ျပည္သူပါ၀င္ေသာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြၾဲ ကျခင္းျဖင္႔ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း႐ွိ ရပ္႐ြာလူထုကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း
ေစမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင္႔ ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံ ၿဖဳိးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔သည္ ၿမဳိ႕နယ္အဆင္႔ လူထုပါဝင္ေသာ
စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈ

စီမံခ်က္အတြက္

ရန္ပံုေငြ

လႊဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္ကို

လက္မွတ္

ေရးထိုးခဲ႔ၾကပါသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္တြင္ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုမွ ပိုမိုပါဝင္ကာ ၄င္းတိ႔၏
ု
လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တံတားမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင္႔ ေရေပးေဝမႈ
စနစ္မ်ားစသည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရန္ပေ
ုံ ငြ ပံ႔ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ေတြ၊ ျမန္မာ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္။ “ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္က ေဒသခံ
ရပ္႐ြာလူထုေတြ

ဘယ္လို

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကိုျပသတဲ႔

တကယ္႔ကို

အေရးပါတဲ႔

မွတ္တုိင္တစ္ခုပါပဲ” ဟု ဆိုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက UNDP ႏွင႔္ သေဘာတူညီခ်က္
လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။ UNDP ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Peter Batchelor က
“ဒီလက္မွတ္ေရးထိုးမႈဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အသိုက္အဝန္း အားလံုးရဲ႕ ဘဝေတြကို ျမွင႔တ
္ င္ေပးဖုိ႔ အတူတကြ
ကာလၾကာ႐ွည္ လက္တေ
ြဲ ဆာင္႐ြက္ၾကမယ္႔ ပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။
ယင္းကဲ႔သုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ကာ
ဘ႑ာေငြ ရင္းျမစ္မ်ား ခြေ
ဲ ဝမႈသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔မွ ေဒသအဆင္႔အထိ အထက္မွ ေအာက္သ႔ုိ

ထိန္းခ်ဳပ္ညန
ႊ ္ၾကားၿပီး အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈ အခြင႔အ
္ လမ္းမ်ား အားနည္းေနေသးေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အားလံုး

ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈဆုိင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္ကို

ျဖည့္ဆည္းေပး

ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၄င္းတိ႔ု ရပ္႐ြာမွ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသည္မ်ားကို
တင္ျပခြင႔္

မရ႐ွိခ႔ၾဲ ကပါ။

လုပ္ငန္းမ်ားစြာ

ၿမဳိ႕နယ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း

ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ္လည္း

၄င္းတို႔တြင္

ရပ္႐ြာမွ

ရပ္႐ြာအတြက္

အမွန္တကယ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခင
ြ ္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ရန္ပံုေငြေသာ္လည္းေကာင္း မရ႐ွိခ႔ၾဲ ကေပ။
ယင္းကို ယခု UNDP ႏွင္႔ UN Women တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပူူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္း၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္အဆင္႔ လူထုပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈႏွင႔္ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရး စီမံခ်က္ျဖင္႔
ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစိုးရမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြ႕ံ ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရန္ပံုေငြပံ႔ပိုးေပးထားပါသည္။
ရပ္ ႐ ြာ လူ ထ ု ၏ လိ ု အ ပ္ ခ ်က္ မ ်ားကိ ု ျဖည္ ့ ဆ ည္ း ေပးႏု ိ င ္ မ ည္ ့ ရန္ ပ ံ ု ေ ငြ
ၿမိဳ႕နယ္ဖ႕ြံ ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ႔ပိုးရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဘက္ဂ်က္အတြင္း တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္း
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ရပ္႐ြာလူထုႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
ၿမဳိ႕နယ္ စီီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ (TPICs) နွင႔္ အလုပ႐
္ ုံ
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား

က်င္းပကာ

ေဆးေပးခန္းမ်ား

လမ္းႏွင္႔

တည္ေဆာက္ျခင္း

တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊
စသည့္

ရပ္႐ြာလူထု၏

စာသင္ေက်ာင္းႏွင္႔

က်န္းမာေရး

လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ကာ

ေဆြးေႏြး

ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
စီမံခ်က္၏ ပထမအဆင္႔ကို စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခုျဖစ္ေသာ ဂြ၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊
သံတ၊ြဲ

ေတာင္ကုတ္ႏွင္႔

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။

အဆုိပါ

ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကို

ဖြ႕ံ ၿဖဳိးမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ မတူကျြဲ ပားေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေရာေထြး
ေနထုိင္ျခင္းႏွင္႔

