
   

 

ျပည္သူပါ၀င္ေသာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြၾဲကျခင္းျဖင္႔ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း႐ိွ ရပ္႐ြာလူထုကုိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း 
ေစမည္ 

 
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရႏွင္႔ ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံၿဖဳိးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) တုိ႔သည ္ ၿမဳိ႕နယ္အဆင္႔ လူထုပါဝင္ေသာ 
စီမံကိန္းေရးဆြမဲႈ စီမံခ်က္အတြက္ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ 
ေရးထုိးခဲ႔ၾကပါသည္။ အဆုိပါ စီမံခ်က္တြင္ ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူထုမွ ပုိမိုပါဝင္ကာ ၄င္းတုိ႔၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တံတားမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင္႔ ေရေပးေဝမႈ 
စနစ္မ်ားစသည္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြ ပံ႔႔ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္ေတြ၊ ျမန္မာ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္။ “ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေဒသခံ 
ရပ္႐ြာလူထုေတြ ဘယ္လုိ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကုိျပသတဲ႔ တကယ္႔ကုိ အေရးပါတ႔ဲ 
မွတ္တိုင္တစ္ခုပါပဲ” ဟု ဆုိကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက UNDP ႏွင္႔ သေဘာတူညီခ်က္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကုိ ႀကိဳဆုိလုိက္ပါသည္။ UNDP ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Peter Batchelor က 
“ဒီလက္မွတ္ေရးထုိးမႈဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အသုိက္အဝန္း အားလုံးရဲ႕ ဘဝေတြကို ျမွင္႔တင္ေပးဖို႔ အတူတကြ 
ကာလၾကာ႐ွည ္လက္တြေဲဆာင္႐ြက္ၾကမယ္႔ ပထမဦးဆုံး ေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ 

ယင္းကဲ႔သုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ကာ 
ဘ႑ာေငြ ရင္းျမစ္မ်ား ခြေဲဝမႈသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔မွ ေဒသအဆင္႔အထိ အထက္မွ ေအာက္သို႔  



   
 

ထိန္းခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားၿပီး အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ စီမံကိန္းေရးဆြမဲႈ အခြင္႔အလမ္းမ်ား အားနည္းေနေသးေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြမဲႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာလူထု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည ္၄င္းတုိ႔ ရပ္႐ြာမွ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည္မ်ားကုိ 
တင္ျပခြင္႔ မရ႐ိွခဲ႔ၾကပါ။ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ရပ္႐ြာအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔တြင္ ရပ္႐ြာမ ွ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ရန္ပုံေငြေသာ္လည္းေကာင္း မရ႐ိွခဲ႔ၾကေပ။ 

ယင္းကုိ ယခု UNDP ႏွင္႔ UN Women တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပူူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ စီမံကိန္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၿမဳိ႕နယ္အဆင္႔ လူထုပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြမဲႈႏွင္႔ ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးေရး စီမံခ်က္ျဖင္႔ 
ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္င ံအစုိးရမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရန္ပုံေငြပံ႔ပိုးေပးထားပါသည္။ 

ရပ္႐ြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏု ိင္မည့္ ရန္ပံ ုေငြ 

ၿမိဳ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ႔ပိုးရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားသည ္ အစုိးရ၏ ဘက္ဂ်က္အတြင္း တုိက္႐ုိက္ထည့္သြင္း 
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ရပ္႐ြာလူထုႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
ၿမဳိ႕နယ္ စီီမံကိန္းေရးဆြေဲရးႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ (TPICs) နွင္႔ အလုပ႐ံု္ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပကာ လမ္းႏွင္႔ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရး 
ေဆးေပးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ရပ္႐ြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ကာ ေဆြးေႏြး 
ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံခ်က္၏ ပထမအဆင္႔ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ိွၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္႐ိွ ၿမိဳ႕နယ္ ငါးခုျဖစ္ေသာ ဂြ၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ 
သံတြ၊ဲ ေတာင္ကုတ္ႏွင္႔ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွပါသည္။ အဆိုပါ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကုိ 
ဖြ႕ံၿဖဳိးမႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ မတူကြျဲပားေသာ အသုိက္အဝန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာေထြး 
ေနထိုင္ျခင္းႏွင္႔ ထိခိုက္လြယ္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ိွ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ 
ပထမအဆင္႔ ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္အခါ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားကုိပါ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး 
ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးကုိ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ရန ္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

