


စာတမး္ရငွမ္်ား 

 ဟမ္းမစ္ရွ္နစ္ဆင္သည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ၊ ျပည္သူ႕ေရးရာက႑မ်ားကုိ 

အထူးျပဳ ေလ့လာလ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာႏွင့္ 

သက္ေအာင္လင္း တုိ႕မွာ ျမနမ္ာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕စည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ 

သုေတသနပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မက္သယူးအာႏိုးမွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သည္။ 

ျမနမ္ာဖ့ြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး အရငး္အျမစအ္ဖြဲ႕အစည္း၊ စးီပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) 

 ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (CESD) သည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ အထူးျပဳေလ့လာေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ စီအီးအက္စ္ဒီမွာ 

ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ ္အဖြဲ႕အစည္း (MDRI) က စုစည္းထားသည့္ ဗဟိုဌာန သုံးခုအနက္  တစ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ျဖစၿ္ပီး၊ 

လြတ္လပ္ေသာ သုေတသန အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ 

ေဒသတြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာျမင္ကြင္း၌ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံအတြက္ မ်က္ႏွာပန္းလွသည့္ 

ေနရာတစခ္ုျပန္လည္ရရွိေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စီအီးအက္စ္ဒီသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ၊ 

ဆင္းရမဲြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္း ေပၚထြန္းေရးတုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

မူ၀ါဒဆုိင္ရာသုေတသနမ်ား ျပဳစလု်က္ရွိၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရးျဖစ္စဥ၌္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဓိက အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစညး္ မ်ားကုိလည္းသင္တန္းမ်ား၊ ပညာေပးမႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  

အာရေွဖာငေ္ဒရငွး္ (The Asia Foundation) 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးတုိ႕ကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိသည့္ အျမတ္အစြန္းပဓာနမထားေသာ၊ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ 

ဤေဖာငေ္ဒးရွင္းသည္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးရာ မ႑ိဳင္မ်ားျမွင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အခြင့္အေရး၊ 

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း ေဆာက္ရြက္ေရး 

တုိ႕အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပး လ်က္ရွိသည္။ အာရွတုိက္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္နီးပါး အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပုဂၢလိက၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ေခါငး္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ နညး္ပညာ ဖလွယ္မႈ၊ မူ၀ါဒေရးရာ သုေတသနတုိ႕ကုိ  ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အာေဘာ္မ်ားသည္ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္း သုိ႕မဟုတ္ အမ္ဒီအာအုိင္-စီအီးအက္စ္ဒီ 

တို႕ကုိ ကုိယ္စားျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  



မာတိကာ 

ေက်းဇးူတငလ္ႊာ 

ေဝါဟာရမတ္ွစ ု

အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

အတုိေကာက္ေဝါဟာရမ်ား 

အစရီငခ္စံာ အႏွစခ္်ပု ္

(တစ)္ နဒိါနး္ 

 ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 စာတမ္း၏ အေျချပဳမေူဘာင ္

 သုေတသနထုံး 

(ႏွစ)္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိငး္ေဒသႀကီး အုပခ္်ဳပမ္ႈဆုိငရ္ာ မေူဘာင ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္ဖြဲ႕စည္းပံု

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိေလ့လာျခင္း 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ အခင္းအက်င္း 

(သုံး) စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈမ်က္ႏွာစာ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနမ်ား 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနရံုးမ်ား 

 ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ေက်ာရိုး - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 

 ရႈပ္ေထြးေ၀၀ါးေနၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္

(ေလး) ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 

 ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရံပံုေငြ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရေငြမ်ား 

 ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥ ္ကုိဆန္းစစ္ျခင္း 

(ငါး) ႏုိငင္ေံရး မ်က္ႏွာစာ 



 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝနႀ္ကီးမ်ား 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

(ေျခာက္) နဂိံုးႏွင့္ ေရ႕ွလုပင္နး္စဥမ္်ား 

ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားသုိ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထားမႈအား ဆန္းစစ္ျခင္း 

 ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္

 ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဒီမိကုေရစ ီ

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းျပေျမပံု  

 ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအား ရွာေဖြျခင္း 

ေနာက္ဆက္တြဲ (တစ)္ တိုငး္ေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳေရး စာရငး္ (ဇယား ၂) 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ႏွစ)္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ (သုံး) ျပည္နယ္ႏွင့္တုိငး္ေဒသႀကီးအဆင့္ ေကာက္ခသံည့္ အခြနမ္်ား (ဇယား ၅) 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ေလး) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ အက်ဥး္ခ်ဳပ၊္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ ္(က်ပသ္နး္ေပါငး္) 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ငါး) ျပည္နယ္ႏွင့္တုိငး္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ေျခာက္) ေဒသဆိုငရ္ာ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑အညႊနး္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခႏွုစ)္ ရမွး္ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ရစွ)္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိငး္ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဌာနမ်ား 

အကုိးအကားမ်ား  

ဇယား၊ ပံုညႊနး္ႏွင့္ မတ္ွစမု်ား 

မွတ္စု (၁) အေျခခံစိစစ ္သရုပ္ခြဲျခင္း 

ပံုညႊန္း (၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံု 

ဇယား (၁) အၾကံျပဳခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ဇယား (၂) သုေတသနတြင္ အက်ံဳး၀င္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္၀ငစ္ားသည့္နယ္ပယ္  



ပံုညႊန္း (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစအ္တြင္းထပ္တူက်သည့္ ေရးရာကိစၥမ်ား 

မွတ္စု (၂) ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာစာမ်ား 

ဇယား (၃) ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္အမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ား၏ စြမး္ေဆာင္ရည္စစိစ္ခ်က္ 

ဇယား (၄) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုိက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား 

ပံုညႊန္း (၃) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစေ္လ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား  

ဇယား (၅) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္ေဒသႀကီးအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္အေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ လူဦးေရႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္း 

ပံုညႊန္း (၄) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လူဦးေရႏွင့္ သိပ္သည္းဆ 

မွတ္စု (၃) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား 

ပံုညႊန္း (၅) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ လူဦးေရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ 

မွတ္စု (၄) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႕အပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စညး္ပံု အေျခခဥံပေဒ ျပဌာန္းခ်က္  

ပံုညႊန္း (၆) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

ဇယား (၆) ဗဟို အာဏာ ခြဲေဝအပႏ္ွင္းျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအားျပဳမႈသိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႕ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ 

မွတ္စု (၅) စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရး အေျခခ ံမူေဘာင္အရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း အစီအမံမ်ား 

ပံုညႊန္း (၇) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ တာဝန္မ်ား 

ပံုညႊန္း (၈) ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံု 

ဇယား (၇) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ က႑မ်ား 

ပံုညႊန္း (၉) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစစ္ဥ ္

မွတ္စု (၆) ဘ႑ေရးေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္  

ပံုညႊန္း (၁၀) ျပည္ေထာင္စ ုအစိုးရမွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံ ဘတ္ဂ်က္ လႊေဲျပာင္းမႈ၊ ၂၀၁၂-၁၃  ဘ႑ာႏွစ္  

ပံုညႊန္း (၁၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အလုိက္ ဘတ္ဂ်က္ သုံးစြဲမႈ၊ တစ္ဦးက်ရႈေထာင့္ (က်ပ္) ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ 

ပံုညႊန္း (၁၂) တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀-၁၁  

ပံုညႊန္း (၁၃) အခြန္၊ အခမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ 

ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀မႈ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ 

ဇယား (၈) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀နႀ္ကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း 

ဇယား (၉) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀ငမ္်ား၏ က်ား-မ ႏွင့္ ပါတီအလုိက္ဇယား 

ပံုညႊန္း (၁၄) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား (တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္)  



ပံုညႊန္း (၁၅) ပါတီအလိုက္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (၈၈၃ဦး)   

ပံုညႊန္း (၁၆) ႏွင့္ (၁၇) ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေျခအေန 

ပံုညႊန္း (၁၈) ေဒသဆိုင္ရာ သုိ႕မဟုတ္ လူမ်ိဳးစု ပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

အခ်ိဳးအစား 

မွတ္စု (၇) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ႏွင္းအပ္ထားသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑ 

ဇယား (၁၀) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ေမ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အက်ဥ္း 

ပံုညႊန္း (၁၉) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ေမ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ဇယား (၁၁) လုပ္ရိုးလုပ္စဥ ္မဟုတ္ေသာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး သုိ႔မဟုတ္ အဆုိတင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ား 

ဇယား (၁၂) မတ္လ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ ွဇူလုိင္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားေခၚယူက်င္းပမႈ 

ပံုညႊန္း (၂၀) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ 

မွတ္စု (၈) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ ေပၚေပါက္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ဇယား (၁၃) အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေျခခဥံပေဒႏွင့္တကြ အျခားဆက္စပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား  



ေက်းဇးူတငလ္ႊာ

 သုေတသန အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႕မ ွမိမိတုိ႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးလ်က္ အခ်ိန္ေပး 

ေတြ႕ဆုံ ခြင့္ျပဳခဲ့သူမ်ား အားလုံးကုိ ေက်းဇူး ဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားမွ အစ ဌာနဆိုင္ရာ 

၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရာွးသူမ်ား၊ ပညာရွငမ္်ား၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံး ဤသုေတသနစာတမ္းၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းမႈရွိရွိ၊ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾက 

ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း စည္းရံုးသူမ်ားစြာကလည္း ဤစာတမ္း၏ 

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ၾကသည္။  

 စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားသာမက စီအီးအက္စ္ဒီႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပီတာခ်မ္းႏွင့္ တင္နာေပါ့ဆင္ စြမ္ဘြန္သြန ္

တို႕ကလည္း ဤစာတမ္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ပံ့ပိုးခဲၾ့ကသည္။ အန္ဒရီယာ စမူရာ၊ လီလီအီလိန္းႏွင့္ မာရီအုိးတို႕ကလည္း 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးေဇာ္ဦး၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ဦးေအာင္သူၿငမိ္း၊ 

အက္ရွ္ေလေဆာက္၊ ေသာမတ္စ္ပါ့၊ စတီဗင္ေရာဒ့္၊ ကင္မ္နင္းႏွင့္ ေဂ်းမီဘုိး တို႕ကလည္း ဤစာတမ္းအတြက္ 

အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ယူနစ ္ (MIMU)ကလည္း ေလ့လာမႈျပဳခဲ့သည့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေျမပံုကုိ ေရးဆြဲေပးခဲ့သည္။ အန္းဘစ္ေရွာ့ႏွင့္ ဖာရာ၀မီင္း ကုိလက္စကာ တုိ႕က ဤစာတမ္းကုိ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ တည္းျဖတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းႏွင့္ ပရိုဂရမ ္ ပူးေပါင္းမႈ 

သေဘာတူညီခ်က္အရ ဘ႑ေရး အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့သည့္ ယူေက ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (DFID) ကုိ သုေတသန 

အဖြဲ႕က အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳအပ္ပါသည္။  

 ဤစာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းခြ် တ္ေခ်ာ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာပါရွိပါက စာတမ္းျပဳစုသူမ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ 

ေ၀ါဟာရမတ္ွစ ု

  ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္င၌ံ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (နဝတ အစိုးသည္) ႏိုင္ငံ၏ အမည္မွ 

စတင္၍ အေရးႀကီးေနရာ ေဒသမ်ား၏ အမည္၊ စာလုံးေပါင္း အသံထြက္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲသ့ည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန ္ ဤစာတမ္းတြင္ (ျပင္ဆင္ထားသည့္) ေဝါဟာရအသစ္မ်ားကုိ 

သုံးစြဲထားပါသည္။ ပထမဦးဆုံး ေ၀ါဟာရအသစ္ကုိ သံုးစြဲသည့္ အခါတုိင္း ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီး ေ၀ါဟာရႏွင့္ တြဲဖက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အေစာပိုင္း သမိုင္းေခတ္ ကာလရွိ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိမူ ယခင္ရွိရင္းစြဲ အမည္အတိုင္း ဆက္လက္သုံးစြဲၿပီး၊ ျမန္မာအမည္မ်ားကုိ 

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲမႈကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳပါ။ 

 မေရရာသည့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အလုိ႕ငွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ ု သုိ႕မဟုတ္ လူပဂုၢိဳလ္တစ္စံုတစ္ဦး 

တုိ႕ကုိ အတိအက်ရည္ညႊန္းလုိသည့္ အခါမွသာ (အဂၤလိပ္စာလုံး) အႀကီးျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

Amyothar Hluttaw အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အထက္လႊတ္ေတာ္  

Chief Minister   ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္ 

Decentralization ျပည္သူ႕ေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား 

ကုိ ဗဟုိအစိုးရမ ွ ၄င္း၏ ေအာက္အဆင့္မွ တစ္စိတ္ပုိင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ရပ္တည္ၾကသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း  

Deconcentration  ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ က႑အလုိက္ သုိ႕မဟုတ္ ေဒသအလုိက္ ခြဲေ၀ေဆာငရ္ြက္ 

ေစၿပီး အထက္သုိ႕ တာဝန္ခံမႈရွိေစသည့္  ဗဟုိအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ပံုစံ 

Devolution အာဏာ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ ေဒသႏၱရအဆင့္မ ွအမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည့္ 

ေရြးေကာက္ခံအစိုးရမ်ားသုိ႕ ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္း 

Hluttaw   လႊတ္ေတာ္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေကာင္စီျဖစ္ေသာ္လည္း  

    ယခုအခါျပည္ေထာင္စ ုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အသီးသီးရွိ  

    ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕အစည္း။ 

Pyidaungsu Hluttaw  ျပည္ေထာငစ္ုလႊတ္ေတာ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္(ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္  

   အထက္လႊတ္ေတာ္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပေ္ပါင္း လႊတ္ေတာ္ 

Pyithu Hluttaw   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ၿမိဳ႕နယ္ကုိ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊  

   လူဦးေရကုိ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းသည္) 

Tamattaw  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

Union Government  ျပည္ေထာငစ္ုအစိုးရ၊ ဗဟုိအစိုးရ 



အတုိေကာက္ ေ၀ါဟာရမ်ား

၈၈မ်ိဳးဆက္  ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာငး္သားမ်ား 

ေအအမ္အာရ္ဒီပီ  မြန္ျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစပီါတီ 

စီအီးအက္စ္ဒီ  စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဗဟိုဌာန 

စီအန္ပ ီ   ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီ 

စီပီပ ီ   ခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပါတီ 

စီအက္စ္အုိ  အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစညး္ 

ဒီပီအမ္   ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) 

အီးအုိင္တီအုိင္  တြင္းထြက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

အီးအန္ဒီပီ  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ 

အက္ဖ္အီးအက္စ္အာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမူေဘာင ္

ဂ်ီေအဒီ   အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ျပည္ထဲေရး၀နႀ္ကီးဌာန) 

ေကအိုင္ေအ  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ 

ေကအန္ပီ   ကယန္း အမ်ိဳးသားပါတီ 

ေကအန္ယူ  ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး 

ေကပီပ ီ   ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ 

ေကအက္စ္ဒီဒီပီ  ကရင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ 

အယ္အန္ဒီပီ  လားဟူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစပ္ါတီ 

အမ္ဒီအာရ္အုိင္  ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ ္အဖြဲ႕အစည္း 

အမ္အုိင္အမ္ယူ  ျမန္မာ ့သတင္းအခ်က္အလက္ စီမခံန္႕ခြဲမႈ ယူနစ ္

အန္ဒီအက္ဖ္  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစ ီတပ္ေပါင္းစပုါတီ 

အန္ဒီပီဒ ီ   အမိ်ဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

အန္အယ္လ္ဒီ  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစ ီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

အန္ယူပီ   တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ 

ပီအန္အုိ   ပအုိ႕၀္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး 

ပီအက္စ္ဒီပ ီ  ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

အာရ္အန္ဒီပီ  ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ 

အက္အီးအီး  ႏိုင္ငံပိငု္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အက္အီးဇက္  အထူးစီးပြားေရးဇုန ္

အက္အယ္လ္အုိအာစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (န၀တ) 

အက္စ္အန္ဒီပီ  ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

အက္စ္ပီဒီစ ီ  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(နယက) 

တီပီအန္ပီ   တေအာင္း (ပေလာင)္ အမ်ိဳးသားပါတီ 

ယူဒီပီေကအက္စ္  ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ 

ယူအန္စီဒီအက္ဖ္   ကုလသမဂၢ အရင္းအႏွီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရံပံုေငြအဖြဲ႕ 

ယူအန္ဒီပီ   ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ 

ယူအန္အက္ဖ္စီ  ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာငစ္ ီ 

ယူအက္ဒီပီ  ျပည္ေထာငစ္ ုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 

ဒဗလ်ဴဒီပီ   ဝ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 



အစရီငခ္စံာ အႏွစခ္်ဳပ ္

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိ - ေဒသႏၱရဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္အတြက္ လြန္စြာ အေရးပါလွပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ဤကိစၥရပ္မ်ား၌ အေရးႀကီးသည့္ 

အလွည့္အေျပာင္းျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခစံာသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငေံရးတြင ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ေနသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္တကြ အျခားေသာ ပါ၀င ္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ပံုေဖၚမႈေအာက္တြင ္

ေပၚေပါက္လာသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွ ိ အသစ္ေသာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 

ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ေရးဆုိငရ္ာ ျဖစ္စဥမ္်ားအၾကား ဆက္သြယ္ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအား အသိေပးတင္ျပႏုိင္ရန ္ ရည္ရြယ္ 

ပါသည္။1 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အား ပိုမိုရရွိလာေစရန ္ စတင ္

ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည့္တိုင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အကန္႕အသတ္ မ်ားစြာကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရေပသည္။ အလားတူပင္ 

လက္ရွိအခ်ိန္၌ အဓိကက်သည့္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ခ ံ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုျဖင့္ 

စတင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားမွာလည္း စြမ္းေဆာငရ္ည္ပိုင္းအရ အခက္အခမဲ်ားစြာကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ကုိ 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွ ိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ခန္႔အပ္မႈျဖစစ္ဥ ္ မ်ားကုိၾကည့္ပါက ထက္ေအာက္ လႊမ္းမိုးမႈ 

ပံုစံအတုိင္း ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပိုင္း၌ အနည္းငယ္မွ်သာ 

ပါ၀င္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ 

ထိေရာက္စြမ္းေဆာငႏုိ္င္မႈတြင ္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားမွာလည္း အရြယ္အစား ေသးငယ္ေနဆဲပငျ္ဖစၿ္ပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ မ်ားအား ဗဟုိ၏ 

လႊမ္းမိုးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးျဖင့္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာႏွင့္ ဘ႑ာေငြရ/သုံး ဆုိင္ရာ စီစဥေ္ဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ဗဟုိဥးီစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့မႈ အတုိင္းအတာအား အဓိကက်ေသာ 

နယ္ပယ္မ်ားဆီသုိ႔ ပိုမုိခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေစၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန႕္သည့္ ဒီမိကုေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစစ္ဥ္မ်ားဆီသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

လုိအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။  

ဤသုေတသနမွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာဖ့ြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔အၾကား လုပေ္ဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

ပထမအဆင့္ျဖစပ္ါသည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္း (၃) ခုအား နားလည္ေျဖဆုိႏုိင္ေစရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

အေျခခံမေူဘာင္မွာ အဘယ္နည္း။ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့မႈဆုိင္ရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈအတြက္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မွာ 

အဘယ္နည္း။ 

 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ယင္းျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း၊ မည္သုိ႔ ကြဲျပား 

ျခားနားပါသနည္း။ 

 တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၌ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ၀နေ္ဆာင္မႈ ေပးျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန႕္ခြဲျခင္းမ်ား 

ပိုမိုေကာင္းမြန ္ တုိးတက္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မည္သုိ႔ေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခမဲ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေန ပါသနည္း။ 

၂၀၀၈ ခႏွုစ ္ဖြဲစည္းပံုအေျခခဥံပေဒအရ တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိးုရစနစ ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ေရြးေကာက္ခ ံ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

1 အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အဆင့္အတန္းတူညီၾကသည္။



ျပည္နယ္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ တုိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား တစ္ၿမဳိ႕နယ္လွ်င္ ႏွစ္ဦး 

က်စီျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္း 

တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုအေရအတြက္ရွိေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ 

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႕အပသ္ည္။  

ထုိ႕ေနာက္ ၀နႀ္ကီးခ်ဳပ္က တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားခန္႕အပ္ရန ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားမ်ားထဲမွ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ အမည္စာရင္းေရြးခ်ယ္၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူကာ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ ွ ခန္႔အပ္ေပးရန္ တင္ျပရသည္။ ဤတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ နယ္စပ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးရာ 

၀န္ႀကီးအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေပးပို႔သည့္ အမည္စာရင္းအတိုင္း တပ္မေတာ္အရာရွ ိ တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

တရားစီရင္ေရးမ႑ိုဳင္ရွ ိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမႈဆုိငရ္ာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ကန္႕သတ္မႈျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျပည္နယ္၊ 

တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စ ု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျဖင့္ တုိင္ပင္၍ 

ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ ွ အမည္စာရင္းတင္သြင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတမွ ခန္႕အပ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးမွာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ားအၾကား 

အေျခခံဥပေဒဆုိငရ္ာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရွ ိ ဇယား (၂) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၌ မည္သုိ႔ေသာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ား 

ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာမွာလည္း ယင္း ဇယား (၂) ပါ 

နယ္ပယ္မ်ား အေပၚတြင ္ တည္ရွေိၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းနယ္ပယ္မ်ားအား က႑ (၈) ခုျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားၿပီး၊ 

က႑တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တာ၀န္မ်ားအား အေသးစိပ္ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း စကားရပ ္ အမ်ားစုဆုိသလုိမွာ ထပ္မ ံ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန ္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ ျဖစ္သည္။ က႑အမ်ားစု၌ ေရးသားထားသည့္ တာ၀န္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ က်ဥ္းေျမာင္း 

နည္းပါးလွသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး၊ အဓိကက်ေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိလည္း ဖယ္ထုတ္ထားသည္ကုိ 

ေတြ႕ရပါသည္။  

ဤအစီရင္ခစံာတြင ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရွ ိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရ/သုံးဆုိင္ရာ 

မ်က္ႏွာစာ သုံးဖက္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။  

ႏုိငင္ေံရးဆုိငရ္ာ ဗဟုိဥးီစးီစနစေ္ျဖေလွ်ာျ့ခငး္ ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတွမ္ႈ အာဏာ ႏွင့္ တာ၀နခ္ံမႈတို႔အား ေဒသႏၱရအဆင့္သို႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း 

ပါ၀င္ပါသည္။ ဤတြင ္တစ္စံုတစရ္ာ ကိယု္ပိငု္ရပတ္ည္ႏုိင္စြမ္းရွသိည့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား တာ၀န၊္ ၀တၱရားမ်ား ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္းမ်ဳိး 

ပါ၀ငတ္တ္ပါသည။္  

စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈဆုိငရ္ာ ဗဟုိဥးီစးီစနစေ္ျဖေလွ်ာျ့ခငး္ မွာ အဓကိအားျဖင့္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ စီမံခန္႕ခြဲမႈတာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ျဖန္ျဖဴးျခင္းကိ ုဦးတညပ္ါသည။္ 

ဤတြင္ ေအာကေ္ျခအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပေ္ရးအပိငု္းအား အခြင့္အာဏာ ပိုမိုေပးအပ္ထား၍ ဗဟိကုိလုည္း ဆကလ္ကတ္ာ၀န္ခထံားေစသည့္ 

ဗဟိုအားျပဳမႈ သိပသ္ည္းဆ ေလွ်ာ့ခ်ျခငး္ပံုစံမ်ဳိး သို႔မဟတု ္လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတလ္ုပ္ပိငု္ခြင့္ ေပးအပထ္ားၿပီး ဗဟိုကိ ုတာ၀န္ခေံစသည့္ပံုစံ 

သို႔မဟတု ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိငု္ရာ အခြင့္အာဏာအား ဗဟိုမ ွပိုမိလုြတက္င္းစြာ ကိယု္ပိငု္ရပတ္ည္ေနသည့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား အျပည့္အ၀ 

ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းသည့္ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေငြရ/သုံးဆုိငရ္ာ ဗဟုိဥးီစးီစနစေ္ျဖေလွ်ာျ့ခငး္ ၌ သံုးေငြဆိုငရ္ာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္တကြ သကဆ္ိငု္ရာ ဘ႑ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားအား 

ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖစပ္ါသည္။ ဤတြင ္ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္အေပၚ လြတလ္ပစ္ြာ ဆံုးျဖတ္လပု္ပိငုခ္ြင့္အား ဗဟိအုဆင့္ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေအာကေ္ျခအဆင္မ်ားသို႔ ပိုမိ ုသိပသ္ည္းဆေလွ်ာ့ခ်၍ လႊေဲျပာင္းေပးႏုိင္ရန ္သို႔မဟတု ္စီမကံိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေဒသႏၱရ အခြနအ္ေကာကရ္ေငြ၊ ဗဟို - ေဒသႏၱရ လႊေဲျပာင္းေပးအပေ္ငြ၊ ေခ်းေငြ စသည့္ စနစတ္စခ္ု၌ ေဒသႏၱရ အစိုးရအား 

ပိုမိုျပည့္၀သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္လပု္ပိုငခ္ြင့္ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည။္



စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈမ်က္ႏွာစာ 

အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) ပါ တာ၀န္ခြဲျခမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစေ္ပၚလာရသည္မွာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရကုိ အစီရင္ခံရမည့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအား အစီရင္ခံရန ္မလုိအပ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္မ ွ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ေ၀၀ါးေနသည့္ ပိုင္းျခားမႈပံုစံပငျ္ဖစ္သည္။ 

ပံုမွန္တည္ရွိေနခဲ့သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဌာနမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ မိခင၀္နႀ္ကီးဌာနမ်ားျဖင့္ေရာ၊ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားျဖင့္ပါ ရွင္းလင္းကြဲျပားမႈမရွိသည့္ ဆက္ဆံမႈပံုစံျဖင့္ တည္ရွိေနပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္စီမံအုပခ္်ဳပ္မႈဌာနမ်ားအျဖစ္ သီးျခားမရပ္တည္ႏုိင္ၾကသလုိ၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ယူနစ္မ်ားအျဖစ ္

ရွင္းလင္းစြာတည္ရွိေနၾကသည္လည္းမဟုတ္ပါ။ လူ႕အရင္းအျမစ္စမီံခန္႕ခြဲမႈ (၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္မႈ) အခြင့္အာဏာအား 

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာငစ္ ု ၀နႀ္ကီးဌာန ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းကသာ က်င့္သုံးေနသည့္ 

အေလ်ာက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရပ္တည္ေနရသည့္ အေနအထားမွာလည္း သဲသဲကြဲကြဲ မရွိလွပါ။  

ရလဒ္အျဖစ ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၌ ၀န္ႀကီးမ်ားရွေိနသည့္တုိင ္ ၄င္းတုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္ ၀န္ႀကီးဌာနမရွိသည့္ ကိစၥ 

ျဖစ္ေပၚလာသည္။ တပ္မေတာ္သား၀န္ႀကီးဦးေဆာငေ္သာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ထဲေရး၀နႀ္ကီးဌာန၏ ေအာက္ရွိ အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ရံုး အျဖစ ္ တည္ရွိေနၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ 

ေထြအုပ္အႀကီးအကဲက အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈမ်ားမွာလည္း ဤဌာန အေပၚတြင ္ မ်ားစြာ မွီခိုေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ မၾကာေသးမီကပင ္ သမၼတ၏ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕၌ ယင္း ကြဲျပားရငွ္းလင္းမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ 

ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း တာ၀န္ခမံႈ ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမိုရွငး္လင္း ကြဲျပားလာေစရန ္

လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္မ်ားစြာေသာ အခက္အခမဲ်ား အထင္အရွား ရွိေနပါေသးသည္။  

ယင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဌာနမ်ား၏ တစ္ဖက္တြင ္ ပိုမိုအေရးပါသည့္ ဌာနႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုမွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ရံုးဌာန 

မ်ားအား ပိုမို၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပရ္န ္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ ထုိနယ္ပယ္မ်ားး၌ ႏိုင္ငေံရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေငြ 

ရ/သုံးဆုိင္ရာ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၱရအတြက္ အဓိကအေလးထားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္ဆန္ ထိေရာက္ 

သည့္ ၀န္ေဆာင္ပံပ့ိုးမႈ၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳိးစု အမွတ္လကၡဏာ ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမ ွရေငြမ်ား စသည္တုိ႔မွာ တုိင္းေဒသ 

ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးေဘာင ္အျပင္ဘက္တြင္သာ တည္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရေပသည္။  

ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး မ်က္ႏွာစာ 

ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး ဆုိင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းအား ေရာယွက္၍ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ေတြ႕ရပါသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ (ဘ႑ာေငြ အရအသုံး) မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏိုင္ငံပိငု္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရေငြႏွင့္ သုံးေငြကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းဘတ္ဂ်က္၏ 

ပမာဏမွာ ေသးငယ္လွၿပီး ျပည္ေထာင္စုမ ွ လႊေဲျပာင္းေပးအပေ္ငြႏွင့္ ေဒသႏၱရ အခြန္အေကာက္ ရေငြမ်ားပါ၀င္လွ်င္ပင ္

ျပည္သူလူထုအတြက္ အရပ္ရပ္သုံးစြဲေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္သာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင ္ဤတိုင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာ အျပည့္အ၀ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားသည့္ ပံုစံမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပါ၀င္ရာ က႑ႏွင့္ 

ဦးစားေပးမႈမ်ား အေပၚ၌လည္း ကန္႕သတ္မႈႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိငမ္ႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္က႑အေပၚ ဦးစားေပးမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈ အတုိင္းအတာမွာ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနၿပီး၊ 

ဘတ္ဂ်က္အား ျပည္ေထာင္စ ုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင ္ကသာ ၾကည့္႐ႈပိုင္းျဖတ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးဟု သုံးသပ္နားလည္ႏိုင္ပါသည္။  

လက္ရွိ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္မႈစနစ္ကုိ ၾကည့္ပါက တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရရွိၾကသည့္ 

ျပည္သူလူထုအတြက္ အရပ္ရပ္သုံးစြဲေငြ၏ အလြန္ေသးငယ္လွေသာ အစိတ္အပိုင္းမွ်သာျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏအေပၚတြင္ 

ဗဟုိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔ကုိ ျမင့္မားစြာ ေပးအပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင ္ ပိုမိုခန္႔မွန္းႏုိင္ၿပီး၊ 



ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျခခံသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မူေဘာင္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာပါက ဘ႑ာေငြ ရ/သုံးပိုင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ေရးသုိ႔ တြန္းအားေပးသြားႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ အခြန္အေကာက္ ရေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံေနၿပီ ျဖစ္သည္ကုိ 

ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈအပိုင္း၌ တုိးတက္လာမႈ မရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ပိုမို 

တုိးတက္ လာေစရန္အတြက္ ျဖစလ္ာႏိုင္ေျခမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။  

က႑ေပါင္းစံု အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ “ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ” စတင္ေပးအပ္ျခင္းမွာ အေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဤအတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဦးစားေပးမႈ သတ္မွတ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ တူညီေသာ ပမာဏကုိရရွိၾကသည္မွလြဲ၍ လက္ရွိ ကနဦးအဆင့္၌ တုိင္းႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ားအသီးသီးအၾကား ဤရန္ပံုေငြအား အေကာင္အထည့္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမွာ ကြဲျပားျခားနားၾကၿပီး၊ အသုံးျပဳမႈ 

အတြက္ ခိုင္မာေသာေၾကာင္းက်ဳိးျပခ်က္မ်ဳိးကုိ မေတြ႕ရေသးဟု သုံသပ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဤရန္ပံုေငြေၾကာင့္ ဗဟုိႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ ဗဟုိ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည့္ 

ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျချပဳသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး စနစ္တစ္ရပ္ကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။  

ႏုိငင္ေံရး မ်က္ႏွာစာ 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းလာမာွ အဓိကက်ေသာ တုိးတက္မႈတစ္ရပ္ျဖစပ္ါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုဳင္ကုိ ဗဟုိမ ွ ခန္႔အပ္ရျခင္းက ယင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ 

လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကုိ ကန္႔သတ္လ်က္ရွိသည္။ ၀နႀ္ကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 

ေနရသည့္တုိင္ ယင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ တာ၀န္ခံေနရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိသာ လုံး၀ဥႆံုတာ၀န္ခရံသည့္ ပံုစံမ်ဳိး 

ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကက္ဘိနက္ (အစိုးရအဖြဲ႕) ကုိ မိမိတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္း 

ႏိုင္ၾကသည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ 

ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံုႏိုင္ရန ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ေဒသတြင္း 

တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ အေတာ္အတန္ ရရွိထားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တုိက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ခ ံ

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းကုိမ ူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္း 

အခြင့္အလမ္း အမ်ားစုဆုိသလုိမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရပါသည္။  

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ၿငိမ္းၿငမိ္းခ်မ္းခ်မ္း ေဆြးေႏြးျငငခ္ံုႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး စေပ့စ ္ ၏ အလားအလာမွာ ကန္႕သတ္ခ်က္ 

မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုမွာ ေဒသတြင္းကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သက္ဆ္ုိင္ေသာ ဥပေဒ 

အနည္းငယ္မွ်ကုိသာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲသ့ည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 

လႊတ္ေတာ္မ်ား ဆုိလွ်င္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကန္႕သတ္ဖယ္ထုတ္မႈကုိ ခံေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး တက္ၾကြ 

လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိသေလာက္ပငျ္ဖစေ္နသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံးဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္ 

အတားအဆီးမ်ား၏ ေႏွာင့္ေႏွးေစမႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖို႔ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စားျပဳ 

ေဒသမ်ား၏ အေရးတႀကီးကိစၥရပမ္်ားကုိ တင္ျပေပးႏုိင္သူမ်ား ျဖစလ္ာရန္၊ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာတုိ႔အား 

ထိန္းေက်ာင္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန ္ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား သယ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္လာရနမ္ွာ မ်ားစြာပင ္

ေ၀းကြာေနပါေသးသည္။  



ပံုညႊနး္- ၁ တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိးုရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု 
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ျမန္မာႏုိငင္ ံတုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပညန္ယ္မ်ား၌ ဗဟုိဥးီစးီစနစ ္ေျဖေလွ်ာမ့ႈအတုိင္းအတာအား အကျဲဖတ္ျခင္း 

ၿခံဳငံုသုံးသပ္ရပါက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ပိုင္း၏ အမွန္တကယ္ လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အေနအထား၊ ေရာေထြးေနသည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရိွ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ အရြယ္အစားေသးငယ္လွၿပီး၊ ဗဟုိ၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈရွိေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္၊ 

ကန္႕သတ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း စသည့္ အရာအားလုံးကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ 

လြန္စြာပင ္ ဗဟုိဦးစီးစနစ ္ ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ 

ဘ႑ာေငြ ရ/သုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ သုံးဖက္စလုံးတြင္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အတုိင္းအတာမ်ား မညီမမွ် ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ 

ေတြ႕ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိဦးစီးစနစေ္ျဖေလွ်ာ့ျခင္း၌ ထက္ေအာက္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ခန္႔အပ္ခံ 

တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၏ ပါ၀င္မႈတုိ႕ေၾကာင့္ အကန္႕အသတ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္တုိင္ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္မႈကုိ ပုိမိ ု ဆက္သြယ္ေပး 

ႏိုင္ရန္အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

နယ္ပယ္အား ကန္႔သတ္တားဆီးေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ အမွန္အားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး မ်က္ႏွာစာမ်ားရွ ိ

အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ဤသုိ႔ မညီမွ်သည့္ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရ မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ 

အားျဖည့္ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိင္ရာ အၾကပ္အတည္းဆီသုိ႔ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္သည့္ 

အႏၱရယ္တစ္ရပ္ရိွေနေပသည္။  

ယခုအခ်ိန္မွာ ဗဟုိဦးစီးစနစေ္ျဖေလွ်ာ့မႈ ျဖစ္စဥ္၏ ကနဦးအဆင့္မွ်သာ ရွိေသးသည္ဟု ဆုိႏိုင္ၿပီး၊ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ေဒသတြင္း 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သင္းဖြဲ႕မူေဘာင္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ က အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စု အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ သိျမင ္ ႏုိးၾကားမႈအား ျမွင္တင္ 

ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤစိတ္၀င္စားမႈကုိ ေဒသတြင္း တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားတြင္သာမက၊ ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ 

ပါတီဌာနခြဲမ်ားတြင္ေရာ ေဒသတြင္း အရာရွိမ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ျမငရ္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းဆုိင္ရာ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပိမုို၍ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္စြာပင္ 

ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  

ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရး ၀နး္က်င ္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ပိုမို၍ ဆက္လက္ၿပီး ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ေရး၏ အလားအလာမွာ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္ျခင္းအေပၚတြင ္မ်ားစြာ မူတည္ေန ေပသည္။ စဥ္းစားၾကရမည္မွာ 

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းစရာမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ က်န္ရိွေန ေသးသည့္ အေနအထား၌ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံ ႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားအား 

အၿပီးအျပတ္ ေပးအပ္အားထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသလား။ သက္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိေရာ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒအား ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ေနရာ၊ နယ္ပယ္ ရွိေနပါသလား။ ထုိထက္ပို၍ လက္ရိွ အေျခခံဥပေဒ 

အေနျဖင့္ စနစ္တြင ္ ရင္ဆုိငေ္နရသည့္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္ အေရးကိစၥမ်ားအား ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းမရွိ ျဖစ္ေနပါလား။ 

ဤသုိ႔ဆုိပါက ၄င္းအား ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန ္လုိအပ္ေနပါသလား။  

တင္းၾကပ္ခက္ခလဲြန္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဤ အေျခခ ံဥပေဒကုိ 

ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွ လုပ္ပုိငခ္ြင့္ အာဏာ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အေနအထားအား စမတ္ွတစ္ခုအျဖစ ္ သေဘာထား 

ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘ ဲ အဆုံးသတ္အေျဖတစ္ခ ု အျဖစ္သာရည္ရြယ္ခဲ့ရင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆစရာရွိပါသည္။ မည္သုိ႔ပင ္ ဆုိေစ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းေဆာက္ပုံ မူေဘာငမ္်ားကုိ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစလုိသည့္ သေဘာထားဆႏၵမ်ား ကုိလည္း 

ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ရပ္၀န္းေပါင္းစံုတြင္ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္လာရသည့္အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအား ပိုမုိနက္႐ိႈင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ရနႏွ္င့္ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလရဲန္အတြက္ ျဖစႏုိ္င္ေျခမ်ားစြာ ရိွလာသည္ဟုလည္း သုံးသပ္ႏိုင ္ပါသည္။  



ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သမၼတ႐ုံးမွ “သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး” (၆) ဦး အနက္ ၀နႀ္ကီး ဦးလွထြန္းသည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ေရးဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကုိယ္စား အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနသူဟု သိရွိရပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအျဖစ ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျမွင့္တင္ရန္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ျပည္နယ္မ်ား၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိငရ္ာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကဦးတည္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင ္

အင္အားစုမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားျဖင့္ ေခ်ာေမြ႕လာေစရန ္တုိ႔ျဖစ္သည္။  

အစိုးရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခမံူေဘာင္ (FESR) တြင္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ေရး ၀န္းက်င္တြင္ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရနႏွ္င့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လက္ရွိတာ၀န္ယူမႈမ်ား၌ 

နယ္ပယ္မ်ား ပိုမိုထပ္မံထည့္ေပါင္းေပးႏုိင္ရန ္ ႏွင့္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ေရးအတြက္ အလုံးစံုသေဘာပါ၀င္ႏုိင္မည့္ မူတစ္ခ ု ခ်မွတ္ရန ္

အေရးတႀကီး လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္ဌာနမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ တာ၀နခံ္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိအစီအစဥ္တက် 

ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႔ခန္႔ခြဲ႕မႈဆုိငရ္ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ငါးခုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကျငာသြားခဲ့သည္။ 

၄င္းတုိ႔အနက္ လူ႕အရင္းအျမစ ္ (၀န္ထမ္းေရးရာ) ပုိင္း၌ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 

အဓိကက်သည့္ ျပည္ေထာင္စ ု၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား၏ ဗဟုိအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆအား ေလွ်ွာ့ခ်ပစ္ႏိုင္ရန ္စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္ဘက္တြင္မူ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ မတ္လက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ အေျခခဥံပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္၊ 

ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အစားထုိးရန္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး 

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္။ ယင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာ၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 

ပါ၀င္သည့္ ပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈအခ်ဳိးအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤသုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ 

အတြက္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာပင ္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 

ဤေကာ္မတီအေနျဖင့္ အားေကာင္းစြာသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ့ဲပါက လက္ရွိ ပင္မ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအၾကား၌ 

အေျခခံဥပေဒ၏ ပိတ္ဆုိ႔ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီ ေျဖဖြင့္ေပးေစႏုိင္မည္ အဓိက ေနရာဌာန သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္စရာ 

ရွိေပသည္။  

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ 

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အားဖ်က္သိမ္း၍ ၂၀၁၃ခႏွုစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ 

အသစ္ျဖင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။ ဤ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဥပေဒတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား အျဖစ္ အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ခ်ဳပ္ကုိင္ခံရဖြယ္ မရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန ္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ 

အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ျပည္သူလူထု တက္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္ျပဳရန ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မဆဲႏၵနယ္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေစရန ္ စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ 

ေတြ႕ရသည္။ ယင္းဥပေဒ အသစ္မွ အေျပာင္းအလ ဲအခ်ဳိ႕အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အေျခခဥံပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဤသေဘာထား ကြဲလြဲမႈမွာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၏ 

လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း၊ လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိေပသည္။  

ဗဟုိဦးစးီစနစ ္ေျဖေလွ်ာေ့ရးႏွင့္ ၿငိမး္ခ်မး္ေရးျဖစစ္ဥ ္

ပိုမို၍ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ

ဘက္ေပါင္းစံုမ ွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အင္အားစုမ်ား၏ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း၏ ေအာင္ျမငမ္ႈ၊ 

မေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္အေပၚတြင ္ မည္မွ် 

သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါဘဲႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိစၥမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင ္



ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စရာ မရွိေပ။  အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံုအရ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ၏ ေအာက္တြင ္ ႏိုငင္ံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးျဖစစ္ဥ္အတြင္းသုိ႔ ပါ၀င္ၾကရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္မ ွ အတုိက္အခံ 

အင္အားစုမ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိ အုပ္စုမ်ား၏  ဆက္ဆံေရး ပံုစံမ်ားအားလုံးကုိ အေျခခံမွစ၍ 

ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ဆုိသည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအေျခခဥံပေဒ၏ တားဆီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

အတြင္း၌ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စထဲားေသာ 

အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားဘက္မွ လုိလားသည့္ ေရရွည္တည္တံေသာ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၌ 

ပါ၀င္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ လုံၿခံဳေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ၏ဥစၥာဓန ခြဲေ၀မႈ စသည့္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ 

ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။  

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ အက်ယ္အျပန္႔စဥ္းစားစရာမ်ား ရိွေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 

အစိုးရမ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္အတြက္ ဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ် ရွိမည ္ မဟုတ္ဟု 

ဆုိလုိရင္းမဟုတ္ပါ။ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ပဋပိကၡမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ 

မ်က္ႏွာစာမ်ားျဖစပ္ါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးလွသည့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ 

အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဓိကက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ပါ၀င္ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း စသည္တုိ႔မွာ တုိင္ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအား ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္၏ 

အျပင္ဘက္တြင္သာ က်န္ရွိေနခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။  

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈ အတိုင္းအတာကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ 

အခန္းက႑ကုိ အားျဖည့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားမွာ လက္ရွိ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကုိယ္တုိင္အတြက္ေရာ၊ ေဒသတြင္း 

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအတြက္ပါ တူညီစြာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ 

ကိစၥျဖစပ္ါသည္။ ဤကိစၥမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ နယ္ပယ္ေဒသ တစ္စံုတစ္ရာရိွ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ 

ေျဖရငွ္းႏုိင္ဖြယ္ရာနည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမိုအက်ယ္အျပန္႔သေဘာေဆာငသ္ည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္အား 

အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိလည္း ပိုမုိတည္ေဆာက္လာႏုိင္စရာ ရိွပါသည္။ ပဋိပကၡေဒသ မ်ားစြာတုိ႔၌ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္ ခြဲေ၀မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရယူထားမႈ ပံုစံမ်ားရွိေနၾကၿပီး ကုိယ္တုိင ္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး 

ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာငမ္ႈေပးေနသည့္အေနအထားအား ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ 

က႑ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရနအ္တြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါက သက္ဆုိင္ရာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ 

လာႏိုင္သည့္အျပင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံထားရသည့္ လူ႔အသုိက္အ၀န္းမ်ားအား ပိုမို၍ကူညီေဖးမလာႏိုင္စရာ ရွိေပသည္။  

ဤက့ဲသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔မည္ပုံ သက္ေရာက္ႏုိင္မည္ကုိ ေသခ်ာ 

စဥ္းစားရန္လည္း လိုပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလုံးျဖင့္ 

ညွိႏိႈင္း ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ 

ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးရန္လုိၿပီး၊ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားမွ ျဖစ္လာ 

ဖြယ္ရာ ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အညီ အေျပာင္းအလမဲ်ား လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆငထ္ားသင့္ပါသည္။  

အႀကံျပဳတုိက္တြနး္ခ်က္မ်ား 

ဗဟုိအစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး 

အၾကားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္စရာမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရိွသည္ကုိ 



တူညီစြာလက္ခံထားၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခစံာတြင္ တင္ျပထားသည့္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အေနျဖင့္ အကယ္၍ ေရွ႕ဆက္၍ 

ပိုမိုလုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ဆုိပါက အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚတြင္ ဦးစားေပးေစရန္ တိုက္တြန္း လုိပါသည္။ 

ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးလုပ္ေဆာင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈအေပၚတြင ္

ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျဖစ္စဥ္သည ္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဳဟာ ဆုိင္ရာ 

ဦးတည္ခ်က္အေပၚတြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်၍၊ အက်ယ္အျပန္႔သေဘာတူညီမႈကုိ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္ဖို႔ရာမွာ အလြန္ 

အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဤျဖစ္စဥမ္်ား၌ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ 

အစိုးရႏွင့္မဟုတ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈလည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤျဖစစ္ဥ္အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ 

အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥမ္်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစပ္ါသည္။  

ဇယား ၁ - အႀကံျပဳတုိက္တြနး္ခ်က္မ်ား အႏွစခ္်ဳပ ္

     တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈႏွင့္ လူအရငး္အျမစ ္(၀နထ္မး္ေရးရာ) ကိစၥမ်ားအား ေၾကာငး္က်ဳိးဆီေလ်ာ္၍ စနစတ္က်ျဖစေ္စျခငး္ 

 တုိငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ဌာနမ်ား၏ အခနး္က႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ပိမုိ ုရငွး္လငး္ကြဲျပားလာေစရန ္

 တိုငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ဌာနမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ၀နႀ္ကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ ွ ခြဲထုတ္ရန။္ အစအီစဥမ္်ားႏွင့္ ၀နထ္မး္မ်ား 

ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာ ခ်ထားႏုိငရ္နအ္တြက္ မကလုံ္းမ်ား စဥး္စားရန ္

 တိုငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အတြက္ ျပည္သူ႕၀နထ္မး္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိငဖ္ို႔ စဥ္းစားရန ္

 တုိငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀နႀ္ကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအား အေထြေထြအုပခ္်ဳပေ္ရးဦးစီးဌာနထံမ ွလြတ္ကငး္စြာ ရပတ္ည္ႏုိငေ္ရးအတြက္ ပံပုိ့းေပးရန ္

ျပည္ေထာငစ္ ု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြငး္ ဗဟုိအားျပဳမႈ သပ္ိသည္းဆပိမုိ ုေလွ်ာခ့်ႏုိငရ္န ္လုပေ္ဆာငျ္ခငး္ 

 စမီအုံပခ္်ဳပေ္ရးအဆင့္ဆင့္၌ တာ၀နမ္်ားအား ပိမုိ ုသိပသ္ည္းဆ ေလွ်ာခ့်ႏုိငရ္န ္သက္ဆ္ုိငရ္ာ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအတြက္ မေူဘာင ္

 သက္ဆိငုရ္ာ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား၌ သိပသ္ညး္ဆ ေလွ်ာခ့်ရာႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွ ိျပည္ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီးဌာန၏ ႐ံုးမ်ားတြင ္ 

လုပင္နး္တာ၀နအ္သစမ္်ား ရယူခ်နိတ္ြင ္စြမး္ေဆာငရ္ည္ ပံပ့ိုးေပးရန ္ 

 တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၌ လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရမည့္ အရငး္အျမစမ္်ား ရရွႏုိိငေ္စရနႏွ္င့္ ပြင့္လင္းျမငသ္ာေစရန ္ ။ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္ သိပသ္ည္းဆေလွ်ာေ့ပးျခင္း 

 ႐ံုးဌာနမ်ားအား ယင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား၊ ထုိ႔အျပင ္အရပဘ္က္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ လူမႈအသုိက္အ၀နး္မ်ားျဖင့္ အေသအခ်ာ ထိေတြ႕၊ 

ခ်တ္ိဆက္၊ ပါ၀ငေ္စႏုိငရ္န ္

တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိးုရ၏ တာ၀နယူ္မႈပမာဏအား ပိမုိုခ်႕ဲထြငျ္ခငး္ 

 တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရငး္ သုိ႔မဟုတ္ စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈ စာရငး္တြင ္ ပညာေရးမ၀ူါဒဆုိငရ္ာအျဖစ ္ ၀န္ထမး္ခန္႔အပျ္ခငး္၊ သငၾ္ကားေရး 

ဘာသာစကားဆုိငရ္ာ ကိစၥမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္

 အဓကိ သဘာ၀အရငး္အျမစ္မ်ား စမီခံန္႔ခြဲျခငး္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ျခငး္တုိ႔တြင ္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပည္နယ္အား ပိမုိပုါ၀ငလ္ာေစရန။္ ထုိ႔အတူ ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္န္း လုပကို္ငခ္ြင့္ေပးျခငး္၊ စမီကိံနး္မ်ား၊ EITI  ကိစၥရပမ္်ား၌ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ 

အာဏာပိငုမ္်ားကုိ ပါ၀ငေ္စရန ္

ျပည္သူ႔အသံုးေငြ စမီခံန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးေရးဆြဲျခငး္ ႏွင့္ အရငး္အျမစမ္်ား ေနရာခ်ထားေရး 

 တုိငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အတြက္ အခြနအ္ေကာက္ဆုိငရ္ာ မ၀ူါဒႏွင့္ စမီခံန္႔ခြဲမႈမ်ား ေကာငး္မြနေ္အာင ္လုပေ္ဆာငရ္န ္

 ဘ႑ေငြခြဲေ၀ခ်ထားေရးအတြက္ ျပညေ္ထာငစ္၏ု ဘ႑ာေရးစမီခံန္႔ခြဲမႈ မ်ား တုိးတက္လာေစရန ္

 ဆငး္ရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာခ့်ေရး ရနပ္ံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈအား ျပနလ္ညျ္ပငဆ္င္ေျပာငး္လဲရနႏွ္င့္ အစိးုရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြရ/သုံးဆုိင္ရာ အစအီစဥမ္်ား 

ေပၚေပါက္လာေစရန ္

 အလွဴ ရငွမ္်ား၏ လုပင္နး္အစီအစဥ္မ်ားအား တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၏ စမီကိံနး္ေရးဆြဲမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ ထိနး္သိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေရး 

အရညအ္ေသြးမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစေ္စရန ္

 ျပည္ေထာငစ္ ုဘ႑ာေရး ေကာ္မရငွအ္ား ပိမုိပုြင့္လငး္ျမငသ္ာသည့္ ဘ႑ာေရးမ၀ူါဒမ်ား ခ်မတ္ွ၊ က်င့္သုံးႏုိငေ္စရန ္ 

 ႏုိငင္၏ံ စာရငး္အငး္ တြက္ခ်က္မႈ စႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ျပငဆ္ငတ္ငျ္ပမႈမ်ားအား ရငွး္လင္းမႈရွေိစရန ္

ပြင့္လငး္ျမငသ္ာၿပးီ စည္းမ်ဥး္၊ စည္းကမး္ အေျချပဳသည့္ အစိးုရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြရ/သံုးဆုိငရ္ာ စနစ္တစရ္ပ ္ေဖာ္ေဆာငျ္ခငး္ 

 ဥစၥာဓန ခြဲေ၀မႈဆုိငရ္ာ စစီဥေ္ဆာငရ္ြက္မႈမ်ား စဥး္စားရန။္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါ၀ငမ္ညန္ည္း၊ မညသူ္က ေကာက္ခမံည္နည္း၊ မည္သုိ႔ေသာ 

ပံုေသနည္း 

 ေငြေၾကားလႊေဲျပာင္းမႈ စနစတ္စခ္လုံုးကိ ု ၿခံဳ ငံု၍ မည္သုိ႔ေသာ လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအား ေထာက္ပံမ့ည္၊ မညသုိ္႔ေသာ တနဖ္ိးုပမာဏႏွင့္ မ၀ူါဒဆုိင္ရာ 

ရည္မနွး္ခ်ကမ္်ားက အေရးႀကီးပါသနညး္၊ မညသ္ည္က ေကာငး္မြနေ္သာ အုပခ္်ဳပ္မႈ၊ အခြနအ္ေကာ္ရေငြ သုိ႔မဟုတ္ 

၀နေ္ဆာငမ္ႈအရည္အေသြးမ်ားကုိ တြနး္အားေပးပါသနည္း စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြငး္စဥ္းစားရန ္



 တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုငင္ျံခားမ ွဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ စီး၀ငမ္ႈမ်ားကိ ုစမီခံန္႔ခြဲႏုိငရ္နအ္တြက ္မ၀ူါဒမ်ား 

တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိးုရ၏ ႏုိငင္ေံရးအရ လြတ္လပစ္ြာ ရပတ္ည္ႏုိငစ္ြမး္ကုိ ပိမုိအုားျဖည့္ေပးျခငး္ 

 တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး အခနး္က႑မ်ား၌ပိုမုိထေိရာက္စြာ

လုပေ္ဆာင္ႏုိငရ္နအ္တြက္ ပပံိးုေပးရန။္ အထူးသျဖင့္ အရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား 

 ၀နႀ္ကီးခ်ဳပအ္ား တိုငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္သုိ႔ တာ၀နခ္မံႈ ပိမုိျုမင့္မားလာေစရန္အတြက္ စဥး္စားရန ္

 တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္၌ အျပည့္အ၀ ဆက္သြယ္ေဆာငရ္ြက္ႏုိငရ္နႏွ္င့္ မဆဲႏၵနယ္ျဖင့္ ခ်တ္ိဆက္ထိေတြ႕ျခငး္ဆုိငရ္ာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 



အခန္း- တစ၊္ နိဒါန္း 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာငမ္်ားႏွင့္ ဗဟုိ-ေဒသႏၱရ ဆက္ဆံေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ လ်င္ျမန္ေသာ အေျပာင္း 

အလအဲတြက္ ယင္းအဖြဲ႕အစညး္မ်ားအတြက္ အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒက 

ႏိုင္ငံေရးအရ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ခြဲေ၀ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။2 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မႈ 

ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ျပည္ေထာငစု္အစိုးရသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေစေရး 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္ျငား၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေျဖရွင္းရခက္ခသဲည့္ ဗဟိုႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားအၾကား၊ ဗဟုိႏွင့္ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၱရားမာွ မေျပာင္းမလ ဲ တည္ရွိဆျဲဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသား 

ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္ဆေဲရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရရွိျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ

မႈမ်ားသည္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ လွဴဒါန္းသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားစြာကုိ 

ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ ္ လမ္းစေပၚေစပါသည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အမိအရ ဆုပ္ကုိင္သည့္ 

အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကုိ 

ထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရေစပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေရးမာွ မ်ားစြာ 

အေရးပါသည့္ အေလ်ာက္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ နည္းပညာအရ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာ့မ၀ူါဒေရးရာ ခ်မွတ္သူမ်ား 

ႏွင့္ ႏိုင္င ံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံ အသိေပးတင္ျပရန္လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာငရ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္တုိ႕၌ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

တုိးပြားလာသည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ အဆိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အေနႏွင့္ ၎တုိ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 

ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ျမန္မာႏုိင္င၏ံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားကုိ မလြဲမေသြသိရွိရန ္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာငစ္ုအစုိးရေရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လက္တြဲေဆာင္ရြက္သူမ်ားပါ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ 

ႏိုင္ငံေရး အရ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလေဲၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဗဟုိႏွင့္ 

အျခားလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား လႈပ္ရွားမႈ ပဋိပကၡ အေထြေထြတုိ႕ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 

ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ရညရ္ြယ္ခ်က္ 

 ဤစာတမ္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု 

မ်ား၊ ႏုိင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥမ္်ားအား ျမန္မာ ့ မူ၀ါဒ 

ေရးရာခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လွဴဒါန္းသူမ်ားႏွင့္ ဤျဖစစ္ဥ္၌ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အားလုံးကုိ အသိေပးရန္ ရည္ရြယ္ 

ပါသည္။ စာတမ္းျပဳစုသည့္ ကာလမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 

တစ္ဆင့္ခ ံအေထာက္အထားမ်ားကုိ အေျခခံျပဳစုထားပါသည္။ ဤေလ့လာခ်က္သည္ အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစညး္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (အမ္ဒီအာအိုင္-စီအီးအက္စ္ဒီ) တုိ႕အၾကား ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေလ့လာသည့္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စီအီးအက္စ္ဒီ ႏွင့္ အာရ ွ

ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႕၏ ပူးေပါငး္ သုေတသနျပဳသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

2 ဖြဲ႕စညး္ပံု အေျခခ ံ ဥပေဒအရ ျပညန္ယႏွ္င့္ တိုငး္ေဒသႀကီးမ်ား အဆင့္အတန္းတညူီၾကေသာ္လည္း ျပညန္ယ္မ်ားတြင္ လူနည္းစ ု တိုငး္ရင္းသား 

ဦးေရမ်ားျပားၿပီး ေတာငတ္န္းႏွင့္ နယစ္ပ္ေဒသမ်ား၌ တညရ္ွိသည။္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ႏိုင္င၏ံအလယပုိ္င္းတြင္ တည္ရွကိာ ဗမာလမူ်ိဳးအမ်ားစု 

ေနထိုငလ္်ကရ္ွသိည။္ 



 ႏုိင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစစ္ဥ္၊ ျပည္သူ႕ 

ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕ကုိ ဦးတည္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 

ကနဦး လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ရပ ္အျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္။ 

 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ ္

ျပည္ေထာငစ္ုအစုိးႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 

အားလုံးသုိ႕ ပိုမုိနားလည္မႈရိွရွ ိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း တုိးတက္လာေစေရး။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေထာက္ပံ့လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပေရာဂ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ရလဒ္စိစစ္ 

တုိင္းတာမႈမ်ားကုိ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ အေျချပဳခ်ဲ႕႔ထြင္၍ ပုိမိုတုိးတက္လာေစေရး။ 

ဤသုေတသနသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူအားလုံး၏ ဗဟုသုတ၊ 

ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာခ်မွတ္မႈမ်ား ပိုမို တုိးတက္လာရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခ ု

ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ သုေတသန၌ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား၊ 

အစိုးရအခြင့္အာဏာ အေနႏွင့္ အားသာခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၊ အထူးျပဳက႑အလုိက္ အဓိက 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳစုသြားပါမည္။  

ဇယား(၂) သုေတသနတြင ္အက်ံဳ း၀ငသူ္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀ငစ္ားသည့္နယ္ပယ္ 

အက်ံဳး၀င္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ

ႏုိငငံ္တကာ အလွဴရငွမ္်ား  အေျခအေနမ်ားအေပၚ နားလည္သိျမင္မႈတုိးတက္ေရး

 ပဋိပကၡ အေပၚ အေလးထားမႈ 

 အကူအညီလုိသည့္ က႑ေဖာ္ထုတ္ေရး 

 အလွဴရွင္တုိ႕၏ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ား တုိးတက္ေရး၊ 

ျပည္ေထာငစ္အုစိးုရ  အမ်ိဳသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အသိေပးတင္ျပျခင္း၊ 

 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ထိေရာက္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ေရး၊ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ ္ပုိမိုခိုင္မာေရး  

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိးုရမ်ား  ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္စဥ္အား

လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေရး  

 ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ေရာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ပါ 

အျပန္အလွန္ ညွိႏိႈင္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ေရး 

တုိငး္ရငး္သား လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ႏုိငင္ေံရးပါတီမ်ား  ေဒသအလုိက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေျခအေန

အရပ္ရပ္ကုိ သိရွိႏုိင္ေရး 

စာတမး္၏ အေျချပဳမေူဘာင ္

 ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင ္ခြဲျခားမရေသာ ကိစၥရပ္ 

မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ၀န္ေဆာငမ္ႈ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ပဋိပကၡ 

စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေျချပဳေလ့လာထားပါသည္။ ပံုညႊန္း (၂) တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္အတြင္း ထပ္တူက်သည့္ ေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား သည္။ 



ပံုညႊန္း (၂) ျမန္မာႏုိငင္ ံျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြငး္ ထပတူ္က်သည့္ ေရးရာ ကိစၥမ်ား

သုေတသန ေမးခြန္းမ်ား

ဤပထမအဆင့္ သုေတသန၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ အထူးျပဳေလ့လာၿပီး ေအာက္ပါ 

ေမးခြန္း သုံးခုကို နားလည္ေျဖဆုိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စညး္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူေဘာင္

မွာ အဘယ္နည္း၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္ အတြက္ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဤျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားက မည္သည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေပၚထြက္လာေစၿပီး၊ မည္သုိ႕

ကြဲျပားျခားနားပါသနည္း။



 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပညသူ္႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား ပိုမို 

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာငရ္ြက္ရာ၌ မည္သုိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနပါသနည္း။ 

ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားကုိ ပိုမုိနားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိေစေရးအတြက္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္မူေဘာင္က ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ မည္သို႕အသက္၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ကုိ 

လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ဤေလ့လာခ်က္သည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ စိစစ္ရုံမွ်မက ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၏ စြမ္းရည္ကုိလည္း ေကာက္ခ်က္ျပဳတင္ျပထားပါသည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း 

 ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ “ ဗဟုိအစိုးရလက္၀ယ္တြင္ရွိသည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

လြတ္လပ္ေသာ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားထံ လႊအဲပ္ျခင္း”3 ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရံုမွ်ျဖင့္ 

ရပ္တန္႕မသြားဘ ဲ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္အေရး ပံုသ႑ာန္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားပါ ေပါင္းစည္း လ်က္ရွိသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္မွာ ကမာၻအႏွံ႕က်ယ္ျပန္႕လ်က္ရိွၿပီး၊ 

ႏုိင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲမွႈမ်ားစြာကုိ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမင္သာသည့္ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ အထူးျပဳေဒသ 

သုိ႕မဟုတ္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုိလားခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႕ေရးရာ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား၏ တုံ႕ျပနႏုိ္င္စြမ္းႏွင့္ 

ထိေရာက္ႏုိင္စြမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း၊ ဗဟိုအစုိးရ၏ တရားနည္းလမ္းက်မႈကုိ က်ားကန္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ 

ႏိႈးဆြေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ အလွဴရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင ္

ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ က်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားလွသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာကုိ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်က္ႏွာစာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာတုိ႕အၾကား ခြဲျခမ္းစိစစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

မတ္ွစု (၂) ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိငမ္ွႈ ေလွ်ာခ့်ေရးပံုသ႑ာန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာစာမ်ား

3 Litwack and Seddon, eds. (1999): 2. ၌ရႈ။ 

ႏုိငင္ေံရး မ်က္ႏွာစာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္င္မႈ ေလွ်ာခ့်ေရး  တြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကုိ ေဒသႏၱရ အဆင့္သုိ႕ လႊေဲျပာင္း 

ေပးအပ္ျခင္းပါ၀င္သည္။ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ ္ ႏွင္းအပ္ျခင္းခံရသည့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရသုိ႕ တာ၀န္ယူမႈမ်ား လႊအဲပ္သည့္ 

ပံုစံမ်ိဳးအျဖစ္လည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္နည္းက် ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ၌္  ဤေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ားသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိျဖတ္သန္းျခင္းျဖင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ 

အုပခ္်ဳပေ္ရးမ်က္ႏွာစာ ဗဟိုခ်ဳပကုိ္င္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး သည္ အစိုးရသုိ႕မဟုတ္  အုပ္ခ်ဳပ္အေရး အဆင့္ အသီးသီးအၾကား စီမံခန႕္ခြဲမႈ 

ဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူႏုိင္စြမ္း (ဥပမာအားျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစလုိသည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ၀န္ေဆာငမ္ႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း) ကုိ 

ခြဲေ၀ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သုိ႕မဟုတ္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကုိ ပိုမို 

ေပးအပ္သည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဗဟိုရွ ိ ယင္းတုိ႕၏ အႀကီးအကမဲ်ားထံ တာ၀န္ခံႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိရေပမည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတုိ႕ ပူးတြဲတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး ေပၚေပါက္ 

လာေစရမည္။ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ အဓိကက်ေသာ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ (ဥပမာ အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာဏာ 

ပိုင္မ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႕ ပုဂၢလိက လႊေဲျပာင္းေရးျဖစ္စဥ)္ မ်ားမွအပ တစ္စိတ္တစ္ပိင္ုး သုိ႕မဟုတ္ အျပည့္အ၀  

လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ိဳးအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရမည္။ 



 ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စိစစ္သရပု္ခြဲမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဤစာတမ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ မ်က္ႏွာစာ 

သုံးခုေပၚ အေျခခံေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။4 ႏိုင္ငံေရးအရ ပံုေပၚေစမည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပါတီစနစ္တုိ႕၏ အားသာခ်က္ စသည္တုိ႕လည္း ပါ၀င္ 

မည္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင ္အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လူစြမ္းအားရင္းျမစ္စမံီခန္႕ခြဲမႈ အေပၚ ေဒသဆုိင္ရာ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေပၚမႈ နယ္ပယ္၌ 

အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႕ ပါ၀င္လာပါမည္။ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေဒသ ဆုိင္ရာ 

ျပည္သူ႕ ဘ႑ာ စီမံခန္႕ခြဲမႈျဖစ္စဥ္၊ ေဒသအလိုက္အသုံးစရိတ္ တုိးျမွင့္သုံးစြဲျခင္းအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ အခြန္ရေငြမ်ား၊ လႊေဲျပာင္း ဘ႑ာ 

မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ေထာက္ပ့ံမႈ စသည္တို႕ ပါ၀င္သည္။5

 ဤေလ့လာမႈတြင္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ မူေဘာင ္

တုိ႕ကုိလည္း အနည္းငယ္တင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

တင္းက်ပ္ျပင္းထန္သည့္ အကျဲဖတ္ခ်က္ အမွန္တကယ္လုိအပ္သကဲ့သုိ႕ ဤရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ရန ္ အလုိ႕ငွာ နည္းလမ္း 

မ်ားစြာလည္းရယူႏိုင္ပါသည္။6 မညသုိ္႕ဆုိေစ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပးသုေတသနအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏မူ၀ါဒမ်ားကုိ သိရွိသူအလြန္နည္းပါးျခင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားကုိ အကျဲဖတ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး 

ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား ထိေရာက္စြာသုံးစြဲႏိုင္သည့္ ျမင့္မားစြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ 

ဤေလ့လာမႈတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေရခ်ိန္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထိေရာက္မႈ သရုပ္ခြဲႏုိင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလႏုိဲင္စြမ္းရိွသည့္ 

4 ဤမူေဘာင္ေရးဆြဲမႈကိ ုLocal Public Sector Initiative ႏွင့္ အလားတညူႊနက္ိန္းမ်ားကိ ုအျခားေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌လည္း ေတြ႕ႏုိင္သည။္ 

5 ဤမ်က္ႏွာစာ သံုးခုမူေဘာငက္ိ ု အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕၏ ေမးခြန္းမ်ားမာွ ေရြးေကာက္ခ ံ ကိုယစ္ားလယွ္ႏွင့္ အစိုးရ 

အာဏာပိုငမ္်ားအၾကား ပူးတြဲတာ၀နယ္ူမႈ၊ အထက္သို႕ တာ၀န္ခမံႈရွေိစသည့္ က႑အလိုက ္ သို႕မဟတု္ ေဒသအလိကု ္ ခြဲေ၀ ေဆာင္ရြကမ္ႈ၊ 

ကိယု္စားလယွ္အဖြဲ႕အစည္း စသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား၏ ဆငတ္ရူိုးမွား ျဖစ္မႈအေပၚ ေစာဒက တက္ၾကသည။္ ဤေ၀ါဟာရ ေထြျပားမႈကိ ု သံုးစြဲမည့္အစား 

အသြငက္ူးေျပာငး္မႈကိ ု ပံုေဖာ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

တာ၀န္ခႏုိံင္စြမ္းရွသိည့္ အခ်က္အလက ္သရပု္ခြဲမႈမ်ားကိ ုသံုးစြဲရန္ ေထာက္ျပေလ့ရွသိည္။ ဤေလလ့ာမႈ တြင ္ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိငု္းေဒသႀကီး 

အစိုးရတို႕အၾကား ဆကသ္ြယ္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားကိ ု ႏုိင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်ကႏွ္ာစာသံုးခုတို႕ကိ ု အေျခခကံာ ေတြ႕ရွခိ်ကမ္်ားကိ ု

စိစစထ္ားပါသည္။ Tidemand and Steffensen (2010), 4 ၌ရႈ။ 

6 ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အကျဲဖတ္ခ်က္ ေကာက္ႏုတခ္်ကႏွ္င့္ ယင္းတို႕အၾကားေရြးခ်ယမ္ႈ လမ္းညႊနက္ိ ုUNDP(2009)၌ရႈ။ 

ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ေရး ျဖစ္စဥ္သည္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူသုံးစြဲမည့္ နည္းလမ္း၊ 

သက္ဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ မည္သုိ႕ခြဲေ၀မည္ စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရမည္။ ဤရင္းျမစ္မ်ားကုိ 

ဗဟုိအစိုးရရန္ပုံေငြမွ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသုိ႕ က႑အလုိက္ခြဲေ၀ တာ၀န္ယူေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား 

ကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ခံသံုးစြဲေစျခင္း၊ ေဒသအလုိက္ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္မ်ား၊ ဗဟုိအစိုးရမွ ေဒသႏၱရအစိုးရသုိ႕ 

လႊေဲျပာင္းေပးေငြမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသအလုိက္ ေခ်းေငြမ်ားေပၚမူတည္၍ မိမိေဒသႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ 

စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားျပဳရမည္။



မူေဘာင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ ျပဌာနး္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္ခံႏိုင္စြမ္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတုိ႕အျပင ္ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

အစီအစဥ္ (ယူအန္ဒီပီ)၏ စြမ္းရညအ္ကဲျဖတ္ခ်က္ မူေဘာင္ကုိလည္း သုံးစြဲထားပါသည္။7

ဇယား (၃) ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ျခငး္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိးုရမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည ္စိစစခ္်က္ 

အဆင့္/ မ်က္ႏွာစာ အုပခ္်ဳပေ္ရး ဘ႑ာေရး ႏုိငငံ္ေရး

ေကာငး္မြနသ္ည့္

၀နး္က်င္ျဖစေ္ပၚေစျခငး္ (ဗဟို-

ေဒသႏၱရ ဆက္ဆံေရး) 

- ဖြဲ႕စညး္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္

ဥပေဒေရးရာမေူဘာင ္

- ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင ္

မႈ အာမခံခ်က္မ်ား 

- ဓေလ့ဆုိင္ရာ အခ်က္ 

အလက္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

အာဏာသက္ဆင္းပံု၊ 

အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ 

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ 

လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး 

- ဘတ္ဂ်က္သုံးေငြမ်ားကုိ

တိုးျမွင့္ တာ၀န္ယူျခင္း 

- ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒႀကီးဆုိင္ရာ 

ေငြေၾကးစနစ(္ လႊေဲျပာင္း 

ေငြ၊ ကုိယ္ပိုင္ ရင္းျမစမ္ ွ

ရသည့္ အခြန္၊ ေခ်းေငြ) 

- ျပည္သူ႕ဘ႑ာသုံးစြဲမႈ 

စီမံခန႕္ခြဲမႈ နည္းလမ္း 

မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 

- ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ

ဥပေဒမေူဘာင္ႏွင့္ 

ဥပေဒျပဳေရး ဇယားမ်ား 

- ေရြးေကာက္ခံ ေဒသႏၱရ 

အစိုးရ 

- ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 

ပါတီစနစ ္

- အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ 

- ဗဟုိ ညွိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕ 

အစည္း မူေဘာင္မ်ား 

ႏွင့္ သတိျပဳရန္ က်န္ရွိ 

မႈမ်ား 

အဖြဲ႕အစညး္ (ျပညန္ယ္ ႏွင့္

တုိငး္ေဒသႀကီး အစိးုရ) 

- အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ

ဓေလ့ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

- ရွင္းလင္းသည့္ 

အာမခံခ်က္ႏွင့္ 

မက္လုံးမ်ား 

- ရလဒ္ အေျချပဳမႈ 

- သတင္းထုတ္ျပန္မႈစနစ္ 

- လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ ္

စီမ ံခန္႕ခြဲမႈ 

- စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 

စာရင္းကုိင ္

လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ ္

- ဘတ္ဂ်က္၏ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ  

- ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑ 

လစာႏႈန္းထားမ်ား 

- လူမ်ိဳးစု တုိင္းရင္းသား

ႏွင့္ က်ား-မ ပါ၀င ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 

- ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ႏုိင္မႈ 

- လုပ္ငန္းစဥမ္်ား 

အမိန္႕ႏွင့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ား 

ပဂုၢလိက - ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္

စီမံခန္႕ခြဲမႈ စြမ္းရည္ 

- ရွင္းလင္းသည့္ တာ၀န ္

ေဖာ္ျပခ်က္ 

- စာရင္းကုိင္စြမ္းရည္

- ျပည္သူ႕ေရးရာ 

၀န္ေဆာင္မႈ က်င့္၀တ္ 

- ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဟာ

ဗ်ဴဟာ စြမ္းရည ္

- ဘတ္ဂ်က္ကုိ 

နားလည္သေဘာ 

ေပါက္ျခင္း 

- မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈ စြမ္းရည ္

 ဤအေျခခ ံ မူေဘာင္မ်ားကုိ ေရးဆြဲၿပီးေနာက္၊ ဇယား (၃) သည္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥျ္ပဳလုပ္မည့္ မ်က္ႏွာစာ 

သုံးခုကုိ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည ္ အဆင့္တုိ႕ကုိ ဦးတည္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ ္

ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ကုိ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားထိ ခ်ဲ႕ထြင္ ထားရွိၿပီး  

7Bloom, Sunseri and Leonard (2007): 11. ယူအန္ဒီပ ီ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္အရ အဓကိစြမး္ရညမ္်ားျဖစသ္ည္ ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ 

မူ၀ါဒႏွင့္  ဥပေဒေရးရာမေူဘာင္၊ အျပန္အလွနတ္ာ၀န္ခႏုိံင္စြမ္း၊ လူထပုါ၀ငႏ္ိုင္စြမ္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစညး္၊ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အဆင့္ဆင့္ကို 

