ေရာက်�က�ပီး တချ�ိရပ်ကွက်များတွင်မူ ၅-၆ ေယာက်ခန ့သ်ာ တက်
ေရာက်�ကပါသည်။ ဤအြခင်းအရာကုိ �ကည့်ြခင်းအားြဖင့် �ိုင်ငံေတာ်အ�ကီးအကဲများ�ှင့် အုပ်ချ�ပ်ေရး
ယ��ရား၏ �ိုင်ငံေတာ်ဝနထ်မ်းများသည် ြပည်သူများ၏ ပါဝင်မ� အေရး�ကီးေ�ကာင်း လက်ခံ ယုံ�ကည်ထား
ေသာ်လည်း စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး ���ေထာင့်မှ �ကည့်လ�င် ြပည်သူတိ�၏ပါဝင်မ�မှာ လစ်ဟာချက် �ိှေန
ပါသည်။ စီမံကိနး်၏ တိုက်�ုိက်အကျ�ိး�ှင်များြဖစ်ေသာ �မိ�နယ်ေန ြပည်သူလူထု၏ အသံ၊ ြပည်သူ၏
လိုအပ်ချက်များ၊ ြပည်သူ၏ လိုအင်ဆ��များကုိ ြပည်သူထံမှ တိုက်�ုိက်ေတာင်းခံ�ိုင်ေသာ လမ်းေ�ကာင်း
သိ� မဟုတ် စနစ်စီစ�်ထားမ�သည် အားနည်းပါသည်။ ၂၀၁၉ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်မူ �ိုင်ငံေတာ်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ�ိ�လ်၏ ြပည်သူ�ှင့်အတူဆုိသည့် လမ်း��နခ်ျက်�ှင့်အညီ �မိ�နယ်အလိုက် ြပည်သူကုိ ဗဟို
ြပ� ေဆာင်ရွက်မည့် အေမရိကနမုိ်ဒယ် �မိ�လူထုေတ�ဆုံပဲွ (Town Hall Meeting)များကျင်းပရန ်��န�်ကား
လာရာ ၎င်းေတ�ဆုံပဲွများတွင်   ြပည်သူ�ှင့် တိုက်�ုိက် ထိေတ�ဆက်ဆံ၍ လူထုသေဘာထားကုိ ရယူရန်
�ကိ�းပမ်းလာပါသည်။ ထုိက့ဲသိ�  လူထု�ှင့် တိုက်�ုိက် ထိေတ�ဆက်ဆံရန ် �ကိ�းပမ်းမ�များအရ ေကာ်မတီ
သည် တြဖည်းြဖည်း�ှင့် ြပည်သူကုိ ပုိ၍ဗဟိုြပ�လာသည်ဟု အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိ�ိုင်ပါသည်။ ထိ�အြပင် အစုိးရ
သည် လည်း ဗျ��ုိကေရစီယ��ရားအေနြဖင့် သတင်းအချက်အလက်၏ အေရးပါမ�ကုိ ေကာင်းစွာ သိ�ိှလာ

(၁ .၃) ေကာ်မတီ စီမံကိနး်ေရးဆဲွပုံ
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ေန�ပီး ြပည်သူမှေပးေသာ အချက်အလက်များအား တနဖုိ်းထားလာသည်ကုိ ေတ�ရပါသည်။

အများြပည်သူထံမှ တိုက်�ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ရယူလာေသာ
စီမံကိနး်များအြပင် အစုိးရဌာနဆုိင်ရာ�ုံးများမှ တင်သွင်းေသာ စီမံကိနး်များလည်း�ိှသည်။ �မိ�နယ်
စည်ပင် သာယာေရးေကာ်မတီမှ ၎င်းတိ�  ေဆွးေ�းွည�ိ�ှ�ိင်း�ပီးေသာ စီမံကိနး်များအား စည်ပင်သာယာေရး
ဥက� ဌမှ တဆင့်လည်းေကာင်း၊ အြခားေသာဝန�်ကီးဌာနများကလည်း ၎င်းတိ�သက်ဆုိင်ရာဌာန၏
လမ်း��နခ်ျက် �ှင့်အညီ ေရးဆဲွထားေသာ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်များကုိလည်းေကာင်း အစည်းအေဝး
တွင် အသီးသီး တင်ြပပါသည်။ မှတ်သားစရာမှာ ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီးတွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးေကာ်မတီများဆီသိ�  တင်သွင်းေသာ စီမံကိနး်ေတာ်ေတာ်များ
(၇၀ရာခုိင်�ှ�နး်ေကျာ်)မှာ �မိ�နယ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီမှ ေရးဆဲွတင်သွင်းေသာ စီမံကိနး်များ ြဖစ်
ပါသည်။ �မိ�နယ်အချ�ိတွင် သက်ဆုိင်ရာဌာနများသည် ၎င်းတိ�၏ စီမံကိနး် အဆုိြပ�လ�ာကုိ စီမံကိနး်
ေကာ်မတီ၌ အချက်အလက် ေဝမ�သည့်ပုံစံ�ှင့် အတည်ြပ�ချက်အတွက်သာ တင်သွင်း�ကသြဖင့်
ေကာ်မတီမှာ အဆုိြပ�လ�ာများကုိ ြပနလ်ည် စိစစ်သုံးသပ်ြခင်းအား အနည်းအကျ�်းသာ လုပ်ေဆာင်
ပါသည်။ အချ�ိေသာ �မိ�နယ်များတွင်မူ စီမံကိနး်ေကာ်မတီသည် ေဆွးေ�းွသုံးသပ်မ�များကုိ အထူးသြဖင့်
ဦးစားေပးစီမံကိနး်များ ေရွးချယ်သတ်မှတ်သည့် အချနိတ်ွင်  ေြခေြခြမစ်ြမစ် လုပ်ေဆာင်�ိုင်သည်။

ပုံ (၁.၃) စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များအား �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီတွင် ပုံေဖာ်ပုံ အဆင့်ဆင့်
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ဘတ်ဂျက် မူ�ကမ်းေရးဆဲွရသည့်ကာလ နးီကပ်လာသည့်အခါ ပုိမုိအားစုိက်ထုတ်ြခင်းြဖင့် လုပ်ငနး်ည�ိ�ှ�ိင်း
အစည်းအေဝးများတွင် စီမံကိနး်အစီအစ�်များကုိ တစ်�ှစ်ပတ်လံးု ပုံမှနေ်ဖာ်ထုတ်�ကသည်။ စီမံကိနး်များ
တင်ြပရသည့် ကာလေရာက်သည့်အခါ ေကာ်မတီတွင်း အစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက်အရ ၎င်းစီမံကိနး်များ
ကုိ (က)အဆင့်၊ (ခ)အဆင့်�ှင့် (ဂ)အဆင့် သတ်မှတ်လျက် ခ�ုိင်အဆင့် စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီသိ�  ပိ� ေဆာင်ပါသည်။ (က)အဆင့် ဦးစားေပးအဆုိြပ�လ�ာများသည်
အထက်အဆင့်မှ အတည်ြပ�ချက်ရရန ်အခွင့်အလမ်းများသြဖင့် ၎င်းတိ� ကုိ �မိ�နယ်အတွက်လျာထားသည့်
ဘတ်ဂျတ်ပမာဏ�ှင့် ကုိက်ညီေအာင်တင်ြပပါသည်။ (ခ)အဆင့်�ှင့် (ဂ)အဆင့် ဦးစားေပးများကုိမူ စီမံကိနး်
များမလုပ်ြဖစ်သြဖင့် �မိ�နယ်များ၏ ပုိေငွများြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ိုင်ငံေတာ်၏ �ိုင်ငံြခားေချးေငွများ
ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ RE (Revised Estimates) ဘတ်ဂျက်မှ ပုိေငွများ သိ� မဟုတ် Revise and Surrender

(RNS) ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်မည်ဟု ေမ�ာ်မှနး်ချက်ြဖင့်တင်ြပပါသည်။
ဦးစားေပးနမ့်ိေသာ စီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာများသည် ရနပုံ်ေငွရ�ိှ�ိုင်ရန ်အခွင့်အလမ်းနည်းသည်ဟု ယူဆချက်
ြဖင့် အဆုိြပ�လ�ာ အများအြပားကုိ ပထမဦးစားေပးတွင်သာ အဆင့်သတ်မှတ်�ကေလ့�ိှသည် (Batcheler,

2019)။

ဦးစားေပးစီမံကိနး်များ ေရွးချယ်ရာတွင် အသုံးြပ�ေသာ တရားဝင်စံ�ှ�နး်မ�ိှပဲ လိုအပ်ချက်�ှင့် အေရးပါမ�ကုိ
ေယဘူယျ အေြခခံ၍ အဆင့်သတ်မှတ်ပါသည်။ အြမင်ြဖင့် ပူးေပါင်းေဆွးေ�းွ�ပီး ေရွးချယ်�က ပါသည်။
သိ� ရာတွင် ဌာနတစ်ခု၏မူဝါဒ�ှင့် စံ�ှ�နး်ကုိ အြခားဌာနက မသိ�ိုင်သြဖင့် သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၏ တင်ြပ
ချက်အေပ�မူတည်၍ ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များ၊ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် အြခားတက်ေရာက် လာ
သူများက ေဆွးေ�းွ�ကပါသည်။ ဌာနအချ�ိတွင် ဦးစားေပးများကုိ ကုိယ်ပုိင်စံ�ှ�နး်များြဖင့် (ဥပမာ- ေနစ့�် ပ�
မ်းမ�ယာ�်သွားလာမ� အချက်အလက်ြဖင့် လမ်းများကုိ �ှ�နး်သတ်မှတ်ြခင်းမျ�ိး၊ အေြခခံပညာ ေကျာင်းများ
ကုိ လက်�ိှတွင် အ��ရာယ်�ိှ /မ�ိှ၊ ေကျာင်းသူေကျာင်းသားဦးေရ�ှင့် ေကျာင်း၏ပုံရိပ် စသည့် စံ�ှ�နး်(၃)ခု
ြဖင့်)  ေရွးချယ်�ကပါသည်။ ဦးစားေပးေရွးချယ်ရာတွင် မဲခဲွဆုံးြဖတ်ြခင်း သိ� မဟုတ် မဲခဲွ ဆုံးြဖတ်လ�င် မဲေပး
�ိုင်ေသာ အခွင့်အာဏာ�ိှသည့် ပုဂ�ိ�လ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားြခင်း မ�ိှေ�ကာင်း သိ�ိှရပါသည်။ တစ်ချနိတ်ည်း
တွင် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ ေဆွးေ�းွချက်များသည် ြပည်သူကုိ ကုိယ်စားြပ�ပါသြဖင့် ပုိမုိအေလး
အနက်ထားရပါသည် ဆုိသည့် သေဘာထားကုိ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် များ�ှင့် ေကာ်မတီဥက� ဌကပါ
လက်ခံထားသည်ကုိလည်း ေတ�ရပါသည် (Shotton et al., 2018)။

USDP အစုိးရသက်တမ်းတွင် �ှစ် ၂ဝ ေရ�ှည်အမျ�ိးသားဘက်စုံ ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ�စီမံကိနး် (၂ဝ၁၁-

၂ဝ၃ဝ)ကုိ ြပင်ဆင်ခ့ဲ�ပီး ၎င်းမှ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်�ှင့် ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့် �ှစ်ဆင့်လံးုတွင်
ေရးဆဲွရသည့် ၅�ှစ်တာ ကာလတို ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး စီမံကိနး်များ၊ ၎င်းကာလတိုစီမံကိနး်များမှတစ်ဖန ်ြပည်နယ်�ှင့်
တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့် အစုိးရများ၊ဌာနဆုိင်ရာများ�ှင့် �မိ�နယ်တစ်�မိ�နယ်စီ အတွက် �ှစ်စ�် ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး
စီမံကိနး်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲ�ကရပါသည် (Shotton et al., 2018)။ သိ� ရာတွင် စီမံကိနး်ဦးစီးဌာနမှ
အရာ�ိှများက ထုိစီမံကိနး်များသည် ေခတ်ေနာက်ကျေနေ�ကာင်း (လက်�ိှလိုအပ်ချက် များြဖင့် ကုိက်ညီမ�မ
�ိှေတာေ့�ကာင်း)၊ အထူးသြဖင့် အထက်မှေအာက်ေြခသိ�  ချ�်းကပ်ပုံစံြဖင့် ြပင်ဆင်ထားြခင်း ြဖစ်သည့်
အြပင် �ှစ်စ�်စီမံကိနး်များကုိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် ၎င်းတိ�၏အခနး်က�မှာ အနည်းငယ်သာ�ိှသည်ဟု
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ဆုိပါသည် (Batcheler, 2018)။ NLD အစုိးရလက်ထက်တွင် ေကာ်မတီမှ ပါဝင်ေရးဆဲွေနေသာ ေဒသ��ရ
စီမံကိနး်များတွင် �ှစ်စ�်စီမံကိနး်သာ�ိှ�ပီး က�အလိုက် စီမံကိနး်များတွင် �ှစ်�ှည်၊ �ှစ်လတ်�ှင့် �ှစ်တို
စီမံကိနး်များ ပါ�ိှပါသည်။ �ှစ်�ှည်စီမံကိနး်ဟုဆုိေသာ်လည်း �မိ�နယ်အေန�ှင့် ၂၀၂၀အထိ ၅�ှစ်စာစီမံ
ကိနး်သာ�ိှပါသည်။ ဌာနဆုိင်ရာများတွင်သာ ၁၀�ှစ်၊ ၁၅�ှစ်၊ အ�ှစ်၂၀ �ှင့် ၃၀ စာ စီမံကိနး်များ �ိှ�ိုင်
ပါသည်။

ယခု သုေတသနြပ� ေလ့လာထားေသာ�မိ�နယ်များတွင် စုိက်ပျ�ိးေရးလုပ်ငနး်ေရာ၊ စက်မ�လုပ်ငနး်ပါ မ�ိှ
သြဖင့် ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးလုပ်ငနး်များအတွက်သာ စီမံကိနး်များေရးဆဲွေလ့�ိှသည်။ လမ်း၊ ေရေြမာင်း၊ ေြမထိနး်
နရံံ၊ ေနာက်ေဖးလမ်း�ကားမှ ေရပုိက်များလဲြခင်း၊ ေရသန ့ေ်ရတွင်းတးူြခင်း၊ ေကျာင်း�ှင့် ဌာနဆုိင်ရာ
အေဆာက်အဦးများြပ�ြပင်ြခင်း�ှင့် အသစ်ေဆာက်ြခင်း၊ ကျနး်မာေရး၊ ေဒသ��ရ၊ လ�ပ်စစ်တိ� �ှင့်
သက်ဆုိင်ေသာ စီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာများကုိ အများဆုံး ေရးဆဲွတင်ြပေလ့�ိှသည်။ ၎င်းအနက် ေအာင်ြမင်
ေလ့�ိှေသာစီမံကိနး်များမှာ လမ်း၊ တံတား၊ ေရေြမာင်း၊  လ�ပ်စစ်၊ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး တိ� �ြဖစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ခု�ှစ် ဩဂုတ်လတွင် ထုတ်ြပနထ်ားသည့် အချက် ၁၂ ချက်ပါ စီးပွားေရးမူဝါဒ�ှင့်အညီ NLD

အစုိးရေခါင်းေဆာင်ေသာ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရများသည် ေဒသ��ရ ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ�
အတွက် အေြခခံအေဆာက်အအံုပုိင်းကုိ ဦးစားေပးသည့် မူဝါဒများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ေန �ကသည်ဟု ဆုိ�ိုင်ပါသည် (Batcheler, 2018)။

သက်ဆုိင်ရာဌာနမှ တင်လာသည့်စီမံကိနး်များ�ှင့် ြပည်သူလူထုမှ တိုက်�ုိက် သိ� မဟုတ် တစ်ဆင့် တင်လာ
သည့်စီမံကိနး်များ ထပ်ေနသည့်အခါ အစည်းအေဝး၌ ဖျက်ချေလ့�ိှသည်။ အကယ်၍ တင်ြပထားေသာ
စီမံကိနး်�ှင့် အစုိးရကချေပးေသာ စီမံကိနး်တိ�  လွဲေနလ�င် ေခါင်းစ�်ေြပာင်းြခင်း သိ� မဟုတ် ေကာ်မတီအဖ�ဲ
အေန�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များက သီးြခားအေနနဲ�ှ့င့် ေသာ်လည်းေကာင်း
ထပ်မံေတာင်းဆုိြခင်းမျ�ိး လုပ်�ိုင်ပါသည်။ ေလ့လာခ့ဲေသာ �မိ�နယ်များ၏ ေတ��ိှချက် အရ ေခါင်းစ�်
ေြပာင်းြခင်းဆုိသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုက အတည်ြပ��ပီးေသာ ဘတ်ဂျက်ပမာဏေအာက်တွင် တင်လိုက်
သည့်စီမံကိနး်�ှင့် ကျလာသည့်စီမံကိနး်များ ပမာဏတူေနလ�င် ကျလာသည့်စီမံကိနး်ေခါင်းစ�်ကုိ တင်
လိုက်သည့်စီမံကိနး်�ှင့် ေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်သည်။ ဥပမာ - သိနး်တစ်ေထာင် ကုနက်ျမည့် စီမံကိနး်ကုိ
အြခား သိနး်တစ်ေထာင် ကုနက်ျမည့် စီမံကိနး်�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သိနး် ၁၀၀ ကုနက်ျမည့် စီမံကိနး်
(၁၀)ခု�ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း လဲ�ိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကုိ ြပည်သ�ေငွစာရင်းဌာန၊ စီမံဘ�ာ စသည်တိ�
က ြပ�လုပ်ေပးပါသည်။
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စီမံကိနး်များ တင်ြပရာတွင် ကုနက်ျစရိတ်ကုိပါ အစအဆုံး တွက်ချက်�ပီး စီမံကိနး်တစ်ရပ်၏ အချင်းအရာ
အြပည့်အစုံြဖင့် တင်ြပရပါသည်။ ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ေဒသ��ရဖ�ံ ��ဖိ�းေရး စီမံကိနး်များအတွက်
စည်ပင်သာယာေရးအဖ�ဲက တွက်ချက်ေပးြခင်းြဖစ်�ပီး ဝန�်ကီးဌာနများအလိုက် တင်ြပသည့် စီမံကိနး်များ
ကုိ သက်ဆုိင်ရာ ဝန�်ကီးဌာနများက တွက်ချက်တင်ြပပါသည်။ ၂ဝ၁၆ မှ ၂ဝ၁၇ ခု�ှစ်အထိ ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်မှေန၍ ြပည်နယ်များ/တိုင်းေဒသ�ကီးများသိ�  လ�ဲအပ်မည့် ေထာက်ပ့ံေငွ ပမာဏကုိ လုပ်ငနး်စ�်
အေစာပုိင်းတွင် စတင်အသိေပးလာခ့ဲသည်။ ယခင်ကမူ အထက်မှ ဘတ်ဂျက် ကန ့သ်တ်ေပးမထား
သည့်အတွက် ဦးစားေပး မဟုတ်ေသာ ဘတ်ဂျက်ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြပည်ေထာင်စု အဆင့်သိ�  တင်သွင်း
�ကသည်။ ယခုက့ဲသိ�  ေြပာင်းလဲမ�ေ�ကာင့် လက်ေတ��ှင့် ပုိမုိနးီစပ်သည့် စီမံကိနး် ခန ့မှ်နး်ချက်များကုိ ေစာ
စီးစွာ ြပ�လုပ်လာ�ိုင်�ကသည် (Batcheler, 2018)။ ယခုေြပာင်းလဲမ��ှင့် ပတ်သက်၍ ကဲွြပားေသာ
အြမင်(၂)ခုကုိ ေလ့လာေတ��ိှခ့ဲရပါသည်။ 