ထိခိုက္လြယ္ျခင္း

စသည့္

လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ

အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ကာ

ရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွ

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊

ျပည္နယ္

ေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္

ပထမအဆင္႔ ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္အခါ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားကိုပါ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး
ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။
ယင္းကဲ႔သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင္႔ UNDP သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္

အားလံုးပါဝင္ေသာ၊

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ေသာ၊

ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈ႐ွိေသာ၊

တာဝန္ခံယူမ႐
ႈ ွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင္႔ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိမ
ု ုိ ျမင္႔မားေစရန္
အားျဖည့္ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ UNDPသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသႏၱရ
ဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရးႏွင႔္

ေဒသႏၱရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိရာ

မြန္ျပည္နယ္ႏွင႔္

ပဲခူးတိုင္း

ေဒသႀကီးတို႔တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။ ယင္းကဲ႔သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိက
အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ရပ္ကြက္ႏွင႔္
ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား စသည္တုိ႔ကို ႏွစ္စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔
စီမံကိန္း ေရးဆြမ
ဲ ႈႏွင္႔ ေငြစာရင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ေစခဲ႔ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ
လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာျဖင္႔ တြက္ခ်က္ကာ ရန္ပံုေငြ ခ်ထားေပးေသာ္လည္း
ဖြ႔ၿံ ဖဳိးမႈ

ေနာက္က်လ်က္႐ွိေသာ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္မူ

အေမရိကန္

ေဒၚလာ

၃

ေဒၚလာျဖင္႔

ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ားကို ဂ်ပန္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ၿငိ မ ္ း ခ်မ္ း ေရးႏွ င ္ ႔ သာယာဝေျပာေရးတိ ု ႔ အ တြက ္ ပထမဦ း ဆံ ု း ေျခလွ မ ္ း
စီမံခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးႏွင႔္ တာဝန္ယူမ႐
ႈ ွိေသာ ေဒသႏၱရ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ျဖစ္လာေစရန္

ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ဆက္ဆံမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

UNDP

အဓိက

သည္

သက္ဆုိင္ရာ

တာဝန္ယူမႈ႐ွိကာ

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ကိုလည္း

ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေၾကာင္႔
စြမ္းရည္မ်ား

ထို႔ျပင္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား

ရည္႐ြယ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား

ျမင္႔တက္လာၿပီး

ထိေရာက္သည့္

ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔

ယင္းကဲ႔သို႔
အျပန္အလွန္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

လုပ္ငန္း

အျပန္အလွန္
UNDP

၏

ဆက္ဆံမႈႏွင္႔

ခ်မွတ္ပိုင္ခင
ြ ႔မ
္ ်ား

ပိုမို

ရ႐ွိလာသည္ႏွင္႔အမွ် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘ႑ာေရး၊

အခြန္၊

ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင္႔

စီမံကိန္းႏွင္႔

စီးပြားေရး

ရန္ပံုေငြခ်ထားရန္

ဝန္ႀကီးဌာန

ရပ္႐ြာလူထု၏

ဝန္ႀကီး

ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔

ဦးစားေပး

သေဘာတူညီထားသည့္

စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပပါသည္။ ၄င္းတု႔မ
ိ ာွ လမ္းႏွင္႔ တံတား တည္ေဆာက္မႈ ၁၀ ခု၊ စာသင္ေက်ာင္း
၁၀ ၄ ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္း ၃ ခု၊ တုိက္နယ္ေဆး႐ုံႏွင႔္ ၄င္းေဆးရံုအနီး႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားကို
အိမ္တိုင္ယာေရာက္ေရေပးေဝေရး စနစ္ တစ္ခုႏင
ွ ္႔ ေက်းရြာေသာက္ေရကန္တစ္ခုကို ျပဳျပင္ျခင္းတု႔ိ ပါဝင္ပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ရန္

ေဒသခံ

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို

တင္ဒါေလွ်ာက္ထားရန္

ပြင္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိကာ အားလံုး ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္႔ ေခၚယူထားပါသည္။ အဆိုပါ
စီမံခ်က္မ်ားသည္ ေဒသအတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင႔အ
္ လမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတူညီခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ အေျခခံ
အေဆာက္အဦ၊

က်န္းမာေရး

ေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈ၊

ပညာေရးႏွင္႔

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

စသည္တုိ႔ကို

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ အားလံုးပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈ နည္းလမ္းကို ၄င္း၏ ဘ႑ာေငြခြေ
ဲ ဝ
သံုးစြမ
ဲ ႈတြင္လည္း

ထည့္သြင္း

ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု

ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။

UNDP

၏

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Peter Batchelor က “ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က
အသိုက္အဝန္း အားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင႔္ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္းျဖစ္မယ္လို႔
UNDP အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