ျဖစ္ေပၚေစသည့္ (လသူား၊ ေငြေၾကး၊ ရုပ္ပုိင္းဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ရင္းျမစမ္်ား)ကိ ုအကျဲဖတသ္ည။္ UNDP (2007):4-5 ၌ရႈ။ 



ဤမူေဘာင္သတ္မွတ္ျခင္းက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဆုိင္ရာ  အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ 

အေထာက္အကူျပဳ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သုေတသနထုံး 

ဤသုေတသန ေလ့လာခ်က္သည္ အရည္အေသြး ဗဟုိျပဳ ေလ့လာနည္းကုိ အေျခခံသည္။ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ 

အထား အျဖစ ္ ပညာရွငစ္ာတမ္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

ဘတ္ဂ်က္အေထာက္အထားမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့ ္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမ်ားကုိ အေျချပဳထားသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကုိးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္နယ္ေလးခု (ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္) ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ခ ု

(တနသၤာရ ီႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး) တို႕တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးတုိ႕၏ အေျခအေနကုိ 

ေသခ်ာစြာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ရန ္ ဤဧရိယာ ေျခာက္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး ေထြျပားလွသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား၊ လူဦးေရ၊ 

ဆင္းရ ဲမြဲေတမႈ၊ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားႏွင့္ ပဋိပကၡ သမိုင္းေၾကာင္းတုိ႕ကုိပါ ေလ့လာမႈျပဳခဲ့သည္။  

 သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င ္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွမိ်ား၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စီစဥ္ေတြ႕ဆုံမႈေမးျမန္းမႈ၊ အုပ္စုလုိက္ ရည္ညႊန္း 

ေဆြးေႏြးမႈေပါင္း (၇၇)ႀကိမ္ ျပဳလုပခ္ဲ့ပါသည္။ (ဇယား ၄ ၌ရႈ) ရန္ကုနႏ္ွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာငစ္ ုအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 

ကုိလည္း သုေတသနျပဳသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စ ု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳရာတြင ္ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာမ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်မႈျဖစ္စဥ ္

(မူေဘာင္ မ်ားကုိ ဇယား ၃ ၌ရႈ)ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ပိုမုိပြင့္လင္း 

သည့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ျပဳစုခဲၾ့ကသည္။ မူလႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စစ္ေဆးစိစစ္ၿပီးေနာက္ 

သုေတသန အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလလယ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္(၆)၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ပဏာမေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲပ့ါသည္။ 

ဇယား (၄) ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးအလိုက္ ျပဳလုပခ္ဲသ့ည့္ လူေတြ႕ေမးျမနး္မႈမ်ား 

လူေတြ႕ေမးျမနး္ 

ျခင္း/ဥးီတည္အပ္ုစု 

ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ လူပဂုၢိဳ လ္အေရအတြက္ 

ျပည္နယ္/ 

တုိငး္ေဒသႀကီး 

သြားေရာက္ခဲသ့ည့္ အခ်နိ ္ အစိးုရ အရာရွမိ်ား အရပဖ္က္ 

လူမႈအဖြဲ႕အ

စည္းမ်ား

ႏုိင္ငေံရးပါတီ

မ်ား

အျခား*

ခ်ငး္ Mar./ Apr. 2013 17 11 6 4 1

ဧရာ၀တီ Mar. 2013 9 9 6 3 1

ကရင ္ Jul./Nov. 2012 8 6 6 2 -

မြန ္ Jul./Nov. 2012 11 27 2 2 4

ရမွး္ Dec. 2012 21 15 6 3 -

တနသၤာရ ီ Jan./Feb. 2013 11 9 5 2 2

စစုေုပါင္း 77 77 31 16 8

သုေတသန နယ္ပယ္ႏွင့္ အကန္႕အသတ္မ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဤပဏာမအဆင့္ သုေတသနသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ကုိသာ ကန္႕သတ္ေလ့လာမႈျပဳခ့ဲသည့္အတြက္ ခရိုငႏွ္င့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ နက္ရိႈင္းစြာ မွတ္ခ်က္ 



ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သုိ႕ဆိုေစ ဤစာတမ္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ပကတိသုေတသန ရလဒ ္

ျဖစ္ပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရင္ွးႏွင့္ အမ္ဒီအာအုိင္-စီအီးအက္စ္ဒီ တို႕၏ ဒုတိယအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သည့္အခါ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သုိ႕ အျခားအဆင့္မ်ားကုိပါ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ဒုတိယအေနႏွင့္ ဤေလ့လာမႈတြင ္ အျပိဳင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ သုိ႕မဟုတ္ အျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိငရ္ာ အင္စတီက်ူးရွင္း 

မ်ားကုိ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ အတြက္ နက္ရိႈင္းစြာေလ့လာမႈ မျပဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေထြေထြ အားနည္းခ်က္ က 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းအေျခအေနႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ ပုံပ်က္ေစခဲၿ့ပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အားသာမႈႏွင့္ 

ထုိးေဖာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့ပါးမႈမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ အဓိကလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚေနဆျဲဖစ္သည္။8 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ယ္ျပန္႕သည့္ ပထဝီဝင္ေဒသအလုိက္ ေရာယွက္အာဏာပိုင္ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရိုးရာ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားသည္ ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ အေရးပါသည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ရယူထားဆျဲဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 

အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥမ္်ားကုိ ဤစာတမ္း၏ ေကာက္ခ်က္အခန္း၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳထားၿပီး 

အဓိက ေဝဖန္စိစစ္မႈျပဳရန ္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ ္ က်ယ္ျပန္႕စြာက်န္ရိွဆ ဲ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသန အစီအစဥ္၏ ဒုတိယက႑၌ 

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ထပ္မံေလ့လာရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤေလ့လာခ်က္၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ အကန္႕အသတ္အရ ျပည္နယ္ႏွင့ ္တုိင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္၏ ထည့္ဝင္သူမ်ားဘက္အျခမ္းကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာအေျချပဳထားပါသည္။ဆုိလုိသည္မွာ ဤသုေတသနသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 

ႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံစနစႏ္ွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ ပုိမိုအေလးသာလ်က္ရွိပါသည္။ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တုိ႕၏ 

ရႈျမငခ္်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ နည္းတူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူ 

လူထု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ စနစ္တက်စစ္ေဆးရန ္လုိအပ္ဆျဲဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ 

8 Englehart (2005).



ပံုညႊန္း ၃ - တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပခ္်ဳပမ္ႈစနစ ္ေလ့လာမႈတြင ္ပါ၀ငသ္ည့္ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးမ်ား 

ရငး္ျမစ္ - Myanmar Information Management Unit  



အခနး္-ႏွစ၊္ ျပည္နယႏွ္င့္ တိုငး္ေဒသႀကးီ အုပခ္်ဳပေ္ရး စနစမူ္ေဘာင္မ်ား

 ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ မိတ္ဆက္တင္ျပသြားမည္။ ထုိ႕ေနာက္ 

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ပံုမွန္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျဖစ္တည္ပံုႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ အခြင့္အာဏာ၊ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ ပကတိ အသြင္ေျပာင္းလမဲႈ အခင္းအက်င္းကုိ ေဆြးေႏြးပါမည္။ 

ျမန္မာႏုိငင္၏ံ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ဖြဲ႕စညး္ပုံ 

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပညန္ယ္ ခုႏွစ္ျပညန္ယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ခုႏွစ္ခု၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ခြင့္ရေဒသ သုိ႕မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း ေျခာက္ခု၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေနျပညေ္တာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ 

မ်ားကုိ စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စ ု နယ္ေျမ အျဖစစု္စည္းထားရွိသည္။9 အစဥ္အလာအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၏ အေသးငယ္ဆုံး 

ယူနစ္အျဖစ္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အျဖစ ္ စုစည္းသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားကုိ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ ္စုစည္း၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ရံုးမ်ား ျမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အေျခစိုက္သည္။ ၿမို႕နယ္မ်ားကုိ 

ခရိုင္အျဖစ ္စုစည္းၿပီး ခရိုင္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အျဖစ ္စုစည္းသည္။10

 ဤစာတမ္းေရးသားေနစဥ္ ေက်းရြာ အမ်ားစု၌ ဗဟုိက ခန္႕အပ္သည့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေနရာတြင္ ျပည္သူတုိ႕၏ 

သြယ္ဝုိက္ေရြးခ်ယ္မႈအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ အစားထုိးေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိသည္။11 ၿမို႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ အၾကီးအကဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည္သူက 

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ျငား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အစိုးရ၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

ျဖစ္သည့္ ေမြးစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျမယာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္အခမ်ိဳးစံုေကာက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

အလယ္အလတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ျဖစ္သည့္ ခရုိင္အဆင့္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္အၾကား 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အႀကီးအကဲတာဝန္မွာလည္း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ ွ ခန္႕အပ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ 

အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစေ္နသည္။ 

 အစဥ္အလာအရ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အမည္ကုိ အစြဲျပဳ ေခၚေဝၚသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဗမာ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အဆင့္တူၾကသည္။ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခုႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

တုိင္း တစ္ခုတုိ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တူညီေသာ အဆင့္ရိွၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားက သြယ္ဝိုက္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳသည့္ ကုိယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းဦးစီးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္း ဥကၠဌ တစ္ဦးက 

9 ကိယု္ပိငု္အုပခ္်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားမွာ နာဂကိယုပ္ိုင္အုပခ္်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ(စစ္ကိင္ုးတိငု္း) ဓႏု၊ ပအုိဝ္း၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႕ ကိယု္ပိငု္အုပခ္်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ 

ဝ ကိုယပုိ္င္အပ္ုခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း (ရွမ္းျပည္နယ)္တို႕ျဖစ္သည။္ 
10  ျပည္ေထာငစ္ ု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၄၉-၅၁။ ဤဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည ္

ဗဟိခု်ဳပ္ကိငု္မႈျမင့္မားသည့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ဖြဲ႕စည္းတညေ္ဆာကပ္ံုႏွင့္ တူညပီါသည္။ အေမြဆက္ခံထားျခင္းျဖစသ္ည္။ 
11  အေသးစတိက္ုိ ရပက္ြက ္သို႕မဟတု ္ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယေ္ရး ဥပေဒ၊ ျပညထ္ေဲရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇-၉ ၌ရႈ။ 

ပိုမိသုိရွလိိုပါက Kempel (2012)၏ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စ ုအင္စတကီ်ူးရွင္းမ်ား၌ရႈ။ 



ဦးေဆာင္သည္။12 ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စ ီ တစ္ရပ ္

ဖြဲ႕စည္းထားရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ခရိုင ္၆၇ ခရိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။13

ဇယား (၅) ျမနမ္ာႏုိငင္ ံျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးမ်ားရွ ိအုပခ္်ဳပေ္ရး၊ လူဥးီေရႏွင့္ အက်ယ္အဝနး္ 

ျပည္နယ္/တိင္ုးေဒ

သႀကီး 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ခန္႔မနွး္လဥူးီေရ ေျမဧရိယာ 

(စတုရနး္ကီ

လုိမတီာ) 

လူဥးီေရ 

သိပသ္ည္းဆ 
ခရိငု ္ ၿမိဳ ႕နယ္ MIMU စမီကိံနး္ ဌာန ပ်မ္းမွ်  

ကခ်င ္ 4 18 1,442,235 1,579,000 1,510,618 89,041 17

ကယား 2 7 277,428 356,000 316,714 11,733 27

ကရင ္ 3 7 1,431,977 1,816,000 1,623,989 30,381 53

ခ်ငး္ 3 9 475,987 554,000 514,994 36,019 14

စစကုိ္ငး္ 8 34 5,132,058 6,541,000 5,836,529 94,623 62

တနသၤာရ ီ 3 10 1,365,467 1,714,000 1,539,734 33,748 45

ပခဲးူ 4 28 4,848,206 6,008,000 5,428,103 39,404 138

မေကြး 5 25 4,093,406 5,623,000 4,858,203 44,820 108

မႏၱေလး 7 29 5,759,158 8,422,000 7,090,579 37,024 192

မြန ္ 2 10 2,115,207 3,137,000 2,626,104 12,297 214

ရခိင္ု 4 17 3,222,461 3,306,000 3,264,231 36,778 89

ရန္ကုန ္ 4 45 5,961,955 7,023,000 6,492,478 10,171 638

ရမွး္* 12 40 4,493,308 5,660,000 5,076,654 155,801 33

ဧရာ၀တီ 6 26 6,316,999 8,041,000 7,179,000 35,138 204

*ရွမ္းျပညန္ယ္ လူဦးေရတြင ္စာရင္းအခ်က္အလက္ မရရိွသည့္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။    

ရင္းျမစ္  -  ျမန္မာ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲေရးယူနစ ္ (၂၀၁၁)၊ ျမန္မာ ့ စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၀၁၁) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 

စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရစာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အားထားယုံၾကည္ေလာက္ဖြယ္ မရွိေသာ္ျငား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ားအၾကား လူေနထုိင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ကြာျခားခ်က္ကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာေဖာ္ျပေနသည္။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၌ လူဦးေရ 

ခုႏွစ္သန္း ေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္၏ လူဦးေရမွာ သုံးသိန္းေက်ာ္သာ ရိွသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသ ႀကီး တစ္ခုစီ၏ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းကုိ အေျခခ ံ တြက္ခ်က္သည့္ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆကုိ ေလ့လာပါ ခ်င္းႏွင့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိ႕တြင္ တစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာတြင္ လူေန ႏွစ္ဆယ္မျပည့္ေသာ္လည္း၊ ရနကု္န္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္မူ လူေန 

12  ျပည္ေထာင္စ ု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခ ံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ၊ ပုဒ္မ ၂၇၅-၆ Callahan (2007) ၏ "near devolution"တြင ္

ကိယု္ပိုငအု္ပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သို႕မဟတု ္ တိငု္းဧရိယာ အမ်ားစုမွာ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ ္ ရပစ္ေဲရး သေဘာတညူီခ်က္ရယထူားသည့္ အုပ္စုမ်ား 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည။္ 
13 Statistical Yearbook 2011 , ဗဟိုစာရင္းအင္း အဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားစီမံကန္ိးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ (2012)20. 

ခရိုငစ္ာရင္းတြင ္ကို္ယ္ပိုငအု္ပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းမ ွခရိုင ္ႏွစ္ခုပါဝငသ္ည။္ 



သိပ္သည္းဆ ေျခာက္ရာေက်ာ္ လ်က္ရိွေၾကာင္း ေဒသအလုိက္ကြဲျပားမႈကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ သမုိင္းအစဥ္အလာ

အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ ေဒသေတာင္တန္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ တည္ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ လူဦးေရနည္းပါးရံုမွ်မက

လူဦးေရ သိပ္သည္းဆလည္း ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ပံုညႊန္း (၄) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးမ်ား၏ လူဥးီေရႏွင့္ သိပသ္ညး္ဆ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စညး္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား ဖြဲ႕စညး္ပံု

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္သည့္ တပ္မေတာ္သား

လႊတ္ေတာ္က္ုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့ ္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ႏွင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္

တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားပါဝင္သည္။

မတ္ွစု (၃) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အစိးုရ၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝနမ္်ား
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၁၈၈။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပညန္ယလ္ႊတေ္တာ္သည္ ဇယား ၂ တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္

ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပညန္ယ္ တစ္၀န္း လံုးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္ တစ္စတိ္တစ္ေဒသအတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အာဏာ သကေ္ရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွသိည္။

၂၄၉။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ မဆန္႔က်ငလ္ွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပညန္ယ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပမ္ႈအာဏာသည္

တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳႏိုင္ေသာကိစၥရပ္ မ်ားသို႔ သကေ္ရာက္ပ်ံ႕ႏံွ႔သည္။ ထိုျပင္ ျပည္ေထာငစ္ု

ဥပေဒတစရ္ပရ္ပ္အရ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္ အစိုးရအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသို႔လည္း သက္ေရာကပ္်ံ႕ႏံွ႔သည။္  



ဥပေဒျပဳေရး 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လ်င္ ႏွစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ကုိယ္စား 

လွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း က္ုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စ ု

ရရွွိၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ အပ က်န္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ သုညဒသမ တစ္ရာခုိငႏ္ႈန္းႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာက သတ္မွတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး 

အသီးသီးက လူမ်ိဳးတစ္မ်ုိးလ်င္ တစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား (ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ျပည္နယ္ရရိွၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။) ပါဝင္သည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေဖာ္ျပပါလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ သုံးပံုတစ္ပုံ(ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပုံသည္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။) အေရအတြက္ရွိ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းကုိ ဗဟုိအဆင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ ပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအဆအတိုင္း ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းသည္။14 လႊတ္ေတာ္သည္ 

ဤျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယ 

14 ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၁၆၁။ 

၂၅၂။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္အစုိးရသည ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏွစ္စဥ္အရသံုး 

ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအေပၚ အေျချပဳလ်က ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပည္နယ ္ ၏ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိ ု

ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ေရးအတြက ္သကဆ္ိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တငသ္ြင္းရမည။္  

၂၅၄။  (က) တုိ္င္းေဒႀကီး သို႔မဟတု္ ျပညန္ယမ္်ားက ဇယား ၅ပါ အခြန္အခမ်ားကိ ု ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာကခ္ံ၍ တုိင္းေဒသႀကီး 

သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ေပးသြင္းရမည္။  

         (ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယမ္်ားသည ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပည္နယ ္ ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမ်ားကိ ု ဥပေဒႏွင့္အည ီ

သံုးစြဲခြင့္ရိွသည။္  

၂၅၆။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အစိးုရသည-္ 

 (က) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ လက္ေအာက္အစိုးရဌာန မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

လုပင္န္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိဖုြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာနး္ခ်ကမ္်ားႏွင့္အည ီ ျဖစ္ေစ ရနလ္ည္းေကာင္း၊ တညဆ္ဥဲပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ 

အညီ ျဖစ္ေစရနလ္ည္းေကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လမ္းညႊန္ ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းျပဳရမည္။ 

 (ခ) မိမတိုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယအ္တြင္း တာ၀နထ္မ္းေဆာငလ္်ကရ္ွိေသာ နယဘ္က ္၀နထ္မ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 

လုပင္န္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိလုည္း ဥပေဒႏွင့္အည ီႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေပါင္းစပည္ိႈႏႈိင္းေပးျခင္းျပဳႏုိင္သည။္  

၂၅၇။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အစိုးရသည ္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စဥုပေဒႏွင့္ အည ီ လည္းေကာင္း၊ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ႀကိဳတငည္ိႈႏႈိင္း၍လည္းေကာင္း၊ မိမတိာ၀န္ယ ူအေကာင္အထညေ္ဖာ္ ရသည့္ လပု္ငန္းမ်ားကိုေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ရန-္ 

(က) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယဆ္ုိင္ရာ နယဘ္က္၀နထ္မ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလိုအပ ္သလိုဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည။္  

(ခ) လိုအပေ္သာနယဘ္က္၀န္ထမ္းမ်ားကိုခန္႔အပ္ႏိုငသ္ည။္ 



ဥကၠဌမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည္။ ပုံညႊန္း(၅) တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လူဦးေရ ကြဲျပားမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ အေျခခံေသာ ဥပေဒျပဳေရး 

စနစ္က ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳမႈ အေပၚမည္သုိ႕ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။15

ပံုညႊန္း (၅) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးမ်ား၏ လူဦးေရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရး 

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ဇယား (၂)တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တုိ႕က အာဏာ သက္ေရာက္ရန္ 

ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွိသည့္ ဥပေဒျပဳစာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ဥပေဒျပဳ စာရင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၂ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည)္ အၾကားလုပ္ပုိင္ခြင့္ ခြဲေဝပံုမွာ 

ေလ်ာ့ရလဲ်က္ရိွသည္။16 ဥပေဒျပဳစာရင္းကုိ က႑ရွစ္ခ ု ခြဲျခားထားၿပီး က႑အလုိက္ အထူးျပဳတာဝန္ယူ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ကာ 

အမ်ားစုဆုိသလုိမွာ အနာဂါတ္တြင္ "ျပည္ေထာင္စုမွ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ "ဆုိေသာ စကားရပ္၌ အက်ုံးဝင္သြားႏုိင္ ေပသည္။17

 စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကဲ့သုိ႕ တာဝန္ယူမႈမ်ားစြာေပးအပ္သည့္ က႑မ်ိဳးရိွေသာ္ျငား အျခားက႑အမ်ားစုမွာ ဥပေဒျပဳခြင့္ 

ေဘာင္က်ဥ္းလ်က္ အကန္႕အသတ္မ်ားရိွေနဆျဲဖစ္သည္။ ဥပမာ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ က႑တြင္ ျပည္ေထာင္စုက 

စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ရိွသည့္ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရးမွ အပ မဟာဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရိွေသာ 

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ရိွသည့္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးေရး၊ 

ဆားႏွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္ျမတ္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း(တြင္းထြက္ 

ေက်ာက္ျမတ္ရတနာ မပါဝင္)ႏွင့္ ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္း စသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ေဘာင္ က်ဥ္းေျမာင္းလ်က္ အကန္႕အသတ္မ်ား တည္ရိွဆဲ 

ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိနည္းတူ လူမႈေရး က႑တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းေဆးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

မဆန္႕က်င္ေသာ တုိင္းရင္းေဆးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တင္ 

ကုန္ခ် လုပ္ငန္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႕ခြဲခြင့္ရိွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း 

15 အလားတ ူဗဟိအုဆင့္ အင္စတီက်ဴးရငွ္းမ်ား သရုပခ္ြဲစစိစ္ခ်ကက္ိ ုBrand (2012):20-21 ၌ရႈ 
16 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၁၈၈ 
17  ျပညေ္ထာင္စသုမၼတ ျမနမ္ာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ ၂၀၀၈ ဇယား(၂) အရပါဝင္ေသာက႑မ်ားမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမကံိန္း၊ စီးပြားေရး၊ 

စိုကပ္်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင ္ လွ်ပ္စစသ္တၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စကမ္ႈလက္မႈ၊ ပို႕ေဆာင္ေရး ဆကသ္ြယေ္ရးႏွင့္ ေဆာကလ္ပု္ေရး၊ လမူႈေရး၊ 

စီမံခန္႕ခြဲေရး တို႕ျဖစ္သည။္ 
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ကဲ့သုိ႕ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားလွသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္ကုိသာ ျပဌာန္းထားၿပီး အေရးပါသည့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ 

ေဒသအလိုက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ကုိ ခ်န္လွပ္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။18

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ားထမဲွ ေရြးခ်ယ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထမဲွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည္စုံသူကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဝန္ႀကီးခ်ဳပအ္ျဖစ ္ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရယူသည္ (မွတ္စု ၄)။ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏုိင္ပါက 

ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ ္

အျဖစ ္ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးရန ္ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိသျဖင့္ ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ခန္႕အပ္မႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုငခ္ြင့္ အျဖစ ္ လုံးလုံး 

လ်ားလ်ား တည္ရွိေပသည္။19 ဤေနရာ၌ သတိခ်ပ္ရန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သည ္

ျပည္သူမ်ားေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္က္ုိယ္စားလွယ္လည္း 

ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

မတ္ွစု (၄) ျပညန္ယ္ႏွင့္တုိငး္ေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ ္ခန႕္အပ္ တာဝန္ေပးျခငး္ ဆိုငရ္ာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ ျပဌာနး္ခ်က္ 

18 ျပညေ္ထာင္စသုမၼတ ျမနမ္ာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ဇယား (၂) ဖြဲ႕စညး္ပံု အေျခခဥံပေဒဆုိင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စ ု

ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၁) တြင ္အပ္ႏွင္းထားသည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လပု္ပိုငခ္ြင့္မ်ားက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၂)ကိ ု

လႊမ္းမုိးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ Ghai (Undated): 32 ၌ရႈ။ 
19  ျပညေ္ထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုုဒ္မ ၂၆၁(ခ) 

၂၆၁။ (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ၀္န္ႀကီးခ်ဳပသ္ည္ ေအာကပ္ါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ရမည-္ 

(၁) အသက ္၃၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ၊ 

 (၂) အသကက္န္႔သတ္ခ်က္မွအပ ပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပညသ္ူ႕လႊတ္ေတာ္  ကိုယစ္ားလယွ္မ်ားအတြက္ 

သတ္မတွထ္ားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၊ 

 (၃) ပုဒ္မ ၁၂၁ တြငေ္ဖာ္ျပထားသည့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက ္တင္ေျမွာကခ္ံပိုငခ္ြင့္မရွိေစေသာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းျခင္းမရွသိူ၊ 

 (၄) ႏုိင္ငေံတာ္ႏွင္ ့ႏုိင္ငသံားအေပၚ သစၥာရွိသူ။ 

       (ခ) ႏုိင္ငေံတာ္သမၼတသည ္သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပညန္ယ၀္န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန-္ 

 (၁) သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ္မ်ားထကဲ သတမ္တွ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း 

မ်ားႏွင့္ ျပည္စံုေသာ  သင့္ေလ်ာ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ ္တစဥ္ီး အားေရြးခ်ယ္ရမည၊္ 

 (၂) ေရြးခ်ယထ္ားသည့္ လႊတေ္တာ္ကိယု္စားလယွ္၏ အမည္စာရင္းကိ ု သက္ဆိငု္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ 

ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လ်က္ သေဘာတညူီခ်က္ရယရူမည္။  

        (ဂ) ႏိုင္ငေံတာ္သမၼသည ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပညန္ယလ္ႊတေ္တာ္၏ သေဘာတူညခီ်ကရ္ရွ ိ ၿပီးသည့္ လႊတ္ေတာ္ 

ကိယု္စားလယွ္အား သကဆ္ိုငရ္ာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရမည၊္ 



 ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႕အပ္မႈမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ၏္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျဖစ ္က်ယ္ျပန္႕စြာ လႊအဲပ္ 

ထားသည္။20 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပုံသ႑ာန္ သုံးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအမ်ားစုမွာ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထမဲွ သတ္မွတ္ 

အရည္အခ်င္းႏွင့့္ ျပည့္စံုေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ခန္႕အပ ္ တာဝန ္

ေပးသည္။21 အရပ္ဖက္ ဝန္ႀကီးဌာန မဟုတ္ေသာ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပညန္ယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးကုိ 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ရာထူးရယူသူ ဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ တပမ္ေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္မလုိပါ။ 

ထို႕ျပင ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးုေရးရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံ ဥပေဒအရ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 

လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၏ သုညဒသမတစ္ ရာခိင္ုႏႈန္းႏွင့္ အထက္ရွွိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာက သတ္မွတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီး 

က လူမ်ိဳးတစ္မ်ုိးလ်င္ တစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားျခင္း) မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးအျဖစ ္ခန္႕အပ္ျခင္း 

ခံရသည္။ 

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႕က်င္လ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

အာဏာသည္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသုိ႕ သက္ေရာက္ပ်ံ႕ႏံွ႕သည္။ ထုိ႕ျပင ္

ျပည္ေထာငစ္ ု ဥပေဒတစ္ရပ္အရ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသုိ႕လည္း 

သက္ေရာက္ပ်ံ႕ႏံွ႕သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။22 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 

ႀကီးမ်ားအတြင္း မိမိတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအလုိက္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း 

တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။23 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာ ကုိးဌာနထက္ ပိုမိုေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးကုိးေယာက္ကုိသာ ခန္႕ထား၍ အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအလုိက္ ပူးေပါင္း 

တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုသ႑ာန္သည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ရိွႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္ထေဲရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သက္ဆင္းလာသည္။ ဤဦးစီးဌာနသည ္တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရ 

အဖြဲ႕ရံုးအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အႀကီးအကမဲွာ တုိင္းေဒသ 

ႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။24 သုိ႕ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအရ ျပည္နယ္ 

20 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၄၈(ဂ)/၂၆၂(က) 
21  ျပညန္ယႏွ္င့္တိင္ုးေဒသႀကီး အစုိးရ ဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၈(ဆ)တြင္ ျပည္နယႏွ္င့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 

တာဝန္မ်ားကို ပိုမုိတိက်စြာ ေရးသားထားေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳစာရင္း(ဇယား ၂)ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ အက်ယ္ဖြင့္ဆိမုႈ မေတြ႕ရပါ။ 
22  ျပညေ္ထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၄၉ 
23  တိငု္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ ္အစိုးရဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၃၁(က) 
24  ျပညေ္ထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၆၀ 

        (ဃ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ၀္န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက ္ သတမွ္တထ္ားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည္စုံေၾကာငး္ အထင္အရွား 

မျပႏိုင္ပါက တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္သည ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းသည့္လႊတေ္တာ္ကိုယစ္ားလယွ ္

အား တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ျပညန္ယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစတ္ာ၀န္ခန္႔အပတ္ာ၀န္ေပးရန ္ျငင္းပယခ္ြင့္ မရွေိစရ၊ 

        (င) ႏုိင္ငေံတာ္သမၼသည ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပညန္ယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန ္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္

ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညခီ်က္မရရွသိည့္ ပုဂိၢဳလ္အစား အမညစ္ာရင္းသစ္ကိ ု တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ္သို႔ 

ထပမ္ံတငသ္ြင္းခြင့္ ရွိသည။္  



တုိင္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား အျဖစ္သီးျခားရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ေဒသအလုိက္ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်က္ ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ သဟဇာတမျဖစျ္ခင္း၊ ယင္း၏ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 

ပံုသ႑ာန ္ စသည္တုုိ႕ကုိ လာမည့္အခန္းတြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါမည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေထာက္ျပလုိသည့္ အေရးႀကီး အခ်က္မွာ 

ေထြ/အုပ္၏ မိခင္ဝနႀ္ကီးဌာန ျဖစေ္သာ ျပည္ထေဲရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပသ္ည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား 

ျပည္ေထာငစ္ ုဝန္ႀကီးအျဖစ ္တာဝန္ယူသည့္ ဝနႀ္ကီးဌာန သုံးခုအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိသည္။25

တရားစီရင္ေရး

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား အနည္းဆုံး သုံးဦးမွ အမ်ားဆုံး ခုႏွစ္ဦးအထိ ခန္႕အပ္ထားသည့္ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတရား တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားရိွသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္၌ ခရိုင္တရားရံုးမ်ား၊ 

ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/တုိင္း တရားရံုးမ်ားရိွသည္။ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ျမနမ္ာႏုိင္င ံ

တြင္ မေတြ႕ျမင္ရေသးပါ။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စ ုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႕ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈတြင္လည္း 

အျခားျပဌာန္းခ်က္မ်ားနည္းတူ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည္စုံေၾကာင္း အထင္အရွား မျပသႏုိင္ပါက 

လႊတ္ေတာ္ အေနႏွင့္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိပါ။26 မည္သုိ႕ဆိုေစ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ 

တရားသူႀကီးမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ၏ သုံးပံု ႏွစ္ပံုက စြပစ္ြဲျပစ္တင္ႏုိင္ၿပီး၊ မွန္ကန္မွသာ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သုိ႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တင္ျပႏိုင္သည္။27

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံး တရားရံုးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စ ု တရား 

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ခံျဖစၿ္ပီး၊ ျပည္ေထာင္စ ု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ " ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႕အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွ အပ အျခားအျငင္းပြားမႈမ်ား" ကုိ 

မူလ စီရငပ္ိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသည္။28 ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအခ်င္းခ်င္း 

အၾကား၊ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတုိ႕အၾကား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခဥံပေဒဆုိငရ္ာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရုုံး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ 

ဥကၠဌတုိ႕က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒ ခုံရံုးအဖြဲ႕ဝင္ ကုိးဦးရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံုရုံး၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္သည္။29

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တာဝန္ႏွင္းအပ္မႈ ျဖစ္စဥမ္်ားမွာ တရားစီရငေ္ရး မ႑ိဳင္ လြတ္လပ္မႈ 

အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာရျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အကန္႕အသတ္မ်ား တည္ရွိ 

ေနသည္။30 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညက္လည္း  

25  ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမနမ္ာႏုိင္ငေံတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၃၂။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံ ဥပေဒအရ တပမ္ေတာ္ကာကြယေ္ရး 

ဦးစီးခ်ဳပက္ အမညစ္ာရင္းတငသ္ြင္းရသည့္ အျခားဝန္ႀကးီဌာန ႏွစ္ခုမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန တို႕ျဖစ္သည။္ 
26 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၃၀၈- ၃၁၀ 
27 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၃၁၁ 
28 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၉၅(က)၂ 
29 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၃၂၂-၃၂၄ 
30 Ghai (undated): 30 ၌ရႈ 



"ျပည္ေထာင္စေုရွ႕ေနခ်ဳပ္န႕ဲ ျပညေ္ထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တုိ႕ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ခန္႕အပ္တဲ ့ အတြက္ တရားစီရင္ 

ေရး မ႑ိဳင္ဟာ အုပ္ခ်ဳဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရ႕ဲ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါဆုိရင္ လြတ္လပ္တဲ့၊ အျပန ္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ 

ရွိတဲ့ မ႑ိဳင္ သုံးရပ္မရွိဘူးလုိ႕ ေျပာရမယ္"ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲပ့ါသည္။31

 ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ကုိ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး (ယခင္ ခန႕္အပ္မႈမ်ားနည္းတူ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး) ဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ရယူေရးအတြက္ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ ္

သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ ွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တုိ႔အား တာဝန္ခံရသည္။32

31 ေဒၚေအာငဆ္န္းစုၾကည။္ Weekly Eleven (၂၂၊ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၃) ၃ 
32 တိုင္းေဒသသႀကီး/ ျပညန္ယ ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀)၊ ပုုဒ္မ ၁၅ (က) 



ပံုညႊန္း- ၆ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု 
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ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳပ္တုိ႕က့ဲသုိ႕ 

တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႕) ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၂) တြင ္ အကံ်ဳးဝင္သည့္ က႑မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင ္ သည္။ ဤဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္တုိ႕က လ်ာထားေရးဆြဲ သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ အခန္း(၃)တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္အတြင္း လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စ ုဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ေဒသဆုိင္ရာ ရံုးမ်ားမွာ 

ဗဟိုအစုိးရက သတ္မွတ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေဘာင္အတြင္းရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ "ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး 

ရံပံုေငြ"က့ဲသုိ႕ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး  အဆင့္အလုိက္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 

ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးတုိ႕ က်ခံသုံးစြဲရမည့္ အေထြအေထြသုံး ရံပံုေငြမ်ိဳး လည္းရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 

ဝင္ေငြရရွိသည့္ ရင္းျမစ္သုံးခုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံ ဥပေဒ ဇယား (၅)အရ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား 

(ေနာက္ဆက္တြဲ - ၃)၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရပိုင ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ ွ ရရွိသည့္ ဝငေ္ငြမ်ား၊ ယင္းမွ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရံပံုေငြသုိ႔ သြားၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရလုပ္ငန္း 

ထံသို႕သြားသည္။33

 ျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရကလႊေဲျပာင္းေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ေခ်းေငြ(အစုိးရပိုင ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြျပမႈ မေပၚေပါက္ေစရန ္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း)ႏွင့္ က႑စံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ 

ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြ။34

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ ဥပေဒခ်ဳပ္ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးစီကုိ ခန္႕အပ္ထားရွသိည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင ္ဤရာထူးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရဥပေဒတြင ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ 

သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား သုိ႕ အစီရင္ခရံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။35 စာရငး္စစ္ခ်ဳပ္၏ တာဝန္ခံမႈမွာ 

ဥပေဒခ်ဳပ္နည္းတူ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မရွိလွဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ ွ တစ္ဆင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား တာဝန္ခံရျခင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စ ု စာရင္းစစခ္်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား 

တာဝန္ခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရွရိသည္။36

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု 

ဥပေဒႏွင့္ အညီလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရႏွင့္ ႀကိဳတင္ ညိွႏႈိင္း၍ လည္းေကာင္း မိမိတာဝန္ယူ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန ္နယ္ဖက္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခန္႕အပ္ႏုိင္ေၾကာငး္37

33  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ (၄၀)၊ ျပည္ေထာငစ္ ု သမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခ ံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈၊ ဇယား (၅) 
34  ျပညသ္ူ႕ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ႏွင့္ အစိုးရပိုင ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈသည ္ မေရရာမႈမ်ားစြာကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည။္ 

ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျပညသ္ူ႕ေဆာကလ္ပု္ေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ စည္ပငသ္ာယာေရးဌာနမ်ားသည ္ အစိုးရပိုင ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဒသအလိကု ္ဘတဂ္်ကက္ိ ု စီမခံန္႕ခြဲျခင္း သို႕မဟတု္ ေခ်းေငြမ်ား လက္ခံျခင္းတို႕ကိ ု မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

ေခ်းေငြရယူလ်င ္၄% အတိုးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သုေတသနတြင ္ယင္းဌာနမ်ားက ေခ်းယူေငြအတြက ္မညမ္ွ်အထ ိျပနဆ္ပ္မႈရွေိၾကာင္း မသိရွရိပါ။ 
35 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၇၁-၂၇၄၊ တိငု္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရဥပေဒ (နယက 

အမိန္႕ ၁၆/ ၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၂၀(က) 
36 တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ ္အစိုးရ ဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၂၁(က၊ခ)။ 
37 ျပည္ေထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၅၇ 



ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ယေန႕အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ထုိက့ဲသုိ႕ နယ္ဖက္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး 

လုံးဝေပၚေပါက္ျခင္းမရွေိသးပါ။38

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အစိးုရ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ေလ့လာျခငး္ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ မၾကာေသးမီကမွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ တုိးတက္မႈျဖစပ္ါသည္။ 

ဤသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ယင္းအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခသုိ႔ မည္သုိ႔မည္ပံု သက္ေရာက္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိကုိ 