ပထမေြဖဆုိချက်မှာ �ိုင်ငံေတာ်အဆင့် စီမံကိနး် ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီက
ဘတ်ဂျက်ခန ့မှ်နး်လျာထားချက်ကုိ အရိပ်အ�မက်ေပး ပါသည်ဟု သိရ�ပီး ဒုတိယေြဖဆုိချက်မှာမူ ထုိကဲသိ�
အရိပ်အ�မက်မျ�ိး မ�ကားဖူးဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဒုတိယအေြဖသည် ပုိများများေတာင်း�ိုင်သည့်
�မိ�နယ်များက ဘတ်ဂျက်ပုိရသည့် အေြခအေန ကုိ ဖနတီ်းေပးေနပါသည်။ ဌာနများ အေနြဖင့် လာမည့်�ှစ်
အတွက် ရ�ိှမည့် ဘတ်ဂျက်ခန ့မှ်နး်ေြခကုိ မသိ�ိှရြခင်း၏ တစိတ်တပုိင်းရလဒ်အေန�ှင့် အမှနတ်ကယ်
ရနပုံ်ေငွရ�ိှ�ိုင်သည့် အဆုိြပ�လ�ာ အေရအတွက်ကုိ တင်ြပြခင်းမှာ �ှား�ှားပါးပါး ြဖစ်ေစ�ပီး အဆုိတင်
သွင်းလာသည့် စီမံကိနး်များ အားလံးုနးီပါးကုိ အထက်အဆင့်သိ�  တင်ြပြခင်းမျ�ိး ြဖစ်တတ်ပါသည်
(Batcheler, 2019)။ ထုိစီမံကိနး် များစွာထဲမှ အနည်းငယ်သာ ြပနက်ျသည့်အခါ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်
များ�ှင့် ေကာ်မတီအဖ�ဲတိ�အ�ကား အြငင်းပွားမ�များ �ိှတတ်�ပီး ြပည်သူများအေနြဖင့်လည်း စီမံကိနး်
ေကာ်မတီ�ှင့် ေအာက်ေြခမှအထက် စီမံကိနး်ေရးဆဲွသည့်ြဖစ်စ�်များအေပ�တွင် ယုံ�ကည်မ� ေလျာန့ည်းေစ
�ိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ေကာ်မတီ တည်�ိှမ��ှင့် ေကာ်မတီအစည်းအေဝးများသည် ဟနြ်ပသာသာ
သေဘာမျ�ိးြဖစ်ေစပါသည်။ ဘ�ာေငွ လျာထားသတ်မှတ်ချက်ကုိ မသိ�ိှေသာေ�ကာင့် ဦးစားေပး
သတ်မှတ်ြခင်း နည်းပါး�ပီး �မိ�နယ်အရာ�ိှအများစု က စီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာ များများတင်ပါက ရနပုံ်ေငွ
များများ ရ�ိှသည်ဟု ၎င်းတိ�၏အြမင်အား ေြပာ�ကားခ့ဲ �ကသည် (Batcheler, 2019)။ 

�ှစ်စ�်စီမံကိနး်ေရးဆဲွမ� လုပ်ငနး်စ�်သည် ြပည်ေထာင်စုအဆင့် စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရးဦးစီးဌာနမှ ဌာနဆုိင်ရာ
များ�ှင့် ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရများသိ�  လာမည့် ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက် စီမံကိနး်�ှင့် 

(၁.၄) စီမံကိနး်များအတွက် ဘတ်ဂျက်အဆုိြပ�ပုံ
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ဘတ်ဂျက် ေရးဆဲွေရးလုပ်ငနး်များ စတင်ရန ် ��န�်ကားချက်�ှင့် နဒိါနး်ပျ�ိးသည် (Batcheler, 2019)။
ထိ� ေနာက် �မိ�နယ်�ှင့် ခ�ုိင်�ုံးများအား ယခု�ှစ်အတွက် စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွရန ်အေ�ကာင်းမ
�ကားမီ ယခင်�ှစ် စီမံကိနး်�ပီးစီးမ��ှင့် တိးုတက်မ�ကုိ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
ဦးစီးဌာနများမှ စိစစ်ပါသည် (Batcheler, 2018)။ ဌာနဆုိင်ရာတစ်ခုချင်းစီကမူ စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
ဦးစီးဌာနမှ ��န�်ကားချက် မထုတ်ြပနမီ်ကတည်းက ေနာင်လာမည့် ဘ�ာေရး�ှစ်အတွက် သာမန�ှ်င့် ေငွ
လံးုေငွရင်း အသုံးစရိတ်များကုိ စီစ�်ေရးဆဲွရန ်��န�်ကားချက်များ ရ�ိှ�ပီးြဖစ်ပါသည် (Batcheler, 2019)။
ေအာက်ေြခမှအထက်သိ�  စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စ�်သည် ေငွလံးုေငွရင်းဘတ်ဂျက်ေအာက်�ိှ ရင်း�ှးီြမ�ပ်�ှံ
မ�များ (ဥပမာ-လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ေကျာင်းအသစ်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများ�ှင့် လ�ပ်စစ်ဓါတ်အား
လိုင်းက့ဲသိ�  ေဒသတွင်း အေြခခံအေဆာက်အအံုများ အတွက် ရင်း�ှးီြမ�ပ်�ှြံခင်း) �ှင့်သာ �ကီးမားစွာ ဆက်
စပ်လ�က် �ိှေနသည်။ သာမနဘ်တ်ဂျက်ြဖစ်ေသာ ဝနထ်မ်းလစာ �ှင့် လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� ကုနက်ျစရိတ်
များကုိ လက်�ိှ ဝနထ်မ်းဆုိင်ရာ အစီအမံ၊ ဝန�်ကီးဌာ၏ မူဝါဒ�ှင့် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ၊ ယခင်က
ကုနက်ျခ့ဲဖူးေသာ သမုိင်းေ�ကာင်းအရသာ ဆုံးြဖတ်ေနသည်ဟု မှတ်သားရပါသည်။ 

၂ဝ၁၈ ခု�ှစ်တွင် ဘ�ာ�ှစ်ကုိ ဧ�ပီလ-မတ်လ မှ ေအာက်တိုဘာလ-စက်တင်ဘာလသိ�  ေြပာင်းေရ� � ခ့ဲ
ပါသည်။ ဤက့ဲသိ� ေြပာင်းရေရ� �ရြခင်းမှာ ပွင့်လင်းရာသီ (�ိုဝင်ဘာ မှ ေမ) အတွင်း တည်ေဆာက်ေရး
လုပ်ငနး်များ�ှင့် ဝယ်ယူေရး လုပ်ငနး်များအား ထိေရာက်စွာအေကာင်ထည်ေဖာ်�ိုင်ရနြ်ဖစ်သည်။ ယင်း
က့ဲသိ� ေြပာင်းလဲမ�ေ�ကာင့် ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ�ာ�ှစ် မစတင်မီ ၂ဝ၁၈ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၁ ရက်ေန ့ မှ ၂ဝ၁၈ ခု�ှစ်
စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်ေနအ့တွင်း �ကားကာလကုိ ေြခာက်လဘတ်ဂျက်ြဖစ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  ယင်း
က့ဲသိ�  ဘ�ာေရး�ှစ် အေြပာင်းအလဲ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေတ�ဆုံေမးြမနး်ချက်များအရ အင်တာဗျ�းေြဖဆုိ
သူအများစုတွင် မတူထူးြခားေသာ အြမင်မျ�ိး မေတ�ရပါ။ သိ� ေသာ် ထူးြခားေသာ ေြဖဆုိချက် �ှစ်ခုကုိ
ေဖာ်ြပလိုပါသည်။ 

ပထမတစ်ချက်မှာ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ယခင်ဘ�ာေရး�ှစ် သတ်မှတ်ချက်သည် ကုိလိုနေီခတ် ကတည်းက
ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ စုိက်ပျ�ိးေရးရာသီ�ှင့် ချနိည်�ိ�ပီး �ဗိတိသ�အစုိးရက သတ်မှတ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ယခုက့ဲသိ�  ေြပာင်းလဲြခင်းသည် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးရာသီချနိဇ်ယား�ှင့် ကုိက်ညီမ�မ�ိှေ�ကာင်း ေြဖဆုိ
ချက် ြဖစ်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ချက်မှာ ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏ ဘ�ာေရး�ှစ်တ�ှစ်တွင် ေနာက်ဆုံးသုံးလ၌ ဘ�ာ
ေငွများ စုြပံ�အသုံးြပ�ေလ့ �ိှပါသည်။ များေသာအားြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး်များတွင် ေဆာက်လုပ်
ေရးလုပ်ငနး်များ၏ စက်ယ��ရားများ ငှားယူအသုံးြပ�ရမ�ေ�ကာင့် အလွနအ်မင်း ေနာက်ကျစွာ
ဘ�ာေရး�ှစ်၏ ေနာက်ဆုံးသုံးလကုိ အလ�င်စလို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရေလ့ �ိှပါသည်။ ယခု
ေြပာင်းလဲလိုက်ေသာ ဘ�ာေရး�ှစ်သစ်တွင် ဘ�ာေရး�ှစ်၏ ေနာက်ဆုံးေလးလပတ်မှာ မုိးတွင်းကာလ
ြဖစ်ေနသည့်အတွက် အြပင်ထွက်၍ လုပ်ရေသာ အလုပ်အား မုိးတွင်းတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေန�ကရ
�ပီး ေြခာက်ေသ�ေသာ ပွင့်လင်းရာသီတွင် �ုံးတွင်း၌ တင်ဒါေခ�ယူြခင်း၊ တင်ဒါစိစစ်ြခင်း�ှင့် စီမံကိနး်ေရးဆဲွ
ြခင်း အစ�ိှေသာ အလုပ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသြဖင့် အချနိက်ာလ�ှင့် အလုပ်အမျ�ိးအစား
သည် ဖီလာဆန ့က်ျင်ေနေ�ကာင်း ေြဖဆုိပါသည်။
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စီမံကိနး်ရေငွအား �ှင်းလင်းရာတွင် ြပည်ေထာင်စုဘက်ဂျက်မှ ကျခံသုံးစဲွမည့် စီမံကိနး်များ�ှင့် ြပည်နယ်
�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးဘက်ဂျက်မှ ကျခံသုံးစဲွမည့် စီမံကိနး်များ ဟူ၍ �ှစ်စ�် ရေငွပုံစံ �ှစ်မျ�ိး�ိှပါသည်။ ထုိသိ�
ခဲွြခားမ�မှာ ၂၀၀၈ �ိုင်ငံေတာ်ဖ�ဲစည်းပုံ အေြခခံဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၉၆၊ ပုဒ်မ ၁၈၈၊ ၎င်းတိ�၏ ေနာက်ဆက်တွဲ
ဇယားများြဖစ်သည့် ဇယား(၁)၊ ဇယား(၂) တိ� �ှင့်အညီ ြဖစ်ပါသည်။ ဇယား(၂)�ှင့် ဆုိင်သည့်ကိစ�များအား
တိုင်းေဒသ�ကီးဘတ်ဂျက်�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါသည်။ ေကာ်မတီက ေရးဆဲွသည့် စီမံကိနး်အများစု
ကုိ အ�ကိမ်ေရအားြဖင့် ရနကု်နတိ်ုင်းေဒသ�ကီးဘတ်ဂျက်မှ ကျခံသည်မှာ ပုိများ�ပီး၊ ပမာဏအားြဖင့်
ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်မှ ကျခံသည်မှာပုိများပါသည်။ သတိြပ�စရာမှာ ထုိဘတ်ဂျက် �ှစ်မျ�ိးလံးုသည်
မဲဆ��နယ်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငွ�ှင့် မသက်ဆုိင်ပါ။ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငွဆုိသည်မှာ �မိ�နယ်အဆင့်အုပ်ချ�ပ်ေရး
အဖ�ဲများအား ကုိယ်ပုိင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်ေပးထားသည့် ေမာ်ဒယ်ပုံစံတစ်ခုြဖစ်သည် (ယင်းရနပုံ်ေငွအေ�ကာင်းကုိ
အခနး် (၁.၆)တွင် အေသးစိတ်ေလ့လာ�ိုင်ပါသည်)။

ပုံ (၁.၄.၁) �မိ�နယ်စီမံကိနး် ေကာ်မတီမှ ေရးဆဲွေသာ စီမံကိနး်များ၏ �ှစ်စ�် တရားဝင်
စီမံကိနး်ရေငွပုံစံများ
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ပုံ (၁.၄.၂) ေအာက်မှအထက်သိ�  စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
လုပ်ငနး်စ�်

ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းြခင်း လုပ်ငနး်စ�်�ှင့်
ြပည်ေထာင်စု စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းြခင်း လုပ်ငနး်စ�်တိ�၏ ေ�ှ�ပုိင်း
အဆင့်များမှာ များစွာတူညီ�ကသည်။ ပထမဦးစွာ �မိ�နယ်ေကာ်မတီသည် �မိ�နယ်အဆင့်မှ အဆုိြပ�ချက်
များကုိ ခ�ုိင်အဆင့်ဌာနများသိ�  တင်ြပရသည်။ ထုိအဆုိြပ�ချက်များကုိ ခ�ုိင်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်ထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီ�ှင့် ခ�ုိင်�ုံးများ ပူးေပါင်းကာ မှတ်ချက်အနည်းငယ်ေပး�ုံသာ
ေဆာင်ရွက် သည်။ ခ�ုိင်အဆင့်တွင် အဆုိြပ�ချက်အသစ်များ ထည့်သွင်းြခင်း နည်းပါးပါသည်။ ထိ� ေနာက်
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ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့် ဌာနများသည် ေအာက်ေြခမှ တင်ြပလာသည့် အဆုိြပ�ချက်များကုိ
စိစစ်စုစည်း�ပီး အဆုိြပ�ချက် အသစ်များလည်း ထည့်သွင်းေရးဆဲွပါသည်။ ယင်းအဆင့်မှစ�ပီး
ြပည်ေထာင်စု အဆင့်�ှင့် ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့်ဟူ၍ �ှစ်ခုကဲွသွား�ပီး စီမံကိနး်�ှင့်ဘတ်ဂျက်
ေရးဆဲွရသည့် လုပ်ငနး်စ�်ကုိ သီးြခား ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်�ကပါသည် (Batcheler, 2018)။

ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးရနပုံ်ေငွြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စီမံကိနး်များအတွက် အဆုိြပ�လ�ာကုိ
(ေငွလံးုေငွရင်း ဘတ်ဂျက်အတွက်) ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး စီမံကိနး်ဦးစီးဌာန�ှင့် (ေငွလံးု ေငွရင်း�ှင့်
သာမနဘ်တ်ဂျက်�ှစ်ခုေပါင်းအတွက်) ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အရအသုံး ခန ့မှ်နး်ေငွစာရင်း ဦးစီးဌာန
များသိ�  ၎င်းတိ�၏စစ်ေဆးမ�များ�ှင့် ည�ိ�ှ�ိင်းမ�များအတွက် တင်သွင်း�ကပါသည်။ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ
�ကီး စီမံကိနး်၊ ဘ�ာေရး�ှင့် စက်မ�ဝန�်ကီး ဦးေဆာင်ေသာ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့် စီမံကိနး်
ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီသည် ထုိ စီမံကိနး် အဆုိြပ�ချက်များကုိ အရအသုံး
ခန ့မှ်နး်ေငွစာရင်း ဦးစီးဌာနသိ�  မတင်သွင်းမီ စစ်ေဆးအတည်ြပ�ချက်များ ြပ�လုပ်ပါသည်။ ြပည်နယ်/တိုင်း
ေဒသ�ကီး ရသုံးခန ့မှ်နး်ေြခ ��န�်ကားေရးမ�းသည် �ှစ်စ�် အခွနေ်တာ်များ (ကုိယ်ပုိင်ဝင်ေငွ�ှင့် လ�ဲေြပာင်း
ေငွ)�ှင့် အသုံးစရိတ်များ (သာမန�ှ်င့် ေငွလံးုေငွရင်း) အပါအဝင် ဘတ်ဂျက် ခန ့မှ်နး်ချက်များ ေရးဆဲွ
ရာတွင် စီမံကိနး်�ှင့် ဘ�ာေရးဝန�်ကီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေယဘုယျ အစုိးရ မူဝါဒပုိင်း
ဦးစားေပးကိစ�ရပ်များ�ှင့် ကုိက်ညီရန ် စီမံခန ့�်ခဲွရပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ခန ့မှ်နး်ချက်ကုိ အေချာသတ်
အတည်ြပ��ပီးသည်�ှင့် တစ်�ပိ�င်နက် �ှစ်စ�် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး အရအသုံးဆုိင်ရာ ဥပေဒ�ှင့် ကုိက်
ညီမ��ိှရမည်ြဖစ်သည်။ စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ကုိ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး စီမံကိနး် ေကာ်မ�ှင်က
ဦးစွာ စစ်ေဆး�ပီးေနာက် ဘတ်ဂျက်များကုိ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ်များ�ှင့် အစုိးရများမှ
စစ်ေဆး�ပီး ြပင်ဆင်စရာ�ိှသည်များကုိ ြပင်ဆင်ပါသည် (Batcheler, 2018)။ 