ယင္းကဲ႔သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင္႔ UNDP သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေသာ၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ေသာ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ႐ိွေသာ၊ 



   
တာဝန္ခံယူမႈ႐ိွေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင္႔ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ျမင္႔မားေစရန္ 
အားျဖည့္ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ UNDPသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏၱရ  
 
ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးႏွင္႔ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ိွရာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ပဲခူးတုိင္း 
ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းက႔ဲသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိက 
အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ရပ္ကြက္ႏွင္႔ 
ေက်း႐ြာအုပ္စ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား စသည္တို႔ကုိ ႏွစ္စဥ ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္႔ 
စီမံကိန္း ေရးဆြမဲႈႏွင္႔ ေငြစာရင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ေစခဲ႔ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ိွ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာျဖင္႔ တြက္ခ်က္ကာ ရန္ပံုေငြ ခ်ထားေပးေသာ္လည္း 
ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ ေနာက္က်လ်က္႐ိွေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာျဖင္႔ 
ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကူညီပံ႔ပိုးမႈမ်ားကုိ ဂ်ပန္ျပည္နယ္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ႔ သာယာဝေျပာေရးတို ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္း 

စီမံခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ိွ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားကုိ ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးႏွင္႔ တာဝန္ယူမႈ႐ိွေသာ ေဒသႏၱရ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ UNDP သည္ တာဝန္ယူမႈ႐ိွကာ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ 
ဆက္ဆံမႈမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ကုိလည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ယင္းကဲ႔သုိ႔ UNDP ၏ 
ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေၾကာင္႔ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ 
စြမ္းရည္မ်ား ျမင္႔တက္လာၿပီး ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား ပုိမိ ု
ရ႐ိွလာသည္ႏွင္႔အမွ် ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင္႔ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ဦးစားေပး 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင္႔ ရန္ပုံေငြခ်ထားရန္ ရပ္႐ြာလူထု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ သေဘာတူညီထားသည့္ 
စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ လမ္းႏွင္႔ တံတား တည္ေဆာက္မႈ ၁၀ ခု၊ စာသင္ေက်ာင္း 
၁၀ ၄ ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္း ၃ ခု၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုႏွင္႔ ၄င္းေဆးရံုအနီး႐ိွ ေက်း႐ြာမ်ားကုိ 
အိမ္တုိင္ယာေရာက္ေရေပးေဝေရး စနစ္ တစ္ခုႏွင္႔ ေက်းရြာေသာက္ေရကန္တစ္ခုကုိ ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန ္ ေဒသခံ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားကုိ တင္ဒါေလွ်ာက္ထားရန္ 
ပြင္လင္းျမင္သာမႈ႐ိွကာ အားလုံး ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္႔ ေခၚယူထားပါသည္။ အဆုိပါ 
စီမံခ်က္မ်ားသည္ ေဒသအတြင္း အလုပ္အကုိင ္အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 



   
သေဘာတူညီခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ စသည္တုိ႔ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ႏုိုင္ရန္ အားလုံးပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြမဲႈ နည္းလမ္းကုိ ၄င္း၏ ဘ႑ာေငြခြေဲဝ 
သုံးစြမဲႈတြင္လည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။ UNDP ၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Peter Batchelor က “ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္က 
အသုိက္အဝန္း အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ပထမဦးဆုံး ေျခလွမ္းျဖစ္မယ္လုိ႔ 
UNDP အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ 