ေလ့လာရန္ရည္ရြယ္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းျဖစ္တည္ေနသည့္ အဓိကက်ေသာ အျမင္သေဘာထား တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ စုစည္း 

ေလ့လာမႈျပဳထားသည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ ေရာယွက္ပံုသ႑ာန္မ်ား 

 မွတ္စု (၂) တြင္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပခဲသ့ည့္ အတုိင္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ 

သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းသည့္ ပံုစံတြင္ "ပူးတြဲ ေကာ္ပိုရိတ္ ပံုစံ" ျဖစ္ႏုိင္သလုိ 

သီးျခား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ိဳး လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသႏၱရ 

အစိုးရသည္ ယင္း၏ ကုိယ္ပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ လ်ာထားေကာက္ခံ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ယင္း၏ ကုိယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးအရ ေခါင္းေဆာင္မႈ 

(အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္) ျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ျခင္း တုိ႕ပါဝငသ္ည္။ ဗဟုိအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (deconcentration) ပံုစံမ်ဳိး ၌ တစ္ဆင့္နိမ့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအခ်ိဳ႕ခြဲေဝေပးေသာ္လည္း ယင္းခြဲေဝခ ံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိယ္တုိင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤသို႕ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ဇယား(၆)တြင္ 

ေဖာ္ျပထားၿပီး ေဒသႏၱရ ျပည္သူ႕ေရးရာ က႑စီမံခ်က္ လက္စြဲစာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ထားပါသည္။39

ဇယား (၆) ဗဟုိအာဏာခြဲေ၀အပႏွ္ငး္ျခငး္(Devolution) ႏွင့္ ဗဟုိအားျပဳမႈသိပသ္ည္းဆေလွ်ာခ့်ျခငး္(Deconcentration) 

ႏိႈငး္ယွဥခ္်က္ 

ဗဟုိအာဏာခြဲေ၀အပ္ႏွင္းျခင္း ဗဟုိအားျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေဒသဆုိငရ္ာ အဖြဲ႕အစည္း ေဒသႏၱရ အစိုးရ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဥပေဒဆုိငရ္ာ လကၡဏာ ေကာ္ပိုရိတ္ပံုစံ

(အက္ဆက္မ်ားကုိယ္တုိင္ပိုင္ဆုိင္ၿပီး၊ 

ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္၊ 

မိမိအမည္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိႏုိင္၊ 

တရားစြဲဆုိခံႏုိင္) 

အစိုးရပိုင/္ႏိုင္ငံေတာ္ဌာန၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

ႏုိငင္ေံရး လကၡဏာ ကုိယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ (ေဒသႏၱရ

ေရြးေကာက္ခံ ေကာင္စႏွီင့္/ သုိ႕မဟုတ္ 

ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္သူ) ကုိယ္ပိုင္ 

ဘတ္ဂ်က္ 

ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ

အာဏာမရွ ိ(အၾကံေပးေကာငစ္ ီ

ရွိေကာင္းရွိႏုိင)္ 

အုပခ္်ဳပမ္ႈ လကၡဏာ ေဒသႏၱရအစိုးရသည္

၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္ဝန္ထမ္း ခန္႕အပ္ၿပီး 

လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကုိ 

ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ 

ေဒသခံ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္

နယ္ဖက္ ဝန္ထမ္းဌာနမ်ား၏ 

အစိတ္အပိုင္း 

38  တိငု္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပညန္ယ ္အစိုးရ ဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၄၅(က၊ခ)။ 

39 ဤဇယား၏ ပိုမိကု်ယ္ျပန္႕ေသာရငွ္းလင္းခ်ကက္ိ ုBoex (2010)11-14 ၌ရႈ 



ဘ႑ာေရး လကၡဏာ  ကုိယ္ပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ရွိ (ဗဟို အစိုးရမွ

ခြဲေဝေပး) 

 ကုိယ္ပိုင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ စာရင္းဖြင့္ 

(ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္မွ 

ေနာက္တစ္ႏွစ္သုိ႕ စာရင္းဖြင့္ 

လက္က်န္ပို႕ႏိုင္) 

 ရံပံုေငြမ်ား ျမွင့္တင္ႏိုင္၊ ကုိယ္ပိုင္ 

အခြန္ေကာက္၍ ကုိယ္ပိုင္ 

ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ 

 ကုိယ္ပိုင္ ေငြစာရင္းမွ ေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ 

ေပးရန္တာဝန္မ်ားကုိ က်ခံႏိုင္ျခင္း 

 ဘတ္ဂ်က္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

ဗဟုိအဆင့္၏ လက္ေဝခံျဖစ္ေနျခငး္ 

 ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳျခင္း 

 ဘ႑ာေရးသည္ ေငြတိုက္ 

စာခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 

ျဖစ္ေနျခင္း 

 ေကာက္ခံရသမွ် အခြန္တုိ႕သည္ 

ဗဟို အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနျခင္း 

 အေျခခံဥပေဒရွ ိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းအေနအထားတြင ္ ဗဟုိအာဏာခြဲေ၀အပ္ႏွင္းျခင္း(devolution) ဆုိင္ရာ 

အေျခခံအခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ၊ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစပ္ါသည္။ အခြန္မ်ားေကာက္ခံခြင့္ႏွင့္ ဗဟိုအစုိးရ၏ ႀကီးမားေသာ 

လႊမ္းမိုးမႈခံရဆဲ ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားတုိ႕သည္ပင္လ်င္ ဤအသြင္ ကူးေျပာင္း 

ေျဖေလ်ာ့ေရး၏ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

 မည္သို႕ဆိုေစ လုပ္ပိုငခ္ြင့္ႏွင့္ တာဝန္အပ္ႏွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အကန္႕အသတ္ႏွင့္တည္ရွိၿပီး၊ 

ဤသုိ႕ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အသီးသီးမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တစ္ဦးတည္းကုိသာ စုျပံဳတာဝန္ခံထားၿပီး 

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားထံ တာဝန္ခံျခင္းမရွပိါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ 

တည္ရွိဆဲသေဘာသဘာဝ အရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အသြင္သ႑ာန္အခ်ိဳ႕ ေတြ႕ျမင္ရသည့္တုိင္ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရထံမွ 

ဘ႑ာေရး အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန ္ လုိအပ္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရုံးမ်ားဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတစ္ခမု ွ လြဲ၍ က်န္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 

အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္တစ္သားတည္း မျဖစ္ ေသးပါ။  

 ဤသုိ႕ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥ္၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ ဗဟုိအစုိးရဝနႀ္ကီးဌာန 

အသီးသီး၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ရငး္ျမစ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရံုးမ်ားသို႕ ပိုမုိလႊဲအပ္ျခင္း (က႑အလုိက္ 

သုိ႕မဟုတ္ ေထာင္လုိက္ေျဖေလ်ာ့ျခင္း)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာမွ ေဒသႏၱရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႕ ပိုမိုတာဝန္ယူေစျခငး္ 

(ေဒသအလုိက္ သုိ႕မဟုတ္ အလ်ားလုိက္ေျဖေလ်ာ့ျခင္း) တုိ႕ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤေျဖေလ်ာ့မႈကုိ လက္ေတြ႕ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဒသႏၱရ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဗဟို အစိုးရကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။40

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးသည္ ျပည္သူလူထု၏ ေအာက္မွ 

အထက္သုိ႕ ပူးေပါင္းမႈ မ်က္ႏွာစာမ ွ တစ္ဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္အထိ က်ယ္ျပန္႕သြားရန္လုိအပ္သည္။ 

ပဏာမအဆင့္ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလ်ာ့ေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္တံု႕ျပနႏုိ္င္စြမ္းကုိ 

ပိုမုိတုိးတက္ေစေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ေအာက္ေျခသုိ႕တာဝန္ခံမႈကုိ ျမင့္မားေစမည္မဟုတ္ပါ။ 

ဗဟုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမူဝါဒ ေရွ႕ဆက္ရန ္ အေရးႀကီးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပမ္ွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

ပဏာမအဆင့္ႏွင့္ ပိုမိုရင့္က်က္သည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ လႊအဲပ္ျခင္းတုိ႕ အၾကား မည္သုိ႕ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။ 

40  ေထာငလ္ုိက္ႏွင့္ အလ်ားလိကု ္ပဏာမအဆင့္ ေျဖေလ်ာ့ျခငး္ လကၡဏာမ်ား၊ Boex(2012): 13-14 ၌ရႈ 



ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ 

 ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အသစ္မ်ားအၾကား ဒုတိယေျမာက္ထူးျခားခ်က္တစ္ရပမ္ာွ ျပည္ေထာငစ္ ု

အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ေနရာယူမႈ အခန္းက႑ျဖစၿ္ပီး၊ ဤအခ်က္က ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ ေဒသႏၱရ အဆင့္ထိ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။41 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ 

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေလးပံုတစ္ပံု 

ေနရာယူထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျဖေလ်ာ့ေရးျဖစ္စဥ္၏ ကန္႕သတ္ခ်က္အျဖစ္ သိသာထင္ရွားလွသည္။ တပ္မေတာ္၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန ္ အလုိ႕ငွာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

ပါဝင္ေနမႈသည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုတုိ႕၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္သာမက၊ 

တပ္မေတာ္အတြင္း၌လည္း တုိင္းရင္းသား မ်ားစြာ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ စတိန္းဘတ္ ကလည္း 

“မေရရာေသာ အနာဂတ္အထိ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာ ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္း 

တပ္မေတာ္ က ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ အဆုိပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑အျပည့္အ၀နီးပါး 

ဗမာတုိ႕ လက္တြင္း၌ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးပါ၀ငပ္တ္သက္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပိုမိုပါ၀င္ႏုိင္သည့္ 

ျမွင့္တင္မႈမ်ား သိသာ ထင္ရွားစြာ မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါက လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခြင့္အေရးမွာ 

ေမွးမွိန္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း”42 မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 

 သိသာထင္ရွားမႈ မရွိေသာ္ျငား ပိုမိုအေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ရပ္မွာ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး 

၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စ ု ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚ အခြင့္အာဏာ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန) ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကုိ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ နယ္စပ္ႏွင့္ 

လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားပါ၀င္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ 

နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး အမည္စာရင္းကုိလည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တင္သြင္းရၿပီး၊ ထို၀န္ႀကီးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး ၀နႀ္ကီးတာ၀န္ေရာ မူလတပ္မေတာ္ ရာထူးကုိပါ ပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ဤအစိုးရဌာနမ်ားရွ ိ

၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ထားသည့္ အသြင္ေျပာင္း၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။43 ဆက္လက္ျပဳစုမည့္ 

သုေတသနတြင္ ဤအေရးပါေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံေလ့လာရန ္လုိအပ္သည္။  

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ႏွင့္ 

ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈ အခြင့္အာဏာ အကန္႕အသတ္ရွိေနသည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ဗဟုိႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႀကီးမားသည့္ အေလ်ာက္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း က်ဥ္းေျမာင္းဆဲျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးဆိုငရ္ာ အုပခ္်ဳပေ္ရး အသြငကူ္းေျပာငး္မႈ ၀နး္က်င္

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အနာဂတ္သည္ အေျဖေပးရန ္ မလြယ္ကူသည့္ 

အေရးပါေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္အျဖစ ္ တည္ရွိေနၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပု ံ အေျခခံဥပေဒက ေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ မည္မွ် က်ယ္ျပန္႔ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ 

တည္မွီလ်က္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ အကန္႕အသတ္ႀကီးမားစြာ 

41  ၂၀၀၈ခႏွုစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ Ghai (Undated:) 26-28; Pedersen (2011)53-54 
42  Steinbeng (2012): 233 ၌ရႈွ 
43 Taylar, (2009): 451 ၌ရႈ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂတုလ္တြင္ ေက်းလ်က္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနကိ ုနယစ္ပေ္ရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ ွခြဲထုတ္၍ 

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလပု္ငန္း၀န္ႀကီး ဌာနအတြင္း ထည့္သြင္းလ်က္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလပု္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ၀န္ႀကးီဌာန 

အျဖစ္ေျပာင္းလ ဲဖြဲ႕စည္းခဲသ့ည္။ 



တည္ရွိၿပီး၊ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ား သည္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေ၀ျပဌာန္းျခင္းအေပၚ အနည္းငယ္သာ အာရံုစိုက္ခဲ့ၿပီး 

အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳ အလုပ္ျဖစႏုိ္င္သည့္ ခရီးလမ္းဆုံးမဟုတ္ေသးပါ။44 အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ပိုမိုျမွင့္တင္ႏုိင္ရန ္ အေရးပါလွသည့္ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကုိ ျမနမ္ာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ပါ၀ငပ္တ္သက္ေနသူ အားလုံးက ဘက္စံု ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ 

လက္ရွိျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအမံ၊ 

ဥပေဒမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံ ဥပေဒ ျပနလ္ည္ ျပင္ဆင္ ေရး သုံးသပ္ခ်က္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ ္ ပီျပင္ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ အဓိက အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တုိ႕ 

ပါ၀င္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈ

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ အဓိက ေနရာမွပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစုိးရ တစ္ရပ္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဤ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသုိ႕ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား အစိုးရမ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္ မျပတ္ေတာက္ေစရန ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေပးျခင္း တုိ႕ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ေျခာက္ဦးျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ၎တုိ႕အနက္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ေရးရာမ်ားကုိ စီမံခန႕္ခြဲႏုိင္ရန ္ တာ၀န္ေပးအပ္ 

ထားျခင္းျဖစ္သည္။45 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန ္ အစိုးရ စတင ္ တာ၀န္ယူစဥ္ကပင္ ျပည္ေထာငစ္ု၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းသည္ 

ဤတာ၀န္ကုိ ရယူထားၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား 

ကုိယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 

မူ၀ါဒမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေရး၊ ျဖစ္ထြန္းစျပဳလာသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 

တည္ေဆာက္ေရးျဖစစ္ဥ္ကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသုိ႕ ဦးတည္ႏိုင္ေရး စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက 

မၾကာခဏ ေထာက္ျပေလ့ရွိသည့္ “ျပည္သူ႕ ဗဟုိျပဳ လူမႈ စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ” တြင္ သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန ္ ပိုမုိ 

အားေကာင္းသည့္ တုံ႕ျပနေ္ဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။ 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိနသ္ည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပိုမိုျမငွ့္တင္ႏုိင္ေရး 

အတြက္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ၊ အုပ္စု၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလႊာအသီးသီးတြင္ 

အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန ္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းေရးသား ေနခ်ိန္တြင္ အေထာက္အကူျပဳ 

ေကာ္မတီအသီးသီး ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္ လာၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက "စုေပါင္း ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ဆုံးျဖတ္၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တ့ဲ စနစ ္ ဆက္လက္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေရွးယခင ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း 

44 ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံဥပေဒကို ျပငဆ္င္ရန္ ျပည္ေထာငစ္ ုလႊတ္ေတာ္ ကိုယစ္ားလယွ္အားလံုး၏ ၇၅% ေက်ာ္က ျပငဆ္ငရ္န ္သေဘာတလူကခ္ံရန ္

လိုအပသ္ည့္ အတြက ္ စစ္ဖကက္ိယု္စားလယွ္မ်ားကိ ု ဗီတုိေပးထားသကဲ့သို႕ ရွသိည္။ ထို႕အျပင ္ အေျခခံက်သည့္ အခန္းမ်ားျဖစေ္သာ ႏိုင္ငေံတာ္ 

အေျခခံမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငေံတာ္ ဖြဲ႕စည္းတညေ္ဆာကပ္ံု၊ ႏိုင္ငေံတာ္ အႀကီးအက၊ဲ အေရးေပၚ ကာလ ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ သကဆ္ိုငသ္ည့္ အေျခခံဥပေဒကို 

ျပင္ဆင္လိပုါက အထကတ္ြင္ ေဖာ္ျပခဲေ့သာ ျပညေ္ထာင္စ ု လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅% ေက်ာ္ေထာကခ္ံမႈအျပင္ ျပည္လံုးကြ်တ ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ 

ဆႏၵမေဲပးပိုငခ္ြင့္ ရွိသူအားလံုး၏ ထက၀္ကေ္က်ာ္ ဆႏၵမျဲဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ျပညေ္ထာင္စသုမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ 
45 သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးမ်ားမာွ (၁) ေနျပညေ္တာ္ ျပည္ေထာင္စ ုနယ္ေျမ ဥကၠဌ (၂) လႊတေ္တာ္ (၃) ၿငိမး္ခ်မ္းမႈ တညေ္ဆာကေ္ရးႏွင့္ 

ႏိုင္ငေံရး (၄) စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ (၅) စီမကံိန္း 

http://www.president-office.gov.mm/en/briefing-room/orders/2012/09/07/id-636. ၌ရႈ။ 



အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု မလုိလားတ့ဲ ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” 

ဟု ၎၏ ဆႏၵကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။46

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အေျခခံ မူေဘာင္ 

 စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အေျခခ ံ မူေဘာင ္ (အက္ဖ္အီးအက္စ္အာရ္) နယ္ပယ္ ဆယ္ခုသည္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ျပည္သူ႕ဗဟုိျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မူ၀ါဒကုိ ထင္ဟပ ္ ႏုိင္ေစရန ္ အတြက္ စီးပြာေရးႏွင့္ လူမႈေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိဌာနမွ ေရးဆြဲထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။47 အက္ဖ္အီးအက္စ္အာရ္ ၏ အေျခခ ံ

မူေဘာင္မ်ားအေပၚ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ သေဘာထား အျမင္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ရန္ကုနၿ္မိဳ႕၌ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 

ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က အက္ဖ္အီးအက္စ္အာ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ 

အစည္းအေ၀းကုိ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤမူေဘာင္မ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ အတြင္း 

အက်ံဳး၀င္ လ်က္ရိွသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တာ၀န္ယူမႈ ရိွမည့္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ နယ္ပယ္ မ်ားမွ ကနဦး သတ္မွတ္ဇယားႏွင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအေပၚ အေလးထား အထူးျပဳထားပါသည္။ အက္ဖ္အီးအက္စ္အာရ္ သည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ 

ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ ျပည့္စုံသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ ရန္ လုိအပ္လ်က္ရိွသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။ 

မွတ္စု (၅) စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခခံမူေဘာင္အရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လ်ာထားခ်က္မ်ား

46 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ၊္ ၂၇/ ၂၀၁၃ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ရက)္ ၌ရႈ။ “ ဒီလိုျပဳျပင္ ေျပာငး္လ ဲ

ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခမု ွ ၿမိဳ႕နယ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာန ဆိငု္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး လထူ ုလူတန္းစား 

ကိယု္စားလယွ္ပါ၀ငတ္ဲ ့ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတ ီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရ႕ဲ တည္ၿငမိ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမူႈေရး 

စသည့္ အေရးကစိၥအရပ္ရပ္အတြက ္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ေအာက္မ ွ ဆပေ္ကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာငရ္ြက္ရမာွ ျဖစ္ပါတယ။္…… ဒီလိုပါပ ဲ

ခရိုငေ္ကာ္မတ ီ အဆင့္မွာလည္း အလားတူ ေဆာင္ရြကသ္ြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပက္ြက္ေက်းရြာ အဆင့္မွာ ရပက္ြက ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းမ်ား 

ခန္႕အပ္ၿပီးလ်င ္အျခားရပက္ြက ္ေက်းရြာ လူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ ္ပူးေပါင္းပါ၀ငတ္ဲ ့ရပက္ြက္ေက်းရြာ ေကာ္မတဖီြဲ႕စည္းၿပီး စုေပါင္း ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ 

ဆံုးျဖတ္၊ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ ့စနစ ္ဆက္လကဖ္ြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မသွာ ေရွးယခင ္တစ္ဥးီတစ္ေယာကတ္ည္း အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပညသ္လူူထ ု မလိလုားတဲ့ ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမွာ ျဖစပ္ါတယ”္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ 

အစည္းအေ၀း ခန္းမ တြင ္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစတ္ိုးတက္ေကာင္းမြနေ္အာင ္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလ ဲ ေဆာငရ္ြကေ္ရးႏွင့္ 

စပလ္်ဥ္း၍ ႏိုင္ငေံတာ္ သမၼတ ဦးသနိ္းစိနမ္ွ ျပည္ေထာငစ္ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပညန္ယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမ ွ

တာ၀န္ရွသိူမ်ားအား ေျပာၾကားသည့္ မနိ္႕ခြန္း (၂၆၊ ဒီဇငဘ္ာ၊ ၂၀၁၂) 

47 အေျခခ ံ မူေဘာင္ နယ္ပယ္ဆယ္ခုမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြနစ္နစ ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး၊ စားနပ္ ရိကၡာ 

ဖူလုံမႈႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အစိုးရစနစ္ႏွင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ 

ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္ အစိုးရျဖစေ္ပၚေရးတုိ႕ျဖစ္သည္။ 

၁ဝ၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကိလုိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွစတင္၍ ဗဟိခု်ဳပ္ကိုငမ္ႈကို အတန္အသင့္ အေမြဆကခ္ံခဲ့ရာရာ ျမနမ္ာအစိုးရက

ယခဖုြဲ႕စညး္ေပးလိကုသ္ည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖ႔ြဲအစည္းအသစမ္်ားကိ ုဗဟိုခ်ဳပက္ိုငမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ လုပပ္ိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရး 

(decentralization) ၌ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနသည့္အခ်ကမ္်ား၊ ႏိုင္ငေံရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးက႑မ်ား၌ မညမီွ်မႈမ်ား ရွိေနေသးသည့္ 

အခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန ္စတင ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြကေ္နပါသည္။ စီမခံန္႔ခြဲေရး တာဝနမ္်ားကို ျပညေ္ထာင္စုအဆင့္ရွ ိဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 

ေဒသႏၱရ ဌာနမ်ားအၾကား တစေ္ျပးညီျဖစ္ေစရန ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ အသီးသီးရွ ိဌာနမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကိ ု

ရွင္းလင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္၌ ဗဟိခု်ဳပ္ကိငု္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ ွအာဏာႏွင့္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေအာကေ္ျခဌာနမ်ားသို႔ 

ဗဟိခု်ဳပ္ကိငု္မႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ ေဆာငရ္ြက္ပိငု္ခြင့္ေပးရန ္(devolution)ႏွင့္ လပု္ပိုငခ္ြင့္အလိကု္ ေလွ်ာ့ခ်၍ ခြဲေဝေပးရန ္(deconcentration) 

ကိစၥမ်ားကို ေဆာငရ္ြကေ္နပါသည။္ 



လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးျဖစစ္ဥ္၌ သိသာထင္ရွားလွသည့္ မ်က္ႏွာစာ တစ္ရပ္မွာ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္၏ ထင္္သာျမင္သာရိွမႈ၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးပြားလာသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႕ ျပန္လည္ေပးပုိ႕လာသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊ

တ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းသစ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၅)ရက္ေန႕တြင္ ဥပေဒျပဌာန္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ဗဟုိမွ 

အာဏာ ျဖန္႕ေ၀ေရး ပဏာမ အဆင့္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းခိုငမ္ာလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။48

 အထင္ရွားဆုံး သာဓကတစ္ရပ္မာွ ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ မတ္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စ ု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 

(ယူအက္စ္ဒီပီ) မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္၏ အဆိုတင္သြင္းမႈမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။49 ဤသုိ႕ အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ေရးအတြက္ အဆို 

တင္သြင္းမႈကုိ ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္က တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈျပဳ၍ ေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇူလုိင ္၂၅ရက္တြင္ 

ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ 50 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စ ု

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပါတီအလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားအတုိင္း ယူအက္စ္ဒီပီမ ွ ၅၂ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ 

၂၅ဦး၊ အန္အယ္ဒီမွ ၇ဦး၊ အျခားပါတီမ်ားမွ ၁၆ဦး၊ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕၀င ္ ၁၀၉ဦးပါ၀င္ပါသည္။ ပါတီအလုိက္ ၎တုိ႕ပါ၀င္လုိသည့္ 

ေကာ္မတီ၀င ္ အမည္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စ ု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက က 

48 The New Light of Myanmar (8 August 2013):6-7
49 The New Light of Myanmar (21 March 2013):7
50 ျပည္ေထာင္စ ု လႊတ္ေတာ္က ကန္႕ကြကသ္ူမရွ ိ ဖြဲ႕စည္းလိုကသ္ည့္ တပမ္ေတာ္သား ကိယု္စားလယွ ္ ၂၅ဦးပါဝင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 

ေလလ့ာသံုးသပေ္ရး ပူးေပါင္းေကာ္မတ ီ  

၁ဝ၆။ ျမန္မာႏုိင္င ံအစိုးရက ေဒသႏၱရမ ွရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘတဂ္်က)္ ေရးဆြဲ ျပဳစုေရးကစိၥမ်ား (Local budgeting) တြင္ ျပညသ္ူမ်ား 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေစေရးကိ ုအထူးအေလးေပးလ်က ္ရွိပါသည္။ သို႔မသွာ ေဒသ၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ လိအုပ္ခ်ကမ္်ားကိ ု

ဘတ္ဂ်က္တြင ္ထငဟ္ပေ္စမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားေရး မူဝါဒ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္အည ီဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈမ်ား၌ ဆံုးျဖတခ္်က ္ခ်မွတပ္ိုငခ္ြင့္ကို 

ေဒသႏၱရအဆင့္သို႔ အာဏာ ခြဲေ၀ လႊေဲျပာင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစပ္ါသည။္ (ဤသုိ႔ ဘ႑ာသံုးစြဲေငြမ်ားဟဆုိုရာ၌ ပံုမွန္အသံုးစရိတႏွ္င့္ ေငြလံုးေငြရင္း 

အသံုး စရတိ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစပ္ါသည္။) ထို႔အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတေ္တာ္၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာကတ္ြင ္လပု္ငန္း က႑မ်ားအၾကား 

ခြဲေဝမႈကိလုည္း ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည။္ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္င ံအစိုးရက ယခအုခ်ိနတ္ိုင ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 

အသံုးစရတိ္မ်ားကိ ုအသြငက္ူးေျပာင္းဆကဲာလ ခ်ိန္ညိႇမႈအတြက ္ဗဟိုမ ွဘတဂ္်ကက္ိ ုဆက္လကခ္်ဳပ္ကိငု္ထားဆ ဲျဖစပ္ါသည္။ 

အဆိုပါကိစၥသည ္လာမည့္အနာဂတက္ာလမ်ား၌ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိခု်ဳပ္ကိငုမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ လုပပ္ိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရး 

(decentralization) အတြက ္ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်ရမည့္ကစိၥ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိနတ္ြင္ ျမန္မာႏုိင္င ံအစိုးရက ဗဟိခု်ဳပ္ကိုငမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ 

လုပပ္ိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရး (decentralization) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကနဦးမညီမွ်မႈမ်ား ကိ ုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

လုပပ္ိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရး စသည္ျဖင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာင္ရြကခ္်ဥ္းကပ္မႈတို ့ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန ္ျပငဆ္င ္

ႀကိဳးပမ္းလွ်ကရ္ွိပါသည။္ ျပည္နယ/္တိုငး္ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင ္ႏိုငရ္ည ္ႏွင့္ တရားဝင္ေဆာငရ္ြကႏုိ္င္မႈကိ ုတိုးျမင့္၍ အထူးသျဖင့္  

ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလပု္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ၿပိဳငန္ကတ္ည္း ေဆာင္ရြကသ္ြားေစရန္ ျဖစပ္ါသည္။ 

၁ဝ၇။ ျမန္မာႏုိင္င ံအစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္မဟတုသ္ည့္ ေအာကေ္ျခအဆင့္ အစိုးရအဖြ႔အဲစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ 

ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင ္လုပင္န္း လုပက္ိုငေ္ဆာင္ရြကေ္နမႈ အေျခအေနကိ ုသိရွရိန ္လိုအပ္သည့္ ေလ့လာ ဆန္းစစမ္ႈမ်ား ေဆာင္ရြကသ္ြားရန ္

လိုအပေ္နသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာမ ွအေတြ႕အ ၾကံဳမ်ားကိလုည္း ရယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပက္ိုငမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ လုပပ္ိငု္ခြင့္အာဏာ 

ခြဲေ၀ေပးေရး (decentralization) မူဝါဒကိ ုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ ေဆာငရ္ြက္သြားရန ္ရွိပါသည္။ ဤေလလ့ာမႈမ်ား အေပၚ 

အေျချပဳ၍ ဘကစ္ံု မူဝါဒတစခ္ု ေပၚထြကလ္ာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္အရ ဗဟိခု်ဳပ္ကိငု္မႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ လပု္ပိုငခ္ြင့္အာဏာ 

ခြဲေ၀ေပးေရး လုပင္န္းမ်ားကိ ုပို၍ ဘကည္ီမွ်စြာ ေဆာငရ္ြက္သြားႏုိင္မည ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံျပညသ္မူ်ားအတြက္ ေအာကေ္ျခအဆင့္ 

အစိုးရအဖြ႔အဲစည္းမ်ား၏ တာဝနယ္ ူတာဝန္ခမံႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းကိ ုပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 



ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားက ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား 

အျဖစ္ေဆာငရ္ြက္သည္။ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးကုိ ဥကၠဌ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။51

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံ ဥပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန ္ သုိ႕မဟုတ္ ႏုတ္ပယ္ရန ္ ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ 

စိစစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္သုိ႕ ျပန္လည္တင္ျပရနျ္ဖစ္သည္။52 ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမ ွ

က္ုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ က႑စံုရွိ တတ္သိပညာရွင္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူႏိုင္သည္။ ဤစာတမ္းကုိ ေရးသားျပဳစုေနသည့္ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္အတြင္း ဤပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အရာေရာက္မႈကုိ သုံးသပ္ရန္ ခက္ခလဲ်က္ရွိဆဲျဖစ္ေသာ္ျငား၊ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထြက္ေပၚ လာျခင္းသည္ အသစ္ေပၚထြန္းသည့္ ကုိယ္စားျပဳ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ေကာက္ခ်က္အဖံုဖံုႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးစံုကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားကုိ ေဖ်ာင္းျဖ စည္းရံုးႏိုင္စြမ္းရွပိါက ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အားတက္ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ရာ အခင္းအက်င္းသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာ ႏုိင္ေပသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ 

စစ္ဖက္မ ွအရပ္သားအစိုးရသုိ႕ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း နယကအစိုးရသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒကုိ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ရက္ေန႕တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။53 ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယက ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ခုႏွစ ္

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒကုိ အစားထုိးသည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ 

သစ္ကို ျပည္ေထာင္စ ုလႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ လက္မွတ္ထုိးထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန ္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ 

ရက္ေန႕တြင္ ေပးပိ႕ုခဲ့သည္။ ေပးပို႕လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ 

ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာသုံးသပ္ၿပးီေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဥပေဒျပင္ဆငျ္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ 

ကုိးခုႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႕ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ 

ျပည္ေထာငစ္ ု လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အားလုံးကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ မူလျပင္ဆင္ထားသည့္ 

မူၾကမ္းအတုိင္း သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ ့သည္။ 

 ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒသည္ နယက ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေရးႀကီးသည့္ ေအာက္ပါျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

 အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ရံုးကုိ 

ခြင့္ျပဳျခင္း၊ 

 ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား 

 မဆဲႏၵနယ္အလုိက္ ရံပံုေငြႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ရံုးဖြင့္ရန္ လ်ာထားခ်က္ 

(ဤ ႏွစ္ခ်က္လုံးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။) 

 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဆုိပါက ဒီမိုကေရစ ီ

က်င့္စဥ္ ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ရံုးႏွင့္ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားေရးအပါအ၀င္ စရိတ္စကမ်ား အသုံးျပဳ ရန ္

ေငြေၾကးလုိအပ္လာျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ရံုးမ်ားက 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ပါတီႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားရာ 

51 Latt W (2013) အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပေ္ရး ပူးေပါင္းေကာ္မတ ီဖြဲ႕စညး္ အတည္ျပဳ" The Myanmar Times (29 July 2013): 9 
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53  နာယက ဥပေဒအမတွ ္(၁၄/၂၀၁၀) 



ထုိသုိ႕ရံုးခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းထည့္သြင္း ျပဌာန္းရန ္ မသင့္ေၾကာင္း၊ 

ပုဒ္မ (၂၄)တြင္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ မ်ားကသာ ေလ့လာရန္ ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားမွ အပ က်န္အေၾကာင္း 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္လုိအပ္ပါက အဖြဲ႕မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ား ထည့္သြင္း၍ လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္ ဆုိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ 

(က) ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ အတြက္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန ္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးပို႕ခဲ့သည္။ 

ဤဥပေဒအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႕၏ အေျခအတင္ ပြတ္တုိက္မႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မ်က္ႏွာစာရွိ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ထပ္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ သူတုိ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလုိက္နာျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒႏွင့္ အခြင့္အာဏာဆုိင္ရာ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ မရွိုျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး 

က႑၏ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈကုိ အစြမး္ထက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းတို႕အေပၚ အထူးအာရံုစူးစုိက္ 

ခဲ့ၾကသည္။ 

 ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ေနာက္ထပ္တြန္းအားတစ္ခုမွာ 

အဓိက အလွဴရွင္ အစီအစဥ္မ်ား အေပၚ အာရံုစိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယူအန္ဒီပီသည္ တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ 

မတည္ အရင္းအႏွီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရံပံုေငြ(ယူအန္စီဒီအက္ဖ္) ႏွင့္ ကမာၻဘဏ္တုိ႕သည္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ရာ 

အစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ စတင္ေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ရန ္ စီစဥ္ေပးျခင္းတို႕ကုိ 

ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ဤပူးတြဲအဖြဲ႕သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 

ေဒသခံမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ ကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္သုိ႕ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ေထာက္ပံ့ရန ္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ဤပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 

အခြင့္အာဏာ၊ စြမ္းေဆာငရ္ည္တုိ႕ အခ်ိတ္အဆက္ သည္ လြန္စြာအေရးပါလွၿပီး၊ ဤဆက္စပ္မႈ ခိုငမ္ာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ ပိုမိကု်ယ္ျပန္႕စြာ အသြင္ ေျပာင္း ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစပ္ြားလ်က္ရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ်အေျခအေန သုံးသပ္ရန္ 

ခက္ခပဲါသည္။ အပစ္ အခတ္ ရပ္စေဲရးဆုိငရ္ာ အေရးပါသည့္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ျငားလည္း ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရ 

ဆက္သြယ္မႈမ်ားအၾကား ပါတီမ်ားသည္ ယင္းတုိ႕၏ မူလအေနအထားအတိုင္း သီးျခားတည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းက 

ပိုမိုအားတက္ဖြယ္ရာမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပး လ်က္ရွိ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဘက္မွ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး 

အစစ္အမွန္ ေပၚထြန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ သုိ႕မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိ 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခ်က္ကုိ ဤသုေတသနတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ သူမ်ားက 

ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။54

54  ၂၀၁၀ခႏွုစ္ မတ္လ ၂ရကေ္န႕ ယအူမ္အကဖ္္စစီီအိုင္တြင ္ က်င္းပခဲသ့ည့္ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာကေ္ရးႏွင့္ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

ျဖစ္စဥ္" ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဦးေအာင္မင္း၏ "ႏုိင္ငံေတာ္သည ္ ဖက္ဒရယစ္နစက္ိ ု က်င္းသံုး၍ လုပ္ပိငု္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ျပညန္ယ ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ကိယု္ပိငု္အုပခ္်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားသို႕ အခ်ိဳးညီခြဲေဝမႈျပဳႏုိငသ္ည့္ အခါ ပဋပိကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခ်က္။ 
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အခနး္ - သံုး၊ အုပခ္်ဳပေ္ရး မ်ကႏွ္ာစာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 

လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိ ေအာက္ေျခအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ တာဝန္ခြဲေဝရန ္ လုိအပ္သည္။ 

ယခင္အခန္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤျဖစ္စဥ္သည္ ဗဟုိအားျပဳမႈသိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ျပည္ေထာင္စ ု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 

ေအာက္ေျခအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသုိ႕ တာဝန္ယူမႈမ်ား ပိုမုိေပးအပ္ျခင္း) သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုလႊအဲပ္ေျဖေလ်ာ့ျခင္း 

(ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားထံ က႑စံု လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပိုမုိေပးအပ္ျခင္း) ပံုစံမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခ ံ ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအမံမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္ အကန္႕အသတ္အျဖစ္တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီးဌာန အခ်ိဳ႕၌ ဗဟုိ၏ တာဝန္ယူမႈအား ေအာက္ေျခ အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 

ပိုမုိေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေရာယွက္ေျဖေလ်ာ့မႈ အသြင္သ႑ာန ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွရိသည္။ 

 အခန္း ႏွစ ္ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း မ်ားသုိ႕ လႊအဲပ္မႈ၏ 

အေျခခံလမ္းညႊနမ္ွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ၏ ဇယား ၂ ျဖစ္ပါသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၌ရႈ)။ ဇယား ၂သည္ တုိင္းေဒသႀကီး 

သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ စာရင္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအာဏာပုိင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာအရ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႕ဆိုေစ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဇယား၌ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအျဖစ္ ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္သက့ဲသုိ႕ အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုက 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာမ်ားကုိလည္း ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႕ ထပ္မံ လႊဲအပ္သြားႏုိင္ေပသည္။ ဇယား ၂ 

အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ တာဝန္ယူမႈ ခြဲေဝေပး၍ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ 

ဌာနပုံစံႏွစ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ဇယား ၂ ႏွင့္အညီ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရိွၿပီး၊ က်န္အုပ္စုမွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာရုံးမ်ားအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအတြင္း ရုံးစုိက္ေနေသာ္လည္း ဇယား ၂ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရိွေပ။  

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီး အဆင့္ အစိးုရဌာနမ်ား

 ပထမအုပ္စု (ဇယား ၂ ႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕ တာဝန္ယူႏုိင္သည့္ အုပ္စု)သည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ ဤ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ္ျငား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ခြဲျခားေပးသည့္ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ အညီ ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ 