ဘတ်ဂျက်များ စစ်ေဆးပုံ�ှင့် မှတ်ချက်ေပးပုံတိ� မှာ လ�တ်ေတာ်တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် ကွာြခားသည်။ အချ�ိ
ေသာ ြပည်နယ်များ/တိုင်းေဒသ�ကီးများတွင် ြပည်သ�ေငွစာရင်းေကာ်မတီ သိ� မဟုတ် ေဒသ��ရစီမံကိနး်�ှင့်
ဘ�ာေငွအရအသုံးဆုိင်ရာစိစစ်ေရးေကာ်မတီမှ လုပ်ငနး်စ�်တစ်ခုလံးုကုိ ဦးေဆာင်�ပီး ဒိုင်ခံေဆာင်ရွက်
သည်။ အချ�ိေသာ ြပည်နယ်/ တိုင်းေဒသ�ကီးများတွင်မူ ြပည်သ�ေငွစာရင်းေကာ်မတီသည် ည�ိ�ှ�ိင်းေရး
လုပ်ငနး်မ�သာ ေဆာင်ရွက်�ပီး လ�တ်ေတာ်အမတ်များ အားလံးုကသာ ကုိယ်စားြပ��မိ�နယ် တစ်ခုချင်းစီ
အလိုက် ဘတ်ဂျက်�ှင့် ေလ�ာက်လ�ာ များ စစ်ေဆးသည့်လုပ်ငနး်ကုိ ေဆာင်ရွက်သည်။ ြပည်နယ်/တိုင်း
ေဒသ�ကီး အစုိးရများ�ှင့် လ�တ်ေတာ်များမှ ဘတ်ဂျက်ကုိ လက်ခံအတည်ြပ�လိုက်သည်�ှင့် ၎င်းအား
ြပည်ေထာင်စုဘ�ာေရးေကာ်မ�ှင်�ှင့် အမျ�ိးသား စီမံကိနး်ေကာ်မ�ှင်�ှစ်ခုလံးုမှ စစ်ေဆး အတည်ြပ�မ�
များ ြပ�လုပ်�ကသည်။ ြပည်ေထာင်စု အရအသုံး ခန ့မှ်နး် စာရင်းဆုိင်ရာဥပေဒ ြပ�ာနး်�ပီးသည်�ှင့်
ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရများမှေန၍ ြပည်နယ်/တိုင်း ေဒသ�ကီး ဘတ်ဂျက်�ှင့်စီမံကိနး်ဥပေဒမူ
�ကမ်းများကုိ ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး လ�တ်ေတာ်များတွင် အတည်ြပ�ရန�ှ်င့် ေဆွးေ�းွရန ်တင်သွင်း�ပီး
ေနာက် ဥပေဒများကုိ ဝန�်ကီးချ�ပ်များမှ လက်မှတ်ေရးထုိး �ကသည် (Batcheler, 2018)။
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ပုံ (၁.၄.၃) ြပည်နယ်�ှင့် တုိင်းေဒသ�ကီး ဘတ်ဂျက်မှ ကျခံမည့် စီမံကိနး်များအတွက်
စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရး ြပက�ဒိန်
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ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး ဦးစီးဌာနများမှ စိစစ်�ပီးသည်�ှင့် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရမှ ကျခံမည့် စီမံကိနး်
များအတွက် အဆုိြပ�လ�ာများကုိ ယင်း ဦးစီးဌာနတစ်ခုချင်းစီသည် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး စီမံကိနး်
ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီများကုိ ေကျာ်ကာ သက်ဆုိင်ရာ ဝန�်ကီးဌာနများ သိ�
သာ တိုက်�ုိက် တင်သွင်း�ကေတာသ့ည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်သိ�  တင်သွင်းြခင်းမြပ�ေသးမီတွင် ြပည်နယ်
�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးဝန�်ကီးအဖ�ဲမှ မှတ်ချက်များ�ှင့် ေဆွးေ�းွအ�ကံေပးချက်များ ရယူရန ်ေလ�ာက်လ�ာအား
ဝန�်ကီးအဖ�ဲ ��ကားတွင် မ�ေဝေပးပါသည်။ ဦးစီးဌာန ��န�်ကားေရးမ�းများ�ှင့် ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီး
ဝန�်ကီးများက ဘတ်ဂျက်များ စစ်ေဆးေပးရန�ှ်င့် အ�ကံြပ�ချက်၊ ြပင်ဆင်ချက်များ ြပ�လုပ်ရန်
အခွင့်အေရးများ �ှာေဖွေလ့�ိှ�ကသည်။ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီး ဦးစီးဌာနများမှ တင်သွင်းလာသည့်
ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြပည်ေထာင်စု ဝန�်ကီးဌာန တစ်ခုချင်းစီသည် ကုိယ်ပုိင် ကျင့်ထုံးသတ်မှတ်ချက်များ
�ှင့်အညီ စစ်ေဆး�ပီး နဂုိအဆုိြပ�ထားသည့် စာရင်းမှ အေြမာက်အြမားကုိ ေလ�ာခ့ျ�ပီးသား အဆုံးသတ်
အတည်ြပ�ချက်များ ထုတ်ြပနေ်ပးသည်။ ထိ� ေနာက် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ကုိ တင်သွင်းြခင်းမြပ�မီ
ြပည်ေထာင်စုအစုိးရသည် ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြပည်ေထာင်စု ဘ�ာေရးေကာ်မ�ှင်�ှင့် အမျ�ိးသား
စီမံကိနး် ေကာ်မ�ှင်များမှ အတည်ြပ��ိုင်ရန ်ေပးပိ�သည်။ အဆုိပါ လုပ်ငနး်စ�်အတွင်း ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်း
ေဒသ�ကီးအဆင့် အစုိးရများ�ှင့် တစ်စုံတစ်ရာ တိုင်ပင်ြခင်း �ိှပုံမေပ�ဘဲ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီး
အဆင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ေြပာ�ကားချက်အရ ၎င်းတိ� ကုိ အဆုံးသတ် အတည်ြပ�ချက်များသာ
အေ�ကာင်း�ကားလာသည်ဟု ဆုိသည်။ သိ� ေသာ်လည်း ဝန�်ကီးချ�ပ်မျာသည်း ြပည်ေထာင်စု ဘ�ာေရး
ေကာ်မ�ှင်�ှင့် အမျ�ိးသားစီမံကိနး် ေကာ်မ�ှင်များတွင် အဖ�ဲဝင်များ ြဖစ်�ကသည့် အားေလျာ်စွာ တင်သွင်း
လာသည့် ေလ�ာက်လ�ာများကုိ မှတ်ချက်ေပးပုိင်ခွင့် �ိှ�ကသည် (Batcheler, 2018)။

သိ� ေသာ်ဇယား�ှစ်ခုတွင်ေဖာ်ြပထားေသာအသုံးစရိတ်များသည် မေရမရာြဖစ်ေန�ပီး မြပည့်စုံပါ (Roger et

al., 2016)။ အချ�ိေသာက�များတွင် တာဝနခဲွ်ေဝေဆာင်ရွက်မ�မှာ �ှင်းလင်းတိကျမ� �ိှသည်။ ဥပမာ -

စည်ပင်သာယာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရများက ရနပုံ်ေငွ ေထာက်ပ့ံ�ပီး
ကျနး်မာေရး�ှင့် ပညာေရး အသုံးစရိတ်များကုိ ြပည်ေထာင်စု အစုိးရက ေထာက်ပ့ံပါသည်။ အြခားေသာ
က�များ၌မူ အသုံးစရိတ် တာဝနမ်ျားကုိ ဝန�်ကီးဌာန လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရေသာ်လည်း၊ ထုံးစံအရ
ေသာ်လည်းေကာင်း သတ်မှတ်ေပးသည်။ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ�ှင့် ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရ �ှစ်
ရပ်လံးု၏ အသုံးစရိတ်တာဝနမ်ျား�ိှသည့် က�များ၌မူ စီမံကိနး်�ကီးများကုိ ြပည်ေထာင်စု ဘတ်ဂျက်
အတွက် ချနလှ်ပ်ထားေလ့�ိှသည် (Valley et al., 2018)။
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ေကာ်မတီများသည် ၃လတစ်�ကိမ် လုပ်ငနး်�ပီးစီးမ�ရာခုိင်�ှ�နး်�ှင့်
ဓာတ်ပုံများကုိ အဆင့်ဆင့် တင်ြပရ�ပီး ေကာ်မတီမှတ်တမ်းတွင်
လည်း တစ်လတစ်�ကိမ် မှတ်တမ်းတင်ထားရပါသည်။ �ှစ်ကုန်
တွင် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များသည် စီမံကိနး်
အေကာင်အထည်ေဖာ်�ပီးစီးမ� အတိုင်းအတာကုိ ကွင်းဆင်း
ေလ့လာ�ပီး မ�ပီးစီးေသးေသာ စီမံကိနး်များအတွက် သက်ဆုိင်ရာ
ဌာနများကုိ တိုက်တွနး်မ�များ ြပ�လုပ်ြခင်း သည်လည်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�ကုိ ထိေရာက်ေစပါသည်။ တစ်ချ�ိေသာ
�မိ�နယ်ေကာ်မတီများတွင် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များသာ
မက   ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာများကပါ စီမံကိနး်
အေကာင် အထည်ေဖာ်မ�အား ကွင်းဆင်း�ကည့်�က�ပီး စာရင်းစစ်
ကလည်း ထပ်မံစစ်ေဆးပါသည်။ အချ�ိ �မိ�နယ် ေကာ်မတီများ
ကမူ တိးုတက်မ��ိှမ�ိှ�ှင့် အချနိကုိ်က် �ပီးမ�ပီး စသည်တိ�ကသာ
အဓိကစစ်ေဆး�ပီး အရည်အေသွး�ှင့် ကျနလိ်ုအပ်သည်များကုိ
ြမနမ်ာ�ိုင်ငံအင်ဂျင်နယီာများအသင်းအား တတိယအသင်းအဖ�ဲ
အေနြဖင့် ေပးအပ်၍ စစ်ေဆးေစပါသည်။

စီမံကိနး်တစ်ခုချင်းစီ၏ လုပ်ငနး်�ပီးစီးမ�၊ ေအာင်ြမင်မ�အြပင်
အေရးတ�ကီး သတိြပ�စရာ ေြဖဆုိချက် တစ်ခုကုိ ေဖာ်ြပလို
ပါသည်။ ၎င်းမှာ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီများ၏ �မိ�နယ်အဆင့်
စီမံကိနး်များသည် �မိ�နယ်တစ်ခု�ှင့် တစ်ခု အဆက်အစပ်
နည်းပါးပါသည်။ ဥပမာ - �မိ�နယ်များ�ကား ြဖတ်သနး်၊ စီးဆင်း
ေနသည့် လမ်းများ၊ ေြမာင်းများကုိပင် �မိ�နယ်တစ်ခု�ှင့် တစ်ခု 

ည�ိ�ှ�ိင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပူးေပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊
လုပ်ေဆာင်ြခင်းမျ�ိး မ�ိှပါ။  ဤသည်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ တိုင်းေဒသ
�ကီးဝန�်ကီးချ�ပ်တွင် ၎င်းကုိယ်စားြပ�သည့် တိုင်းေဒသ�ကီးအား 

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေရး ေကာ်မတီများ၏
�မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်
များသည် �မိ�နယ်တစ်ခု�ှင့်
တစ်ခု အဆက်အစပ်
နည်းပါးပါသည်။

(၁.၅) စီမံကိနး်အေကာင်အထညေ်ဖာမ်�အား ကွင်းဆင်း
ေလ့လာြခင်း
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မဲဆ��နယ် ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးရနပုံ်ေငွ (CDF) သည် �ိုင်ငံေတာ်ဘတ်ဂျက်မှ သတ်မှတ်ထားေသာ 
အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုကုိ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆ��နယ်များသိ�  လ�ဲေြပာင်းေပးသည့် အစုိးရမှ
ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝချေသာ ယ��ရားတစ်ခုြဖစ်သည် (International Budget Partnership, 2010; Keefer &

Khemani 2009; Mshana, 2009)။ ယင်းရနပုံ်ေငွအမျ�ိးအစားသည် ြပည်သ�ဘ�ာေငွများကုိ ဗဟိုမှ ေဒသ��ရ
အစုိးရများသိ�  လ�ဲေြပာင်းေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုသာမက၊   အမျ�ိးမျ�ိးေသာ �ိုင်ငံေရးဇာတ်ေဆာင်များ �ှင့်
အဖ�ဲအစည်းများအ�ကား အာဏာဆနး်စစ်ရန၊် ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ေ်ြပာရလ�င် ဖ�ံ ��ဖိ�းဆဲ�ိုင်ငံများ�ိှ ဒီမုိကေရ
စီ၏သေဘာသဘာဝကုိ ဆနး်စစ်ရန ်တမူထူးြခားေသာ ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာမ�ကုိ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည် (Tsubura,

2013)။ ၎င်းသည် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ ေရွးေကာက်ပဲွဆုိင်ရာ �ိုင်ငံေရးတွင် ရ�ိှသည့်
အခွနဘ်�ာများကုိ ဆင်းရဲသားများအား ြပနလ်ည်ခဲွေဝမ� (Redistributive Game) အတွက် ဗျ�ဟာေြမာက်
ကိရိယာတစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါသည်။ လ�တ်ေတာ်အမတ်များသည် ၎င်းတိ�၏မဲဆ��နယ်ေြမများ၏ ဖ�ံ ��ဖိ�း
တိးုတက်မ� လိုအပ်ချက်များကုိ ေဖာ်ထုတ်�ပီး ြဖည့်ဆည်းရန၊် ကုိယ်ပုိင်မဲများ (personal vote) များရ�ိှရန�ှ်င့်
ြပနလ်ည်ေရွးေကာက်ခံရသည့် အခွင့်အလမ်းများကုိ ြမ�င့်တင်ရနအ်တွက် အဆုိပါ ရနပုံ်ေငွကုိ အသုံးြပ��က
သည် (Baskin, 2010; Cain, Ferejohn & Fiorina, 1987; Cox & McCubbins, 1986)။ ၎င်းရနပုံ်ေငွအေလ့အထ
သည် ၁၉၈၀ ြပည့်လွန�ှ်စ်လယ်ပုိင်းတွင် အဓိကအားြဖင့် အာ�ှတိုက်�ှင့် အာဖရိက တိုက်�ိှ ဖ�ံ ��ဖိ�းဆဲ�ိုင်ငံများ
သိ�   ပျ�ံ�ှ�ံလာခ့ဲသည် (Tsubura, 2013)။

ဖိလစ်ပုိင်�ိုင်ငံတွင် သီလမ့ဲေသာ၊ အဆီတဝင်းဝင်း ြဖစ်ေပ�လာေသာ �ိုင်ငံေရးေ�ကာင့် ေဒသ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး
အတွက် အစုိးရ၏ဘတ်ဂျက် ခဲွေဝမ�မညီမ�ြခင်းကုိ ေြဖ�ှင်းရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အာဏာ�ှင် ဖာဒီနနမ်ားကိ� စ် 

(၁.၆) ြပညေ်ထာင်စုလ�တ်ေတာဆုိ်င်ရာ မဲဆ��နယ်ေြမ
ဖ�ံ ��ဖိ�းတုိးတက်ေရးရနပုံ်ေင ွ(သိ�မဟုတ်) ြပညေ်ထာင်စု
လ�တ်ေတာ ်ရနပုံ်ေင ွသိနး်(၁၀၀၀)

မည်က့ဲသိ�  ြဖစ်ေစချင် သည် ဆုိသည့် ရည်မှနး်ချက်�ှင့် ဗျ�ဟာ သိ� မဟုတ် မဟာဗျ�ဟာ မ�ိှြခင်းေ�ကာင့်
ြဖစ်သည်ဟူ၍ အင်တာဗျ�း ေြဖဆုိသူမှတစ်ဦးမှ ေထာက်ြပပါသည်။ 

တစ်ဖက်တွင် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး ဝန�်ကီးချ�ပ်များ�ှင့် ဝန�်ကီးအဖ�ဲဝင်များက ၎င်းတိ�၏ ဦးစားေပး
လုပ်ငနး်စ�်များကုိ NLD၏ ေရွးေကာက်ပဲွ ေ�ကညာစာတမ်း�ှင့် အချက် ၁၂ချက်ပါ စီးပွားေရး မူဝါဒတွင်
ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပုံေဖာ်ထားြခင်းြဖစ်သည်ဟု အ�မဲလိုလို ေြပာ�ကားေလ့�ိှသည့်အြပင် ဦးစားေပး
က�ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရန ်ဌာနများကုိ ��န�်ကားထားပါသည် (Batcheler, 2018)။
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�ပိ�လဲ�ပီးေနာက် သမ�တ ကုိရာဇွန ် အာကီ�ို၏ ရာထူးအပ်�ှင်းပဲွ�ှင့်အတူ CDF ကုိ နဒိါနး်ပျ�ိးခ့ဲ သည်
(Nograles & Lagman, 2008; Kasuya, 2009)။ အစပုိင်းတွင် ရနပုံ်ေငွများကုိ တိုင်းြပည်၏ ပထဝီနယ်နမိတ်
ဆုိင်ရာ အပုိင်းအြခား(၃)ခုအနက်မှ မင်ဒါနာအို�ှင့် ဗေစ�းယက်စ် (၂)ခုတွင်သာ မင်ဒါနာအို ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး
ရနပုံ်ေငွ�ှင့် ဗေစ�းယက်စ် ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငွဟူ၍ စတင်ခ့ဲသည်။ ၁၉၉၀ ြပည့်�ှစ်တွင် တစ်�ိုင်ငံလံးု သိ�
တိးုချ�ဲလ�မ်းြခံ�လျက် တစ်�ိုင်ငံလံးု ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး ရနပုံ်ေငွ (Countrywide Development Fund) အြဖစ်
အမည်ေြပာင်းခ့ဲသည် (Kasuya, 2009)။ ဆယ်စု�ှစ်တစ်ခုအ�ကာ ၂၀၀၀ ြပည့်�ှစ်တွင် ၎င်းကုိ ဦးစားေပး
ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ�ဆုိင်ရာ အကူအညီေပးေရးရနပုံ်ေငွ (Priority Development Assistance Fund)အြဖစ်
ေြပာင်းလဲခ့ဲ�ပီး ရနပုံ်ေငွပမာဏမှာလည်း တစ်�ှစ်ထက်တစ်�ှစ် ြမင့်တက်လာခ့ဲသည် (Nograles & Lagman,

2008)။ ၂၀၁၂ ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် ၎င်းရနပုံ်ေငွ၏ စုစုေပါင်း ဘတ်ဂျက်သည် ပီဆုိ ၂၄.၉ ဘီလီယံ�ိှ�ပီး
၎င်းသည် အစုိးရအသုံးစရိတ်အစုစု၏ ၁.၈% �ိှသည် (International Monetary Fund, 2012b)။ CDFအား
တည်ေထာင်ြခင်းြဖင့် ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးအတွက် ဥပေဒြပ�လ�တ်ေတာ်မှ ခဲွေဝချထားေပးမ�များ သည် ခ�ုိင်အားလံးု
တွင် ညီတူညီမ�ြဖစ်လာခ့ဲသည် (Nograles & Lagman, 2008)။

၁၉၈၁ခု�ှစ်၌ ြပည်သ�ရနပုံ်ေငွများကုိ ၎င်းေရွးချယ်ထားေသာ ဥပေဒြပ�လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ် များ
အား ခဲွေဝေပးြခင်းြဖင့် CDF ကုိ ပါကစ�တန�်ိုင်ငံတွင် သမ�တ မုိဟာမက်ဇီယာလ်ဟတ်မှ အစြပ�ခ့ဲသည်
(Islamic Republic of Pakistan, n.d.; Tahir, 2012; Wasti, 2009)။ ထိ� ေနာက် ၁၉၈၅ ခု�ှစ် အမျ�ိးသား�ှင့်
စီရင်စုလ�တ်ေတာ်များအတွက် ေရွးေကာက်ပဲွများအ�ပီး ၀န�်ကီးချ�ပ် မုိဟာမက်ခနဂ်ျ�ံဂျ�ိမှ စတင်ခ့ဲသည့်
Five-point Programme၏ ေအာက်တွင် CDFကုိ တပ်မေတာ်အုပ်ချ�ပ်ေရး၏ အရပ်သားအသွင်ေြပာင်းမ�
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် တရားဝင်စတင်ခ့ဲသည်။ Five-point Programme အရ ၎င်းတိ�၏ မဲဆ��နယ်များ
တွင် အေသးစားဖ�ံ ��ဖိ�းေရးစီမံကိနး်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ် ၀န�်ကီး�ှင့် အမျ�ိးသားလ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းစီအား �ူပီး ၅ သနး် (အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၃၁၄,၀၀၀ ခန ့)် �ှင့် စီရင်စုလ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းစီအား �ူပီး ၂.၅ သနး် (အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၁၅၇,၀၀၀ ခန ့)် ခဲွေဝခ့ဲပါသည်။ ထုိ
ရနပုံ်ေငွများသည် ေရွးေကာက်ခံကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် မဲဆ���ှင်များအ�ကား အဆက်အစပ်ကုိ ပုိမုိခုိင်မာ
ေစရနြ်ဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် ၁၉၈၅ခု�ှစ် ေရွးေကာက်ပဲွများသည် �ိုင်ငံေရး ပါတီများ မပါဝင်သလို
အဓိကအတိုက်အခံပါတီများ၏ �ွန ့ေ်ပါင်းအဖ�ဲမှ သပိတ်ေမှာက်ြခင်းေ�ကာင့် �ိုင်ငံေရးသမားများအား
တိုင်းြပည်မှ ယုံ�ကည်မ�နည်းပါးေသာေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည် (International Budget Partnership, 2010; Rizvi,

1986)။ ယခုအချနိအ်ထိ CDFသည် အမျ�ိးမျ�ိးေသာ အာဏာရပါတီများ လက်ထက်တွင် အမည်အမျ�ိးမျ�ိး
ြဖင့် �ိုင်ငံအတွင်း တည်�ိှေနပါသည် (Malik, 2015; Qureshi, 2001)။

အိ��ယိ�ိုင်ငံတွင်မူ ၎င်းတိ�၏မဲဆ��နယ်များ�ိှ အေသးစားစီမံကိနး်များအား ေထာက်ပ့ံရနအ်လိ� ငှာ အစုိးရ
ရနပုံ်ေငွများကုိ ခဲွေဝသတ်မှတ်ရန ် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ အဆုိြပ�ချက်အား တံ� �ြပနသ်ည့်
အေနြဖင့် ပါလီမန ် ေဒသ��ရဖ�ံ ��ဖိ�းေရးအစီအစ�် (Member of Parliament Local Area Development

Scheme)ဟူ၍ ၁၉၉၃ ခု�ှစ်တွင် အစပျ�ိးခ့ဲသည် (Republic of India, 2005)။ ထုိအစီအစ�်ကုိ စတင်မိတ်
ဆက်ေသာအခါ ၀န�်ကီးချ�ပ် Narasimha Rao မှာ ြပည်နယ်အစုိးရ အေတာ်များ များအေပ� အထိနး်အကွပ်
အာဏာ ဆုံး���ံးေနသည့် လူနည်းစုအစုိးရကုိ ဦးေဆာင်ေန�ပီး၊ မဲဆ���ှင်များမှ ေထာက်ခံမ�ရရန ် သူ၏
အိ��ယိအမျ�ိးသားကွနဂ်ရက်ပါတီမှတစ်ဆင့် ေထာက်ပ့ံေနရပါသည်။ ဥပေဒြပ�လ�တ်ေတာ်အတွင်း
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လူများစုပါတီမ�ိှသြဖင့် ဤရနပုံ်ေငွသည် ဝန�်ကီးချ�ပ် Rao မှ
အစုိးရအား ထိထိေရာက်ေရာက် စီမံခန ့�်ခဲွရနအ်လိ� ငာှ လ�တ်ေတာ်
အတွင်း�ိှ အတိုက်အခံကုိယ်စားလှယ်များမှ ေထာက်ခံမ�ရ�ိှရန်
နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်လာခ့ဲသည် (Tsubura, 2013)။ ၁၉၉၉ ခု�ှစ်
ေရွးေကာက်ပဲွအ�ပီး Bharatiya Janata Party ဦးေဆာင်ေသာ
အစုိးရသစ်သည် ရနပုံ်ေငွများကုိ အကျ�ိး�ိှစွာ အသုံးမချပါက ၀န်
�ကီးဌာနအာဏာပုိင်များမှ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း�ှင့် စိစစ်ြခင်း
ဆုိင်ရာ ြပဌာနး်ချက်များအပါအ၀င် ပုိမုိ တင်း�ကပ်သည့်
လမ်း��နခ်ျက်များကုိ မိတ်ဆက်ခ့ဲသည် (Keefer & Khemani,

2009)။ ဤ လမ်း��နခ်ျက်များအရ ခ�ုိင်အာဏာပုိင်များမှ
စီမံကိနး်လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့် မကုိက်ညီေသာ ရနပုံ်ေငွများ
ထုတ်ေပးြခင်းကုိ တားဆီး�ိုင်သည့်အတွက် အိ��ယိ�ိုင်ငံ၏
မဲဆ��နယ်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငွသည် ေဒသ��ရ ဗျ��ုိကရက်အရာ�ိှ
များတွင် အာဏာအများအြပား�ိှေသာ သွင်ြပင်လက�ဏာကုိ ေဖာ်
ေဆာင်ပါသည်။ ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီအား ရနပုံ်ေငွခဲွေဝမ�မှာ တစ်�ှစ်လ�င်
�ူပီး ၁၀ သနး် (အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၃၁၈, ၈၀၀ ခန ့)် မှ �ူပီး သနး်
၅၀ (အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၉၇၇, ၀၀၀ ခန ့)် အထိ တိးုတက်လာခ့ဲ
သည် (Republic of India, 2018)။ ယင်းရနပုံ်ေငွခဲွေဝမ�သည်
၂၀၁၀-၁၁ ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် ဗဟိုအစုိးရဘတ်ဂျက်၏ ၀.၁
ရာခုိင်�ှ�နး်ခန ့သ်ာ�ိှသည် (International Monetary Fund, 2012a)။

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များအား ၎င်း
တိ�၏မဲဆ��နယ်များ�ိှ ေဒသ��ရ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးလုပ်ငနး်များ၌ သုံးစဲွ
ရန ် သီးသန ့ရ်နပုံ်ေငွများ တည်ေထာင်ေပးသည့် အစီအစ�်ကုိ
သူ၏ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ခု�ှစ် အိ��ယိခရီးစ�်အ�ပီးတွင်
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ဥက� ဌေဟာင်း သူရဦးေရ�မနး်မှ
ြပည်သ� �လ�တ်ေတာ်သိ�  ယူေဆာင်လာခ့ဲပါသည် (Zaw, 2013)။
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဆုိင်ရာ မဲဆ��နယ်ေြမဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်
ေရးရနပုံ်ေငွ သိ� မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ် ရနပုံ်ေငွသိနး်
တစ်ေထာင်ဟူ၍ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ�ာေရး�ှစ်တွင် စတင်မိတ်
ဆက်ခ့ဲသည် (Robertson et al., 2015)။  ြပည်ေထာင်စု အစုိးရ�ှင့်
ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး အစုိးရတိ� ��ကား ယခုအချနိ၌် ကျန�ိှ်
ေနသည့် တစ်ခုတည်းေသာ ေထာက်ပ့ံေငွ လ�ဲေြပာင်းမ�ြဖစ်
ပါသည်။ ၎င်းရနပုံ်ေငွ၏ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးလုပ်ငနး်များတွင် 

ြမနမ်ာ�ိုင်ငံတွင် လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်များအား
၎င်းတိ�၏မဲဆ��နယ်များ�ိှ
ေဒသ��ရ ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး
လုပ်ငနး်များ၌ သုံးစဲွရန်
သီးသန ့ရ်နပုံ်ေငွများ
တည်ေထာင်ေပးသည့်
အစီအစ�်ကုိ သူ၏
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ခု�ှစ်
အိ��ိယခရီးစ�်အ�ပီးတွင်
ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်
ဥက� ဌေဟာင်း သူရဦးေရ�
မနး်မှ ြပည်သ� �လ�တ်ေတာ်
သိ�  ယူေဆာင်လာခ့ဲပါသည်။
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အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး နည်းလမ်း၊ စည်းမျ�်းများကုိ သူရဦးေရ�မနး် ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဥက� ဌ
အြဖစ် (၂၀၁၃-၂၀၁၆) တာဝန ် ထမ်းေဆာင်စ�်ကတည်းက ထုတ်ြပနထ်ားပါသည်။ အဆုိပါရနပုံ်ေငွ
သိနး်၁၀၀၀ကုိ စီမံခန ့�်ခဲွသည့် ေကာ်မတီ သည် သီးြခားေကာ်မတီတစ်ရပ်အြဖစ် ရပ်တည်ေနပါသည်။
ေလ့လာထားေသာ �မိ�နယ်များအရ ြပည်သ� �လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်က ဥက� ဌအြဖစ် တာဝနထ်မ်း
ေဆာင်၍ �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�း က အေထွေထွအတွင်းေရးမ�းြဖစ်�ပီး ရနပုံ်ေငွအား တာဝနခံ်
ထိနး်သိမ်းရပါသည်။ ယင်းရနပုံ်ေငွကုိ �မိ�နယ်ေကာ်မတီအသီးသီးမှ စီမံခန ့�်ခဲွ၍ ေရွးချယ်လိုက်ေသာ
အေသးစား အေြခခံအေဆာက်အဦ�ှင့် အြခား ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ� စီမံကိနး်များအတွက် သီးသန ့လ်ျာထား
ပါသည် (Roger et al., 2015)။

ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ဆုိင်ရာ မဲဆ��နယ်ေြမ ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးရနပုံ်ေငွဆုိသည်မှာ လူဦးေရ အနည်း
အများ၊ ရပ်ကွက်အနည်းအများကုိ မ�ကည့်ပါ။ ြပည်သ� �လ�တ်ေတာ်မှ �ှစ်စ�် ြမနမ်ာေငွကျပ် သိနး်၁၀၀၀ကုိ
ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီး လ�တ်ေတာ်မှတစ်ဆင့် �မိ�နယ်အသီးသီးအား ညီမ�စွာ လ�ဲေြပာင်း ပါသည်။
သိ� ေသာ် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ�ိှ �မိ�နယ်ေပါင်း(၃၃ဝ)�မိ�နယ်တွင် လူဦးေရမှာ ၂,ဝဝဝ ခန ့မှ် ၄ဝဝ,ဝဝဝ ေကျာ် ထိ မ
မ�တမ��ိှ�ိုင်သြဖင့် ယင်းရနပုံ်ေငွေထာက်ပ့ံမ�မှာ တစ်�မိ�နယ်စီတွင် တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့်တိုင်းတာပါက
အတနအ်သင့်ကွာြခားမ��ိှပါသည်။ တစ်ဦးချင်းလျာထားမ�မှာ လူဦးေရ ထူထပ်သိပ်သည်းေသာ �မိ�နယ်
များ အတွက် များစွာနည်းပါးလှသည့် ပမာဏြဖစ်ေသာ ြမနမ်ာကျပ်ေငွ ၂၅ဝ �ိှေန�ပီး ေတာင်တနး်ေဒသ�ိှ
�မိ�ငယ်ေလးများတွင်မူ ြမနမ်ာကျပ်ေငွ ၅ဝ,ဝဝဝ ထိ�ိှရာ ၁ အချ�ိး၂ဝဝ အတိုင်းအတာြဖစ်ေနပါသည်။
မဲဆ��နယ်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးေထာက်ပ့ံေငွ၏ �ှစ်စ�်ပမာဏမှာ ြမနမ်ာကျပ်ေငွ ၃၃ ဘီလျ ံသိ� မဟုတ် ြပည်ေထာင်စု
မှ ြပည်နယ်�ှင့်တိုင်းေဒသ�ကီးများသိ�  ဘ�ာေငွလ�ဲေြပာင်းမ�စုစုေပါင်း၏ ၂% ခန ့သ်ာ �ိှပါသည်
(Robertson et al., 2015)။ 

မဲဆ��နယ်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငွအစည်းအေဝးတွင် ြပည်သူအေရအတွက်များများကုိ အကျ�ိးြပ��ိုင် သည့်
စီမံကိနး်များအား ေရွးချယ်�ကပါသည်။ အဆုိပါရနပုံ်ေငွကုိ ရပ်ကွက်များအားလံးု အညီအမ�ခံစားခွင့်
အစား ြပည်သူလူထုအေရအတွက်များများကုိ အကျ�ိးြပ��ိုင်ပါက ရနပုံ်ေငွ ပုိမုိချေပးြခင်းြဖင့် လည်ပတ်ပါ
သည်။  အရည်အေသွးထိနး်ချ�ပ်ြခင်းကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနများ (ဥပမာ - စည်ပင်ဌာန) က ြပ�လုပ်ေလ့�ိှ
သည်။

အထက်ပါေကာ်မတီတွင် ရနပုံ်ေငွသိနး်၁၀၀၀အနက် သိနး်၃၀ကုိ လုပ်ငနး်လည်ပတ်စရိတ် သိ� မဟုတ်
အေထွေထွအသုံးစရိတ်အြဖစ် တရားဝင်ခွင့်ြပ�ထား�ပီး အဆုိပါရနပုံ်ေငွကုိ အသုံးြပ�ေသာ လုပ်ငနး်
ေခါင်းစ�်တစ်ခု (စီမံကိနး်ယူနစ်၁ယူနစ်)ကုိ ကုနက်ျစရိတ်မှာ သိနး် ၅၀ထက် မေကျာ်လွနေ်စရပါ။ ထုိ
စည်းမျ�်း�ှင့်အညီ ကျန�ိှ်သည့်ရနပုံ်ေငွ   သိနး်၉၇၀ကုိသုံးစဲွေနေသာ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏ
ထက်ေကျာ်လွနေ်သာ စီမံကိနး်တစ်ခုကုိ ေခါင်းစ�်(၂)ခုခဲွ၍ စီမံကိနး်(၂)ခုအြဖစ် အထက်သိ�တင်ြပ�ပီး
အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ေ�ကာင်းကုိလည်း ေလ့လာ သိ�ိှရပါသည်။ ဥပမာ - သိနး်၁၀၀တနစီ်မံကိနး်ကုိ
သိနး်၅၀ဘတ်ဂျက် �ှစ်ခုခဲွတင်�ိုင်ေပသည်။ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များက သိနး်တစ်ေထာင်အတွင်း
စီမံကိနး်တင်ဖိ�  မေလာက်လ�င် စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၌ အခါအားေလျာ်စွာ တင်ေလ့�ိှသည်ကုိလည်း သိ�ိှရ
ပါသည်။ ရနပုံ်ေငွကျလာသည့်အခါ ရပ်ကွက်အလိုက် စီမံကိနး်များအေပ� လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ
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က ရပ်ကွက်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�း သိ� မဟုတ် ၎င်းတိ�အား ဥက� ဌခန ့�်�ပီး ဖ�ဲစည်းထားသည့် ရပ်ကွက်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး
ေကာ်မတီများအား တစ်�ှစ်လ�င် ၂ �ကိမ် အခမ်းအနား�ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေပးအပ်ပါသည်။ USDP 