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္မႈရွိသည္။ ဤသုေတသနေလ့လာခ်က္အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ ဤအုပ္စုအတြင္း အစုိးရဌာန ၁၈ဌာနမွ ၂၄ဌာန အထိပါဝင္သည္။55 ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ မည္သုိ႕ပင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တာဝန္ အပ္ႏွင္းေစကာမူ အခ်ိဳ႕ေသာ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဖြဲ႕စည္းပုံအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ 

လက္ေအာက္တြင္ သီးျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္ အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အတြင္း အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္မျဖစ္မွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွလွပါ။ ဤသုိ႕ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္မွာ 

ဤျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္း အဆင့္ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအရ အသစ္ေပၚထြန္း လာသည့္ ဌာနမ်ား၊ 

ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးက ခန္႕အပ္သည့္ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ တင္းက်ပ္သည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခင္ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ရိွႏွင့္ၿပီး ဌာနမ်ားျဖစ္ကာ၊ ယခုဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္သို႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အာဏာပုိင္၏ လက္ေအာက္သုိ႕ သြတ္သြင္းခံရ၍ ျဖစ္သည္ 

55 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား 



 ဇယား ၂ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစုိးရဌာနမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ္ျငား လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အမ်ားအျပားမွာ ယခင္က့ဲသုိ႕ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ 

လက္ေအာက္၌သာ ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစုိးရမ်ား အေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ လမ္း၊တံတား၊အေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 

ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုကုိသာ စီမံပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး အျခား ဦးစီးဌာနမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္း ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ရိွရသည့္ အျခား ဥပမာ တစ္ရပ္မွာ သစ္ေတာေရးရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးသည္ ဝါး၊မီးေသြးႏွင့္ 

ေက်းရြာ ထင္းစုိက္ခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ စီမံခန္႕ခြဲတာဝန္ယူရေသာ္လည္း အႀကီးစားသစ္ထုတ္လုပ္ေရး က႑မွာ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အခြင့္အာဏာအျဖစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနက 

ယင္းဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲျဖစ္သည္။56 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္သုိ႕ ဗဟုိအဆင့္၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လႊအဲပ္ရန္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ရုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား လုိအပ္လ်က္ရိွၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခု၏ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈေအာက္တြင္ရိွၿပီး က်န္ဌာန အမ်ားစုမွာ 

ဗဟုိအစုိးရ၏ လက္ဝယ္တြင္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကုိ ဥပမာျပရလ်င္ လယ္ယာ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းအဆင့္ ရုံးမ်ားအျဖစ္ရိွေနေသာ္လည္း၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွာ 

ဗဟိုျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။57

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သက္ဆင္းပုံသည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိရန္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

အခန္း ႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပသက့ဲသုိ႕ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခန္႕အပ္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနကုိးခု ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးထံ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါ။ ထုိ႕အျပင္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး မ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ တာဝန္ယူရေသာ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ခံမႈမ်ားသည္ ဇယား ၂ အရ ေပးအပ္ထားျခင္းမရိွသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဒိြဟျဖစ္မႈမ်ား 

ေပၚေပါက္လ်က္ရိွသည္။ အထင္ရွားဆုံး ေထာက္ျပႏုိင္ သည့္ သာဓကမွာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

လူမႈေရးဝန္ႀကီးသည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အစုိးရဌာန အသီးသီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ က႑ 

ႏွစ္ရပ္လုံးမွာ ဇယား ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွ၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အျဖစ္ တည္ရိွဆဲလည္းျဖစ္သည္။ ပုံညႊန္း (၇) 

သည္ ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီး၏ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ တာ၀န္ယူမႈ 

အဆက္အစပ္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၇ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ မိခင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

56 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ ္နယဘ္ကအ္ရာရွ။ိ 
57 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ စိုကပ္်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ျပညန္ယ၀္န္ႀကီးဌာန။ ၾသဂတုလ္ ၂၀၁၃တြင ္ ဆည္ေျမာင္းဥးီစီးဌာန တာ၀န္ခြဲေ၀မႈႏွင့္ 

ပတသ္က္၍ ပိုမုိလႊအဲပ္ရန ္ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွသိည။္ 



ပံုညႊနး္ (၇) ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိငး္ေဒသႀကီး ၀နႀ္ကီးဌာန၏ တာ၀နယူ္မႈမ်ား

ဤသုိ႕ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု သုံးခုထပ္လ်က္ရိွသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးဌာနက 

တာဝန္ယူရျခင္းမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း တာဝန္ခံ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၌ ရႈပ္ေထြးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္/ တိုင္း ဌာန ဆိုင္ရာ 

အႀကီးအကဲကုိ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႕အပ္တာဝန္ခံေစျခင္းျဖစ္၍ အဆုိပါ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းအဆင့္ 

အစုိးရဌာနႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္သာ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ၀န္ႀကီး တစ္ဦးအေနႏွင့္ 

၎အားတာဝန္ေပးထားသည့္ ဌာနကုိ လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ 

အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဝန္ႀကီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ စက္ဝန္းအတြင္း တည္ရိွွဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ "ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရဝန္ႀကီးေတြဟာ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္တယ္လုိ႕ ထင္ေနၾကဆဲပါပဲ။ တယ္ကယ္တမ္းမွာေတာ့

မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါဘူး"ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကေျပာခ့ဲသည္။58

ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ရႈ၍ မည္သည့္အဆင့္တြင္ စစ္မွန္သည့္ တာဝန္ခံမႈရိွေနသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္ 

လာသည္။ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာအနက္  ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္အဆင့္ 

အာဏာပုိင္က ခန္႕ထားျခင္း၊ ရာထူးတုိးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုုိင္ေၾကာင္း အခ်က္သည္ အေရးပါသည္။ ဤစာတမ္း 

ျပဳစုခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စီမံခန္႕ခြဲပုိင္ခြင့္မွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္ရိွဆဲျဖစ္သည္။

" ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြနားလည္မႈ လြဲေနၾကတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒ  အရဆိုရင္ ျပည္နယ္အစိုးရဟာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ခန္႕ထားပုိင္ခြင့္မရိွပါဘူး။"59

ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ အျဖစ္ ေဒသႏၱရဆုိင္ရာ

အစိုးရမ်ားထံ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ပိုမိုလႊအဲပ္မည္ ဆုိပါက လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကုိ မလႊမဲေသြ လႊေဲျပာင္းရမည္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ဆိုင္ရာ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ သုေတသနက်မ္း၏ ေလ့လာခ်က္အရ "ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသႏွင့္ ေဒသႏၱရ

အစိုးရတုိ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုံ႕ျပန္ႏုိင္မႈ အတြက္ ေဒသခံဝန္ထမ္းတုိ႕၏ တာဝန္ခံႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ ေပၚထြန္းလာေစမည့္ 

ေဒသအလိုက္ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္စြမ္းရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား" လုိအပ္ပါသည္။60 ေဒသႏၱရ အစိုးရ၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈအတြက္ ဤသုိ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္အခါ မရွင္းလင္းေသာ တာဝန္ခံမႈ

အဆက္အစပ္မ်ားက ေဒသႏၱရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အတားအဆီး 

ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခငး္ ေျဖၾကားသူမ်ားက က်ယ္ျပန္႕စြာ ေထာက္ျပခဲၾ့ကသည္။

58 လေူတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပညန္ယ္ ဝန္ႀကးီခ်ဳပ္
59 လေူတြ႕ ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပညန္ယ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး
60 Tidemand and Steffensen (2010): 17-18.



၂၀၁၃ ခုႏွစ ္ အတြင္း ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူမႈ အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕ကုိ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးဌာနဆုိင္ရာမွ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ လႊေဲျပာင္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။61

သုိ႕ေသာ္လည္း ဤစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည့္ အစုိးရ အရာရိွမ်ားအားလုံး ဤအေျပာင္းအလဲကုိ လုံးဝမသိရိွၾကဘဲ၊ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းအထိ မည္သည့္ တာဝန္ယူမႈမ်ိဳး ေအာင္ျမင္စြာ လႊအဲပ္ၿပီးေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးပါ။ 

ပုိမုိျမင္သာသည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ အရပ္ဖက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ အလုိ႕ငွာ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရာထူးတုိးျခင္းမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲပုိင္ခြင့္ 

လႊေဲျပာင္းေပးရန္လုိအပ္သည္။ မၾကာမီကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက "ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေရး အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားက  စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအား 

ျပဳစု၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႕ တင္ျပၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႕ မိတၱဴေပးလ်က္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက 

ရာထူးတုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ အေျပာင္းအေရြ႕ စီမံရာတြင္ ယင္းအကဲျဖတ္ခ်က္ အေပၚ ေဆာင္ရြက္ရန္"လမ္းညႊန္ခ့ဲသည္။62

ဖြဲ႕စညး္ပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 

ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း ယူအန္ဒီပီ၏ ေလ့လာခ်က္အရ "ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ထမ္း 

အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာ ရုံးမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ စီမံခ်က္ေရာ၊ အျခားေသာ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ပါမရိွေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။63 အျခားတစ္ဖက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားအား လူေတြေမးျမန္းမႈမ်ားစြာ၌ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း သီးျခားမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႕ကုိ 

ေနျပည္ေတာ္ အေျချပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ ၎တုိ႕အလုိက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။64

ဤေနရာတြင ္ အဓိကေထာက္ျပလုိသည္မွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီးမ်ား ခန္႕အပ္ၿပီးျဖစေ္သာ္လည္း  

ယင္းတုိ႕ကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္မည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ ေပးအပ္ထားသည့္ ဇယား ၂ပါ တာဝန္ယူမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ားစြာမွာ ျပည္ေထာင္စ ုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လက္ဝယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာတည္ရွဆဲိျဖစ္သည္။ ဤရလဒ္အေပၚ 

ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ ရႈျမင္ခ်က္မွာ  

"ျပည္နယ္အဆင့္ ဝနႀ္ကီးဌာနေတြ အေနန႕ဲ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိသလို၊ အဲဒီလုိ 

ေဆာင္ရြက္စရာ အခြင့္အလမ္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ခြင့္လည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 

အစိုးရ မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးအျဖစ ္ရွွိေနတာေပါ့"65

ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သားဖြယ္ရာ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စ ု ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ 

က်ားကန္ႏိုင္ရန ္ အလုိ႕ငွာ ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စုဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား အေနႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ထိ တုိက္ရိုက္တာဝန္ယူ 

ကြပ္ကဲမည့္အစား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက္ုိ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ 

ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲသ့ည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤသုိ႕ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ိဳး ယေန႕ထိမရွေိသးပါ။66

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လအတြင္း အဓိကအသြင္းကူးေျပာင္းေရး မိန္႕ခြန္းတြင ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဌာန ဆုိင္ရာမ်ားအား ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက စီမံခန႕္ခြဲ၊ လမ္းညႊန္၊ ႀကီးႀကပ္၊ 

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားရန ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန႕္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဤရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေရး အတြက္ 

61 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴ ႕ရွင ္အရာထမ္းသို႕ ကိယု္ေရးဆကသ္ြယ္မႈ 
62 ႏိုင္ငေံတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစနိ္ ျပည္ေထာင္စ ု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပညန္ယဝ္န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတယိဝန္ႀကီးမ်ားအားေတြ႕ဆံု 

အမွာစကားေျပာၾကားျခငး္၊ ေနျပည္ေတာ္ (၉ရက ္ျသဂတုလ္၊ ၂၀၁၃) 
63 UNDP (2012): 43
64 ရညည္ႊန္းအုပစ္ု ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား။ 
65 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယဝ္န္ႀကီးခ်ဳပ္။ 
66 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယဝ္န္ႀကီးခ်ဳပ္။  



မည္သုိ႕ေသာ တိက်ေသခ်ာသည့္ အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာမသိရွိရေသးပါ။67 ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးအေနႏွင့္ 

ျပည္နယ္သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝနႀ္ကီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ္လည္း 

တည္ရွိဆဲ က႑အလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ အဟပ္ ကြာလ်က္ ရွိၿပီး၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈပိုမိ ု လႊအဲပ္လာသည့္ ျဖစ္စဥ ္

ေပၚေပါက္လာသည္အထိ လုိအပ္သည့္ အခြင့္အာဏာ အတြက္ ခက္ခစဲြာ ျဖတ္သန္း ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီးမ်ားရွ ိျပည္ေထာငစ္ ုဝနႀ္ကီးဌာနရံုးမ်ား

ဒုတိယအမ်ုိးအစား ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ရံုးစိုက္ေနေသာ္လည္း  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံ

ဥပေဒ၏ ဇယား ၂ ဥပေဒျပဳစာရင္း၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႕၏ မိခငျ္ပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိသာ 

တာဝန္ခ ံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရံုးမ်ားျဖစ္သည္။ အထိေရာက္ဆုံး သာဓက သုံးရပ္အေနႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းဦးေရႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ေက်ာင္း၊ ရံုး၊ ေဆးရံုမ်ားစြာသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ 

တည္ရွိေနသက့ဲသုိ႕ ဗဟုိ အစုိးရက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆျဲဖစ္ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွာလည္း ေလ့လာမႈျပဳခ့ဲသည့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခုတြင္ အေရးပါေသာ ဌာနအျဖစ္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ဤဌာနမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာမရွိသလုိ ဆက္စပ္ 

ေဆာင္ရြက္ မႈလည္း နည္းပါးၿပီး၊ အဆုိပါဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္သာ တာဝန္ခံ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည္မာွလည္း လုပရ္ိုးလုပ္စဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ 

အဆုိပါဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္၊ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သာဓက အေနႏွင့္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးလ်င္ ႀကီးသလို ဤဌာနမ်ားက ေဒသႏၱရအစိုးရထံ အစီရင္ခ ံ

တင္ျပမႈမ်ားရွိၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ကလည္း ဤဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အၾကံျပဳေဆြးေႏြး 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားရွိပါသည္။68 ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ လူမႈေရးရာ ဝနႀ္ကီး တစ္ဦးက ေဆးေပးခန္း သုိ႕မဟုတ္ 

စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ မည္သုိ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ပံုကုိ ယခုလုိေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္မယ္ဆိုရင ္ လိုအပ္တ့ဲ စာရြက္စာတမ္း ပံုစံေတြ ျဖည့္စြက္ၿပီး ဗဟုိကုိပို႕၊ 

ျပည္ေထာငစ္ ု ဝနႀ္ကီးဌာနက အတည္ျပဳတယ္ဆိုရင္ သူတုိ႕က ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးတာန႕ဲ ေက်ာင္းေဆာက္ႏိုင္တာေပါ့၊ 

ေဆးခန္း တုိ႕ေဆးရုံတုိ႕လည္း ဒီအတုိင္းပါပ။ဲ ဘတ္ဂ်က္က ဗဟုိအစိုးရက လာတာမွန္ေပမယ့္ တကယ္ေဆာက္ရတ့ဲ 

တာဝန ္န႕ဲ စီမံခန္႕ခြဲမႈကေတာ့ ေဒသႏၱရဝနႀ္ကီးကပ ဲေဆာင္ရြက္ရတာပါ"69

ေလ့လာခဲ့သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခမု ွဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ျပည္ေထာင္စ ုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံ ဆက္သြယ္ရပံုကုိ ယခုလုိ 

မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 

"ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီးေတြ အေနန႕ဲ အ့ဲဒီဌာနေတြကုိ အဆိုျပဳ တင္ျပလုိ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ့ဲဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြဟာ 

လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ျပည္ေထာငစ္ုဝန္ႀကီးေတြဆီေရာက္သြား၊ တစ္ကယ္လည္း အတည္ျပဳေရာ မူလအဆိုျပဳခ်က္န႕ဲ 

ကြဲလြဲ ေနတာ ရွိေနတုန္းပါ"70

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဘက္က ၾကည့္လ်င္ ဤကိစၥမ်ိဳးသည္ ခံယူမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ တိုင္းပညာေရးမွဴးတစ္ဦးက 

"ျပည္ေထာင္စ ုအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ"၊ 

ေဒသႏၱရ အစုိးရႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနထံ စာျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုရန ္

67 ႏိုင္ငေံတာ္ သမၼတရံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသနိ္းစနိ္ ျပညေ္ထာင္စဝုန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပညန္ယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ 

ဒုတယိဝန္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း (၉ရက ္ၾသဂတုလ္ ၂၀၁၃) 

68 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းပညာေရးမွဴး 
69  လေူတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တိငု္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး 
70 အုပ္စလုုိက ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ျပညန္ယဝ္န္ႀကးီမ်ား 



ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ သည္။71 မည္သုိ႕ဆိုေစ ဤျဖစ္စဥမ္်ားသည္ ေဒသႏၱရအစုိးရ၏ ဆႏၵမျပည့္ဝမႈကုိ ျဖစေ္ပၚေစၿပီး၊ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနႏွင့္လည္း အဆိုပါဌာနမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ သုိ႕မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ 

တည္ေဆာက္ရန္ ခယဲဥ္းသြားေပသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဆိုင္ရာ 

ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ ေနရသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ " ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္္းဥပေဒမ်ားကုိ သိရွိနားလည္မႈမရွိဘဲ"၊ 

ယင္းတုိ႕ျဖစ္ေစလိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ 

အဟပ္ကြာေနေၾကာင္း ခံစားေနၾကရသည္။72 အဆုိျပဳလႊာမ်ားမွသည္ လက္ေတြ႕ရလဒ္အျဖစ္ ေကာင္းမြန္စြာေပၚထြက္လာသည့္ 

ေဒသမ်ားမွာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အေျခစိုက္ 

ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲတုိ႕၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏီွးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။73

ဤေနရာ၌ အေရးတႀကီးေထာက္ျပလုိသည့္ အခ်က္မွာ ဤဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံေနျခင္းအေပၚ ကန္႕ကြက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ အထက္မွ 

တုိင္းပညာေရးမွဴးကပင္ ေဒသႏၱရပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားပိုမိ ု ထြန္းေပါက္ရန္အလုိ႕ငွာ  အဆိုပါဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲအတြက္ " 

အထူးျပဳ ရည္ညႊန္းသည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး" ရွိေနသင့္သည္ဟုပင္ ေျပာပါသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ 

မူေဘာင္ျပင္ပ ေရာက္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စ ု ဝန္ႀကီးဌာန 

လက္ေအာက္ခံ အခ်ဳိ႕ေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ ဗဟုိတာ၀န္ယူမႈ သိပ္သည္းဆအားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားကုိ ႀကိဳပမ္းေနၾကသည္ ျဖစ္သည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိအားျပဳမႈသိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

 ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန အႀကီးအကဲမ်ားစြာက ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 

ပိုမိုထိေရာက္ ရန ္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႕ဌာနမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျခင္းတုိ႕တြင္ 

ေအာက္ေျခမ ွ အထက္သုိ႕ သြားသင့္ေၾကာင္း သိရွိထားၾကသည္။74 ပညာေရးအရာရွိမ်ားက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ 

ပညာေရးဝနႀ္ကီးမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အရာရွ ိ သုိ႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ားစု ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႕သည္ ပညာေရး 

စနစ္ကုိ နားလည္ျခင္းမရွပိ ဲ ထင္ရာျမငရ္ာ အတၱေနာမတိကုိ အေျချပဳသည့္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိသာ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ ပကတိအေျခအေနကုိ 

ဖံုးကြယ္ေသာ၊ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ ရလဒ္မ်ားကုိသာ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း 

ပညာေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲ စီမံမႈျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ ္ မတုိင္မ ီအေစာပိုင္းကာလမ်ားကုိ 

တမ္းတခဲ့ၾကသည္။75

 မည္သုိ႕ဆိုေစ လက္ရွိကာလတြင္ ဤျပည္ေထာင္စ ုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဗဟုိမ ွလုပ္ပုိင္ခြင့္လႊအဲပ္ေရး ပဏာမအဆင့္ ႏွင့္ 

ေလ်ာ္ညီေသာ တက္ၾကြသည့္ အားထုတ္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ ွညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ တြင"္ 

အရင္တုန္းက အထက္က ေအာက္ကုိ အာဏာ သက္ဆင္းတ့ဲ ပံုစံျဖစ္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ အထက္ကလာသမွ် အမိန္႕ေတြ၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေပးရတာေပါ့။ အခုေတာ့ ေအာက္ကေန အထက္သြားတ့ဲ စနစျ္ဖစပ္ါၿပ"ီ ဟုုရွင္းျပခဲ့ 

သည္။76 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ ရံုးစိုက္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းပညာေရးရံုးမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးကုိလည္း လက္ေထာက္ 

71 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴ း 
72 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴ း 
73 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ျပညန္ယက္်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
74 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ဌာနဆိုငရ္ာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းမ်ား 
75 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ျမင့္ပညာအရာရွ။ိ ပညာေရးအရာရွိမ်ားက ျမန္မာ့ ဆိုရယွလ္စလ္မ္းစဥ္ပါတကီ ေရးဆြဲသည့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ ္

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသက္မ၀ငမ္ ီ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ ္အေစာပိငု္းကာလ ပညာေရး မူ၀ါဒမ်ားကိ ုအေကာင္းျမင္ရညည္ႊန္းမႈျပဳခဲ့ၾကသည။္ 
76 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴ း 



ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ ွညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးအဆင့္သုိ႕ တုိးျမွင့္ကာ ဝနထ္မ္းအင္အားကုိပါ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ ္

စီမံခန႕္ခြဲမႈ ရႈေထာင့္မ ွ ၾကည့္လ်င္ ေအာက္အဆင့္ အသီးသီးသုိ႕ ပိုမိုလႊအဲပ္သည့္ ပဏာမအဆင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈအျဖစ္ ရာထူးအဆင့္ 

အသီးသီးကုိ ခရိုင္အဆင့္သုိ႕ (အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား) လည္းေကာင္း၊ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႕(မူလတန္းျပႏွင့္ အလယ္တန္းျပမ်ား) လည္းေကာင္းရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း စသည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားကုိလည္း စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၌ ေမးျမန္းျခင္း ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုသုံးစြဲေရး ျဖစစ္ဥ္ႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန႕္ခြဲမႈအသစ္အတြက္ ပိုမိုကူညီ ေဆာငရ္ြက္လာႏိုင္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းခန္႕ထားျခင္းႏွင့္ 

ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ (လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ စရိတ္ အပါအ၀င္) စသည္မ်ားမာွ 

ျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာ အျဖစ္တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ား အေနႏွင့္လည္း တာ၀န္ယူမႈမ်ားပိမုိ ုလႊဲအပ္ျခင္းခံရလ်က္ 

ရွိသည္။ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဌာနတစခ္ုက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ အညီ 

ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ တာ၀န္ လႊအဲပ္ၿပီး၊ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႕ကုိမူ လႊအဲပ္ျခင္းမရွေိသးပါ။ 

လုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းအင္အား ျဖည့္တင္းမႈမွာ တုိးတက္လာေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္၏ သုံးပံု ႏွစ္ပံုသာ 

ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသးသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ဌာနအေနႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ အခန္းက႑ ပိုမိကု်ယ္ျပန္႕လာမည္ဆိုလ်င ္

၀န္ထမ္း၏ အရည္အေသြးမွာလည္း ပိုမုိျမင့္မား လုိအပ္လာေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၏ ေဒသႏၱရ 

အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အခ်င္းခ်င္း ထူးျခားသည့္ ကြာျခားခ်က္ တစ္ရပမ္ွာ ေလ့လာခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး 

က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ကုိယ္တိုင္ စီမံခန႕္ခြဲ၍ ျပဳျပင ္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။77

ဤသုိ႕ေသာ ဗဟုိတာ၀န္ယူမႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်သည့္ ပဏာမ ေျဖေလ်ာ့ေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ လူမႈေရး က႑၏ 

အေထြေထြ တိုးတက္မႈအျဖစ္ အေျခခံအက်ဆုံး အဆင့္က စတင္ျခင္းဟုနားလည္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ လူမႈေရး ရံပံုေငြ 

သုံးစြဲမႈတြင္ ေယဘုယ် တုိးတက္လာေၾကာင္း ရႈျမငႏုိ္င္သည္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနႏွင့္ ပညာေရး ႏွင့္ 

က်န္းမာေရး က႑အေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား ပိုမို လႊအဲပ္ေျဖေလ်ာ့ရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

“ပညာေရး၀နႀ္ကီးဌာန အေနႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႕ထားရာ၌ ဗဟုိမွ တုိက္ရိုက္ခန္႕ထားျခင္း မျပဳဘဲ 

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ခန္႕ထားခြင့္ျပဳရန”္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင ္ “က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနန႕ဲ 

သူနာျပဳ၊ သားဖြား ဆရာမမ်ား ခန္႕ထားရာ၌ ဗဟုိမွ စုစည္း ေလ့က်င့္ေသာ္လည္း၊ ခန္႕ထားရာတြင ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ 

အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသအလုိက္ ေဒသခံမ်ားေျပာင္းေရြ႕ ေနရာခ်ထားႏိုင္ေရး ညိွႏႈိင္းစီစဥရ္န္ႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ပါးေဒသမ်ားအတြက္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆရာ၀န္လုိအပ္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာ ေခၚယူ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး 

ခန္႕အပ္တာ၀နေ္ပးသည့္ စနစ္က်င့္သုံးရန္” လမ္းညႊန္ မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။78အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ၏္ ပဏာမ အဆင့္ တာ၀န္လႊအဲပ္မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္က 

၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မဟုတ္ပ ဲ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရက လႊအဲပ္ေပးေနျခင္းကုိ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ကိစၥရပ္အျဖစ ္

ရႈျမငၾ္ကသည္။ 

ဤသုေတသန ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုံးခု (ရွမ္း၊ ခ်င္း ႏွင့္ တနသၤာရီ) တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အဟက္ကြာေနသည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုမာွ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑ျဖစ္သည္။ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာ အျဖစ္တည္ရွိၿပီး 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမႈအတြက္ အေရးပါေသာ အကန္႕အသတ္ တစ္ခုအျဖစ ္ ရႈျမငႏုိ္င္သည္။ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ဗဟုိ-ေဒသႏၱရ မည္သုိ႕ ေ၀စုခြဲေစမည္ဆုိသည့္ အခ်ိဳးအစားကိစၥသည္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ပဋိပကၡ ကိစၥရပ္က့ဲသုိ႕ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရပ္ျဖစ္သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ 

77 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း 
78 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသနိ္းစနိ္၊ ျပည္ေထာင္စ ု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပညန္ယ ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံု 

အမွာစကားေျပာၾကားျခငး္၊ ေနျပည္ေတာ္ (၉ရက ္ၾသဂုတလ္၊ ၂၀၁၃) 



ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ မေက်နပ ္ ခ်က္မ်ားစြာကုိ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနန႕ဲ 

ေစာင့္ၾကပ္စစေ္ဆးျခင္း၊ တုံ႕ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင ္ ေသးပါ။79 အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း 

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ အတူ ယင္းတုိ႕အေနႏွင့္ 

ေျဖရငွ္းရန ္ ခက္ခလဲ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခု ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံရေသာ 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒသခံေရွ႕ေနမ်ားအသင္းတစ္ဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေဒသႏၱရ အစိုးရ အေနႏွင့္ စာနာေထာက္ထား 

မႈသာ ျပသႏုိင္ၿပီး ျပည္ေထာငစ္ ု၀နႀ္ကီးဌာန၏ သတၱဳတူးေဖာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ လြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းမရွပိါ။80

ျပည္ေထာငစ္ ု အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ အေရးပါေသာ ဤက႑သုံးရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ် 

ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ယင္းဌာနမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း တိတိက်က် တည္ရွိေနၿပီး 

ေဒသခံပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန ္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးတုိ႕သည္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈ က႑မ်ား ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား 

ျခင္းတုိ႕တြင္ ေဒသခံတုိ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ႏုိင္သည္။ ၀န္ထမ္းဦးေရ မ်ားျပားသည့္ 

အဆုိပါဌာနမ်ား၏ လူ႕စြမ္းအား ရင္းျမစ ္စီမံခန္႕ခြဲမႈကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊအဲပ္ျခင္းျဖင့္ 

ထိေရာက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ပိုမိုရရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႕အျပင ္ပညာေရး က႑သည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတုိ႕၏ ပကတိ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ရိုးရာ 

ဓေလ့မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ အဓိက ဆက္စပ္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဆုိပါ က႑ကုိ 

ျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနာင္တြင ္ ထပ္မတံာ၀န္ခ ံ လႊအဲပ္မည့္ ဗဟုိမ ွ အာဏာ ခြဲေ၀ေပးမႈ ျဖစစ္ဥ္အတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္အေနအထား 

ရွိသည့္ ေဒသမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္။ ေနာက္ဆုံးေနႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ သစ္ေတာ က႑က့ဲသုိ႕ အဓိကက်သည့္ 

သယံဇာတ ရင္းျမစမ္်ားကုိ ဗဟုိမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ားသာမက ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကပါ 

မွ်တမႈ မရွိသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူလာၾကသည္။တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရတုိ႕၏ လက္ရွိအခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀မႈသည္ စတင္ေဆာငရ္ြက္ေနၿပီ ဆိုေသာ္ျငား အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မူေဘာင္ျပင္ပ၌သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ျမနမ္ာအု့ပခ္်ဳပေ္ရး စနစ ္ေက်ာရိးု၊ အေထြေထြ အုပခ္်ဳပေ္ရး ဥးီစးီဌာန 

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ 

ရွင္းလင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု မရွိပါ။ သုိ႕ေသာ္ တစ္ဖက္တြင ္ဗဟုိႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရကုိ ပူးတြဲတာ၀န္ခံ၍၊ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္ေထာငစ္ု ၀န္ႀကီးဌာန၏ အခြင့္အာဏာအရ တာ၀န္ခံသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ဌာနဆိုင္ရာ အျဖစ ္ ရပ္တည္ေနသည့္ ဌာနမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီဌာန (ေထြ/အုပ္) ႏွင့္ အဓိက တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေထြ/အုပ္ သည္ 

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန တစ္ခုျဖစ္ၿပီး န၀တ အစိုးရတက္လာသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟုိ၊ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္း၊ ခရိုငႏွ္င့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ထားရွိခဲ့သည့္ ၿငိမ္၀ပပ္ိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အာဏာသက္ဆင္းပံုမွ 

ေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 81

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္၌ ေထြ/အုပ္ သည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးရွ ိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ညိွႏိႈင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမ်ားကုိ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည္။82 ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေထြ/အုပ္၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ 

(ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္) သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး 

79 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီမ ွဌာနဆုိင္ရာမ်ား 
80 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ အရပဖ္က ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
81 န၀တ ဖြဲ႕စည္းပံုသည ္၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၏ ေတာ္လွနေ္ရး ေကာငစ္ ီဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား အတုိင္း က်ယ္ျပန႕္စြာ ခယံူဖြဲ႕စည္းသည ္

82 ဥပမာအားျဖင့္ ျပညန္ယ ္သို႕မဟတု ္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အစည္းအေ၀းအားလံုးကို ျပည္နယ ္သို႕မဟတု ္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးတြင ္

က်င္းပၿပီး ယင္းရံုးမွာ ေထြ/အုပ္ရံုးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ ္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၀။ 



ျဖစ္သည္။ သူသည္ အေထြေထြ ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္

တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရံုးမ်ားမွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထြ/အုပ္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္

တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ ဗ်ဴရို ကေရစီ ယႏၱရားအရ ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ ေနာက္ထပ္ရံုးႏွစ္ခုမွာ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးရံုးသည္ အေထြေထြ

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ လုိအပ္ခ်က္ စသည့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား ပံ့ပိးုသည္။ ဤသုိ႕ ျပည္နယ္

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အလ်ားလုိက္ အာဏာ တည္ရွိမႈက ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈ နယ္ပယ္ ႏွစ္ခုလုံးရွိ ရံုးလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေထြ/အုပ္ အေပၚ

အျပည့္အ၀ မွီခိုေနရသည္။

ပံုညႊနး္ (၈) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပခ္်ဳပေ္ရး ဥးီစးီဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိ တုိက္ရိုက္

တာ၀န္ခံရသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေထြ/အုပ္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိေရာ၊ အျခား ၀န္ထမ္းမ်ားကုိပါ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္

အတြင္းေရးမွဴးသည္ ၀န္ႀကီးထံ အဓိက တာ၀န္ခံသင့္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ 83ဤသုိ႕ ပကတိ တည္ရွိေနသည့္ ေရရာမႈ

နည္းပါးေသာ ဆက္သြယ္မႈက ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုတြင္ ပုဂၢလိက ဆိုင္ရာ အရႈပ္အရွင္းမ်ားကုိ 

83 အုပ္စလုုိက္ ရညည္ႊန္း ေဆြးေႏြးမႈ၊ တိငုး္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိယု္စားလယွ္မ်ား



ျဖစ္ေပၚေစသည္။84 ေထြ/အုပ္ သည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အတြင္းေရာ အျပင္ပါ 

အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုရိွ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း စည္းရံုးသူမ်ားက ျပည္နယ္ အစိုးရအေနႏွင့္ 

သင့္တင့္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားရရွိခ်ိန္တြင ္ အဆုိပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အတြက္ 

ေထြ/အုပ္ကုိ လက္တြဲျဖဳတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အေလး ထား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

 ေထြ/အုပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္ ေဒါင္လုိက္တည္ရွိေနသည့္ ဗ်ဴရို 

ကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ခရိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္ ေထြ/အုပ္မ ွ ဒုတိယ ခရိုင၀္န္သည္ 

အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ရံုးထုိင္သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ခရိုင္အဆင့္က ယင္းခရိုင္အတြင္းရွ ိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္စီမံၿပီး ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံအုပျ္မစမ္်ား အျဖစ ္ ခိုင္ခံ့စြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ကုိ စီမံခန႕္ခြဲေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာလည္း ေထြ/အုပ္၏ ဦးစီးအရာရွိ ျဖစ္သည္။ 

 ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ ွ အစ 

ေသာက္သုံးေရ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းအထိ မ်ားျပားလွေပသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္ 

ရံုးသည္ ဌာန ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွသူိမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ ၀န္ႀကီးဌာန ရံုးေပါင္းစံုကုိ ညိွႏိႈင္းေပါင္းစပ္သည့္ တာ၀န္ကုိပါ 

ျခံဳငံုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင ္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠဌအျဖစ ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 

စီမံကိန္း ေကာ္မတီကုိ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိရာ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ 

အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။85 ဤေကာ္မတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက 

အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေအာက္ေျခမ ွ အထက္သုိ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ တင္ျပျခင္းျဖင့့္ ျပည္သ႔ူ ဗဟုိျပဳ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႕တြင္ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ပါ၀ငသ္ည္။ ျပည္သူ႕ ဗဟုိျပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ 

ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက  လမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျပာဆုိရာ၌ စီမ ံ ခန္႕ခြဲမႈ ကိစၥအ၀၀၌ 

ေဒသခံလူထုကုိ ပူးေပါင္းပါ၀ငေ္စၿပီး၊ ယခင္လုိ “ေျမပံုေပၚတြင္သာ ၾကည့္ရႈၿပီး” စီမံခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 

လမ္းတည္ေဆာက္ေရးျဖစစ္ဥ္မ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဟု ဆုိသည္။86

 ေထြ/အုပ္သည္ လက္ရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင ္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ 

ဗဟုိခ်က္အျဖစ ္ တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ ယခင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ရပ္ကြက္ သုိ႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြင္း ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲၾ့ကသည္။87 ယခင္က ေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရိွကသာ ခန္႕အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာအတြက္ အဆိုျပဳ ခံရသည့္ အမည္စာရင္း၀င္မ်ားထဲမ ွ တစ္ဦးကုိသာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက 

ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။88

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေထြ/အုပ္မွ လစာရရွၿိပီး ေထြ/အုပ္ စာေရး 

၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိလည္း တြဲဖက္ခန္႕ထားသည္။89 ျမန္မာႏုိင္င ံ လူဦးေရ၏ ၈၀% သည္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ 

အေလ်ာက္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ဗဟုိကုိ တုိက္ရိုက္တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္၍ လြန္စြာ 

အေရးပါသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ေျမယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ဖြား/ေသ မွတ္ပံုတင္စာရင္း 

စသည့္တာ၀န္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိယ္စား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရျခငး္ျဖစ္၍ အခြင့္အာဏာ 

က်ယ္ျပန္႕စြာတည္ရွိသည္။90 ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က လယ္သမားမ်ားထံ 

84 ျပညန္ယ ္ တစ္ခ၌ု အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပတ္စ္ခကု ဤမေရရာမႈကိ ု ရညည္ႊန္းေနသည္။ အခမ္းအနား တစခ္ုတြင္ ျပည္နယ္အစိးုရအဖြဲ႕ 

အတြင္းေရးမွဴးကေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ၀္န္ႀကီးကေတာ္တို႕ အခမ္းအနား၏ ထုိင္ခံုေနရာ ေပးမႈအေပၚ အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 
85 လူေတြ႕ ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပညန္ယစ္ီမေံရးရာ ၀န္ႀကီး (၂၀၁၂) 
86 လူေတြ႕ ေမးျမန္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ ္အုပ္ခ်ဳပေ္ရးမွဴ း 
87 ရပက္ြက ္သို႕မဟတု္ ေက်းရြာ အုပ္စ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊၂၀၁၂၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၆-၇ 

88 ရပက္ြက ္သို႕မဟတု္ ေက်းရြာ အုပ္စ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၈ 

89 ရပက္ြက ္သို႕မဟတု္ ေက်းရြာ အုပ္စ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂၊ အခန္း (၁၄) ပုဒ္မ ၃၂-၃၃ 

90 ရပက္ြက ္သို႕မဟတု္ ေက်းရြာ အုပ္စ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊၂၀၁၂၊ အခန္း (၇)ပုဒ္မ ၁၃ 