ေခါင်းေဆာင်သည့် အစုိးရလက်ေအာက်တွင် ဖ�ံ ��ဖိ�းေရးအေထာက်အကူြပ� ေကာ်မတီများသည် �မိ�နယ်
များစွာ၌ ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငွများ ခဲွေဝအသုံးချြခင်း�ှင့် ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာြခင်းတိ� �တွင် မြဖစ်မေန
ပါဝင်�ကရသည်။ ၂ဝ၁၅ခု�ှစ် ေရွးေကာက်ပဲွအ�ပီးတွင်မူ NLD အစုိးရသည် သမ�တအမိန ့�်ြဖင့် ယင်း
ေကာ်မတီ များကုိ ဖျက်သိမ်းခ့ဲသည် (Batcheler, 2018)။

လ�တ်ေတာ်ရနပုံ်ေငွသိနး်တစ်ေထာင်၏ လုပ်ငနး်ေခါင်းစ�်များကုိ ၎င်းေကာ်မတီ၏ဥက� ဌ၊ အတွင်းေရးမ�း
ြဖစ်သည့် �မိ�နယ်အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�း�ှင့် အြခားအဖ�ဲဝင်များ အကုနလံ်းု ပူးေပါင်း�ပီး ဆုံးြဖတ်�က
သည်ဟုဆုိေသာ်လည်း လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ သေဘာထားသည် အေရး�ကီးပါသည်။
မဲဆ��နယ်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး ရနပုံ်ေငွများကုိ သက်ဆုိင်ရာ �မိ�နယ်များ၏ မည်သည့်အေရးတွင်အသုံးြပ�မည်ကုိ
အဆုံးအြဖတ်ေပး�ိုင်သည့် အေရး�ကီးေသာ အခနး်က�ကုိ ယူထားသည် (Batcheler, 2018)။ အဆုိပါ
ရနပုံ်ေငွကုိ ြပည်သူများေတာင်းဆုိေသာ အချ�ိစီမံကိနး်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့် အခါ စီမံကိနး်
ဌာနကုိြဖတ်၍ အဆင့်ဆင့်သွားေနလ�င် အချနိ�်ကာမည်စုိး၍ စီမံကိနး်ြပင်ပမှ လုပ်ေဆာင်သည့် အခါ
အသုံးြပ��ကပါသည်။ ထိ�အြပင် ၎င်းတိ�၏စီမံကိနး်ကုိ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီမှ ပယ်ချခ့ဲပါက �မိ�နယ်
စည်ပင်သာယာေရးအဖ�ဲဝင်များသည် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် ည�ိ�ှ�ိင်း၍ ဤရနပုံ်ေငွမှ ထုတ်ယူ
သုံးစဲွ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ် စီမံပါသည်။ ထုိအြပ�အမူများမှာ စီမံကိနး်ေကာ်မတီ အစည်းအေဝး၏
အ�ှစ်သာရကုိ ပျက်စီးေစေသာ်လည်း လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များကမူ အလုပ်ြဖစ်ဖိ�  အဓိက ဟု ယူဆ
ေလ့�ိှပါသည်။
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အထက်တွင် တင်ြပ�ပီး ြဖစ်သလို အဆုိပါေကာ်မတီသည် လက်ေထာက်��န�်ကားေရးမ�းအဆင့် သိ� မဟုတ်
�မိ�နယ်အဆင့် ဦးစီးမ�းအဆင့် �ိှသူများ ပူးေပါင်းဖ�ဲစည်းထား၍  ြပည်သူလူထုက ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်
ထားသည့် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များအား နာယကအြဖစ် ဖိတ်ေခ�ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

မည်သည့်အစုိးရအဆင့် (ြပည်ေထာင်စုအစုိးရ၊ ြပည်နယ်များ�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးများအစုိးရများ) က
ဘ�ာေငွ ကျခံသည်ြဖစ်ေစ �မိ�နယ်နယ်နမိိတ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စီမံကိနး်မှနသ်မ�သည်
ေကာ်မတီမှ တစ်ဆင့်သာ ြဖတ်သနး်သွားရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း (ဆုိလိုသည်မှာ ေကာ်မတီက ေရးဆဲွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း) ေကာ်မတီက မသိလိုက်ဘဲ သိ� မဟုတ် ေကာ်မတီက
တင်ြပြခင်း မ�ိှပါဘဲ �မိ�နယ်နယ်နမိိတ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် စီမံကိနး်များ �ိှေနပါသည်။
ထိ� သိ�  ြဖစ်ရြခင်းတွင် အေ�ကာင်းအရင်း�ှစ်ခု �ိှပါသည်။

ပထမအေ�ကာင်းအရင်းမှာ ေကာမ်တီ၏ အဖ�ဲဝင်များ�ှင့် လ�တ်ေတာကုိ်ယ်စားလှယ်များ မသိ�ိှပါဘဲ
ြပညေ်ထာင်စုအစုိးရ သိ�မဟုတ် ြပညေ်ထာင်စုအဆင့် အစုိးရအဖ�ဲအစညး်များက တုိက်�ုိက် တာဝနယူ်
အေကာင်အထညေ်ဖာ ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည။် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဆင့် အစုိးရအဖ�ဲအစည်း
များ၏ ထုိသိ� ေသာ အြပ�အမူမျ�ိးအား တိုင်းေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များက ေဝဖနေ်ြပာ�ကား
ေလ့�ိှ�ပီး ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များကမူ ေဝဖနြ်ခင်းထက် ၎င်းတိ�  သိခွင့်ရလ�င် ပုိေကာင်းသည် ဆုိေသာ
သေဘာထားမျ�ိးကုိသာ ေြဖဆုိခ့ဲ�ကပါသည်။ 

ဒုတိယအေ�ကာင်းအရင်းမှာ လ�တ်ေတာကုိ်ယ်စားလှယ်များ သိ�မဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ �မိ�နယ်အဆင့် ဌာန
ဆုိင်ရာများက ေကာမ်တီတွင် ေဆွးေ�ွးတုိင်ပင်ြခင်းမ�ိှဘဲ တုိင်းေဒသ�ကီးအဆင့် အစုိးရ အဖ�ဲအစညး်
များ၊ သိ�မဟုတ် ြပညေ်ထာင်စုအဆင့် အစုိးရအဖ�ဲအစညး်များသိ�  တုိက်�ုိက်တင်ြပ၍
အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခင်း ြဖစ်ပါသည။် ထုိအြပ�အမူများသည် ေတာင်း�ိုင်သည့်သူက ပုိရသည့်
အေြခအေနမျ�ိးကုိ ဖနတီ်းေပးေနပါသည်။   ထုိသိ� ေသာ အေြခအေနများသည် �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်
ေရးဆဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး�ှင့် ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာေရးေကာ်မတီ၏ တည်�ိှမ�ကုိ လျစ်လျ����
သက့ဲသိ�  ြဖစ်ေစ�ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမ�ကုိ အားနည်းသွားေစသည်ဟု ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များက ���ြမင်
သုံးသပ်�က ပါသည်။

(၂) ဌာနေပါင်းစုံ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ုိင်ရန်
စိနေ်ခ�မ�များ�ှင့်အခွင့်အလမ်းများ
(၂.၁) ေကာမ်တီ၏စိနေ်ခ�မ�များ
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�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီတွင် အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးမ�း၊
�မိ�နယ်စီမံကိနး်မ�း၊ ဌာနဆုိင်ရာများ�ှင့် လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ စသည်ြဖင့်   နယ်ပယ်စုံ၍၊
အထူးသြဖင့် ေရွးေကာက်ခံ�ှင့် ခန ့အ်ပ်ခံ�ကားတွင် ြငင်းခုံမ�များ�ိှတတ်သည်။ စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
လုပ်ငနး်စ�်အတွင်း ပါဝင်သူများအ�ကား �ှင်းလင်းေသာ ကဲွြပားြခားနားမ�မ�ိှသည့်အြပင် မိမိတိ�၏
စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များကုိ အြခားသူများ၏ အဆုိြပ�ချက်များထက် ဦးစားေပးရန�်ကိ�းစား�ကသည့်
အတွက်လည်း ဦးစားေပးလုပ်ငနး်များကုိ ဆုံးြဖတ်ရာတွင် တင်းမာမ�များ�ိှတတ်သည်။ လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်များသည် အချက်အလက်အေပ� အေြခမခံသည့် အေ�ကာင်းြပချက်များြဖင့် စီမံကိနး်များ
အား ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ေနြခင်း သိ� မဟုတ် ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငနး်ည�ိ�ှ�ိင်းအစည်းအေဝးများအား တက်
ေရာက် ရန ် မ�ကာခဏ ပျက်ကွက်တတ် ြခင်းများအေပ� တင်းမာမ�များ �ိှေလ့�ိှသည်ကုိ ေလ့လာသိ�ိှရ
ပါသည်။ (Batcheler, 2018)။ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ြပည်သူလူထုကုိ
ကုိယ်စားြပ�၍ အေရးပါေသာ်လည်း တစ်ချ�ိေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များမှာ �ိုင်ငံေရးဆနသ်ည်ဟုလည်း
ေကာ်မတီအဖ�ဲဝင်များမှ မှတ်ချက်ြပ��ကပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် ြပည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်၊ ေတာင်း ဆုိ
ချက်များကုိ ြပည်သူလူထုမှ ေရွးေကာက်ြခင်းခံရသူများက စီမံကိနး်များအြဖစ် အဆုိြပ�ခ့ဲ�ကသည်။
သိ� ေသာ် ထုိစီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာများအား အတည်ြပ�ြခင်း၊ ပယ်ချြခင်းမှာ စီမံကိနး်ဦးစီးမ�း၏ လုပ်ပုိင်ခွင့်
အတွင်း တည်�ိှေနြခင်းမှာ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီအေပ� 
�ိုင်ငံေရးဖိအားများ သက်ေရာက်ေန�ပီး ယင်းသည် �မိ�နယ်၏ အမှနတိ်းုတက်�ိုင်မ�ကုိ ထိခုိက်ေစပါ သည်။
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အထက်တွင် တင်ြပ�ပီး ြဖစ်သလို အဆုိပါေကာ်မတီသည် လက်ေထာက်��န�်ကားေရးမ�းအဆင့် သိ� မဟုတ်
�ိုင်ငံအတွင်း ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါပျ�ံ�ှ�ံလာြခင်းေ�ကာင့် ၂၀၁၉ ခု�ှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လ�တ်ေတာ်မှ
အတည်ြပ��ပီးြဖစ်ေသာ စီမံကိနး်များအားလံးုကုိ ယခုအချနိတ်ွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်မြဖစ်�ိုင်ေတာ့
ေချ။ ၎င်းအစား ကပ်ေရာဂါ၏ အကျ�ိးဆက်များကုိ ေလ�ာခ့ျ�ိုင်မည့် စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက် ေရးဆဲွြခင်း
လုပ်ငနး်များကုိ ြပနလ်ည် ဆနး်စစ်သုံးသပ်ရေပမည် (Beveridge, 2020)။ ထုိအေြခအေနတွင် �မိ�နယ်
စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီသည် ခ�ုိင်အဆင့်၊ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ
�ကီးအဆင့်၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အထိ ေရာက်�ိှ�ိုင်ေသာ စီမံကိနး်များကုိ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်
�ိုင်သည့် ေနရာ၊ တစ်နည်းအားြဖင့် ေအာက်ေြခမှ အထက်သိ�  စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စ�်၏ အခရာ
ြဖစ်သည်။ ထိ�အြပင် အဆုိပါေကာ်မတီသည် ြပည်သူများ�ှင့် တိုက်�ုိက် ထိေတ�ဆက်ဆံ၍ လူထု
သေဘာထားကုိ ရယူရန�်ကိ�းပမ်းေနသည်ြဖစ်ရာ ယခု ကုိဗစ် ၁၉ ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါကာလအတွင်း
�မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်များြဖင့် ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပန�်ိုင်ရနအ်တွက် အဓိကအကျဆုံး၊ ကုိယ်စားြပ�မ� အစုံ
လင်ဆုံး�ိှသည့် စုေဝး၊ ေဆွးေ�းွ�ိုင်သည့် ေနရာလည်းြဖစ်သည်။ သိ� ပါေသာေ�ကာင့် �မိ�နယ်စီမံကိနး်
ေကာ်မတီသည် ကုိဗစ် ၁၉ ကမ�ာက့ပ် ေရာဂါအား ထိနး်ချ�ပ်၍ ေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုိးကျ�ိးများကုိ
စနစ်တကျ တံ� �ြပန�်ိုင်ရန ် လက်ေတ�ကျေသာ စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များအား ထုတ်ေဖာ်ေရးဆဲွ�ိုင်သည့်
အခွင့်အေရးများစွာ �ိှေနေပသည်။ ထုိသိ� ေရးဆဲွရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကုိလည်း ထည့်သွင်း
စ�်းစား သင့်ပါသည်။

(က) ြပည်သူများတိုက်�ုိက်ပါဝင်သည့် စနစ်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊
(ခ) �မိ�နယ်အဆင့် ေရ�ှည်ဖံွ�ဖိ�းေရးစီမံကိနး်များကုိ ေရးဆဲွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊
(ဂ) ြပည်သူများအတွက်လိုအပ်သည့် စီမံကိနး်များကုိ အချက်အလက်အေပ� အေြခခံသည့် သုေတသန�ှင့်
ေလ့လာဆနး်စစ်၍ ေရွးချယ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ �ှင့်
(ဃ) စီမံကိနး်များ �ပီးစီးမ��ှင့် ြပည်သူများကုိ ြပနလ်ည်အစီရင်ခံသည့် အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ေဝြခင်း။

သိ� �ြဖစ်ပါ၍ �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီသည် ြပည်သူလူထုလိုအပ်ချက်ကုိ အေြခခံ၍ �ှစ်စ�်ပုံမှန ် ေရးဆဲွ
ေလ့�ိှေသာ စီမံကိနး်များအြပင် ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ အေထွေထွသက်ေရာက်မ�များကုိ ကုစား�ိုင်ေသာ
စီမံကိနး်များ ေရးဆဲွြခင်းြဖင့် ြပည်သူများ၏လိုအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်း၍ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ေြဖေလျာ့
ေပး�ိုင်သည့်  အခွင့်အလမ်းများကုိ ပုိင်ဆုိင်ထားပါသည်။

(၂.၂) ေကာမ်တီ၏ အခွင့်အလမ်းများ
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�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာမ်တီ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့ဌ်ာနဆုိင်ရာများ၊ ရပ်မိရပ်ဖ�ှင့် �မိ�မိ�မိ�ဖ အဖ�ဲဝင်ဦးေရကုိ
ေကာမ်တီဖ�ဲစညး်ပုံတွင် တရားဝင် ြပဌာနး်ထားသင့်သည။် အင်တာဗျ�းေြဖဆုိသူ တစ်ချ�ိသည် �မိ�နယ်
စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီ�ှင့် ြပည်ေထာင်စု လ�တ်ေတာ်ဖ�ံ ��ဖိ�းေရး
ရနပုံ်ေငွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးအဖ�ဲတိ�၏ ဖ�ဲစည်းပုံ၊ ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရး ပုံစံ�ှင့်
ဘ�ာေရး�ှစ်များကုိ မှားယွင်းစွာ ေြဖဆုိတတ်�ကသက့ဲသိ�  အဖ�ဲဝင်အချင်းချင်းအ�ကားတွင်လည်း ေြပာ
�ကားချက်များ ကဲွလွဲမ��ိှတတ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ �မိ�နယ်အလိုက် ဌာန ဆုိင်ရာေပ�
အမျ�ိးအစား မတူညီြခင်းေ�ကာင့်လည်း တစ်စိတ်တပုိင်းြဖစ်�ိုင်သလို ရပ်မိရပ်ဖ�ှင့် �မိ�မိ�မိ�ဖ
အေရအတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် မ�ိှြခင်းေ�ကာင့်လည်း တစ်စိတ်တပုိင်းြဖစ်�ိုင်ပါသည်။ခဘဘဘဘဘ
ဘ အထက်တွင် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်အတိုင်း တစ်�ိုင်ငံလံးုတွင် အမျ�ိးသမီး�မိ�နယ်အုပ်ချ�ပ်ေရးမ�းဦးေရမှာ
လွနစွ်ာ နည်းပါးသည်ြဖစ်ရာ ကျားမ တနး်တူညီမ�မ�ကုိ စီမံကိနး်ေရးဆဲွြခင်း�ှင့် ဘက်ဂျက်ေရးဆဲွြခင်း
ြဖစ်စ�်တွင် ထည့်သွင်းစ�်းစားသင့်ေပသည်။ ေရွးေကာက်ခံ�ှင့် ခန ့အ်ပ်ခံများ�ကားတွင် ကေတာက်ကဆ
ြဖစ်မ�များအား ေလ�ာခ့ျရန ် ေဒသ��ရစီမံကိနး်ေရးဆဲွြခင်း�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွြခင်းလုပ်ငနး်စ�်တွင် 

ကဲွြပားြခားနားေသာဇာတ်ေဆာင်များအတွက် �ှင်းလင်းေသာ တာ၀န၀်တ� ရားများအား တရားဝင်ြပဌာနး်
ေပးသင့်ပါသည်။

မိခင်ဌာနရင်း ရာထူး၏ ပင်ရင်းခံစားခွင့်များကုိသာ မီှတညရ်သညထ်က် �မိ�နယ်ေကာမ်တီအတွက် လ�
စွမ်းအားအရင်းအြမစ်၊ စက်ပစ�ညး်�ှင့် နညး်ပညာအကူအညမီျား သီးသန ့ေ်သာလ်ညး်ေကာင်း၊
ထပ်မံ၍ေသာလ်ညး်ေကာင်း လုိအပ်ပါသည။် �မိ�နယ် စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ အဖ�ဲဝင်များ၊ လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် �မိ�မိ�မိ�ဖများသည် ၎င်းတိ�၏မိခင်ဌာန များတွင် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျား�ိှသည့်အြပင်
အချနိတိ်ုအတွင်း ေကာ်မတီ၌ စီမံကိနး်အသစ်များေရးဆဲွြခင်း၊ စီမံကိနး်များစွာကုိ ဦးစားေပးသတ်မှတ်
ြခင်း၊ ဦးစားေပးစီမံကိနး်များအား အထက်သိ�  တင်ြပြခင်း�ှင့် စီမံကိနး်များအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကုိ
ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း စသည်ြဖင့်ြပ�လုပ်�ကရသည့်အတွက် ဝနထ်မ်းများ ချမှတ်ေပးြခင်းသည်
အေရး�ကီးပါသည်။ ထုိသိ� မှမဟုတ်လ�င် စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက် ေရးဆဲွေရး၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတိ�
ကုိ ြပ�လုပ်ရန ်လံုေလာက်သည့်အချနိမ်ျား ခွင့်ြပ�ေပးသင့်ပါသည်။ အချ�ိေသာဌာနဆုိင်ရာများသည် ၎င်း
တိ�၏စီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာများကုိ ေကာ်မတီ၌ သတင်းအချက်အလက် မ�ေဝြခင်း�ှင့် ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှရန်
အတွက်သာ တင်ြပ�ကသြဖင့် ေကာ်မတီများသည် အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ အေြပာင်းအလဲ လုပ်ေဆာင်ရန ်အခွင့်

(၃) ေတ��ိှချက်များ�ှင့် အ�ကံြပ�ချက်များ
(၃.၁) �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရးေကာမ်တီ၏ ဖ�ဲစညး်ပုံ

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ ဇူလို င်လ  ၂၀၂၀  ခု �ှ စ်

29



မသာေချ။။ ထိ� ေ�ကာင့် စီမံကိနး်ေကာ်မတီများ၏ တာဝန�ှ်င့် ဝတ� ရားများအား �ှင်းလင်းေသာစည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများ�ှင့် ��န�်ကားချက်များ အပ်�ှင်းထားပါက ၎င်းေကာ်မတီ၏  ဆုံးြဖတ်ချက်ချ�ိုင်စွမ်းကုိ တိးု
ြမ�င့်ေစ�ိုင်ပါသည်။

(၃.၂) အဆုိြပ�လ�ာများကုိေဖာထု်တ်ြခင်း၊ အကဲြဖတ်
ြခင်း�ှင့် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း

ေကာမ်တီ၏ အ�ှစ်သာရ အားေကာင်းေစရန ် မညသ်ည့အ်စုိးရအဆင့်မှ ဘ�ာေင ွ ကျခံသညြ်ဖစ် ေစ
�မိ�နယ်နယ်နမိိတ်အတွင်း အေကာင်အထညေ်ဖာမ်ည့ ် စီမံကိနး်မှနသ်မ�ကုိ ေကာမ်တီကသာ ေရးဆဲွ
အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ပးြခင်းမျ�ိး ြဖစ်သင့်သည။် အဆုိြပ�လ�ာများကုိေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း�ှင့်
ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်းတိ� �တွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ အခနး်က�မှာ အကန ့အ်သတ်�ိှသည်။
�မိ�နယ်အဆင့်ဘတ်ဂျက် မ�ိှသြဖင့် ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသ�ကီး�ှင့် ြပည်ေထာင်စု ဘတ်ဂျက်မှ မည်သည့်
စီမံကိနး်အဆုိြပ�လ�ာကုိ ေထာက်ပ့ံေငွ ေပးမည်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး် ေရးဆဲွေရး
ေကာ်မတီတွင် ဆုံးြဖတ်�ိုင်ြခင်း မ�ိှြခင်းေ�ကာင့်ြဖစ်�ိုင်ပါသည်။ သိ� �ြဖစ်ပါ၍ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်
ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီများသည် စီမံကိနး် အဆုိြပ�လ�ာများကုိ စီမံကိနး်များ
ကုိေရးဆဲွ�ပီး ေနာက်ထပ် အဆင့်သိ�  မတင်ြပမီ ြပနလ်ည်သုံးသပ်�ပီး ဦးစားေပး သတ်မှတ်ြခင်းမျ�ိးကုိသာ
အဓိကလုပ်ေဆာင်ရသည်ဟု ဆုိ�ိုင်ပါသည်။ ထုိနည်းတူစွာ ဘတ်ဂျက် ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်မှ များစွာထိနး်ချ�ပ်မ�သည် ေဒသလိုအပ်ချက်များ၊ ဦးစားေပးမ� များ�ှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စု
အဆင့်တွင် လံုေလာက်ေသာ သတင်းအချက်အလက်မ�ိှြခင်း ကုိြဖစ်ေပ�ေစပါသည်။ 

�မိ�နယ်အဆင့် က�အေြခြပ�စီမံကိနး်ဆဲွပါ။ ယခုလက်�ိှ   တိုင်းေဒသ�ကီးအစုိးရ�ှင့် ြပည်ေထာင်စု
အစုိးရ၏ ဘတ်ဂျက်ေထာက်ပ့ံမ�ပုံစံမှာ တစ်�မိ�နယ်ချင်းစီကုိ အထူးြပ�သည်ြဖစ်ရာ ေကာ်မတီတစ်ခုချင်း
စီ၏ ထီးတည်း လုပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်ေပ�လာေစပါသည်။ သိ� ပါေသာေ�ကာင့် တစ်ချ�ိေသာစီမံကိနး်
များ (ဥပမာ - ေရေြမာင်းများ၊ လမ်းများ) ကုိ တစ်�မိ�နယ်ချင်းစီက စီမံကိနး်များတင်သွင်း၍
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့်အစား �မိ�နယ်များအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၍ က�အလိုက်
ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ရန ် ကျယ်ြပန ့�်စွာ စ�်းစားအေြခခံသည့် စီမံကိနး် လုပ်ေဆာင်သင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိ
ပါသည်။ ဘတ်ဂျက်များသည် ဦးစီးဌာနများ�ကား�ှင့်၊ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးဘတ်ဂျက်�ှင့်
ြပည်ေထာင်စုဘတ်ဂျက်များ�ကား ပုိင်းြခားခဲွေဝထားေသာေ�ကာင့် �မိ�နယ်အတွင်း�ိှ အသုံးစရိတ်အားလံးု
အတွက် က�ေပါင်းစုံအတွက် ေပါင်းစပ်ြပ�လုပ်ထားသည့် စီမံချက်ပုံစံမျ�ိးြဖင့် �မိ�နယ်အဆင့် စီမံချက်
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ဟူ၍ မ�ိှေပ။

စီမံကိနး်များေရွးချယ်ရနအ်တွက် သင့်ေလျာ ်ေကာင်းမွနေ်သာ စံ�ှ�နး်များ ထား�ိှ သတ်မှတ်ပါ။ စီမံကိနး်
များကုိ ေရွးချယ်ရာတွင် စံ�ှ�နး်မ�ိှြခင်းေ�ကာင့် ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်အေပ�တွင်သာ အဓိက အေြခခံ
သည့်သေဘာကုိ ေတ��ြမင်ရပါသည်။ လက်ေတ�ေြမြပင်တွင် အမှနတ်ကယ်လိုအပ်သည့် စီမံကိနး် များမှာ
ပမာဏများသြဖင့် ပမာဏနည်းသည့် စီမံကိနး်များကုိ ေရွးချယ်ြခင်းများ ြဖစ်ေနပါသည်။ အမှနတ်ကယ်
လိုအပ်သည့် အလားအလာများသည့် တစ်ခုခု (ဥပမာ - လူဦးေရ၊ ဆင်းရဲမ�၊ ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�းေရး)   ကုိ စံ�ှ�နး်
ထားသင့်သည်ဟု အ�ကံြပ�လိုပါသည်။ ထိ�အြပင် စီမံကိနး်များ ဦးစားေပးေရွးချယ်ရာတွင် �ိုင်ငံေတာ်
သမ�တမှ လမ်း��နေ်လ့�ိှသည့် ြပည်သူများကုိ တိုက်�ုိက် အကျ�ိး�ိှသည့် စီမံကိနး်မျ�ိးြဖစ်ေစရန၊် မည်သူ
ကတင်သွင်းသည့် စီမံကိနး်ဆုိသည်ထက်၊ စီမံကိနး်၏ အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်မ�ရလာဒ်ကုိ ချင့်ချနိ�်ိုင်သည့်
အကဲြဖတ်စံ�ှ�နး်များြဖင့် ဆုံးြဖတ်သည့် ဓေလ့ကုိလည်း ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။

(၃.၃) ြပညသူ်များ�ှင့် အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစညး်များ၏
ပါဝင်မ�

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရး ေကာမ်တီများတွင် ြပညသူ်လူထု၏ ပါဝင်မ�
ပုိမုိအားေကာင်းေစရန ် လမ်းဖွင့်ထားပါ။   ေကာ်မတီဝင်များသည် လူထုေတ�ဆုံပဲွများဖနတီ်းရန်
အခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာ �ိှသည့်အြပင် ြပည်သူများသည် ၎င်းတိ�၏စားဝတ်ေနေရးကုိ အဓိက
�ုနး်ကနေ်နရြခင်း သိ� မဟုတ် ေတ�ဆုံပဲွများတွင် စိတ်ဝင်စားမ�မ�ိှြခင်း၊ ေမ�ာ်လင့်ချက်မ�ိှြခင်းေ�ကာင့်လည်း
ြဖစ်�ိုင်ပါသည်။ ထုိအေြခအေနတွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှနး်ချက်၊ တာဝန၊်
အေမ�ာ်အြမင်များကုိ ြပည်သူများ နားလည်သေဘာေပါက်ေအာင် �ှင်းလင်းေြပာဆုိသင့်သည်။ ေကာ်မတီ
မှ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စီမံကိနး်များသည် ၎င်းတိ� ကုိ မည်မ� အာမခံချက်ေပး�ိုင်ေ�ကာင်းလည်း ေြပာ
ြပရမည်။ ထုိလူထုေတ�ဆုံပဲွများတွင် အလ�ာမျ�ိးစုံမှ ြပည်သူများပါဝင်�ိုင်ရန ် ရက်အတိအကျ�ှင့် ဂ�ုြပ�
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ သည့်အြပင် အိမ်တိုင်ရာေရာက် သိ� မဟုတ် ရပ်ကွက်ထဲသိ�  ကွင်းဆင်းေမးြမနး်မ�များ
လိုအပ်ပါက ြပ�လုပ်သင့်ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်းတွင် ြပည်သူလူထုအား စီမံကိနး်ေရးဆဲွြခင်းသေဘာကုိ
နားလည်ေစရန ် အသိပညာေပးြခင်းများ ြပ�လုပ်ေပးရမည်။ သိ� မှသာ ြပည်သူလူထုကလည်း ၎င်းတိ�၏
လိုအပ်ချက်ကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာ သိ�ိှ�ပီး လိမ�ာပါးနပ်စွာြဖင့် စီမံကိနး်များကုိ ေတာင်းဆုိတတ်မည်ြဖစ်သည်။
ထုိသိ�အသိပညာေပးြခင်းသည် ြပည်သူများအား စီမံကိနး်ေကာ်မတီ၏ အလုပ်လုပ်ပုံများကုိပါ
ဆက်လက်၍ သေဘာေပါက်သွားေစ�ိုင်မည်ဟုလည်း ေမ�ာ်လင့်ရပါသည်။ အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများ
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ပါဝင်�ိုင်သည့် အခနး်က�မှာလည်း နည်းပါးပါသည်။ သိ� �ြဖစ်ပါ၍ သင်�ကားေရးသင်တနး်များေပးြခင်း
အြပင် အရပ်ဘက် အဖ�ဲအစည်းများနင့် ပူးေပါင်း၍ သုေတသနလုပ်ေဆာင်ြခင်းကုိ �မိ�နယ်ေကာ်မတီများ
က လုပ်ေဆာင်သင့်ပါ သည်။ တစ်ဖက်တွင် ေကာ်မတီမှလည်း စီမံကိနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အား ကွင်း
ဆင်းေလ့လာရာတွင် အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများအား တတိယအသင်းအဖ�ဲအြဖစ် ဖိတ်ေခ�ရန ်အ�ကံြပ�
ပါသည်။ စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စ�်တွင် အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ သိ� မဟုတ် ြပည်
သူများ ပုိမုိပါဝင်လာမ�သည် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းကုိ အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ လ�မ်းမုိးရန ်ြဖစ်သင့်သည်။

(၃.၄) �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရးေကာမ်တီ၏ ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်
ေရာဂါကာလအတွင်း အခနး်က�

�မိ�နယ်အဆင့်တွင် အဓိကလုပ်ကုိင်ေနသည့ ်စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ကူညေီထာက်ပ့ံ�ုိင်ရန ်သုေတသန
ြပ�လုပ်၍ ထွက်ေပ�လာေသာရလာဒ် ဆနး်စစ်မ�များအရ ြပညသူ်များအတွက် လုိအပ်ေသာ တံ� �ြပနမ်�
စီမံကိနး်များေရးဆဲွသင့်သည။် USDP အစုိးရလက်ထက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခ့ဲသည့် ေအာက်ေြခမှ
အထက်သိ�  စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရးြဖစ်စ�်ေအာက်တွင် �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေရး ေကာ်မတီမှ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်အဆုိြပ�ချက်များစွာအား ေရွးချယ်ေဖာ်ထုတ်�ိုင်ခ့ဲသည်။ ဤ
အြခင်းအရာသည် ြပည်သူလူထုလိုအပ်ချက်များအား  ဆုံးြဖတ်ရာတွင် တံ� �ြပနြ်ဖည့်ဆည်းမ��ှင့်   ပူးေပါင်း
ပါဝင်မ� ပုိမုိအားေကာင်းေစရန�ှ်င့် ထုိြဖစ်စ�်တွင် ဇာတ်ေဆာင်များစွာပါဝင်�ိုင်ရန ် အခွင့်အေရးများကုိ
ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ ေကာ်မတီဖ�ံ ��ဖိ�းလာမ�သည် လူမ�စီးပွား ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ရန�ှ်င့် ေကာင်းမွနေ်သာ
ြပည်သ�ဝနေ်ဆာင်မ� လုပ်ငနး်များအေပ� ြပည်သူများလိုအပ်ေနမ�အား ၂ဝ၁၁ ခု�ှစ်ေနာက်ပုိင်း အာဏာရ
လာသည့် အစုိးရ�ှစ်ရပ်လံးု၏ ြဖည့်ဆည်းေပးချင်သည့်စိတ်ဆ���ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် သာမက ေတာင်းဆုိမ�
များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရနလိ်ုအပ်ချက်အား အသိအမှတ်ြပ�ကုိပါ သ�ုပ်ေဖာ်ြပပါသည်။

ယခုကာလတွင် �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်များြဖင့် ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပန�်ိုင်ရနအ်တွက် အဓိက အကျဆုံး၊
ကုိယ်စားြပ�မ� အစုံလင်ဆုံး�ိှသည့် စုေဝး၊ ေဆွးေ�းွ�ိုင်သည့် ေနရာမှာ �မိ�နယ်စီမံကိနး် ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီြဖစ်သည်။ အဆုိပါေကာ်မတီမှ စီမံကိနး်များသည် ခ�ုိင်အဆင့်၊
ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့်၊ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အထိ ေရာက်�ိှ�ိုင်ေသာ ေနရာြဖစ်ပါသည်။    
 ထိ�အြပင် အဆုိပါေကာ်မတီတွင် ြပည်သူများပါဝင်�ိုင်သည့် ေနရာ�ိှသည့်အချက်မှာ အြခားေသာ ဌာန
အလိုက်၊ ြပည်ေထာင်စု၊ ြပည်နယ်�ှင့် တိုင်းေဒသ�ကီးအဆင့် အစုိးရများ�ှင့် အဓိက ကွာြခားသည့်အချက်
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ြဖစ်ပါသည်။ ထိ� က့ဲသိ�  �မိ�နယ်အဆင့် ေကာ်မတီတွင် ြပည်သ�အသံကုိ ပုိမုိပါဝင်ေစြခင်း၊ �ိုင်ငံေတာ်သမ�တ
လမ်း��နထ်ားသည့် ြပည်သူကုိ တိုက်�ုိက်အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်သည့် စီမံကိနး်များ ပုိမုိပါဝင်လာေရးအတွက်
အဓိက ဝင်ေပါက်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ 

ကပ်ေရာဂါကုိ ေရ�ှည်ကာလအတွက် တံ� �ြပန ် ြပင်ဆင်ရနမှ်ာမူ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေကာ်မတီတိ�၏ အခနး်က�မှာ လွနစွ်ာအေရးပါလာပါသည်။ �မိ�နယ်အဆင့်
တွင် အဓိက အားြပ�လုပ်ကုိင်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ကူညီေထာက်ပ့ံြခင်း၊ ဝင်ေငွနမ့်ိကျသည့်
အိမ်ေထာင်စုများကုိေထာက်ပ့ံြခင်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်ေပ�ေနမူများကုိ ေြဖ�ှင်းြခင်း၊ သင်တနး်ေပးြခင်း�ှင့်
အချက်အလက်များေထာက်ပ့ံြခင်း၊ ြပည်သူများမှ ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပနရ်နအ်တွက် အလို�ိှသည့် စီမံကိနး်
များကုိ ကွင်းဆင်းေကာက်ယူြခင်း�ှင့် ဆနး်စစ်ေလ့လာြခင်းတိ� ကုိ ြပ�လုပ်၍ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်များ
ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ပါက ေအာက်ေြခမှ အေပ�သိ�  စီးဆင်းသည့် ဒီမုိကေရစီ အုပ်ချ�ပ်ေရးစနစ်ကုိ
ပုိမုိအားေကာင်းလာ�ိုင်ပါသည်။ ထိ�အြပင် ေကာ်မတီတွင်ပါဝင်ေသာ အစုိးရဌာနများ၊ လ�တ်ေတာ်
ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်သူများ သုံးဖက်စုံအြမင်ြဖင့် ေရးဆဲွထားေသာ စီမံကိနး်များသည် တာဝနယူ်မ�
တာဝနခံ်မ�များကုိ ပုိမုိအားေကာင်းြခင်း၊ အစုိးရ�ှင့် ြပည်သူများ အ�ကား ယုံ�ကည်မ� ြမင့်မားြခင်း၊ ထိ
ေရာက်ေသာ ဘ�ာေရးသုံးစဲွမ�များ ြဖစ်ေပ�လာြခင်း�ှင့် တိုင်းြပည်၏ အကန ့အ်သတ်ြဖင့်သာ �ိှေသာ
အရင်းအြမစ်များကုိ ထိေရာက်စွာ အသုံးချ�ိုင်ြခင်းြဖင့် စီးပွားေရး ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မူ ပနး်တိုင်ကုိလည်း
ေရာက်�ိှမည် ြဖစ်သည်။
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အ�ှစ်ချ�ပ် အ�ကံြပ�ချက်များ