ထုတ္ေခ်းသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကုိလည္း အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးေပးရန္ လုိအပ္သည္။91 ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ 

သုေတသနတြင္ ေထြ/အုပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အတြင္း သြပ္သြင္းခံရသည့္ ေရြးေကာက္ခ ံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ့လာသြားမည္။ 

 ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရ အဆင့္၌ အေရးႀကီးသည့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိဆဲျဖစေ္သာ ေထြ/အုပ္၏ မိခင ္

၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန သုံးခုအနက္ တစ္ခုျဖစေ္သာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ 

ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။92မ်ားစြာေသာ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုသ႑ာန္မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ 

အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚထြက္ ေသာ္လည္း ေထြ/အုပ္ အေနႏွင့္ ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေက်းရြာအဆင့္၌သာ ကန္႕သတ္ေျပာင္းလဲမႈ 

အနည္းငယ္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဗဟုိမွ တာ၀န္ပိုမိုလႊအဲပ္ျခငး္ ပဏာမ ေျဖေလ်ာ့မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ထင္ဟပ္ေစသည့္ ေထြ/အုပ္၏ 

အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ယင္းအဆင့္ေအာက္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ရာထူးတုိးျမွင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္၌ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ဦးစ ီ

အရာရွိ အဆင့္ထက္ျမင့္မားသည့္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးသုိ႕ တုိးျမွင့္ခဲ့သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းဦးေရ တိုးျမင့္လာဖြယ္ရွိေသာ္လည္း တိက်သည့္ စာရင္းဇယား မသိရွိရပါ။93

 ယခင္အခန္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ျပဌာန္းလုိက္သည့္ ၂၀၁၃ခႏွုစ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 

ဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရံုးမ်ားသည္ ေထြ/အုပ္၏ ၀န္ထမ္းေရးရာႏွင့္ 

စီမံခန႕္ခြဲမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္စြာ ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒက “တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ 

ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ရံုးလည္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္လင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။94 အဓိကအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရမည့္အခ်က္မွာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရရံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ရံုး အက်ံဳး၀င္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္က ဗဟုိအဆင့္ေရာ၊ 

ေဒသႏၱရအဆင့္ တြင္ပါ အင္စတီက်ဴးရွင္း ရင္းျမစမ္်ားကုိ ရွာေဖြေနသည့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကုိ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပြတ္တုိက္မႈမ်ား 

ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသည္။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ေထြ/အုပ္၏ အခန္းက႑မွာ 

ထူးထူးကဲကဲ အေရးပါ အရာေရာက္ေနသည့္ အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ပိုမိုအာရံုစိုက္အေလးထားမႈကုိ ခံယူေနရသည္။ 

စစ္တပ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္၀ယ္ တည္ရွိေနေသာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့လ်င ္ ပိုမိ ု က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယင္းဌာန၏ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္ထဲထဲ၀င္၀င ္ပတ္သက္ေနသည့္ အျဖစ္က ဆန္႕က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္သြားဖြယ္ရာရွိသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥ္၌ ေထြ/အုပ္၏ ထည့္၀င္ပတ္သက္မႈမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစစ္ဥ္၏ ခရီးတြင္မႈ အေျခအေန တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာလည္း ဤဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈေပၚတြင္ 

တည္မွီေနသည္။ ၂၀၀၈ခႏွုစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒအေပၚ ေရာဘတ္ ေတလာက ရည္ရြယ္ေ၀ဖနခ္ဲ့သည္မွာ  

“ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေပၚ ဗဟုိႀကီးၾကပ ္ ကြပ္ကဲမႈကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးေနရာခန္႕အပ္ျခင္းျဖင့္ ဆုပ္ကုိင္ထားေပသည္။”95

91 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး 
92 ေထြ/အုပ္၏ ဌာနဆိုငရ္ာ လပု္ပိငု္ခြင့္သည္ ျပညထ္ေဲရး ၀န္ႀကးီဌာန ကဲသ့ိ႕ု တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာယာ၀ေျပာေရး၊ ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပညသ္မူ်ားလမူႈဘ၀ ဖူလံုေရးတို႕ျဖစသ္ည္။ 
93 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားစမီကံနိ္းက႑ အလိကု္မူ၀ါဒ၊ ရညမ္ွနး္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြကခ္်ကမ္်ား။ အမ်ိဳးသားစမီံကနိ္း ႏွင့္ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၁၅၂-၁၅၇ 
94 ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၆၀ 
95 Taylor (2009):501



ေရ႕ွဆက္ရန ္ခက္ခသဲည့္ အုပခ္်ဳပေ္ရးစနစဆုိ္ငရ္ာ ဒြဟိမ်ား 

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခြင့္အာဏာ တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အဆင့္သို႕ တာ၀န္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အခ်ိဳ႕ အပ္ႏွင္းထားရွိေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ခြဲေ၀ေပးျခင္း မဟုတ္ပ၊ဲ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကုိ ဗဟုိမ ွ ဒြန္တြဲထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ ဤအေနအထားေၾကာင့္ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ 

အကန္႕အသတ္ မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ 

စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အတြင္းေရာ ျပင္ပ၌ပါ ေတြ႕ဆုံခဲ့သူမ်ားက အေရးပါသည့္ 

ေဒသဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား သည္ 

အဓိကေနရာတြင ္မရွိေၾကာင္း သတိထားမိလာသည္။ 

ဤသုိ႕အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားက ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိသည့္ ေရွ႕ေနာက္ မညီေသာ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ တာ၀န္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာေစသည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ား သည့္ အထက္မွ တိုက္ရိုက္အာဏာ သက္ဆင္းမႈႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ 

ကန္႕သတ္ခဲ့မႈမ်ားက စြန္႕စား ေဆာင္ရြက္ ရန ္ စိတ္မပါလွသည့္၊ “အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမ”ွ တာ၀န္ကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္တတ္သည့္ အရပ္ဖက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရွ႕မတုိး သာ ေနာက္မဆုပ္သာ ျဖစ္ေစသည္။  

“အာဏာပိုင္ေတြဟာ မရွင္းလင္းတ့ဲဥပေဒကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၿပီး ျပႆနာကုိ တည့္တည့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖိ႕ု 

ေရွာင္ရာွး ေလ့ရွိၾကတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒေတြကုိ မဖ်က္သိမ္းေသးဘူးဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ 

ေဆာင္ရြက္ၾကျပန္ေရာ”96

အျခားတစ္ဖက္မ ွ ရႈျမင္ပါက ယခုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ အသစ္ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္တုိးျမွင့္ေရးသည္ အဓိက ပန္းတုိင္ျဖစ္ပါလ်င ္ အျပန္အလွန္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား 

ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ သိျမင္ေရး၊ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမခံန္႕ခြဲေရး တာ၀န္ယူမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အတြင္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ ႏုိင္ေရးတုိ႕သည္ 

လုိအပ္ခ်က္သာမက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္အတြက္ မလႊမဲေသြ တည္ရွိရမည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစပ္ါသည္။  

96 အုပ္စလုိကု္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ အရက္ဖကလ္ူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္။  



အခနး္-ေလး၊ ဘ႑ာေရး မ်ကႏွ္ာစာ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စ ု အဆင့္ေရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 

အဆင့္မ်ားတြင္ပါ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ အသုံးစရိတ္ စီမံခန႕္ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ 

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ၂၀၁၂-၁၃ခုႏွစ ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အကဲျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၁ခႏွုစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ 

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကုိ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရးတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား စတင္ကုိင္တြယ္မႈႏွင့္ 

အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ျခင္းတုိ႕က အဓိက အခ်က္ ႏွစ္ရပ္အျဖစ ္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။97

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ႕ေရးရာ အသုံးစရိတ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚထြန္းလာႏုိင္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက  “အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး 

အခြင့္အာဏာ ခြဲျဖန္႕မႈ” အသစ္ကုိ နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ့သလို၊ ယခင္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားႀကီးလွသည့္ အထက္မွ ေအာက္သုိ႕ခ်ေပးေသာ 

လင္းပြင့္မႈ အားနည္းသည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားထံ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ 

ပိုမိုလႊအဲပ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအာဏာ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းျခင္း၊ အတြဲအစပ္မ်ားႏွင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။98

 စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျခင္းက့ဲသုိ႕ အေရးပါေသာ က႑မ်ားမွာလည္း ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

မိခင္ရံုးျဖစ္သည့္ နယက ရံုး (ေနာက္ပိငု္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး)က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမ ွ ယခုအခါ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 

အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႕ ေျပာငး္လဲေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ 

ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျခင္းႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ သုံးစြဲမႈအခြင့္အာဏာ ရရွိေစရန ္အလုိ႕ငွာ ျပည္ေထာင္စ ုဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 

ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲၾ့ကသည္။ ဤသုိ႕ ပေဒသာစံု လႊမ္းမိုးမႈသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရးရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 

အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္လ်ာထားမႈကုိ ကာကြယ္ေရး 

အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်၍ လူမႈေရး အသုံးစရိတ္မ်ား တုိးျမွင့္ျခင္းပါ၀ငသ္ည္။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မ ွ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း 

ျပည္ေထာငစ္ ု အသုံးစရိတ္ လ်ာထားမႈတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္ကုိ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး၊ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကုိ ၂ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမွင့္ခဲ့သည္။ (ဆိုလုိသည္မွာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 

ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္အေနႏွင့္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ရရွိမႈအတြက္ ၃၈ရာခိုငႏ္ႈန္း တုိးျမင့္သြားျခင္းျဖစသ္ည္။)99 ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက ဤသုိ႕ လူမႈေရး က႑ဘတ္ဂ်က္ကုိ 

တုိးျမွင့္လ်ာထားျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႕ကုိ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။100

 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိ၏။ ထင္ရွားသည့္ တာ၀န္ခြဲအပ္မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈပိမုုိ 

လႊအဲပ္ျခင္း တုိ႕ကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမး္မ်ား ပံ့ပိုးမႈမျပဳႏုိင္ခဲ့လ်င္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခႏုိံင္စြမ္း 

အတြက္ စြန္႕စား လြန္းရာ ေရာက္ေပသည္။101 ျပည္ေထာင္စအုဆင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 

အခြန္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုတုိ႕က 

ျပင္ဆငမ္ႈျပဳေနေသာ္လည္း၊ ပကတိ ျဖစ္တည္မႈ  အေပၚ အေျချပဳသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ 

အတြဲအစပ္မျပဳႏုိင္ေသးပါ။ ေရရွည္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပမ္ွာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး စနစ္သည္ 

က်ယ္ျပန္႕သည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အေရးပင္ ျဖစသ္ည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရပိုင ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ပမာဏႀကီးမားသည့္ အခြန္အခႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားမွာလည္း ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈမျပဳပါ။102

သုိ႕ျဖစ္၍ ျပည္သူ႕ေရးရာ အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ တိက်မွန္ကန္ေသာ ပံုရိပ္ သုိ႕မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းတုိ႕ 

ျမွင့္တင္ေရးမွာ ခက္ခလဲ်က္ရွိသည္။ ဤသုိ႕က်ယ္ျပန္႕သည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အားနညး္သည့္ အေလ်ာက္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ 

97  World Bank (2013):96.၌ရႈ။ 
98  UNDP (2012):6, World Bank (2013):97.၌ရႈ။ 
99 World Bank (2013): 99.၌ရႈ။ 
100 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ျပညန္ယႏွ္င့္ တုိင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား။ 
101 World Bank (2013)100၌ရႈ။ 
102  World Bank (2013):42. ၂၀၁၂ခႏုွစတ္ြင ္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး စီမခံန္႕ခြဲမႈစနစ္တြင ္ “အျခားစာရင္းမ်ား” ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ 

စစတ္ပ္၏ လကထ္တဲြငရ္ွိသည။္ 



အေျပာင္းအေရြ႕ႏွင့္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မွ ဘတ္ဂ်က္သုိ႕ လ်ာထားသည့္ စနစ္၏ အရည္အေသြးအေပၚ 

အတားအဆီးျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။  

 ေဒသႏၱရ ဘ႑ာေရး စနစ္တြင ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အသုံးစရိတ္ခ်ထားမႈမွာ ယခုထိေ၀၀ါးဆဲျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳစာရင္း ဇယား ၂ သည္ 

လမ္းညႊန္အျဖစ္ရွိလင့္ကစား အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတုိ႕၏ ၀န္ေဆာငမ္ႈ က႑တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ မျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသအလုိက္ ဘ႑ာေငြရ/ သုံး လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခန္႕မွန္းရာတြင္ 

အခက္အချဲဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အခြန္အခ ေကာက္ခံပံုမ်ားမွာလည္း တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 

အနာဂတ္တြင္ ဤအခြန္အခမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြရ/သုံး အခြင့္အာဏာကုိ အေရးပါသည့္ 

က႑အျဖစ ္ပိုမုိျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန ္လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။  

 ျပင္ပ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရပံံုေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ တုိက္ရုိက္ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး၊ ယခုအခါ အဓိက စီမံခ်က္ 

မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အာရံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ၏။ အခန္းႏွစ္တြင ္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယူအန္ဒီပီ/ယူအန္စီဒီအက္ဖ္ႏွင့္ 

ကမာၻ႕ဘဏ္တို႕ ပူးတြဲ၍ ပေရာဂ်က္မ်ားအလုိက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရံပံုေငြမ်ား လႊအဲပ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမွာ မ်ားစြာခရီးေရာက္လ်က္ 

ရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္မ ွ ၾကည့္ေသာ္ ခရိုငႏွ္င့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား၌ ကုိယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္မရွိဘဲ၊ ေအာက္ေျခမ ွ အထက္သုိ႕ 

အေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ျပည္သူတုိ႕က ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း မရွိေသးပါ။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားသည္ ေဒသႏၱရျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ 

ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။103

 ဤအခန္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘ႑ာေရး ရ/သုံး ဆိုင္ရာ အေျခခမံူေဘာငမ္်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ရံပံုေငြသုံးစြဲမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအၾကား သယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အလ်ားလုိက္ႏွင့္ ေထာင္လုိက္ခြဲေ၀မႈ ပဏာမစစိစ္ခ်က္တုိ႕ကုိ  

ေလ့လာသြားမည္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ ရရွိမႈအားနည္းသည့္အေလ်ာက္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ 

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး စနစ၏္ မေရရာသည့္ ေထြျပားမႈမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အတြက္ ဘ႑ာေရး ရ/သုံး ဆိုင္ရာ 

ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ပံု အျပည့္အစံုကုိ ဆက္လက္ သုေတသန ျပဳရန ္ လုိအပ္ၿပီး ဤကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္ 

အားထုတ္ေနဆဲအေျခအေနလည္း ရွိေနပါသည္။104

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီး ဆုိငရ္ာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခငး္ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မ ွ စတင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိအစိုးရမ ွ ဖယ္ထုတ္လ်က္ 

သီးျခားစီေရးဆြဲခဲၿ့ပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုိေငြကုိ ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြတုိ႕ျဖင့္ 

ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္မ်ား သီးျခားစ ီ ခြဲထုတ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ဒုတိယ 

ေမာင္းႏွင္အားျဖစၿ္ပီး၊ ဤေဆာင္ရြက္မႈက ေအာက္ေျခမ ွ အထက္သုိ႕ အေျချ႔ပဳ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ပိုမုိတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။105 မြနျ္ပည္နယ္ ၀နႀ္ကီးခ်ဳပ္ကလည္း မီဒီယာသုိ႕ ယခုလုိေျပာၾကားခဲ့သည္။  

“စနစ္ေဟာင္းကေန စနစ္သစ္ဆီ အေျပာင္းအလဲ လုပ္တ့ဲအခါအခက္အခေဲတြ ရွိတာေပါ့၊ ဥပမာ စနစသ္စ္မွာ စြမ္းရည္ 

မျပည့္၀ ေသးတာ၊ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခြဲေ၀ေပးေပမယ့္ အ့ဲဒီဘတ္ဂ်က္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘယ္လုိသုံးမယ္ဆုိတ့ဲ 

အတတ္ပညာ စြမ္းရည္ ခ်ိဳ႕တ့ဲတာမ်ိဳးေပါ့၊။ အခုမြန္ျပည္နယ္ အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ 

ကုိယ္တိုင္လ်ာထားေရးဆြဲေနပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႕ အ့ဲလုိေရးဆြဲတာကုိ ဗဟုိအစိုးကလည္း ခြင့္ျပဳပါတယ္”106

103  World Bank (2013): 83.၌ရႈ 
104 ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစလ္ယပ္ိုင္းတြင ္ ကမာၻ႕ဘဏ္သည ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာ၀နလ္ႊေဲျပာင္းမႈ အပါအ၀င္ ျပညသ္ူ႕အသံုးစရိတ ္

အကျဲဖတ္ခ်ကက္ို ျပငဆ္င္လ်က္ရွသိည္။ စီအီးအကစ္္ဒီကလည္း ႏိုင္ငတံကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဗဟိုဌာန၏ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ျဖင့္ 

ဘ႑ာေငြ ရ/သံုး စနစ ္သေုတသန အစီအစဥတ္စ္ခု ေဆာင္ရြကလ္်ကရ္ွသိည။္ 
105  World Bank (2013):96၌ရႈ။ 
106 မြန္ျပည္နယ ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ The Trade Times(13-19 July 2013):3။၌ရႈ။ 



 အသုံးစရိတ္အေပၚ တာ၀န္ယူႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ဤဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒျပဳစာရင္း ဇယား (၂)ကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန ္

စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ၌္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလုံး 

ဥပေဒျပဳစာရင္း၌ မပါရွိျခင္းက မေရရာမႈ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္သည္ 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင ္ အေျခစိုက္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕ကုိသာ လႊမ္းျခံဳမႈရွိၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ 

ရံုးဌာနအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသာ ပါ၀င္လ်က္ အျခားရံုးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေပ။ ဤဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ရႈပ္ေထြးမႈသည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံု ေရာယွက္ေပါင္းစပ္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစေ္ၾကာင္း အခန္းသုံး၌ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သက့ဲသုိ႕ ေလ့လာမႈျပဳခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ဌာန ဆိုင္ရာ ၁၈ခမု ွ၂၄ထိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဤေဒသႏၱရ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး- ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၌ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ခု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေရးရာ ၀န္ႀကီးကုိးဦးထံ အစီရင္ခ ံ တင္ျပေနရသည္။107 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဤမေရရာမႈ ကုိ ဇယား ၇တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ 

ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲမႈတုိ႕အၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ဌာနဆုိငရ္ာ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ခု၌ ေတြ႕ရွရိပံုကုိ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၇၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒအရ အပႏွ္ငး္ထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီးဆိုငရ္ာ ဘတ္ဂ်က္ က႑မ်ား 

Departments appearing in state/region
budget

Schedule One
(Union)

Schedule Two
(State/Region)

Residual/
Uncertain

General Administration Department 

Special Investigation Department 

Prison Department 

Settlements and Land Records
Department



Department of Agriculture  

Department of Industrial Crops
Development



Cooperative Office 

Department of Small Scale Industries 

Fisheries Department 

Department of Livestock & Veterinary 

Department of Beekeeping 

Dept. of Human Settlement & Housing
Dev.



Maintenance of Building, Roads & Bridges 

Public Construction  

Budget Department  

Department of Planning  

Central Stevedoring Committee 

Forestry Department 

Dry zone Green Project Department  

Department of Sports and Physical
Education



Water Transport Department 

Municipals 

107 ယင္း၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ ျပည္ထေဲရး၊ လယ္ယာစိကု္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ သမ၀ါယမ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပင္န္း၊ ေဆာက္လပု္ေရး၊ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန၊္ အမ်ိဳးသား စမီံကနိ္းႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ အလုပသ္မား၊ ပတ္၀နက္်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၊ အားကစား၊ 

စညပ္ငတ္ို႕ျဖစသ္ည္။ ၂၀၁၂-၁၃ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ။ 



Myanmar Film Making  

Myanmar Salt and Marine Chemical
Enterprise

 

Myanmar Pharmaceutical & Foodstuff
Industry



Home Utilities Industry 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး

အစိုးရကုိယ္တုိင္ ရရွိလာႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မည္သုိ႕ ေရြးခ်ယ္ သုံးစြဲမည္ဟူေသာ လြပ္လပ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထိ

အျပည့္အ၀တာ၀န္လႊအဲပ္ျခင္း မရွေိသးပါ။ ဤလုပ္ပိုင္ခြင့္အစား ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ေဒသႏၱရအဆင့္

ဌာနဆုိင္ရာ အခ်င္းခ်င္း အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ တစ္ဌာနခ်င္း အလုိက္အေျခခံၿပီး စုစည္းျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ရရွိေအာင ္

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္သုိ႕ ေပးပို႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေပးပို႕သည့္ ဘတ္ဂ်က္

မ်ားကုိ အၿပီးသတ္အတည္ျပဳေရးျခင္းမွာ ျပည္ေထာငစ္ု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိၿပီး၊ ဌာနဆုိငရ္ာ

တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳမႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္

အတည္ျပဳေပးသည့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္၏ အခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။ မည္သို႕ဆိုေစ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္

အေနႏွင့္ ေဒသအလုိက္ ေကာက္ခံ ရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ား၊ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြက့ဲသုိ႕ ဘတ္ဂ်က္မ်ိဳးတြင္

ပိုမိုသိသာစြာ စီမႀံကီးၾကပ္ သုံးစြဲခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား 

ေရးဆြဲပံုကုိ ပံုညႊန္း ၉ ၌ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပံုညႊနး္ ၉၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန ္ျပငဆ္ငျ္ခငး္ ျဖစစ္ဥ္108

လက္ေတြ႔တြင္ ဤဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ ျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္အလုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အသီးသီးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းအသီးသီး ကြာျခားသြားေၾကာင္း 

ေလ့လာသိရွိရသည္။ ဘတ္ဂ်က္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္

108 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယ္ ဘ႑ာႏွင့္ အခြန္ေရးရာ ၀န္ႀကီး

During
year

• ျပည္နယ/္တိငု္းေဒသႀကးီတာ၀နယ္မူႈေအာကရ္ွိ ဌာနမ်ားမွ အဆိျုပဳခ်ကမ္်ားျပငဆ္င္

September
• ျပည္နယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီ အစိုးရမွ ဘတဂ္်ကအ္ဆိျုပဳလႊာကို ျပင္ဆင္

October
• ေဆြးေႏြးႏိုငရ္နအ္တြက္ ျပည္နယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီ လႊတေ္တာ္သို႔ တင္သြင္း

November

• ျပညေ္ထာင္စဘု႑ာေရးေကာ္မရငွသ္ို႔ တင္သြင္း။ ၄င္းက ျပည္နယ/္တိငုး္ ဘတဂ္်ကမ္်ားကို ျပည္ေထာငစ္ု ဘတဂ္်ကျ္ဖင့္

ေပါင္းစညး္

December
• ျပညေ္ထာင္စလုႊတေ္တာ္သို႔ ဘတဂ္်ကလ္်ာထားခ်ကက္ို ေပးပို႔

February/
March

• ျပည္ေထာငစ္လုႊတေ္တာ္က ျပည္ေထာငစ္ု ဘတဂ္်ကက္ို အတည္ျပဳေပး

March
• ျပည္နယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီလႊတေ္တာ္က ျပည္နယ/္တိငု္းေဒသႀကးီဘတဂ္်ကက္ို အတညျ္ပဳေပး



သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးတုိ႕ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ပံုခ်င္း ကြဲျပားမႈရွသိည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရာ၌ ႏွစ္အလုိက္တိုးတက္မႈကုိ အေျခခံေလ့ရွိသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဌာနမ်ားသည္ 

ယခင္ႏွစ္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍၊ ေနာင္လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ စံႏႈန္းတစ္ခ ု သုိ႕မဟုတ္ မိမိထင္ျမင္ရာ တိုးျမွင့္မႈ 

တစ္ခုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကမဲ်ားက ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက့ဲသုိ႕ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ႀကီးမားသည့္ 

၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈကုိ ျပဳရာတြင္ ယခင္ႏွစ္က အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရရွျိခင္းမရွေိသးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ 

ယခုႏွစ္တြင ္ထည့္သြင္းလ်ာထားရန္ ညႊန္ၾကားၿပီး ျဖစ္သည့္ အတုိင္း ေရးဆြဲရေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။109

 ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကုိ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး 

ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ား (ဥပမာ တနသၤာရ)ီတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးသည္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ 

အေျခခံအဆင့္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး ဌာနဆုိင္ရာ ႏွင့္ အတူတကြ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး 

က့ဲသုိ႕ အျခားေဒသမ်ား၌ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးက ဦးေဆာငၿ္ပီး၊ 

တာ၀န္ယူမႈအပိုင္းတြင္ ေဒသႏၱရ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအျဖစ ္ ခြဲျခားထားသည္။ ၀န္ထမ္းလစာ ဘတ္ဂ်က္ကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြနက္ 

လည္းေကာင္း၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးက လည္းေကာင္း တာ၀န္ခေံရးဆြဲသည္။110

ခ်င္းျပည္နယ္က့ဲသုိ႕ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေရးဆြဲမႈကုိ ျပည္နယ္ အစိုးရကသာ ဆုံးျဖတ္ေရးဆြဲသည္။ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ 

အကန္႕အသတ္ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား သည္ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳေရးဆြဲမႈကုိ ယင္းတုိ႕ရွိသမွ် ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ေနရသည္သာျဖစ္သည္။ 

“(ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ၀န္ႀကီးေတြထဲမ ွ တစ္ေယာက္က) တပ္ထဲမွာ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဘတ္ဂ်က္စီမံတ့ဲ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သူက ဘတ္ဂ်က္ကုိ ဘယ္လုိလ်ာထားရမယ္ ဆိုတ့ဲ လမ္းညႊန္ေတြကုိ ႀကိဳးစားျပဳစုေနတယ္။ ဥပမာ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ဟာ ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုစီနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦးတစ္ခုေဆာက္မယ္ 

ဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္စရာ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းအလုိက္ ျဖစသ္င့္တ့ဲ ေစ်းႏႈန္းကုိ သူကလမ္းညႊန္မႈေပးေနတာ”111

ထို႕ေနာက္ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳလႊာကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး၊ ဆုံးျဖတ္ 

အတည္ျပဳၾကသည္။ ဤသုေတသနက ေလ့လာခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အဆုိျပဳလႊာ 

အေပၚ ျပင္ဆင ္ သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမွာ အကန္႕အသတ္မ်ားစြာရွိသည္။ ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ေသာ မည္သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္ကမ ွ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္ကေထာက္ခံမႈ ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-၁၃ သုိ႕မဟုတ္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ ္ဘတ္ဂ်က္၏ အေျပာင္းအလဲကုိ မသိရွိၾကေပ။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ယခုလုိေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“တကယ္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ျပင္ဆင္ၿပီဆိုရင္ ေအာက္ေျခက စဖိ႕ုလုိအပ္တာမွန္ေပမယ့္ အခုထိေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေသး 

ပါဘူး။ အေပၚကလုိအပ္တာ ခ်ေပးတ့ဲ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္တာန႕ဲ ေဒသချံပည္သူေတြရ႕ဲ အစီအမံမပါေတာ့ဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရန႕ဲ လႊတ္ေတာ္အေနန႕ဲ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျပင္ဆင္ရာမွာ အေတြ႕အၾကံဳ အလြန္နည္းပါေတာ့၊ ဗဟုိအစိုးရကပ ဲ

ဘတ္ဂ်က္ကုိ ခုထက္ထိျပင္ဆင္ေပးေနရတယ္”112

ျပည္နယ္ငယ္ တစ္ခုအတြင္း လႊတ္ေတာ္၏ အေရးပါမႈကုိ ဥေပကၡာျပဳခရံသည့္ ျဖစရ္ပ္တစ္ခမုွာ သက္ဆိုင္ရာ 

ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ျပင္ပရွ ိ သာမန္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳလႊာကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း 

မခဲြဲဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကသည္။113 ဤျဖစရ္ပ္က ျပည္နယ္ အစိုးရ သုိ႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္သား 

109 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား။ 
110  လေူတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ျပညန္ယ ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဤသို႕ဌာနဆုိင္ရာ ႏွစ္ခုၿပိဳင္လ်ာထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္သည ္

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကိ ု ခြဲျခားရာမွ ေပၚေပါကလ္ာႏုိင္သည့္ စာရင္း ႏွစ္ထပပ္ါ၀ငမ္ႈမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဘတ္ဂ်က္၏ ထိေရာကမ္ႈအတြက ္

အႏၱရာယ္ျဖစေ္စတတသ္ည။္ 
111 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ္မ်ား။ 
112 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ္မ်ား။ 
113 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပညန္ယ ္လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွမ္်ား။ 



ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ အပ က်န္ရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ အကန္႕ 

အသတ္ျဖင့္သာ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုငစ္ြမ္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ထငဟ္ပ္လ်က္ရွိသည္။ ဤပံုသ႑ာနကုိ္ အခန္းငါးတြင္ ပိုမိုစူးစမ္း 

ေလ့လာသြားပါမည္။ 

 ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကုိ 

ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္သုိ႕ တင္သြင္းရသည္။ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ဥကၠဌအျဖစ ္

ေဆာင္ရြက္ကာ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စ ု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ 

ျပည္ေထာငစ္ ု ၀နႀ္ကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ဦးတုိ႕ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။114 ဤေကာ္မရွင္သည္ 

ျပည္ေထာငစ္ ု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ညိွႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ တစ္ခတုည္းေသာ အေရးပါသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 

ေခ်းေငြမ်ားခြင့္ျပဳျခင္း အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေရးအရ အသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း သုိ႕မဟုတ္ “ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ 

သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း”ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႕ ေထာက္ခံ တင္ျပသည္။ (မွတ္စ ု၆) 

မတ္ွစ ု(၆)၊ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရငွ၏္ တာ၀နႏွ္င့္ လုပပ္ိငုခ္ြင့္ 

ရင္းျမစ္ - ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္၏ ဘတ္ဂ်က္ညိွႏိႈင္းလ်ာထားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္မွာ 

ဤသုေတသန နယ္ပယ္၏ အျပင္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအေပၚ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈကုိ 

ေနာက္လာမည့္ အခန္း၌ အေသးစိတ္ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

114 ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)၊ ပုဒ္မ ၂၂၉။ 

၂၃၀။ (က) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားကိ ု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တာ၀နေ္ပးအပ္ေသာ ဒုတယိ သမၼတတစ္ဥးီက ဦးေဆာင္စိစစ္၍ 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အပါအ၀င္ ျပညေ္ထာငစ္ ု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အရအသံုးေငြစာရင္း လ်ာထားခ်ကက္ို 

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင ္သို႔တင္ျပရမည။္  

        (ခ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အရအသံုးေငြစာရင္းမ်ားကိ ု ႏုိင္ငေံတာ္သမၼတက တာ၀န္ ေပးအပေ္သာ 

က်န္ဒုတယိသမၼတတစ္ဦးက ဦးေဆာင္စိစစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အရအသံုး ေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္ကိ ု

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွငသ္ို႔တင္ျပရမည။္  

        (ဂ) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွငသ္ည-္ 

 (၁) ျပည္ေထာင္စုနယေ္ျမ အသံုးစရိတမ္်ားပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး 

သို႔မဟတု္ ျပည္နယမ္်ားအတြက္ ျပညေ္ထာင္စ၏ု ဘ႑ာရန္ပံုေငြမ ွ ဘ႑ာေငြမ်ားကိ ု သင့္ေလ်ာ္သလို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ 

အထူးကိစၥတစရ္ပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေခ်းေငြ မ်ား ခြင့္ျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ျပည္ေထာငစ္ု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း 

သို႔မဟတု္ ေနာကထ္ပ ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပညေ္ထာင္စလုႊတ္ေတာ္သို႔ေထာက္ခတံင္ျပရမည။္  

 (၂) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေဆာငရ္ြကသ္င့္သည့္ကိစၥမ်ားကိ ုအႀကံဳျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (၃) ခိုင္မာေသာဘ႑ာေရးစနစ္ ျဖစေ္ပၚလာေစေရးအတြက္ ျပညေ္ထာင္စလုႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ျပ႒ာန္း၍ 

တာ၀န္ေပးအပသ္ည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာငရ္ြက္ရမည။္  

        (ဃ) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွငသ္ည ္ ျပညေ္ထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရငး္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပည္နယ္မ်ားအား 

ျပည္ေထာင္စဘု႑ာရန္ပံုေငြမ ွ ဘ႑ာေငြမ်ားကိ ု သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာျဖည့္စည္းေပးျခင္း၊ အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ 

လုိအပ္သည့္ေခ်းေငြမ်ား ထတု္ေခ်းျခင္းတို႔ပါ၀ငသ္ည့္ ျပညေ္ထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို 

ျပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပႏိုင္ေရးအတြက ္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထသံို႔ ေထာက္ခတံင္ျပရမည၊္ 

         (င) ဘ႑ာေရးေကာ္မရွငသ္ည ္လုိအပ္ပါက ဘ႑ာေရးကၽြမ္းက်ငသ္ူမ်ား၏အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္သည္။  



တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳအျဖစ ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္ေနေသာ္ျငား၊ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကအခြင့္အာဏာ လႊမ္းမိုးမႈမွာ 

အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျဖစေ္နသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႕၏ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အက်ိဳးစီးပြားကုိ ရိုးသားစြာ ကုိယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္တုိင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းေပၚ 

အေျခမျပဳေသာ ေလးလံေႏွးေကြးသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တုိ႕၏ ဘ႑ာေရး ရ/သုံး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ 

သြယ္၀ိုက္ျဖစ္စဥ္မ်ားက အေရးပါသည့္ အကန္႕အသတ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ စကားအရ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးမႈျဖစ္စဥမ္ွာ ေဒသႏၱရ စီမံကိန္းမွဦးေဆာင္သြားရမည့္အစား ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အလုံးစံု ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သမွ်မွာ “ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းသည္  

“ဘတ္ဂ်က္ အေပၚ အေျခခံၿပီး စမီံခ်က္ဆြဲ၊ အ့ဲဒီဆြဲထားတ့ဲ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း ျပည္ေထာင္စ ု ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အမွီျပဳသည့္” 

စနစ္ျဖစ္ေနသည္။115

အၿပီးသတ္ ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္မႈ အေျခခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလငး္မႈ မရွိေသာ္ျငား၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္ မ်ားကုိ ပဏာမ ေလ့လာစိစစ္ရာတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ဤဘတ္ဂ်က္မ်ားက အေရးပါေသာ လကၡဏာ ႏွစ္ရပ္ကုိ 

ကုိယ္စားျပဳေနသည္။ (၂၀၁၂-၁၃) ဘ႑ာႏွစ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားအက်ဥ္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ၄တြင ္

ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမလကၡဏာရပ္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားသုိ႕ လ်ာထားေပးသည့္ ဘ႑ာေရး 

ရင္းျမစ္ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း ျပည္ေထာင္စ ုဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အခ်ိဳးအစားေသးငယ္လြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၃-

၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စ ု ဘတ္ဂ်က္၏ ၃.၆ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ လႊေဲျပာငး္ 

ေပးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤေငြပမာဏကို အခြန္ ေကာက္ခံမႈ မျပဳရသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္း 

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေငြ အနည္းငယ္သာ ရရွိသည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ႕ ေခ်းေငြအျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားေထာက္ပံ့ ေခ်းငွားမႈ 

ျပဳျခင္းသာျဖစ္သည္ (ပံုညႊန္း ၁၀)။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႕ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား မည္သုိ႕လႊအဲပ္သည္ 

ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စ ု ဘတ္ဂ်က္မွ ၎တို႕ ရရွိသည့္ ေ၀စမုွာ သိသာစြာ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္စြမ္းမရွဘဲိ၊ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရက 

လ်ာထား သတ္မွတ္ေပးသည့္ အသုံးစရိတ္မွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။  

ပံုညႊနး္ ၁၀၊ ျပည္ေထာငစ္အုစိးုရမ ွျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီးအစိးုရမ်ားထံ ဘတ္ဂ်က္လႊေဲျပာငး္မႈ၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ။္ 

 ဒုတိယေျမာက္ ပဏာမ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တုိ႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးအေနႏွင့္ 

လုံးေပါင္းေရာ၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အဆင့္၌ပါ က်ယ္ျပန္႕စြာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။ နယ္ေျမ က်ယ္၀န္းေသာ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ဘတ္ဂ်က္ ပဏာမ ျမင့္မားမႈမွာ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခ ု မဟုတ္ေပ။ သုိ႕ေသာ္လည္း 

115 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပညန္ယ္အစိုးရအဖြဲ႕။ 
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တစ္ဦးခ်င္း ရႈေထာင့္မွ ခန္႕မနွ္းတြက္ခ်က္မႈ ျပဳရာတြင္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အရ 

သံုးစြဲမႈအဆင့္ဆင့္မွာ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၆,၀၀၀ ႏႈန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၃၇,၀၀၀ ထိကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။116 ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ပမာဏနည္းအနည္းအမ်ား ကြာျခားစြာ ျဖစ္တည္ေနမႈသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက့ဲသုိ႕ ယင္း၏ 

ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္အရ ျမင့္မားသည့္ ပမာဏ ရွိျခင္းမွတစ္ပါး၊ က်န္ပမာဏ ကြာျခားခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစရ္ွိေသာ 

ပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚလြငျ္ခင္းမရွိပါ။117 သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဤစာရင္းဇယားမ်ားသည္ ပဏာမ 

အဆင့္သာရွိၿပီး၊ မည္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမဆုိ စုစုေပါင္း ဘ႑ာေငြ၀င္ေရာက္စီးဆင္းလာမႈကုိ 

ထင္ဟပ္ႏုိင္ျခင္းမရွပိါ။ နည္းပါးလွသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အတြင္း လူဦးေရႏွင့္ အခ်ိဳးက် 