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီအတွက် လ��စွမ်းအား
အရင်းအြမစ်၊ နည်းပညာအကူအညီ�ှင့်
စက်ပစ�ည်းများ သီးသန ့ေ်သာ်လည်းေကာင်း၊
ထပ်မံ၍ေသာ်လည်းေကာင်း ချမှတ်ေပးြခင်း
မျ�ိး လိုအပ်ပါသည်။ ထုိသိ� မှမဟုတ်လ�င်
စီမံကိနး်�ှင့် ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွေရး၊
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတိ� ကုိ ြပ�လုပ်ရန်
လံုေလာက်သည့်အချနိမ်ျား ခွင့်ြပ�ေပးသင့်
ပါသည်။ 
စီမံကိနး်ေကာ်မတီများ၏ တာဝန�ှ်င့် ဝတ� ရား
များအား �ှင်းလင်းေသာစည်းမျ�်းစည်းကမ်း
များ�ှင့် ��န�်ကားချက်များ အပ်�ှင်းထားြခင်း
ြဖင့် ၎င်းေကာ်မတီ၏  ဆုံးြဖတ်ချက်ချ�ိုင်စွမ်း
ကုိ တိးုြမ�င့်ေစ�ိုင်ပါသည်။

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေကာ်မတီ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့်
ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ရပ်မိရပ်ဖ�ှင့် �မိ�မိ�မိ�ဖ
အဖ�ဲဝင်ဦးေရကုိ ေကာ်မတီဖ�ဲစည်းပုံတွင်
တရားဝင် ြပဌာနး်ထားသင့်သည်။
ကဲွြပားြခားနားေသာ တာဝန�ိှ်သူများအတွက်
�ှင်းလင်းေသာ တာ၀န၀်တ� ရားများအား
တရားဝင်ြပဌာနး်ေပးသင့်ပါသည်။ 
ကျားမ တနး်တူညီမ�မ�ကုိ �မိ�နယ်စီမံကိနး်
ေရးဆဲွြခင်း�ှင့် ဘက်ဂျက်ေရးဆဲွြခင်းြဖစ်စ�်
တွင် ထည့်သွင်းစ�်းစားသင့်ေပသည်။

(၃.၁) �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး
�ှင့် အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရး
ေကာမ်တီ၏ ဖ�ဲစညး်ပုံ
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အ�ှစ်ချ�ပ် အ�ကံြပ�ချက်များ

အမှနတ်ကယ်လိုအပ်သည့်၊ လုပ်ေဆာင်ရမည့်
လူဦးေရ၊ ဧရိယာအကျယ်အဝနး်၊ ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�း
ေရး (ဥပမာ - ဆင်းရဲေသာ သိ� မဟုတ်
အလားအလာများေသာ ပထဝီအေနအထား
တစ်ခု) စသည်တိ� ကုိ စံ�ှ�နး်ထားသင့်ပါသည်။
စီမံကိနး်များ၏ ဦးစားေပးေရွးချယ်ရာတွင်
�ိုင်ငံေတာ်သမ�တမှ လမ်း��နေ်လ့�ိှသည့်
ြပည်သူများကုိ တိုက်�ုိက် အကျ�ိး�ိှသည့်
စီမံကိနး်မျ�ိးြဖစ်ေစရန၊် မည်သူကတင်သွင်း
သည့် စီမံကိနး်ဆုိသည်ထက်၊ စီမံကိနး်၏
အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်မ�ရလာဒ်ကုိ ချင့်ချနိ�်ိုင်သည့်
အကဲြဖတ်စံ�ှ�နး်များြဖင့် ဆုံးြဖတ်သည့်
ဓေလ့ကုိလည်း ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။

မည်သည့်အစုိးရအဆင့်မှ ဘ�ာေငွ
ကျခံသည်ြဖစ်ေစ �မိ�နယ်နယ်နမိိတ်အတွင်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စီမံကိနး်မှနသ်မ�
အား ေရးဆဲွအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်
အခွင့်အာဏာကုိ ေကာ်မတီအား အပ်�ှင်းထား
သင့်သည်။
တစ်ချ�ိေသာစီမံကိနး်များ (ဥပမာ -
ေရေြမာင်းများ၊ လမ်းများ) ကုိ တစ်�မိ�နယ်
ချင်းစီက စီမံကိနး်များတင်သွင်း၍
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့်အစား
�မိ�နယ်များအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်၍
လုပ်ေဆာင်သင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(၃.၂) အဆုိြပ�လ�ာများကုိေဖာထု်တ်
ြခင်း၊ အကဲြဖတ်ြခင်း�ှင့်
ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း
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၎င်းတိ�၏လိုအပ်ချက်ကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာ သိ�ိှ
�ပီး လိမ�ာပါးနပ်စွာ ေတာင်းဆုိတတ်ရန်
ြပည်သူလူထုအား စီမံကိနး်ချမှတ်သည့်
(Planning) သေဘာကုိ နားလည်ေစရန်
အသိပညာေပးြခင်းများ ြပ�လုပ်ေပးရမည်။ 
အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများအေန�ှင့်
သင်�ကားေရးသင်တနး်များေပးြခင်းအြပင်
�မိ�နယ်ေကာ်မတီများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
သင့်သည်။ ေကာ်မတီမှလည်း စီမံကိနး်
အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အား ကွင်းဆင်း
ေလ့လာရာတွင် အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများ
အား တတိယအသင်းအဖ�ဲအြဖစ် ဖိတ်ေခ�သင့်
ပါသည်။

�မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး ေကာ်မတီများ၏
ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှနး်ချက်၊ တာဝန၊်
အေမ�ာ်အြမင်များကုိ ြပည်သူများ နားလည်
သေဘာေပါက်ေအာင် �ှင်းလင်းေြပာဆုိြခင်း
ြဖင့် ြပည်သူလူထု၏ပါဝင်မ�၊ စိတ်ဝင်စားမ�
အား ြမ�င့်တင်ရမည်။ ေကာ်မတီမှ
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စီမံကိနး်များသည်
၎င်းတိ� ကုိ မည်မ� အာမခံချက်ေပး�ိုင်ေ�ကာင်း
လည်း ေြပာြပရမည်။
လူထုေတ�ဆုံပဲွများတွင် အလ�ာမျ�ိးစုံမှ ြပည်
သူများပါဝင်�ိုင်ရန ်ရက်အတိအကျ�ှင့် ဂ�ုြပ�
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ထိ�အြပင်
အိမ်တိုင်ရာေရာက် သိ� မဟုတ် ရပ်ကွက်ထဲသိ�
ကွင်းဆင်းေမးြမနး်မ�များ လိုအပ်ပါက
ြပ�လုပ်သင့်ပါသည်။

(၃.၃) ြပညသူ်များ�ှင့် အရပ်ဖက်
အဖ�ဲအစညး်များ၏ ပါဝင်မ�

အ�ှစ်ချ�ပ် အ�ကံြပ�ချက်များ
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�မိ�နယ်အဆင့်တွင် အဓိက အားြပ�လုပ်ကုိင်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များကုိ ကူညီ
ေထာက်ပ့ံြခင်း၊ ဝင်ေငွနမ့်ိကျသည့် အိမ်ေထာင်စုများကုိေထာက်ပ့ံြခင်း၊ အလုပ်လက်မ့ဲြဖစ်
ေပ�ေနမူများကုိ ေြဖ�ှင်းြခင်း၊ သင်တနး်ေပးြခင်း�ှင့် အချက်အလက်များေထာက်ပ့ံြခင်း၊
ြပည်သူများမှ ကပ်ေရာဂါကုိ တံ� �ြပနရ်နအ်တွက် အလို�ိှသည့် စီမံကိနး်များကုိ ကွင်းဆင်း
ေကာက်ယူြခင်း�ှင့် ဆနး်စစ်ေလ့လာြခင်းတိ� ကုိ ြပ�လုပ်၍ �မိ�နယ်အဆင့် စီမံကိနး်များကုိ
အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိုင်ပါက ေအာက်ေြခမှ အေပ�သိ�  စီးဆင်းသည့် ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ
ပုိမုိအားေကာင်းလာ�ိုင်ပါသည်။

(၃.၄) �မိ�နယ်စီမံကိနး်ေရးဆဲွေရး�ှင့် အေကာင်အထညေ်ဖာေ်ရး
ေကာမ်တီ၏ ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း အခနး်က�

အ�ှစ်ချ�ပ် အ�ကံြပ�ချက်များ

အင်းလျားေဘာဂေဗဒ ဇူလို င်လ  ၂၀၂၀  ခု �ှ စ်

37



ေနာက်ဆက်တဲွများ
ေနာက်ဆက်တဲွ (က)

ဇယား ၁ ြပညေ်ထာင်စုဥပေဒြပ�
စာရင်း

၁။ �ိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး�ှင့်လံုြခံ�ေရးက�
(က) ြပည်ေထာင်စုြမနမ်ာ�ိုင်ငံေတာ်�ှင့် ြပည်ေထာင်စုြမနမ်ာ�ိုင်ငံေတာ်၏ နယ်ေြမ
အစိတ်အပုိင်း များ ကာကွယ်ေရး၊ ယင်းသိ�ကာကွယ်ေရးအတွက် စီမံြပင်ဆင်ြခင်း၊
(ခ) ကာကွယ်ေရး�ှင့် လံုြခံ�ေရးဆုိင်ရာ စက်မ�လက်မ�လုပ်ငနး်များ၊
(ဂ) ဇီဝ�ှင့် ဓာတုစသည့်လက်နက်များ အပါအဝင် လက်နက်ခဲယမ်းမီးေကျာက်များ
�ှင့် ေပါက် ကဲွေစတတ်သည့် ပစ�ည်းများ၊
(ဃ) အဏုြမ�စွမ်းအင်၊ အဏုြမ�ေလာင်စာ၊ အဏုြမ�ေရာင်ြခည်�ှင့် ယင်းတိ� ကုိ
ြဖစ်ထွနး်ေစ ေသာ ဓာတ်သတ� �ပင်ရင်း အေြခအြမစ်များ၊
(င) စစ်ေ�ကညာြခင်း�ှင့် စစ်ေြပ�ငိမ်းြခင်း၊
(စ) �ိုင်ငံေတာ်တည်�ငိမ်ေရး၊ ေအးချမ်းသာယာေရး�ှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊
(ဆ) ရဲတပ်ဖ�ဲ။

၂။ �ိုင်ငံြခားေရးက�
(က) သံတမနေ်ရးရာ၊ ေကာင်စစ်ေရးရာ�ှင့် အြခားေရးရာဆုိင်ရာ ကုိယ်စားလှယ်များ၊
(ခ) ကုလသမဂ�၊
(ဂ) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ၊ ေဒသဆုိင်ရာ�ှင့် �ှစ်ြပည်ေထာင်ဆုိင်ရာ ညီလာခံများ၊
ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ အစည်းအေဝးများ၊ အသင်းများ �ှင့် အြခားအဖ�ဲအစည်းများတွင်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့် ယင်းတိ�၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ အထေြမာက်ေစေရး၊
(ဃ) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာစာချ�ပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ၊ ကွနဗ်
င်း�ှင်းများ၊ �ှစ်ြပည်ေထာင်ဆုိင်ရာသေဘာတူညီချက်များ၊ စာချ�ပ်များကုိ ချ�ပ်ဆုိ
ေရး�ှင့် အထေြမာက်ေစေရး၊
(င) �ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ�ှင့် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း သက်ေသခံလက်မှတ်များ၊
(စ) ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ၊ ြပည်ေထာင်စုြမနမ်ာ�ိုင်ငံအတွင်းသိ�  ဝင်ခွင့်ြပ�ေရး၊ ေနထုိင်ခွင့်
ြပ�ေရး၊ �ိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခွင့်ြပ�ေရး၊ လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် ြပည်�ှင်ဒဏ်ေပးေရး၊
(ဆ) ြပစ်မ�ကျ�းလွနသူ်အား သက်ဆုိင်ရာ�ိုင်ငံသိ�  ြပနလ်ည်လ�ဲအပ်ေပးေရး�ှင့်
သက်ဆုိင်ရာ �ိုင်ငံမှ ေတာင်းဆုိေရး။

၃။ ဘ�ာေရး�ှင့် စီမံကိနး်က�
(က) ြပည်ေထာင်စုအရအသုံးခန ့မှ်နး်ေြခေငွစာရင်း၊
(ခ) ြပည်ေထာင်စုဘ�ာရနပုံ်ေငွ၊
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(ဂ) ေငွစက� �ထုတ်လုပ်ေရး၊ ဒဂ�ါးသွနး်လုပ်ေရး၊
(ဃ) ြမနမ်ာ�ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်�ှင့် ေငွေရးေ�ကးေရးအဖ�ဲအစည်းများ၊
(င) �ိုင်ငံြခားသုံးေငွထိနး်သိမ်း�ကီး�ကပ်ေရး၊
(စ) အရင်းအ�ှးီ�ှင့် ေငွေ�ကးေဈးကွက်၊
(ဆ) အာမခံလုပ်ငနး်၊
(ဇ) ဝင်ေငွခွန၊်
(ဈ) ကုနသွ်ယ်လုပ်ငနး်ခွန၊်
(ည) တံဆိပ်ေခါင်းခွန၊်
(ဋ) အေကာက်ခွန၊်
(ဌ) ေအာင်ဘာေလထီ၊
(ဍ) အခွနအ်ယူခံြခင်း၊
(ဎ)ြပည်ေထာင်စု၏ ဝနေ်ဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ၊
(ဏ) ြပည်ေထာင်စုပုိင်ပစ�ည်းများ ေရာင်းချြခင်း၊ ငာှးရမ်းြခင်း�ှင့် အြခားနည်းြဖင့်
ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(တ) ြပည်ေထာင်စုဘ�ာရနပုံ်ေငွများ ထုတ်ေချးြခင်း၊
(ထ) ြပည်ေထာင်စုဘ�ာ ရနပုံ်ေငွများ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှြံခင်း၊
(ဒ) ြပည်တွင်းြပည်ပမှေငွေချးယူြခင်း၊
(ဓ) ြပည်ေထာင်စုအတွက် ပစ�ည်းရယူြခင်း၊
(န) ြပည်ပမှ ေငွေ�ကးအကူအညီ�ှင့် အေထာက်အပ့ံ။

၄။ စီးပွားေရးက�
(က) စီးပွားေရး၊
(ခ) ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရး၊
(ဂ) သမဝါယမ၊
(ဃ) ေကာ်ပုိေရး�ှင်း၊ ဘုတ်အဖ�ဲ၊ လုပ်ငနး်၊ ကုမ�ဏီ၊ အစုစပ်၊
(င) သွင်းကုန၊် ထုတ်ကုန�ှ်င့်ယင်းကုနပ်စ�ည်းများ၏ အရည်အေသွးသတ်မှတ်ြခင်း၊
(စ) ဟိုတယ်�ှင့် တည်းခုိခနး်၊
(ဆ) ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငနး်။

၅။ စုိက်ပျ�ိးေရး�ှင့်ေမွးြမ�ေရးက�
(က) ေြမယာစီမံခန ့�်ခဲွမ�၊
(ခ) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်�ှင့် ေြမ�ုိင်းများ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊
(ဂ) ေ�ကးတိုင်�ှင့် ေြမစာရင်း၊
(ဃ) ေြမတိုင်း၊
(င) ြပည်ေထာင်စုက စီမံခန ့�်ခဲွသည့် ဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံ�ှင့် စုိက်ပျ�ိးေရရ�ိှေရး
လုပ်ငနး်များ၊
(စ) မုိးေလဝသ၊ ဇလေဗဒ�ှင့် ေြမငလျင်တိုင်းတာေရး၊
(ဆ) စာချ�ပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊
(ဇ) စက်မ�လယ်ယာ၊
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(ဈ) စုိက်ပျ�ိးေရးသုေတသန၊
(ည) ဓာတ်ေြမဩဇာ�ှင့် ပုိးသတ်ေဆး ထုတ်လုပ်ေရး၊
(ဋ) ပင်လယ်ငါးလုပ်ငနး်၊
(ဌ) တိ��စ�ာနမ်ျ�ိးပွားေရး၊ ေရာဂါကာကွယ်ေရး၊ ကုသေရး�ှင့် သုေတသနလုပ်ငနး်
များ။

၆။ စွမ်းအင်၊ လ�ပ်စစ်၊ သတ� ��ှင့် သစ်ေတာက�
(က) ေရန၊ံ သဘာဝဓာတ်ေင��ှင့် ြပည်ေထာင်စုဥပေဒအရ ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ေလာက်
ေအာင် ေလာင်က�မ်းေစတတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အြခားအရည်အခဲစသည်
များ၊
(ခ) ြပည်ေထာင်စုလ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြဖန ့�်ြဖ�းေရး၊
(ဂ) သတ� �များ၊ သတ� �တွင်းများ၊ သတ� �တွင်း အလုပ်သမားေဘးကင်းေရး၊ သဘာဝ
ပတ်ဝနး် ကျင်ထိနး်သိမ်းေရး�ှင့် ြပနလ်ည်ြပ�ြပင်တည်ေဆာက်ေရး၊
(ဃ) ေကျာက်မျက်ရတနာ၊
(င) ပုလဲ၊
(စ) သစ်ေတာ၊
(ဆ) ေတာ�ုိင်းတိ��စ�ာနမ်ျား၊ သဘာဝအပင်များ�ှင့် သဘာဝနယ်ေြမများအပါအဝင်
ပတ်ဝနး် ကျင် ကာကွယ်ေရး�ှင့် ထိနး်သိမ်းေရး။

၇။ စက်မ�လက်မ�က�
(က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်က ေဆာင်ရွက်မည့် စက်မ�လုပ်ငနး်များ၊
(ခ) စက်မ�ဇုနမ်ျား၊
(ဂ) ထုတ်လုပ်သည့်ပစ�ည်းများအတွက် အေြခခံစံချနိစံ်��နး်များ၊
(ဃ) သိပ�ံ�ှင့်နည်းပညာ၊ သိပ�ံ�ှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ သုေတသန၊
(င) အေလးတင်းေတာင်း၊ အတိုင်းအတာစသည်တိ� ကုိ စံြပ�ြခင်း၊
(စ) မူပုိင်ခွင့်များ၊ တီထွင်မ�မူပုိင်ခွင့်များ၊ ကုနအ်မှတ်တံဆိပ်များ၊ စက်မ�ဆုိင်ရာ ဒီဇုိင်း
များစသည့် အသိဉာဏ်ဆုိင်ရာပစ�ည်းများ၊၊

၈။ ပိ� ေဆာင်ေရး၊ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးက�
(က) ြပည်တွင်းေရေ�ကာင်းသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး၊
(ခ) ေရေ�ကာင်းလမ်းများြပ�ြပင်ထိနး်သိမ်းေရး၊
(ဂ) ေရအရင်းအြမစ်�ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး၊
(ဃ) ပင်လယ်ေရေ�ကာင်းသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး၊
(င) ပင်လယ်ကူးသေဘ�ာဆိပ်ကမ်း�ကီးများ၊
(စ) မီးြပတိုက်၊ မီးြပသေဘ�ာ�ှင့် မီးြပအစီအမံများ၊
(ဆ) သေဘ�ာတည်ေဆာက်ေရး၊ ြပင်ဆင်ထိနး်သိမ်းေရး၊
(ဇ) ေလေ�ကာင်းသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး၊
(ဈ) ေလေ�ကာင်းပျသံနး်ေရး၊ ထိနး်သိမ်းေရး�ှင့် ေလယာ�်ကွင်းတည်ေဆာက်ေရး၊
(ည) ကုနး်လမ်းသယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး၊
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(ဋ) မီးရထား၊
(ဌ) ြပည်ေထာင်စုက စီမံခန ့�်ခဲွသည့်လမ်းမ�ကီးများ၊ တံတား�ကီးများ၊
(ဍ) စာတိုက်၊ ေ�ကးနနး်၊ တယ်လီဖုနး်၊ ဖက်(စ်)၊ အီးေမးလ်၊ အင်တာနက်၊ အင်ထရာ
နက်�ှင့် အလားတူ ဆက်သွယ်ေရးများ၊
(ဎ) �ုပ်ြမင်သံ�ကား၊ �ဂိ�လ်တုဆက်သွယ်ေရး၊ အသံလ�င့်အသံဖမ်းလုပ်ငနး်�ှင့်
အလားတူ ဆက်သွယ်ေရးများ၊ အိမ်ရာ�ှင့် အေဆာက်အအံုများ။

၉။ လူမ�ေရးက�
(က) ပညာသင်�ကားေရးဆုိင်ရာ သင်�ုိး��နး်တမ်း၊ သင်�ုိးမာတိကာ၊ သင်ြပ
နည်းစနစ်၊ သုေတသန၊ စီမံကိနး်၊ စီမံချက်�ှင့် စံများ၊
(ခ) တက� သုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ သိပ�ံစသည့်သင်တနး်များ�ှင့် အဆင့်ြမင့်ပညာအြခား
အဖ�ဲ အစည်းများ၊
(ဂ) ြပည်ေထာင်စုကသတ်မှတ်သည့် စာေမးပဲွများ၊
(ဃ) ကုိယ်ပုိင်ေကျာင်းများ�ှင့် သင်တနး်များ၊
(င) အမျ�ိးသားအားကစား၊
(စ) အမျ�ိးသားကျနး်မာေရး၊
(ဆ) တိုင်းရင်းေဆးပညာ�ှင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါးဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး၊
(ဇ) ကုသုိလ်ြဖစ်ေဆး�ုံများ�ှင့် ေဆးခနး်များ၊ ပုဂ�လိကေဆး�ုံများ�ှင့် ေဆးခနး်များ၊
(ဈ) မိခင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်ေရး၊
(ည) �ကက်ေြခနအီသင်း၊
(ဋ) အစားအေသာက်၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစ�ည်း�ှင့် အလှကုနစ်သည်တိ�  တုပေရာေ�ှာ
ထုတ်လုပ် ေရာင်းချ ြခင်းမှ ကာကွယ်ေရး၊
(ဌ) ကေလးသူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျ�ိးသမီးများ၊ မသနမ်စွမ်းသူများ၊ သက်�ကီး
ရွယ်အို များ၊ အေြခအေနမ့ဲများအား ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး၊
(ဍ) ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးကိစ�ရပ်များ၊
(ဎ) မီးသတ်တပ်ဖ�ဲ၊
(ဏ) အလုပ်လုပ်ချနိ၊် နားချနိ၊် အလုပ်ပိတ်ရက်များ�ှင့် လုပ်ငနး်ခွင်ဆုိင်ရာ
ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး၊
(တ) ဝါဏိဇ�ပဋိပက�၊
(ထ) လူမ�ဖူလံုေရး၊
(ဒ) အလုပ်သမားအဖ�ဲအစည်းများ၊
(ဓ) ြပည်ေထာင်စုက စီမံခန ့�်ခဲွသည့် - (၁) ေ�ှးေဟာင်းယ�်ေကျးမ� သိ� မဟုတ်
သမုိင်းဝင်ေဒသများ၊ အေဆာက်အအံုများ၊ အထိမ်းအမှတ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊
ေကျာက်စာများ၊ မင်စာများ၊ ေပပုရပုိက်များ၊ လက်ေရးစာများ၊ လက်ရာများ၊ �ုပ်ဝ
တ� � ပစ�ည်းများ၊ ေ�ှးေဟာင်းသုေတသန လုပ်ငနး်များ၊ ြပတိုက်များ၊ (၂)

စာ�ကည့်တိုက်များ။
(န) စာေပ၊ သဘင်၊ ဂီတ၊ �ုိးရာပနး်၊ �ုပ်�ှင်၊ ဗီဒီယုိ၊
(ပ) ေမွးဖွားြခင်း�ှင့် ေသဆုံးြခင်းဆုိင်ရာ မှတ်ပုံတင်ေရး။
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၁၀။ စီမံခန ့�်ခဲွေရးက�
(က) အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရး၊
(ခ) ရွာေြမ၊ �မိ�ေြမ စီမံခန ့�်ခဲွေရး၊
(ဂ) အိမ်ငာှး၊ ေြမငှား၊
(ဃ) မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစတတ်ေသာေဆးဝါး၊
(င) �ိုင်ငံေတာ်လ��ိဝှက်ချက်ထိနး်သိမ်းေရးဆုိင်ရာကိစ�များ၊
(စ) အသင်းအဖ�ဲများ၊
(ဆ) အကျ�်းေထာင်၊
(ဇ) နယ်စပ်ေဒသဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး၊
(ဈ) သနး်ေခါင်စာရင်း၊
(ည) �ိုင်ငံသားြဖစ်ြခင်း၊ �ိုင်ငံသားြပ�ြခင်း၊ �ိုင်ငံသားအြဖစ်မှရပ်စဲြခင်း၊ �ုပ်သိမ်း
ြခင်း၊ �ိုင်ငံသားစိစစ် ေရး�ှင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငနး်၊
(ဋ) ဘ�ဲထူး၊ ဂုဏ်ထူး။

၁၁။ တရားစီရင်ေရးက�
(က) တရားစီရင်ေရး၊
(ခ) ေ�ှ�ေနများ၊
(ဂ) ြပစ်မ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ ကျင့်ထုံးများ၊
(ဃ) တရားမဥပေဒများ၊ ကျင့်ထုံးများအပါအဝင်၊ ပဋိညာ�်၊ အ�ုညာတ စီရင်
ဆုံးြဖတ်ေရး၊ တရားစဲွဆုိပုိင်ခွင့်�ိှေသာ နစ်နာချက်များ၊ လူမဲွအြဖစ်ခံယူြခင်း၊ ယုံမှတ်
အပ်�ှြံခင်း�ှင့် ယုံမှတ်အပ်�ှထံားသြဖင့် စီမံပုိင်ခွင့်�ိှသူများ၊ အေမွထိနး်�ှင့် ပစ�ည်း
ထိနး်၊ မိသားစု ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊ အုပ်ထိနး်သူများ�ှင့် အုပ်ထိနး်ခံရသူများ၊ ပစ�ည်း
လ�ဲေြပာင်းြခင်း၊ အေမွဆက်ခံေရး၊
(င) သက်ေသခံဥပေဒ၊
(စ) ကာလစည်းကမ်းသတ်၊
(ဆ) အမ�တနဖုိ်းသတ်မှတ်ြခင်း၊
(ဇ) သီးြခားသက်သာခွင့်၊
(ဈ) �ိုင်ငံြခားစီရင်ပုိင်ခွင့်အာဏာ၊
(ည) ပင်လယ်ေရေ�ကာင်းစီရင်ပုိင်ခွင့်၊
(ဋ) ပင်လယ်ဓားြပမ�များ၊ �ိုင်ငံတကာပင်လယ်ြပင် သိ� မဟုတ် ေကာင်းကင်
ယံ၌ကျ�းလွန ်ေသာြပစ်မ�များ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဥပေဒကုိ ေဖာက်ဖျက်၍ ေြမြပင်
သိ� မဟုတ် �ိုင်ငံတကာ ပင်လယ်ြပင် သိ� မဟုတ် ေကာင်းကင်ယံ၌ ကျ�းလွနေ်သာြပစ်မ�
များ။
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ေနာက်ဆက်တဲွ (ခ)

ဇယား (၂) တုိင်းေဒသ�ကီး
(သိ�မဟုတ်) ြပညန်ယ်ဥပေဒြပ�စာရင်း

၁။ ဘ�ာေရး�ှင့် စီမံကိနး်က�
(က) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်အရအသုံးခန ့မှ်နး်ေြခေငွစာရင်း၊
(ခ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်ဘ�ာရနပုံ်ေငွ၊
(ဂ) ေြမယာခွန၊်
(ဃ) ယစ်မျ�ိးခွန ် (မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့် စိတ်ကုိေြပာင်းလဲေစတတ်သည့် ေဆးဝါးများ
မပါ)၊
(င) အေဆာက်အအံု�ှင့် ေြမခွန၊် ေရခွန၊် လမ်းမီးခွန၊် ဘီးခွနစ်သည့် စည်ပင် သာယာ
ေရးဆုိင်ရာ အခွနအ်ခများ၊
(စ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်များ၏ ဝန ်ေဆာင်မ�လုပ်ငနး်များ၊
(ဆ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်ပုိင်ပစ�ည်းများ ေရာင်းချြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း
�ှင့် အြခားနည်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဇ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်ဘ�ာရနပုံ် ေငွများ ြပည်တွင်း၌ ထုတ်ေချး
ြခင်း၊
(ဈ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်ဘ�ာရနပုံ် ေငွများ ြပည်တွင်း၌ ရင်း�ှးီ
ြမ��ပ်�ှြံခင်း၊
(ည) ေဒသ��ရစီမံကိနး်၊
(ဋ) အေသးစား ေငွေချးလုပ်ငနး်။

၂။ စီးပွားေရးက�
(က) ြပည်ေထာင်စုက ြပ�ာနး်သည့် ဥပေဒ�ှင့်အညီ တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ်
ြပည်နယ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် စီးပွားေရးကိစ�များ၊
(ခ) ြပည်ေထာင်စုက ြပ�ာနး်သည့် ဥပေဒ�ှင့်အညီ တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ်
ြပည်နယ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် ကူးသနး်ေရာင်းဝယ်ေရးကိစ�များ၊
(ဂ) ြပည်ေထာင်စုက ြပ�ာနး်သည့် ဥပေဒ�ှင့်အညီ တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ်
ြပည်နယ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် သမဝါယမကိစ�များ။

၃။ စုိက်ပျ�ိးေရး�ှင့် ေမွးြမ�ေရးက�
(က) လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးေရး၊
(ခ) အပင်�ှင့်သီး�ှဖံျက်ပုိး�မ�ားေရာဂါ ကာကွယ်ေရး�ှင့် �ှမ်ိနင်းေရး၊
(ဂ) ဓာတ်ေြမဩဇာ စနစ်တကျ သုံးစဲွေရး�ှင့် သဘာဝေြမဩဇာများ စနစ်တကျ
ထုတ်လုပ်သုံးစဲွေရး၊
(ဃ) စုိက်ပျ�ိးေရး ေချးေငွ�ှင့် စုေငွများ၊
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(င) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်က စီမံခန ့�်ခွဲခွင့်�ိှေသာ ဆည်ေြမာင်း၊
တာတမံ၊ ေရကန၊် ေရ�ုတ်ေြမာင်း�ှင့် စုိက်ပျ�ိးေရရ�ိှေရး လုပ်ငနး်များ၊
(စ) ေရချ�ိငါးလုပ်ငနး်၊
(ဆ) ြပည်ေထာင်စုက ြပ�ာနး်သည့် ဥပေဒ�ှင့်အညီ တိ��စ�ာနေ်မွးြမ�ေရး�ှင့်
စနစ်တကျ ထိနး်ေကျာင်းေရး။

၄။ စွမ်းအင်၊ လ�ပ်စစ်၊ သတ� ��ှင့် သစ်ေတာက�
(က) ြပည်ေထာင်စုက စီမံခန ့�်ခွဲခွင့်�ိှသည့် အ�ကီးစားလ�ပ်စစ်ဓာတ်အား
ထုတ်လုပ်ြဖန ့�်ြဖ�းေရးမှအပ မဟာဓာတ်အားလိုင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းမ�ိှ
ေသာ တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်က စီမံခန ့�်ခွဲခွင့်�ိှသည့် အလတ်စား
�ှင့် အေသးစား လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြဖန ့�်ြဖ�းေရး၊
(ခ) ဆား�ှင့်ဆားထွက်ပစ�ည်း၊
(ဂ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်း ေကျာက်မျက်ရတနာ ြဖတ်
ေတာက်ြခင်း၊ ေသွးြခင်း၊
(ဃ) ေကျးရွာထင်းစုိက်ခင်း၊
(င) အပနး်ေြဖစခနး်များ၊ တိ��စ�ာနဥ်ယျာ�်၊ �ုက�ေဗဒဥယျာ�်။

၅။ စက်မ�လက်မ�က�
(က) ြပည်ေထာင်စုအဆင့်က ေဆာင်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်ထားသည့် စက်မ�
လုပ်ငနး်များမှအပ အြခားစက်မ�လုပ်ငနး်များ၊
(ခ) အိမ်တွင်းစက်မ�လက်မ�လုပ်ငနး်များ။

၆။ ပိ� ေဆာင်ေရး၊ ဆက်သွယ်ေရး�ှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးက�(က) တိုင်းေဒသ
�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်က စီမံခန ့�်ခွဲခွင့်�ိှသည့် ဆိပ်ကမ်းများ၊ သေဘ�ာဆိပ်
များ၊ ဆိပ်ခံများ၊
(ခ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်က စီမံခန ့�်ခွဲခွင့်�ိှသည့်လမ်းများ၊
တံတားများ၊
(ဂ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်းသာ သွားလာသည့် ပုဂ�လိက
ယာ�်များ စနစ်တကျ ေြပးဆဲွ�ိုင် ေရး။

၇။ လူမ�ေရးက�
(က) ြပည်ေထာင်စုက ချမှတ်ထားသည့် တိုင်းရင်းေဆးဆုိင်ရာ မူဝါဒများ�ှင့် မ
ဆန ့က်ျင်ေသာ တိုင်းရင်းေဆးဆုိင်ရာကိစ�များ၊
(ခ) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်အတွင်း လူမ�ဝနထ်မ်းလုပ်ငနး်များ၊
(ဂ) မီးေဘး�ှင့် သဘာဝေဘးအ��ရာယ်များ �ကိ�တင်ကာကွယ်ေရး၊
(ဃ) ကုနတ်င်ကုနခ်ျလုပ်ငနး်၊
(င) တိုင်းေဒသ�ကီး သိ� မဟုတ် ြပည်နယ်က စီမံခန ့�်ခွဲခွင့်�ိှသည့် – (၁)

ယ�်ေကျးမ�အေမွအ�ှစ်များထိနး်သိမ်း ေရး၊ (၂) ြပတိုက်�ှင့်စာ�ကည့်တိုက်
များ၊
(စ) ဇာတ်�ုံ၊ �ုပ်�ှင်�ုံ�ှင့် ဗီဒီယုိ�ုံ၊(ဆ) ဓာတ်ပုံ၊ ပနး်ချ၊ီ ပနး်ပု စသည့်ြပပဲွများ။

၈။ စီမံခန ့�်ခွဲေရးက�
(က) စည်ပင်သာယာေရး၊
(ခ) �မိ�ရွာ�ှင့် အိးုအိမ်ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး၊ 
(ဂ) ဂုဏ်ထူးေဆာင်လက်မှတ်များ�ှင့် ဂုဏ်ထူးေဆာင်ဆုပစ�ည်းများ။
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