ဆန္းစစ္ထားသည့္ တစ္ဦးက် အသုံးစရိတ္ ရႈေထာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပံုညႊနး္ (၁၁)၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီး အလုိက္ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈ၊ တစဥ္းီက် ရႈေထာင့္ (က်ပ)္၊ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ။္ 

 ျပည္ေထာငစ္ု၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ဘတ္ဂ်က္အခ်ိဳးအစား ႀကီးႀကီး မားမားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ျပည္ေထာင္စ ု ဘတ္ဂ်က္တင္ျပမႈ၌ တိက်သည့္ ပမာဏကုိ သက္ေသ 

အေထာက္အထား အျဖစ္ ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳပါ။ အခန္း သုံး၌ ေဖာ္ျပခဲသ့ည့္အတုိင္း ဗဟုိမွ ေဒသႏၱရသုိ႕ တာ၀န္ပိမုိုလႊအဲပ္သည့္ 

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဌာနအခ်ိဳ႕အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ 

ပိုမုိတုိးပြားလ်က္ရွိသည္။ အမွန္မွာ ရည္ရြယ္သည့္ ေဒသတစ္ခုသုိ႕ အၿပီးသတ္အသုံးစရိတ္မ်ား လြယ္ကူစြာ ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္း 

မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ တည္ဆဲဘတ္ဂ်က္ စနစ္၏ အားနည္း ခ်က္တစ္ခုျဖစေ္နသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

အေျခခံ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တုိ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ျခားနားခ်က္အမ်ားအျပား 

ေပၚေပါက္ေနသည္ မွတစ္ပါး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႕ေရးရာ အသုံးစရိတ္မ်ား မည္သုိ႕မည္ပံု 

ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လ်က္ရွေိၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင ္ ျခင္းမရွပိါ။ ဤရလဒ္သည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အလုိက္ ယင္းတုိ႕၏ တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ အေရးပါသည့္ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။  

116 စာတမ္းျပဳစေုနခ်ိန ္ စာရင္းဇယားမ်ား ႏိႈင္းယဥွ္ေလလ့ာႏုိင္ရန ္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ ္ စာရင္းမ်ားမရရွိေသးပါ။ ဤဇယားမ်ားတြင ္ ၂၀၁၂-၁၃ 

ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဘတဂ္်ကမ္်ားပါ၀င၏္။ (ေနာကဆ္က္တြဲ ၄၌ရႈ)။ 
117 တစ္ဦးက်အသံုးစရတိ ္ ရႈေထာင့္မွ တုိင္းတာျခင္းသည ္ ေဒသႏၱရအသံုးစရိတ ္ လိုအပ္ခ်က္ကိ ု ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖ်င္းနည္းလမ္းတစ္ခသုာ 

ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ အေျခခေံဆာက္အအုံ၊ ေျမအက်ယ္အ၀န္း၊ ေ၀းလံေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ အျခားေဒသႏၱရ ဘတဂ္်ကလ္်ာထားမႈတို႕အေပၚ 

အေျခခသံည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မဟတု္ပါ။ 
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ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိအားျပဳမႈသိပ္သည္းဆေျဖေလွ်ာ့ျခင္း 

 ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ဘ႑ေရး ေျဖေလ်ာ့မႈ ပဏာမအဆင့္ကုိ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္မ်ား လ်ာထားေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ကုိယ္တိုင္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းစသည့္ ေအာက္ေျခမွ 

အထက္သုိ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ယခင္အခန္း၌ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း 

ျပည္ေထာငစ္ ု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း အေရးပါသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္လႊအဲပ္ျခင္းမ်ား ပိုမိုခြဲေ၀ေပးသည့္ 

အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ပညာေရးဌာန မ်ားက ၎တို႕အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလုိက္ အသုံးစရိတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခိုင္မာေသာ 

သတင္းအခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာက္ခႏံုိင္ျခင္း၊ မိခင္၀န္ႀကီးဌာနသုိ႕ အေသးစိတ္တိက်သည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္ျပႏုိင္ျခင္းတုိ႕ 

ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႕ဆိုသည့္တိုင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ခြင့္ျပဳမႈအေပၚ ေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၌ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မရွိလွေသးေပ(ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား၌ ၀န္ထမ္းအင္အား 

တိုးျမွင့္ခန္႕ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ ရံုးအသုံး အေဆာင္မ်ား ဘတ္ဂ်က္၌မပါရွိျခင္း)။118 ဤေနရာ၌ သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ 

ပဏာမ ေျဖေလ်ာ့ေရး ျဖစစ္ဥသ္ည္ ေဒသႏၱရ ဌာနမ်ာထံသုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈမ်ား 

ပိုမိုလႊအဲပ္ေပးေသာ္လည္း၊ ဤျဖစစ္ဥ္က အဆုိပါဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အစိုးရ သုိ႕မဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚ 

တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာငၾ္ကဥ္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ဆငး္ရမဲြဲေတမႈ ေလွ်ာခ့်ေရး ရပံံုေငြ 

 ေဒသႏၱရ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အဓိကဖန္တီးမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္မွာ 

ဆင္းရ ဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြဟု သိရွိၾကေသာ အေထြအေထြအသုံးျပဳရန ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပ့ံျဖစ္သည္။ ဤရံပံုေငြသည္ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ယင္းတုိ႕ျဖည့္ဆည္းလုိသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈအစီအစဥ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 

ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုမွ အစျပဳေသာ ရံပံုေငြျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ က႑အသီးသီးသုိ႕ 

လႊေဲျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ၊ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ျပည္ေထာငစ္ုအစိုးရထံ အရင္းအျမစ္မ်ားလႊေဲျပာင္း၍ ယင္းမွတစ္ဆင့္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္မ်ားသုိ႕ ခြဲေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ေထာက္ပံ့သည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္သန္းသုံုးေထာင္ရရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မွတစ္ပါး 

က်န္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီသုိ႕ က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္စီ ေထာက္ပံ့ခဲျ့ခင္းျဖစသ္ည္။119 ဤပမာဏသည္ 

ကန္႕သတ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလ်င္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ 

ပမာဏျဖစ္ၿပီး၊ ကယား ျပည္နယ္(ျပည္နယ္မ်ားတြင ္ ပမာဏ အနည္းဆံုး ဘတ္ဂ်က္) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ (အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ သုံးဆ ရရွိျခင္း) တို႕မွ လြဲ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ျပည္နယ္ သို႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္အသီးသီး၏ 

၅ရာခိုငႏ္ႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္း ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးနီးပါးသုိ႕ တူညီသည့္ ေထာက္ပံ့မႈ 

ျပဳသည့္အတြက္ တစ္ဦးက်ရရွိသည့္ ပမာဏကုိ တြက္ခ်က္သည့္ အခါ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာေပၚေပါက္လာသည္။ ခ်င္းႏွင့္ 

ကယားျပည္နယ္ကုိ ခ်န္လွပ္၍ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တစ္ဦးက်ရရွိသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမွာ ၁၄၃က်ပ္မ ွ

၆၇၅က်ပ္အထိ အခ်ိဳးအစားကြာဟေနသည္ကုိ အ့ံၾသဖြယ္ေတြ႕ ရသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲၿ့ပီး 

“ဗဟုိအစိုးရဟာ ခုခ်ိန္ထိ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္ လ်ာထားတာမဟုတ္ပ ဲ ေ၀စုတူခြဲေပးေနတာဟာ အစဥ္လာေဟာင္းအတုိင္း 

ရႈျမငေ္နတာေပါ့”ဟုဆိုခဲ့သည္။120

118 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တိုင္းပညာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး။ 
119 ခ်င္းျပည္နယ္အတြက ္ အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့မႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခ်င္းျပညန္ယ ္ ခရီးစဥ္အၿပီး ေပၚထြကလ္ာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 

ေ၀းလံေခါင္ပါးသည့္ ေဒသျဖစသ္ည့္အတြက္ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ တကၠသိလုက္ဲသ့ို႕ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား မရွိ၍ျဖစသ္ည္။ 

အုပ္စလုိကု္ရညည္ႊန္း ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ခ်င္းျပည္နယ ္ဌာနဆိုငရ္ာမ်ား။ 
120 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယ ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္။ 



ပံုညႊနး္ (၁၂) တစဥ္းီခ်ငး္အလုိက္ ဆငး္ရမဲြဲေတမႈ ေလွ်ာခ့်ေရး ရပံံုေငြႏွင့္ေဒသအလိုက္ ဆငး္ရမဲြဲေတမႈ ရာခိငုႏ္ႈနး္၊ ၂၀၁၀-၁၁ခႏွုစ။္ 

 ဤရံပံုေငြသည္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနဘတ္ဂ်က္မွ ထုတ္ယူရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စီမံခန႕္ခြဲမႈကုိ ေဒသခံ ေထြ/အုပ္ ဦးစီးဌာနက 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပႆနာတစ္ရပမ္ွာ 

(ျပည္နယ္ငယ္တစခ္ု၌) ေထြ/အုပ္ ဦးစီးဌာနသည္ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ တိုင္ပင္ျခင္းမရွဘဲိ ရံပံုေငြေတာင္းခံမည့္ 

ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ အလြယ္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လက္က်န္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္ခ်န္မႈ 

ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးရာ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးက အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့သည္။121

 အျခားေဒသ တစ္ခုတြင္ ေထြ/အုပ္ ဦးစီးဌာနက ရံပံုေငြကုိ စီမံခန္႕ခြဲသည္ ဆိုေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒသႏၱရ အစိုးရ 

အဖြဲ႕အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္ျပဳလုပ္၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား 

အတည္ ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရွိဘဲ ရံပံုေငြမ်ားကုိ ခြဲေ၀ခဲ့သည္။122 မည္သုိ႕ဆိုေစ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးထဲမွ 

အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ ရရွိလာသည့္ ရံပံုေငြ မည္သုိ႕အေျခခံမႈ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္အလုိက္ က႑ာသစ္တစ္ရပ္စီကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစၿ္ပီး ပထမႏွစ္တြင္ 

ပညာေရး က႑၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင ္ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ အေျခခ ံ

အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး က႑ဟု သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဤက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရံပံုေငြ ခြဲေ၀ရာတြင ္

တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထံ တူညီသည့္ ေ၀စုအျဖစ ္အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲေ၀ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

 ဤ “အညီအမွ် ေ၀စုခြဲျခင္း” အေျခခံမႈကုိ မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း 

ရံပံုေငြ ခြဲေ၀ရာတြင ္ သုံးစြဲေနၾက မူတစ္ရပ္ျဖစ္ပံုရပါသည္။123 ဤအေလ့အထသည္ ေဒသအလုိက္ ၿမိဳ႕နယ္ အက်ယ္အ၀န္း၊ 

လူဦးေရ၊ အသုံးစရိတ္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသအလုိက္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳသည့္အတြက္ 

အထိေရာက္ဆုံး ခြဲေ၀မႈအျဖစ္ ေရာက္ရွိရန ္အလွမ္းကြာဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ကမာၻတစ္၀န္း ပိုမုိပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ 

အေျချပဳစည္းမ်ဥ္းကို အေျခခံေသာ ရံပံုေငြခြဲေ၀ျခင္းမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္လာျခင္း မရွိသည့္ နည္းတူ ႏိုင္ငံေရးအရ 

လက္ခံႏုိင္ဖြယ္အေျခခံအခ်ိဳ႕ေပၚ မူတည္၍ ခြဲေ၀မႈမ်ိဳးကုိ မၾကာခဏေတြ႕ရေလ့ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုစံအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

ေဒသႏၱရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ရာ၌ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္စြမ္း ႏွင့္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်သည့္ စည္းမ်ဥ္း အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစေ္ပၚရန္ 

လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 

121 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယ ္ဘ႑ာေရးရာ၀န္ႀကီး။ 
122 အုပ္စုလိကု ္ ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား။ ျပညန္ယ္တစ္ခတုြငသ္ာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပက္ ယင္း၏ 

အစိုးရအဖြဲ႕မသေိစဘ ဲရန္ပံုေငြခြဲေ၀မႈျပဳခဲ့သည။္ 
123 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ျပညန္ယ ္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေရးရာ၊ စီမံေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား။ 
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးဆိုငရ္ာအခြနမ္်ား 

အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈမ်ား အကန္႕အသတ္ႏွင့္ တည္ရွိေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရ မ်ားသည္ ဇယား ၅ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၃)တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခြန္အခမ်ားကုိ ေကာက္ခံခြင့္ရရွိပါသည္။ 

ဤအခြန္အခ မ်ားတြင္ ေျမယာခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းသုံး ယာဥ္မ်ားဆုိင္ရာ စီးၾကပ္ခြန္၊ ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာမဟုတ္သည့္ 

အျခား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏွင့္ ဆားခြန္မ်ားပါ၀င္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ ေကာက္ခံသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား၊ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားရေငြမ်ား၊ တရားရံုးကခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငြမ်ား၊ 

ျဖတ္သန္းခမ်ား၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးပိုင ္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရေငြႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ယင္းပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိေသာ 

အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ သို႕မဟုုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္က တာ၀နခ္ံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

အစုိးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs)ပါ၀င္သည္။ ဤေနရာတြင္ အခြန္အခအားလုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ 

အခြန္အမ်ားစုမွာ ေထြ/အုပ္ဦးစီဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္က ေကာက္ခသံည္ကုိ ထပ္မံေတြ႕ရွရိသည္ (ေျမယာခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ 

ႏွစ္မ်ိဳးကုိ သာဓကအျဖစ္ေတြ႕ႏုိင္သည္)။124 ေျမယာခြန္ႏႈန္ထားသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား နိမ့္က်လ်က္ရွိရာ (တစ္ဧကလွ်င ္

ငါးက်ပ္ႏႈန္း)မွ ယခုအခါ တုိးျမွင့္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဤအခြန္ကုိ 

ေကာက္ခံၿပီး ေကာက္ခံခအျဖစ ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကုိယူကာ က်န္အခြန္ ေငြအားလုံးကုိ ေထြ/အုပ္ဦးစီဌာနသုိ႕ ေပးသြင္းရသည္။125

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ ပမာဏ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ 

အခြန္အခမ်ားမွာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ေရးပါသည့္ အခ်ိဳးအစား တစ္ရပ္အျဖစ ္ ပ်မ္းမွ် ၅၈ရာခိုငႏ္ႈန္းအထိ ပါ၀င္ေနသည္။126

ခ်င္းျပည္နယ္က့ဲသုိ႕ ေသးငယ္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ဤအခြနအ္ခမ်ားက ဘတ္ဂ်က္၏ 

၂၅ရာခိငု္ႏႈန္းသာရွိၿပီး၊ ထိုသုိ႕ ဘ႑ာေငြရရွိႏုိင္စြမ္း အားေပ်ာ့သည့္အတြက္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြမွ 

အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့မႈ ျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ဆုိေစ ဤဇယား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ 

အခြန္အခေကာက္ခံရရွမိႈတုိ႕အၾကား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ေႏြးေကြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ထုိက္သင့္သည့္ 

ထိန္းေက်ာင္းမႈ အမွန္တကယ္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ သည္ လက္ရွိေပၚထြန္းေနေသာ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ အားသာခ်က္ တစ္ရပျ္ဖစၿ္ပီး၊ အနာဂတ္ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး စာရင္း အခြင့္ အာဏာအတြက္ 

အလားအလာေကာင္းသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အုပ္ျမစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။  

ပံုညႊနး္ ၁၃၊ အခြန၊္ အခမ်ားႏွင့္ ႏိုငင္ပံိငုစ္းီပြားေရးလုပင္နး္မ်ားမ ွ ရရွသိည့္ ၀ငေ္ငြႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးဆိုငရ္ာ 

ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈ၊ ၂၀၁၂-၁၃ဘ႑ာႏွစ ္

124 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္အရာရွ။ိ 
125 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ခရိုင ္ေထြ/အုပ ္အရာရွ။ိ 
126 ၂၀၁၂-၁၃ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကးီ ဘ႑ာေငြ အရ/အသံုးဥပေဒ 
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 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနသည့္ အေရးပါမႈ တစ္ရပ္မာွ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္း 

ေဒသအသီးသီးတြင္ ရင္းျမစ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသုိ႕ ထည့္၀င္သည့္ 

အခြန္အခတုိ႕၏ ၆၅ရာခိုငႏ္ႈန္းမွာ အစိုးရပိုငစ္ီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs)မွ ရလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္း၏ ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 

ျပည္သူ႕ေရးရာလုပ္ငန္းဌာနမ်ားမ ွ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ အခမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ 

“အျခား၀င္ေငြမ်ား”မွာ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားထက္ ပိုမုိအေရးပါၿပီး၊ စုစုေပါင္း အခြန္အခရေငြ၏ ၂၇ရာခိငု္ႏႈန္း ရွိကာ 

စည္းၾကပ္ခြန္အေနႏွင့္ ၈ရာခိုငႏ္ႈန္း သာပါ၀င္သည္။127 ဤအခႏွင့္ စည္းၾကပ္ခြနမ္်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးမ ွ

ေကာက္ခံမႈမ်ားသည္ ပမာဏ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ ပုဂၢလိက ၀င္ေငြခြနႏွ္င့္ အျခားအခမ်ား မည္မွ်ပါ၀င္ေနသည္ကုိ 

ထပ္မံသုံးသပ္ေလ့လာရန္လုိအပ္ပါေသးသည္။ ဤစာတမ္းေရးသားေနစဥ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕က 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ရသည့္ အခြန္ (ယာဥ္တန္ဖိုး၏ ၂၅ရာခိငု္ႏႈန္း)သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္ဝင္ေငြ 

ရရွိမႈအတြက္ အဓိက ရင္းျမစ္ျဖစ္လာေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စည္းၾကပ္လ်က္ရွိေသာ အခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္စနစ္မ်ား 

ပုံမွန္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသအႏံွ႕ေတြ႕ရိွရသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲရသည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ေဒသႏၱရအဆင့္ 

အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ေကာက္ခံသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အမ်ားသိရိွေအာင္ေၾကညာေလ့မရိွဘဲ ေကာက္ခံသည့္ အာဏာပိုင္၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္းမွလည္း အသားက်ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ စည္ပင္သာယာ ေရးအခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြန္တို႕ကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုတြင ္ ထင္ရွားသည့္ 

ဥပမာအျဖစ္ျပၾကသည္။128 တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေရးရာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ဤသုိ႕ေျပာခဲ့သည္။  

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မွာ တိက်တ့ဲ အခြန္ႏႈန္းထားမရွိပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ေပးႏိုင္ေလာက္တ့ဲ အတုိင္းအတာအတုိင္း 

စည္းၾကပ ္လိုုက္တာပ။ဲ  ဆင္းရတဲယ္ဆိုရင္ေတာ ့သူတုိ႕ ဘယ္အခြန္ေပးႏိုင္မွာလဲ။ စာရင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ႏုိင္တ့ဲ 

ဌာနဆုိင္ရာ ေတြ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမာွရွိၿပီး၊ အ့ဲဒီဌာနဝန္ထမ္းေတြက ကြ်န္ေတာ့္တုိ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္မွာပါ။ ဒီေတာ့ 

ျပည္သူေတြအေနန႕ဲ သူတုိ႕ ထမ္းေဆာင္ရတ့ဲ အခြန္စည္းၾကပေ္ငြကုိ မေက်နပ္ရင ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဆီကို လာေျပာႏိုင္ 

ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း တစ္ေယာက္မွ ေစာဒကတက္တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။"129

လက္ရိွအခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခမံႈ၏ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ စြမ္းရည္တုိ႕ကုိ အေသးစိတ္သရုပ္ခြဲ 

ေဖာ္ျပရနမ္ွာ ဤစာတမ္းမူေဘာင္၏ ျပင္ပတြင္ရိွေနေသာ္ျငား၊ အခြန္စီမံခန္႕ခြဲမႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား 

အတြက္ အားနည္းခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ ္တည္ရွိေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းျမင္သာပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ေရးျဖစစ္ဥ ္ကုိဆနး္စစအ္ကဲျဖတ္ၾကည့္ျခငး္ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥ္ကုိ မ႑ိဳင္ေလးရပ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိသည္။130 ပထမမ႑ိဳင္မွာ 

အသုံးစရိတ္လ်ာထားရာတြင္ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားထံ မည္သည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ တာဝန္ယူမႈေပးအပ္ျခင္း၊ 

ဤတာဝန္ယူမႈ မ်ားကုိ မည္သုိ႕ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ထင္ဟပ္ျခင္းရိွမရိွ သုံးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဇယား ၂အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း ဤအခ်က္မွာ 

ေဝဝါးလ်က္ရိွၿပီး မူဝါဒ အနည္းငယ္ သုိ႕မဟုတ္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ ဤဇယားပါတာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မရိွျခင္း တုိ႕ကုိ ေတြ႕ရိွရသည္။ ဤလ်ာထားမႈကုိ ခြဲေဝရာ၌လည္း ဗဟုိအေနႏွင့္ ေဒသႏၱရတုိ႕ကုိ 

ပုုိမုိေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္ ဆုိေသာ္ျငား ဤအေျခခံမူႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ 

ေဒသဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ုိးရိွ ေၾကာင္း သိရိွခံစားႏုိင္ရန္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွလွေသးပါ။131

သိသာထင္ရွားသည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ တာဝန္ခံမႈမ်ားအစား က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးက့ဲသုိ႕ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရိွသည့္ 

က႑အခ်ိဳ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ထြန္းေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ 

127 ျပည္နယႏွ္င့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြ အရ/အသံုးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂-၁၃ဘ႑ာႏွစ္။ 
128 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ပုဂၢလကိ လုပ္ငန္းရငွ္မ်ား၊ စက္မႈကုနသ္ညအ္သင္း။ 
129 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးရာ ၀န္ႀကီး။ 
130 ဥပမာအျဖစ ္UNDP (2005)၌ရႈ။ 
131 ဗဟိႏွုင့္ ေဒသႏၱရ၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေဆြးေႏြးခ်ကက္ိ ုOates(1972)၌ရႈ။ 



ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ လ်ာထားသည့္ ပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါး၍ 

ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပင ္ မျပည့္ေပ။ (ျပည္ေထာင္စ ု ဘတ္ဂ်က္၏ ၃.၆ရာခိုငႏ္ႈန္းကုိသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အတြက္ 

လ်ာထားၿပီး ေဒသအလုိက္ထပ္မံ ေတာင္းခံသည့္ အသုံးစရိတ္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။) 

ဒုတိယ မ႑ိဳင္မွာ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ကူပံႏ့ိုင္ရန္အလုိ႕ငွာ 

အခြန္အခမ်ား လ်ာထားမႈႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။  ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသအလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး အေျခချံဖစေ္သာ ေဒသအလုိက္ေကာက္ခံသည့္ အခမ်ားႏွင့္ ေျမယာခြန္တုိ႕ကုိ 

ေရြးခ်ယ္ေလ့လာႏုိင္သည္။  ထပ္မံေဖာ္ျပရေသာ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ကနဦးျဖစ္စဥ္၌ ေဒသႏၱရ အခြန္အချမွင့္တင္ 

ေကာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၱရ ဘတ္ဂ်က္တုိ႕၏ အခ်ိဳးအဆႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈ သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အထက္ကခ်မွတ္သည့္ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ အခြန္ေကာက္ခံ

ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႕တုိင္ ဤပုံစံအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည့္ အေထာက္အထားအခ်ိဳ႕ေတြ႕ရဆဲျဖစ္သည္။132

အနာဂတ္တြင္ ဘ႑ာေရးအခြင့္အာဏာမ်ား ပိုမိုျမွင့္တင္ရာ၌ အသံုးစရိတ္ ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္  ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ အခြန္အခေကာက္ခံမႈ စနစ္ကို ပံ့ပုိးျခင္း ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုလံုး က စိန္ေခၚမႈအျဖစ ္တည္ရွိေနပါသည္။ 

ေဒသႏၱရအစိုးရအနည္းငယ္ကသာ ၄င္းတို႔ေဒသတြင္း ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ရည္တည္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး ဗဟိုအစိုးရထံမွ ျဖည့္ဆည္းလႊေဲျပာင္းမႈကို ရယူသည့္ ပံုသ႑ာန္သည္ ေဒသႏၱရဘ႑ာေရးစနစ္အတြက္ 

တတိယေျမာက္မ႑ိဳင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရၾကား ဘ႑ာေငြ 

ရ/သံုးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရာယွက္ပံုသ႑ာန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေနသည္။ အဓိက ျပည္သူ႔ေရးရာ

အသံုးစရိတ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္းဟု အနည္းဆံုးထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပထားေသာ) မွာ ေဒသႏၱရအဆင့္ႏွင့္ 

အလွမ္းကြာဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက သာ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ 

အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို ပဏာမ အဆင့္ေျဖေလ်ာ့သည့္အေနႏွင့္ ေဒသႏၱရျပည္သူ႔ေရးရာ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလ်က္ရိွသည္ (ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဒသႏၱရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား)။ ဒတိုယအေနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသေျပာင္းလဲသည္ ဆိုေသာ္လည္း ပမာဏေသးငယ္ကာ လက္ရိွစနစ္အရ 

ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္၌ ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ က႑မ်ားစြာအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက 

က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆံုးျဖတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ဌာနစုံေပါင္းစပ္လႊအဲပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးရံပုံေငြက့ဲသို႔ ပုံစံမ်ဳိးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြ ရ/သံုး အခြင့္အာဏာအတြက္ အေရး ပါသည့္ 

ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပမာဏနည္းပါးျခင္း၊ ရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ားမရွိျခင္း၊ 

ျပန္လည္အစီရငခ္ံမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တာဝန္ယူမႈ လမ္းညႊန္မ်ားမရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ျခံဳငုံသံုးသပ္ရလွ်င္ ကမာၻ႕ဘဏ္က 

ေဖာ္ျပခဲ ့ သည့္အတုိင္း “ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္သုိ႕ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စည္းမ်ဥ္းအေျခခံေရာ၊ ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈပါ ႏွစ္ခုလုံး ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း”ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။133

 ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ေဒသႏၱရ ေခ်းယူမႈမ်ားကုိ ေလ့လာမည္။ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လက္ရွိ ေၾကြးတင္မႈမွာ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစၿ္ပီး 

ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား 

ေငြေခ်း ယူရန္ စိတ္ပါလက္ပါမရွိလွေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရထံ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပႏုိ္င္စြမ္းလည္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲၾ့ကသည္။134

ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင ္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားပါရွိသည္မွာလည္း 

ကြဲကြဲျပားျပား မရွိလွပါ။ ဤသုိ႕ကာလတုိအတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ္ျငား ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေၾကြးၿမ ီ ၀နထု္တ္ ၀န္ပိုးမွာ ေစစ့ပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသုေတသန ျပဳရန္လိုအပ္သက့ဲသို႕၊ ရင္ဆုိင္ရမည့္ 

အေျခအေနမ်ားကုိ စိန္ေခၚႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ  အရည္အေသြးမ်ားကုိလည္း ပိုမိုျဖန္႕က်က္ တုိးျမွင့္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။  

132 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးရာ ၀န္ႀကီး။ 
133 World Bank (2013):8.၌ရႈ။ 
134 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယဘ္႑ာေရးရာ၀န္ႀကီး။ 



ဤဘ႑ာေရး စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ကနဦးအဖြင့္ 

အဆင့္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပလုိသည္။ ဤသုေတသနက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားတြင္ 

သုေတသနျပဳေနခ်ိန္အတြင္း ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းပင္ 

မျပည့္ေသးပါ။ တြက္ဆထားသည့္အတုိင္း ေဒသအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ပိုမိုထင္ရွားစြာ 

ျမင္သာလာမည္ ျဖစ္သက့ဲသုိ႕ ေနာင္လာမည့္ သုေတသန တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ အသြင္ကူးျပာင္းမႈ နက္နသဲည္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ၾကံဳ လာမည့္ အသြင္သစ္ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ 

ကြဲကြဲျပားျပားေဖာ္ျပႏိုင္ရန ္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။ 



အခနး္-ငါး၊ ႏုိငင္ေံရး မ်ကႏွ္ာစာ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္နယ္ အဆင့္၏ ေအာက္ေျခထိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမး္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ 

အခြင့္အာဏာတုိ႕ကုိ လႊေဲျပာင္းေပးရနမ္်ားအက်ံဳး၀င္ၿပီး တနည္းအားျဖင့္လည္း ၄င္းသည္ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ 

လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုျခင္းဆုိငရ္ာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ မ်က္ႏွာစာပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤျဖစစ္ဥ္သည္ ေဒသခံအစုိးရအေနႏွင့္ တာ၀န္ခႏုိံင္စြမ္း သုိ႕မဟုတ္ အရင္းအျမစ ္ မ်ားကုိ ျပည့္၀စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း 

(နီးကပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအပါအ၀င္)၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 

ရွာေဖြညႊနျ္ပႏုိင္စြမ္း၊ ယင္းတုိ႕ကုိ မည္သုိ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းတို႕ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အရ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥတ္ြင္ အလားတူအေရးပါသည့္ ေမးခြန္းတစ္ရပမ္ွာ ေဒသခံအစိုးရအေနႏွင့္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအတြက္ မည္သူ႕ကုိ တာ၀န္ခံေစမည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံမဆဲႏၵရငွ္လူထု၏ တင္ေျမွာက္မႈအရ 

ေဒသႏၱရအစိုးရျဖစ္ထြန္းလာခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေပၚထြန္းလာမည္ျဖစေ္ပသည္။ 

 ဤအခန္းတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ 

စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္းႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ 

ဦးေဆာင္မႈကုိ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ 

ေဒသႏၱရ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအျဖစ ္ ခြဲေ၀ထားသည္။ ဤစနစ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါလီမန္စနစ္ျဖစၿ္ပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ 

အစုိးရကုိ လႊတ္ေတာ္က ေရြးထုတ္ထားသည္ဆုိေသာ္ျငား ခန႕္အပ္သည့္ ကိစၥအ၀၀ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကသာ 

လႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ တာ၀န္ခံရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိ 

သြယ္၀ိုက္တာ၀န္ခံရသည္။135

၀နႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ား 

 ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိငု္းတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခရံၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လ 

၃၀ရက္ေန႔တြင ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာ၀နေ္ပးအပ္ခဲသ့ည္ကုိ ျခြင္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ 

တင္ျပလုိသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ဦးအနက္ ၁၀ဦးမွာ ယခင္တပ္မေတာ္အရာရွိ ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးမာွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ တာ၀နထ္မ္းေဆာင္ဆဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး (ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းသူ)မ ွ တစ္ပါး 

က်န္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံးသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုငၿ္ဖိဳး 

ဥကၠဌ) အလုိက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထဲမွ အနည္းဆုံး ေလးဦးသည္ ၂၀၁၀ခႏွုစ္ ဗဟုိႏွင့္ 

ေဒသႏၱရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး 

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအေထာက္အထားအရ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ေရြးခ်ယ္မႈမွာ ယခင္အစိုးရ၏ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္အေပၚ 

သစၥာခံမ်ားကုိသာ အထူးတာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚလြင္လာသည္။ 

 ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင ္ တစ္စိတ္တစ္ပိငု္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေဒသအလုိက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာွက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ ္ ခိုင္မာေစရန ္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ရသည္။ 

မည္သုိ႕ ဆိုေစ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အေထာက္ အထားမ်ားအရ ျဖစ္ေစ ဗဟုိကေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္အရျဖစ္ေစ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ေဒသခံပါတီမ်ားကုိ 

ဦးေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္  ဖြင့္ေပးျခင္းထက္ ျပည္ခိငု္ၿဖိဳး၏ ႀကီးစိုးမႈကုိသာ ပိုမုိအားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ အနာဂတ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား မည္သုိ႕ ျဖစ္ေစကာမ ူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအေနႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္မႈကုိ 

အျခားပါတီ၀င ္ တစ္ဦးဦးကုိ ခန္႕ထားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွပိါ။ ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈမွာ 

135 တိုင္းေဒသႀကီး/ျပညန္ယ ္အစိုးရဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ-၁၂။ 



ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကုိ မည္သည့္ပါတီက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္ ဆုိေသာ အခ်က္ေပၚတြင ္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား 

မွီတည္ေနပါသည္။ 

ဇယား (၈) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီး၀နႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ား၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥး္ 

State/Region Name Party Start End Background

Kachin La John Ngan
Hsai

USDP Mar 2011 Present Businessman

Kayah Khin Maung Oo
(or) BuYal

USDP Mar 2011 Present N/A

Kayin Zaw Min Active
Military

Mar 2011 Present Brig. Gen.; Chairman, Kayin SPDC

Chin Hong Ngai USDP Mar 2011 Present Brig. Gen.; Chairman, Chin SPDC

Mon Ohn Myint USDP Mar 2011 Present Brig. Gen.; Union Minister of Mining

Rakhine Hla Maung Tin USDP Mar 2011 Present Retired Colonel

Shan Aung Myat USDP Mar 2011 Present Light Infantry Division 66

Sagaing Tha Aye USDP Mar 2011 Present Lt. Gen; Member, SPDC

Magway Phone Maw Swe USDP Mar 2011 Present Brig. Gen.; Chairman, Magway
SPDC

Mandalay Ye Myint USDP Mar 2011 Present Lt. Gen.; Chief, Military Security
Affairs

Bago Nyan Win USDP Mar 2011 Present Col.; Minister of Foreign Affairs

Tanintharyi I Khin Zaw USDP Mar 2011 Jan. 2012 Lt. Gen.; Commander No.6 Bureau
of Special Operations

Tanintharyi II Myat Ko USDP Jan 2012 Present State Minister of Finance and
Revenue

Yangon Myat Shwe USDP Mar 2011 Present Lt. Gen.; Commander No.5 Bureau
of Special Operations

Ayeyarwady Thein Aung USDP Mar 2011 Present Brig. Gen.; Minister of Forestry

 ေလ့လာမႈျပဳခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ေဲသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႕အပ္မႈျဖစစ္ဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ျခြင္းခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၌ ေတြ႕ရွခိဲ့သည္။ ျမနမ္ာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႕ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥစ္တင္ေနၿပ ီ ဆုိေသာ္ျငား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ပထမျခြင္းခ်က္အျဖစ ္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသူမဟုတ္သည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးကုိ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႕အပ္ခဲျ့ခင္းျဖစသ္ည္။ လူေတြ႕ ေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ ္ လ်ာထားသူမွာ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ အဆိုျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ 136 ထုိသုိ႕ပါတီ ကုိယ္စားျပဳမႈအစား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ 

ယခင္ ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ ဥကၠဌ၊ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သား 

ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းကုိ အဆုိျပဳခဲ့ သည္။ 

 ဤျခြင္းခ်က္၌ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေၾကာင္း ယုတိၱ ႏွစ္ရပ္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဗဟုိအစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 

ေလ်ာ္ညီမႈမရွိခဲ့လ်င ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန႕္အပ္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန ္ မလုိဆိုသည့္ 

အခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္ျခငး္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ကိစၥ၌ ေပၚလြင္လာသည့္ အေၾကာင္းမွာ 

ဗဟုိအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပြတ္တုိက္မႈ ႀကီးမားစြာေပၚေပါက္ႏိုငသ္ည့္ ေဒသတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ 

အညီ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အကန္႕အသတ္ႏွင့္သာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 

ကရင္ျပည္နယ္ရွ ိ အတုိက္အခံပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ႀကီးမားေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားစြာ တည္ရွိေနသည့္ 

အခ်က္က တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ဆက္လက္လုိအပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။137 မည္သုိ႕ဆိုေစ 

ကရင္ျပည္နယ္က့ဲသုိ႕ သုိ႕မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍ လုံျခံဳေရးလုိအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ တစ္ခ်ိန္က အရာရွိမ်ားအျဖစ ္မ ွ

ပင္စင္ယူခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ခံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကသာ ပံုမွနတ္ာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤေနရာ၌ တူညီေသာ 

136 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတ ီကိယု္စားလယွ္၊ ကရင္ျပည္နယ။္ 
137 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတ ီကိယု္စားလယွ္၊ ကရင္ျပည္နယ။္ 



အေျခအေနမ်ားစြာတြင ္ စစ္တပ္၏ အေနအထားမွာ တစ္သမတ္တည္း မရွိဘဲ၊ ယုံၾကည္ႏိုငမ္ႈ အေပၚ အေျချပဳ၍ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႕ထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလုိျခင္း ျဖစ္သည္။  

 ဒုတိယေျမာက္ ျခြင္းခ်က္အျဖစ ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ 

လစ္လပ္သြားသည့္ ေနရာ အစားထိုးေရြးခ်ယ္ျခင္း ပံုစံကုိ ေဖာ္ျပလိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ႏွစ္ 

ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္၏ အနားယူမႈကုိ လက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ယင္းေနရာတြင ္ ယခင ္ တိုငး္ေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ 

အခြန္၀န္ႀကီး ဦးျမတ္ကုိအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 

အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္ နယ္ဘက္အႀကီးအကဲတစ္ဦးကုိ ပထမဦးဆုံးထုတ္ပယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ 

ျပည္သူမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (ယခင ္ မႏၱေလးတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး) သည္ ဆန္ျဖန႕္ျဖဴးေရး 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပဳခဲ့၍ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ 

အစီရင္ခံတငျ္ပရာမ ွထုတ္ပယ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။138 ဤျပႆနာက ဖြဲ႕စည္းပံု အခင္းအက်င္းသစ္၏ တာ၀န္ခႏုိံင္စြမ္း 

ေပၚေပါက္မႈ အလားအလာႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

တာ၀န္ခံႏုိင္စြမ္းရွရိမည္ ျဖစ္ေၾကာငး္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။139

 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ရာထူးအလုိက္ ေလ်ာ္ညီစြာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားမွာ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားစြာေပၚလႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ားကုိ အမည္စာရင္းတင္သြငး္ရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္အရ ၀န္ႀကီးဌာန 

အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ခ်ထား ရသည္။140 အခန္းေလးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ဘ႑ာေရးရာတြင ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္၏ ေဒသႏၱရအဆင့္ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ကာ၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ 

လ်ာထားမႈတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ေနာက္ဆုံးပံုေဖာ္သူလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မ ွ တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 

အတည္ျပဳ ျပဌာန္း လက္မွတ္ေရးထုိး ရသည့္ အခြင့္အာဏာလည္း ရရွိထားသည္။  

 ဤျဖစစ္ဥ္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္မာွ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင ္ရည္ရြယ္ထားသည့္ အစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းထားရွိၿပီး၊ 

အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးရာတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အေလ်ာ့အတင္းကုိ 

အေျခအေနေပၚ မူတည္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ “ႏွစ္လမ္းသြား” စနစ္အရ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ႏွင့္ အညီ 

အခြင့္အာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိငု္ခြင့္တုိ႕ ေပၚထြန္းရန္ အကန္႕အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္က့ဲသုိ႕ ဗဟုိအစိုးရအေပၚ 

မူ၀ါဒေရးရာ စိန္ေခၚမႈ ရွိေနဆဲဟု ယူဆသည့္ ေဒသမ်ား၌ ဤကန္႕သတ္ခ်က္က ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈကုိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အဓိကေထာက္ျပၾကၿပီး၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမ ွ

လက္ရွိတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက “တုိင္းရင္းသားေတြ ျပင္ဆင္ခ်င္တာ အ့ဲဒီအခ်က္ပ။ဲ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သမၼတကုိ 

ေရြးခ်ယ္သလုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ လည္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြက ေရြးၿပီးမ ွ သမၼတက 

အတည္ျပဳသင့္တာေပါ့”141 ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။  

 မည္သုိ႕ျဖစေ္စ ယင္းတို႕အား ေရြးခ်ယ္မႈ အေပၚ ဗဟုိ၏ လႊမ္းမိုးမႈရွေိနသည့္တုိင ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ အေရးပါသည့္ 

အခြင့္အာဏာမ်ား ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ဆဲ ျဖစၿ္ပီး၊ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း ေဒသႏၱရ 

အကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ ျပည္ေထာင္စ ု အစုိးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တက္ၾကြေသာ ရပ္တည္သူမ်ားအျဖစ္တည္ရွိ 

ေနပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ဤသုိ႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စ ု စနစ္န႕ဲ ဖြဲ႕စည္းထားတာလုိ႕ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရ႕ဲ အခန္းက႑က 

မူ၀ါဒေရးရာေတြ အေပၚမွာ ျဖစ္သင့္တာေပါ့။ အခုဆိုရင္ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း သူ႕အက်ိဳးသူသယ္ပိုးဖို႔ 

အစိုးရေတြရွိေနၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပမာျပရရင ္ သူတို႕ဟာ အလွဴ႕ရွင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သူတုိ႕ ကုိယ္တိုင္တြဲၿပီး 

138  “လာဘ္ေပးလာဘယ္မူႈေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပထ္တု္ပယ္ခရံျခင္း”၊ လြတလ္ပေ္သာ အာရွအသ ံ (၂၇ ႏို၀ငဘ္ာ ၂၀၁၁)။ http://www.rfa.org

[accessed 2 August 2013].
139 တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ ္အစိုးရဥပေဒ (နယက အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀)ပုဒ္မ ၅၃(က) 
140 တိုင္းေဒသႀကီး/ျပညန္ယ ္အစိုးရဥပေဒ (နယကအမနိ္႕ ၁၆/၂၀၁၀) ပုဒ္မ ၈(ဆ)၊ ၁၀(ခ)  
141 စိုးသန္းလင္း၊ “တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အခြင့္အာဏာမ်ား ပိုမိေုတာင္းဆုိ”၊ Myanmar Times (27 May 2013) 



ေဆာင္ရြက္သင့္တာေပါ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ကုိယ္တိုင္က ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ တြန္းအားေပးေနတာပ။ဲ ဒါေပမယ့္ 

ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုိယ္တိုင္က ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ထဲ ရွိေနဆဲပါ။”142

တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိးုရအဖြဲ႕၀င ္၀နႀ္ကီးမ်ား 

အခန္း ႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င ္ နယ္ဖက္ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက တာ၀န္ေပးသည္။ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပေ္ရးရာ၀န္ႀကီးကုိ တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္ စာရင္းတင္သြင္းၿပီး၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္း 

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရကုိ ကုိယ္စားျပဳ သည့္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဥကၠဌမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

ေဒသႏၱရအစိးုရ ဖြဲ႕စည္းပံု 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အားလုံး၏ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 

၀န္ႀကီးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးမ ွ လြဲ၍၊ က်န္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ လူမႈေရးရာ 

၀န္ႀကီးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီးတို႕ကုိ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပႏုိင္ငံသားမ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအစ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

ဤသုိ႕ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ျဖစရ္ပ္က ေဒသႏၱရအစိုးရသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးကုိ ေသခ်ာစြာ 

ကုိယ္စားျပဳသည့္ နည္းတူ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုျခင္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ေသာ ဗဟုသုတရွိသူကုိလည္း 

ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။143 ဤျဖစရ္ပ္က ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူဟု ယူဆပါက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမ ွ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကုိ 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ညႊန္းဆုိလ်က္ ရွိသည္။ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရလ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံ ဥပေဒအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သုိ႕မဟုတ္ သူ၏ 

အစိုးရအဖြဲ႕၀င ္၀နႀ္ကီးသည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန ္မလုိအပ္ပါ။ 

 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သူ၏ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ 

ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ထံမ ွ ယင္းတို႕၏ ဥကၠဌ အမည္စာရင္းကုိ ရယူရသည္။144 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 

သူေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒသႏၱရ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း/ေဒသ ဥကၠဌမ်ား၏ အမည္စာရင္း အျပည့္အစံုကုိ 

ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သုိ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေပးပို႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းလာသည့္ ၀န္ႀကီး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းသည့္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွားျပသႏိုင္လ်င္ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးအျဖစ ္ ခန႕္အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ရန ္ သေဘာ တူညီခ်က္မရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ရွိခဲ့လွ်င္၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အစား 

အမည္စာရင္းသစ္ကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပက္ ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္ 

သမၼတထံတင္ျပရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းလ်က္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ 

ျပည္နယ္၀နႀ္ကီး တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ တာ၀န္ယူရမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ သတ္မွတ္ တာ၀န္ေပး ခန္႕အပ ္ ရသည္။145

တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ 

တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရာတြင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ခန္႕အပ္ျခင္း ျဖစစ္ဥ္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ 

တာ၀န္ေပးသည္။146

 ဤေနရာ၌ ထင္ရွားလာသည့္ အခ်က္မွာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးလုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လက္၀ယ္ရွိေနၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနႏၱရအလုိက္ အတည္ျပဳခန္႕အပ္မႈကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ ဌာနႏၱရအလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မႈ ၾသဇာအာဏာသည္ ဗဟုိ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ 

142 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။ 
143 အုပ္စလုိကု္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ခ်င္းျပည္နယ ္အစိုးရအဖြဲ႕။ 
144  ျပညေ္ထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၆၂(က)။ 
145  ျပညေ္ထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၂၆၂(က)။ 
146  တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရဥပေဒ (နယက္ အမိန္႕ ၁၆/၂၀၁၀)၊ ပုဒ္မ ၁၄(က)၊ ၁၇(က)၊ ၂၀(က) 



ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အခ်က္ေပၚ အေျချပဳကာ ယင္းတို႕၏ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ကန္႕သတ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မဆဲႏၵနယ္တုိ႕၏ 

ဆႏၵအေပၚအေလးထားျခင္း တစခ္ုခု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၁ေနရာ 

ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေဒသတြင္း အႀကီးဆုံးပါတီ ျဖစ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (အက္စ္အန္ဒီပီ) အေနႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးအရ အထူးအေရးပါေသာ သစ္ေတာႏွင့္  သတၱဳ ေရးရာ ၀န္ႀကီးခန္႔ထားမႈ၌ ပါတီ၏ အေရးပါသည့္ သယံဇာတ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 

အက်ိဳးစီးပြား ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။147

 စင္စစမ္ွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတစ္ဖြဲ႕တြင ္ ပံုေသအားျဖင့္ ေဒသႏၱရ ၀န္ႀကီး ၁၀ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း စံျပဳပံုစံျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရ ျဖန႕္က်က္ေနထုိင္မႈပံုစံကုိ အေျချပဳ၍ 

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားဦးေရေပၚမူတည္သည့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးအေရအတြက္မွာ ေဒသအလုိက္ကြဲျပား 

သြားသည္။ ဤျဖစစ္ဥ္အရ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ဦးသာရွိၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 

၁၇ဦးထိ ဖြဲ႕စည္း ေပၚေပါက္ လ်က္ရွိသည္(ဇယား ၉၌ရႈ)။148 ဤပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င ္ အနည္းအမ်ားမွာ ေဒသဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း 

ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။  

ဇယား (၉) ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၀ငမ္်ား၏ က်ား-မ ႏွင့္ ပါတီအလုိက္ဇယား။ 

State/ Region
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Cabinet 12 10 13 17 11 13 11 14 11 11 11 11 12 12 169

Male 11 10 13 17 11 13 11 12 11 11 11 11 12 11 165

Female 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4

Military 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

USDP 10 5 5 12 10 10 8 8 10 8 9 6 9 7 117

NLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUP 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 8

AMRDP 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

RNDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5

CPP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

CNP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

SNDP 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5

UDPKS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

KPP 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3

PSDP 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

INDP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

KNP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Appoint/Ind* 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈမွ ေပၚထြက္လာသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ႀကီးမားေသာ 

လႊမ္းမိုးမႈျဖစၿ္ပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အားလုံး၏ ၆၉ ရာခိုငႏ္ႈန္း ေနရာယူထားကာ အရပ္ဖက္ခန္႔အပ္ခြင့္ တစ္ခုတည္းေပၚ အေျချပဳ 

တြက္ခ်က္ပါက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမွင့္တက္သြားသည္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိကႀကီးစိုးခဲ့သည့္ ျပည္ခိုငၿ္ဖိဳး၏ လႊမ္းမိုးမႈအရ 

ဤစာရင္းဇယားမွာ အ့ံၾသဖြယ္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ 

၅၆ရာခိငု္ႏႈန္းမွာ ျပည္ခိုငၿ္ဖိဳးပါတီမွ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္တြက္ခ်က္ပါက ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ 

အခ်ိဳးအစားအတိုင္း (၇၅ရာခိုငႏ္ႈန္း) ေနရာယူထားပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င ္ အေရအတြက္အရ က်န္ပါတီမ်ားထဲမွ 

147  လေူတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပညန္ယ၀္န္ႀကီး။ 
148 ရွမ္းျပည္နယ္၏ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ဗမာ၊ ကခ်င္၊ လဆီူး၊ လားဟူ၊ အခါ၊ အင္းသားႏွင့္ ကယား အပ္စုမ်ားကိ ုကိယု္စားျပဳသည္။  



အမ်ားဆုံးေနရာရယူႏုိင္သည့္ ပါတီမွာ ဒုတိယစစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ 

(တစည) ျဖစ္ၿပီး ရွစ္ေနရာရရွိထားပါသည္။ အျခားပါတီ မ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (ေအအမ္အာရ္ဒီပီ)၊ 

အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီ ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ(ေကပီပ)ီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီး၌ အစိုးရအဖြဲ႕၀င ္အျဖစ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 

 အေရးႀကီးဆုံး ေမးခြန္းတစ္ရပ္မာွ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ အျခားပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

အမ်ားစုအႏိုင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ္ျငား၊ တစ္ပါတီတည္းက ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုး၍ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား လြယ္ကူစြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းသည္ 

အနာဂတ္၌ ဆက္လက္အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ ္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးေထာက္ျပလုိသည့္ 

အခ်က္မွာ က်ား-မ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိမႈ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားေနျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ စုစုေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၏ ၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း 

သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးအျဖစ ္အမိ်ဳးသမီး ေလးဦးသာ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အစုိးရအဖြဲ႕၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

 တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါလီမန္ပံုစ ံ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာ၌ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အာဏာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ မေရမရာရိွဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေယဘုယ် ခံယူခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ 

တာ၀န္ ေပးၿပီးသည့္ေနာက္ အဆိုပါ၀န္ႀကီးတုိ႕သည္ “ပံုမွန”္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း 

မရွိေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအားလုံးနီးပါးရွိ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ပံုမွန ္အစိုးရတာ၀န္မ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င ္၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္၌ 

အကန္႕အသတ္ျဖင့္ ပါ၀င္မႈကုိ ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသည္။ ကြာဟမႈရွိသည့္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ အစိုးရအိမ္ရာမ်ား၌ 

အဆိုပါ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႕ကလည္း ဤအျမင္ကုိ ေလးနက္စြာ အားျဖည့္ေပးလ်က္ရိွသည္။ 

 ၿမိဳ႕နယ္ နည္းပါေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ဆက္စပ္ျပႆနာ တစ္ရပ္မာွ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳၿပီးသည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္ 

အခ်ိဳးအစား ႀကီးမားသြားျခင္းျဖစသ္ည္။ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းက့ဲသုိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ေရတြက္ပါက ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦးသာ က်န္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ဤအေျခအေနသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ ကုိယ္စားျပဳမႈ မူေဘာင္က်ဥ္းေျမာင္း 

လြန္းျခင္းႏွင့္ ဤျပည္နယ္ငယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားတိမ္းညြတ္ရာအတုိင္း ျဖစ္ေတာင့္ျဖစခ္ ဲ အေျခအေနမ်ိဳး 

ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အေရအတြက္ နည္းပါးေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ ဤဘက္မညီမႈက ျပည္သူ႕ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ ္

လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႕ကုိ သိသာစြာ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။  

 ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ သတ္မွတ္မႈမွာလည္း 

တစ္သမတ္တည္းမရွိ၍ တုိင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရွိသည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားစြာ 

အရ သူတို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႕၀ငမ္်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေ၀ခ ံ သုိ႕မဟုတ္ အကန္႔အသတ္မ်ားျပားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ 

ရပ္တည္ ေနၾကရသည္။ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီးက့ဲသုိ႔ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ တစ္ရပ္မွာ တုိင္းရင္းသားေရးရာ 

၀န္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ယခင္ကစိတ္ပ်က္အားငယ္ဖြယ္ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ္လည္း သူတုိ႕ကုိ ႏွင္းအပ္ထားသည့္ ရာထူးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ 

အေဆာင္အေယာင္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။149 ႏိႈင္းယွဥ္မႈအျဖစ္ ျပည္နယ္တစ္ခရုွ ိအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ ွ

အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴးတစ္ဦးက ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ “ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား 

လုံး၀မဟုတ္ေၾကာင္း” ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။150

ဤသုေတသနက ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ အျပန္အလွန္ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ပံု မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။ 

ေလ့လာမႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္  အစိုးရအဖြဲ႕၏ အျခားေသာ အပိုင္းက႑မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ထား 

149 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဧရာ၀တတီုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ္မ်ား။ 
150 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး။ 



ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ပါတီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “၀န္ႀကီးခ်ဳပဟ္ာ အစိုးရကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

ေတြကေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ပါ အားနည္းေနၾကတယ္” ဟုေထာက္ျပသက့ဲသုိ႕၊ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သူ၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း၌ သတင္းအခ်က္ေ၀ငွျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။151

 အျခားေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ဦးေဆာင္မႈ ပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာပါက 

ယခုက့ဲသို႕ ေတြ႕ရွိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစၿ္ပီး ျပည္နယ္အဆင့္ စစ္တိုင္းမွဴးအျဖစ္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ပံုမွန္ေခၚယူက်င္းပကာ အေရးပါသည့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စုေပါင္းေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထိုင္သည့္ သူ၏ ၀န္ႀကီး 

တစ္ဦးစီအတြက္ အေလးထားေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာငရ္ြက္လ်က္ရွိသည္။152 အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားသည္ 

ႏွစ္ပတ္လ်င္တစ္ႀကိမ ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပလ်က္ရွိေသာ္ျငား၊ ၿမိဳ႕နယ္နည္းပါးသည့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕မာွ လြန္ခဲ့သည့္ 

ေျခာက္လအတြင္း အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္သာ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။153 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 

အစိုးရအဖြဲ႕မ ွတစ္ဆင့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကုိ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။  

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ဦး (ကယား 

ျပည္နယ္)မွ ၁၄၃ဦး (ရွမ္းျပည္နယ္)ထိ ကြာဟခ်က္ႀကီးမား သက့ဲသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာလည္း ျခားနားမႈရွိသည္။ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း 

အစိုးရအဖြဲ႕ေပၚထြန္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ားသည္ “သီးသန္႕” လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

ဦးေရနည္းပါသည့္အေလ်ာက္ ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း က်ဥ္းေျမာင္းလ်က္ရွိသည္။   

ပံုညႊနး္ (၁၄) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား (တပမ္ေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င)္ 

 လႊတ္ေတာ္၏ အေနအထားမွာလည္း ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက့ဲသုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ လႊမ္းမိုးမႈတုိ႕ ေတြ႕ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ ႏုိင္ငံအ၀ွမ္း အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ ထင္ဟပ္ လ်က္ရွိသည္။ 

အျခားေသာပါတီမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခ ု သုိ႕မဟုတ္ သုံးခုတြင္ရွိေနသည္။ ေဒသ ဆုိင္ရာ 

သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္၌ “တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ” 

151 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ပါတကီုိယ္စားလယွ ္ႏွင့္ ျပည္နယ ္၀န္ႀကီးမ်ား။ 
152 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င၀္န္ႀကီးမ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ။္ 
153 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ျပညန္ယ ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ား။ 
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၂၁ပါတီရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။154 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၆ဦး ေရြးေကာက္ခံရသည့္ 

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (အက္စ္အန္ဒီပီ)ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၉ဦးေရြးေကာက္ခံရသည့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား 

တိုးတက္ေရးပါတီ (အာရ္အန္ဒီပ)ီ တုိ႕မွာ အင္အားအႀကီးဆုံး တုိင္းရငး္သား ပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မႈနည္းပါးသည့္ နည္းတူ၊ ဤတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနနဲ႔ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းျဖစၿ္ပီး တပ္မေတာ္သား 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါမွ ၁၈ရာခိုငႏ္ႈန္း ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤကုိယ္စားလွယ္ 

အေရအတြက္သည္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း အကန္႕အသတ္ ႀကီးစြာ တည္ရွိေနေသာ္ျငား ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ကုိယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံ အခ်ိဳးအစားထက္ 

ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေဒသခံႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္တြက္ခ်က္လ်င္ ၁၅ရာခိုငႏ္ႈန္း ရွိသည္။ 

 စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၈၈၃ဦးတြင ္ အမ်ိဳးသမီး ၂၅ဦးသာပါ၀င္၍ ၂.၇ရာခိငု္ႏႈန္းရွိၿပီး တပ္မေတာ္သား 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ ေရတြက္ပါက ၃.၆ ရာခိုငႏ္ႈန္းရွိကာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ငါးခုတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္ လုံး၀မပါရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္အားလုံးတြင္ အင္အားအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႕တြင ္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခရံမႈ အခ်ိဳးအစား အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ 

(၆ရာခိငု္ႏႈန္း မွ ၇ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကား)ရွိသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ က်ား-မ ကုိယ္စားလွယ္ 

အေျခအေနႏွင့္ ပါတီအလုိက္ဇယားကုိ ဤသုေတသန၏ ေနာက္ဆက္တြဲ (ငါး)တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပံုညႊန္း (၁၅)တြင္ 

လည္းေကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

ပံုညႊနး္ (၁၅) ပါတီအလုိက္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား (၈၈၃ဥးီ) 

 မည္သုိ႕ဆိုေစ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေလ့လာသည့္အခါ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအလိုက္ ႏွင့္ 

ေဒသအလုိက္ ပါတီမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာွက္ႏုိင္မႈ အခ်ိဳးအစားမွာ ပိုမိုျမွင့္မားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရ 

154 Ardeth Maung Thawnghmung (2011): 27၌ရႈ။ 

Military (222)
25 %

USDP (494)
56 %

NUP - 45
SNDP - 36
RNDP - 19

PNO - 6
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NLD - 2

Others - 54
(23 Parties and 4

independent
candidates)

Other parties
(167)
19 %



သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင ္ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၏ ၄၆ရာခိငု္ႏႈန္း၊ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ေရြးေကာက္ခ ံ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၆၁ရာခိုငႏ္ႈန္းအထိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ အလားတူ က်န္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္၊ 

ကရင္၊ ရွမ္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ခ ံ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၅၇၊ ၅၃၊ ၄၇ ႏွင့္ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး 

တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ခံရသည္(ပံုညႊန္း ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ရႈ)။ 

ပံုညႊနး္ (၁၆ႏွင့္ ၁၇) ရမွး္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရနကု္နတို္ငး္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေျခအေန 

 ဤေနရာတြင ္ ရွင္းလင္းျမင္သာသည့္ အခ်က္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ တုိင္းရင္းသား သုိ႕မဟုတ္ 

ေဒသခံပါတီမ်ား ခိုင္မာသည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္မ ူ မ်ားစြာ 

အားနည္းလ်က္ရွိသည္။ ဤသုိ႕အားနည္းလ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ အေနအထားမွာ ျပည္ေထာင္စ ု

အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ အရပ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ဖက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိသည္။  

ပံုညႊနး္ (၁၈) ေဒသဆိုငရ္ာ သုိ႕မဟုတ္ တုိငး္ရငး္သားပါတီမ်ားမ ွ ေရြးေကာက္တငေ္ျမာွက္ျခငး္ခရံသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
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 ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေနရာရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္တင္ျပလုိသည္မွာ 

ျပည္ခိုငၿ္ဖိဳးပါတီ၏ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိျခင္းပင ္

ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္  ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကုိယ္စားလွယ္ 

ေျခာက္ဦးအနက္ ငါးဦးမွာ ကရငလူ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အျခားျပည္နယ္မ်ား၌ ဤအခ်ိဳးအစားေအာက္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။155

ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဓႏုလူမ်ိဳးျဖစ္ကာ ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္ေနရင္း 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  

 ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ အေရးပါေသာ လမ္းစတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သီအုိရီအရ 

ကြဲျပားျခားနား မႈရွိေနသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥ္၏ အေရးအပါဆုံး ရလဒ္မ်ားစြာအနက္ 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သရုပ္ခြဲ စိစစ္ေလ့လာသူမ်ားက တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

တက္ၾကြ လႈပ္ရွား ပါ၀င္ႏုိင္စြမ္း အေရးပါမႈ ပိုမုိျမွင့္မားလာသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ “တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးဟာ 

လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အျပာင္းအလဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္တည္ႏုိင္မႈဘက္ကုိ ပိုမုိအေရးပါတ့ဲ 

ေရြ႕လ်ားမႈ ျဖစေ္စေၾကာင္း” သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။156 ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အေနနဲ႔ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ လားရာ 

ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပိုမိ ု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္ ႏွင့္အမွ် အေရးပါလွသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ ္

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္လာမည္။ 

 မည္သုိ႕ဆိုေစ ႏိုင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရငွ္းမႈဆိုင္ရာ ေပၚထြန္းလာသည့္ လမ္းစမ်ား၏ အေကာင္းအဆုိး 

အေၾကာင္းအက်ိဳး တုိ႕သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရအတြင္း 

လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိသည့္ 

အခ်က္ႏွစ္ရပ္အေပၚ ေလးနက္စြာ မွီတည္လ်က္ရွိသည္။ ဤတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားတို႕၏ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳ ႏိုင္စြမ္းကုိ စိတ္တိုင္းက် လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္လည္း မရွိေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပလုိသည္။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ တုိငး္ရင္းသား လူနည္းစုနယ္ေျမအတြင္း “ေျမေပၚ”ပါတီအျဖစ္ 

ရပ္တည္ေနႏုိင္သည့္ အဆိုပါ ပါတီမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ သေဘာထားကြဲျပားလ်က္၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 

လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အတြက္ ပါတီတုိ႕၏ ဥပေဒအရ တရား၀င္ ရပ္တည္ ႏုိင္မႈကုိ လုိလားလ်က္ရွိပါသည္။157

လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပင္နး္ေဆာငတ္ာမ်ား 

 ပံုမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာသည္ မေရမရာျဖစေ္နသည့္ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရ ကိစၥရပမ္်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ဇယား ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ား 

အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ် အျမင္ရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အရြယ္အစားျခားနားမႈ၊ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႕၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္၊ 

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရး ၀နႀ္ကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတိ႔ု အစပ္အဟက္ေပၚမူတည္၍ ယင္းလႊတ္ေတာ္တုိ႕၏ 

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈမွာ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ 

155 Ardeth Maung Thawnghmung (2011): 34၌ရႈ။ 
156 Ardeth Maung Thawnghmung (2011): X ၌ရႈ။ 
157 South (2012): 21၌ရႈ။ 



မတ္ွစ ု(၇) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒက ႏွငး္အပထ္ားသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခနး္က႑ 

 လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲရ့ာတြင္ ႏွင္းအပ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာအရ 

ယင္းတို႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေလးခုကုိ ေျဖၾကားခဲ့့သည္။  

ေဒသခံတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နစန္ာခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရာ လမ္းေၾကာငး္တစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ။ ။ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ သူတို႕ကုိယ္သူတုိ႕ အျခားေသာအာဏာပိုင္မ်ားထက္ ပိုမို၍ လူထုႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု 

ရႈျမငၾ္ကၿပီး၊ “လႊတ္ေတာ္အသံသည္ ျပည္သူ႕အသံျဖစ္၍ ျပည္သူ႕ ဆႏၵကုိ အစိုးရထံတင္ျပရမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတို႕၏ 

အျမင္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။158 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံးရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသခံတို႕၏ 

အက်ိဳးစီးပြားကုိ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္သည့္ ေဒသအလုိက္ သယံဇာတ ေရးရာ ကိစၥကုိ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

သာဓကအေနနဲ႔ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ က်ယ္ျပန္႕ ေသာ ကမ္းနီးငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ားမွ ေရလုပ္သားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမွင့္တင္ေပးလုိၿပီး၊ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး၌ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားႏွင့္ 

ကမ္းရိုးတမ္းေရစီးေၾကာင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားက အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိကာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံတို႔က 

ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ အေ၀းေျပးဂိတ္ ေကာက္ခံေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားကုိ ေစာဒက 

တက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ယင္းတို႕၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အညီ ေစာဒကေပါင္းမ်ားစြာကုိ နားေထာင္ရေသာ္လည္း၊ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ တုိက္ရိုက္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လမ္းစေပၚမႈ နည္းပါးသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ 

လ်က္ရွိသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဆိုလ်င္ “လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးရ႕ဲ အာဏာန႕ဲ လုပ္ပိုငခ္ြင့္က အင္မတန္ 

နည္းပါးတ့ဲအတြက္ ေတာင္းဆုိသမွ်ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ ဆႏၵေတြနားေထာင္ 

မွတ္သားထားရံုဘဲ” ဟုေျပာၾကားခဲသ့ည္။159

158 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပညန္ယ ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယစ္ားလွယမ္်ား။ 
159 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပညန္ယ ္အသီးသီးရွိ ျပည္နယလ္ႊတေ္တာ္ ကုိယ္စားလယွ္မ်ား။ 

၁၇၅။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေအာကပ္ါကစိၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ သည-္

 (က) ႏိုင္ငေံတာ္သမၼတေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းကိ ုမတွ္တမ္းတင္ျခင္း။ 

 (ခ) ႏုိင္ငေံတာ္သမၼတကေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာႏွင့္ ဥကဌၠက ခြင့္ျပဳေသာ အျခားသ၀ဏ္လႊာမ်ား ကိ ု ဖတ္ၾကားျခင္း၊ 

မွတတ္မ္းတင္ျခင္း။ 

 (ဂ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ၀္န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းကိ ုမွတတ္မ္းတင္ျခင္း။ 

 (ဃ) ဥပေဒၾကမ္းတငသ္ြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ 

 (င) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဠာန္းခ်ကမ္်ားအရလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကးီ သို႔မဟုတ ္ ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္က 

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ 

 (စ) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု ္ ျပညန္ယလ္ႊတ္ေတာ္သို႔တငသ္ြင္းသည့္အစီရငခ္ံစာမ်ားကိ ု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ 

မွတတ္မ္းတင္ျခင္း။ 

 (ဆ) အဆုိတငသ္ြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ 

 (ဇ) ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခငး္။ 

 (စ်) တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယလ္ႊတ္ေတာ္ဥကဌၠက ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပလ္်ဥ္း ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။   



ေလ့လာခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာကုိ အျမတဲေစေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လက္ခံသိရွိေသာ္ျငား သူတုိ႕အေနန႕ဲ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း 

မရွိေၾကာင္း ခံစားေနၾကရ၏။ ေျမယာ ျပႆနာမွာလည္း ေဒသအလုိက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ကြဲျပားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တနသၤာရီ 

တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားအေပၚ 

နစ္နာေၾကးေပးေလ်ာ္သည့္ ကိစၥအတြက္ ပြဲစားမ်ား၊ လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံ ေဒသႏၱရ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထိ 

အထူးအာရံုစိုက္ေနရ၏။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံအက်ိဳးစီးပြားမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစၿ္ပီး အျခား သယံဇာတ ရင္းျမစ ္

ႏုတ္သိမ္းမႈမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသခံ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ အကန္႕အသတ္ျပဳျခင္း ခံရသည့္ ယင္းတုိ႕၏ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ အတုိင္းအဆကုိ 

စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ကာ၊ ဤေဒသခံမ်ားအား အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန သုိ႕မဟုတ္ အျခား အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားထံ 

တိုင္ၾကားစာေပးပိ႕ုရန္သာ အၾကံျပဳႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ေျမယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းအတြက္ ကန္႕သတ္ခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ေနရာတကာ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေထြ/အုပ္အစား “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ႏွင့္ 

ဆက္ယွက္ျခင္းမရွိသည့္ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း” ေပၚထြက္လာမႈ မရွိျခင္း ဟုေထာက္ျပၾကသည္။ 160တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တင္ျပလာသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးျပဳ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

 လႊတ္ေတာ္တုိ႕သည္ ျပည္သူ႕ေရးရာမ်ားကုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ တာ၀န္ခံရသည့္ အခြင့္အာဏာအရ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ နည္းတူ၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 

အေနႏွင့္ ယင္းတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရငွ္းေပးႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ ္ ယုံၾကည္ရန ္

ခယဲဥ္းလ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျခားေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားနည္းတူ ေျမယာ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရန ္

ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ေရြးခ်ယ္ရန ္ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ရန ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ညႊန္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

ပထမဗ်ဴဟာမွာ လူမ်ိဳးစု သုိ႔မဟုတ္ ပါတီအေနႏွင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာကုိ တိက်စြာ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွေိသာ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္ရနျ္ဖစ္သည္။ ဒုတိယ နည္းလမ္းမွာ ေပၚေပါက္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ သိရွိလာေရးအတြက္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ား သုိ႕မဟုတ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင ္ အေရးႀကီးသည့္ 

မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပရလ်င ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ေရာ၊ ႏိုင္ငံတစ္၀မွ္းရွိ ေရွ႕ေန အသင္းတစ္ခု အပါအ၀င္ 

ျဖစ္သည့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးသုိ႕ ေဒသႏၱရတရားရံုးမ်ားကုိ ယင္းတုိ႕၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ 

လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ ္လြန္စြာ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။161

၀န္ႀကီးမ်ားသုိ႕ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ။ ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ တုိင္ၾကား တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသုိ႕ 

ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းပင ္ ျဖစ္သည္။ 162ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဤအခ်က္သည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေပၚ “တတ္ႏိုင္ သမွ် အာဏာပိုင္းျခား သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ 

ထိန္းေက်ာင္းျခင္း”အေျခခံမူႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မေလ်ာ့ပါးေစေရး အတြက္ အေျခခမံူႏွင့္အညီ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ ္

ရႈျမငၾ္ကသည္။163 လႊတ္ေတာ္၌မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားမွာ (ခ်င္းျပည္နယ္)တြင ္ ေမးခြန္း (၁၉)ခုမ ွ

(ရွမ္းျပည္နယ္)တြင္ ေမးခြန္း ၁၄၇အတြင္းရွိၿပီး ယင္းေမးခြန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ျပန္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိျခင္း ရွိမရွ ိ

သိရွိရန ္ အခြင့္မသာပါ။ သီအုိရီအရ ဆုိလ်င္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တုိင္းတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ကတိမ်ား ႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္သုိ႕ အာမခံခ်က္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ၾကပ္မည့္ “အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး 

160 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလယွ္မ်ား။ 
161 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပညန္ယ ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွ ိအရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ 
162 ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ ၁၇၅(ဇ)။ 
163 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္။ 



ေကာ္မတီ”ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။164 မည္သုိ႕ဆိုေစ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဧရာ၀တီက့ဲသုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုမွအပ 

ဤေကာ္မတီမ်ား၏ ထိေရာက္ႏုိင္စြမ္း အားနည္းလ်က္ရွိသည္။  

ဗဟုိအာဏာပုိင္မ်ားထံ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းျခင္း ။  ။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ေဆာင္သက့ဲသုိ႔ ေမးခြန္းမ်ား 

ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းတုိ႔ကုိ သီးျခားစီေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အဆုိမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေရးက့ဲသုိ႕ ေဒသအလုိက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ ္တင္သြင္းရန ္မလုိအပ္သည့္ မူ၀ါဒေရးရာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ မပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အဆိုျပဳႏိုင္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္ရွိပါက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ရလဒ္ေပၚထြက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန ္ အဆိုမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟုိအာဏာပိုင္မ်ား သိရိွရန ္

လုိအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ ယင္း၏ ေဒသႏၱရ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္ 

ေရသယံဇာတစီမခံန္႕ခြဲမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံတုိ႕၏ ဆႏၵျပဳလႊာမ်ား စုစည္းလ်က္ ဥပေဒျပဳခြင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စ ု

လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တုိက္ရိုက္ ပို႕ေပးခဲ့သည္။165 အျခား ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

ယင္းတုိ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၀နႀ္ကီးခ်ဳပ္မ ွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼသုိ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္ 

လမ္းေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ 

ဇယား ၂အရ ႏွင္းအပ္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရး နယ္ပယ္မ်ား ။  ။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးတြင္ 

ေဒသအလုိက္ ဥပေဒျပဳေရး ပံုစံအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ္ျငား ဥပေဒျပဳေရး နက္နမဲႈ၊ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ 

အေရအတြက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ ္ ဘ႑ာေငြ 

ရ/သုံးလ်ာထားခ်က္ကုိ ဥပေဒ အျဖစ ္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ရန ္ လုိအပ္သလုိ ေဒသအလုိက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ ေဒသႏၱရ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းကုိလည္း ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ညႊန္ၾကားျခင္းရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မ ူ ဤစီမံလ်ာထားမႈမ်ားကုိ 

၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲ ေရးအျဖစ္ ျပငဆ္င္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ခႏွုစ္အတြင္း ယင္းတုိ႕၏ ေဒသႏၱရဘ႑ာေငြ 

အရ အသုံး ဆိုင္ရာဥပေဒအျဖစ္ ပထမဆုံး အသက္၀င္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံခ်က္ကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင ္ လ်ာထား အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 

မူၾကမ္းအဆင့္သာ ရွိေသး၍၊ ဦးစားေပးအလိုက္ အေျခခံေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 

မပါ၀င္သည့္ မက္ခရိုစီးပြားေရးဆုိငရ္ာ ရည္မွန္းခ်က္ဇယားမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။166

 ဤေနရာ၌ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပအ္ေနႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ပထမ သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒျပဳေရး ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားစြာ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳဆဲ ဥပေဒမူၾကမ္း သုိ႕မဟုတ္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခႏွုစ္ ႏွင့္ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပထမငါးလအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္၌ ဥပေဒငါးခ ု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသာႀကီး၌ ဥပေဒ ၁၄ခုထိ အတည္ျပဳ 

ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ပိုမိုညႊန္းဆုိႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး၏ 

လြပ္လပ္စြာရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း အလုိ႔ငွာ အားလုံးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသုံး ဥပေဒႏွင့္ ေဒသႏၱရ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းက့ဲသုိ႕ “လုပ္ရိုးလုပ္စဥ”္ ႏွစ္ခုကုိ ေက်ာ္လႊားအတည္ျပဳႏိုင္ရန ္ လုိအပ္သည္။ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳမႈကုိ 

စာရင္းျပဳစုၾကည့္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ “လုပ္ရိုးလုပ္စဥ ္ မဟုတ္ေသာ” အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒသုိ႕မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရး 

အဆုိလုံး၀မေတြ႕ရွိရဘဲ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္မ ူ နယ္ပယ္ က႑စံု၌ ထုိက့ဲသုိ႕ေသာ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီး ဥပေဒသုိ႕မဟုတ္ 

အဆုိျပဳၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ၁၀ခုရွိပါသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒသ ေျခာက္ခု၌ တစ္ခုခ်င္းစ ီဤဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ဇယား 

(၁၀)ႏွင့္ ပံုညႊန္း (၁၉)တုိ႕တြင္ အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည္။  

164

အစိုးရ၏အာမခခံ်ကမ္်ား၊ကတမိ်ာႏွင့္တာ၀န္ခခံ်ကမ္်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတ။ီျပညသ္ူ႕လႊတေ္တာ္၊http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/committe

e/ [Accessed 26 June 2013].
165 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဧရာ၀တ ီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတေ္တာ္ ကိုယစ္ားလယွမ္်ား(၂၀၁၂)။ 
166 မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ ္၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကေ္ရး စီမကံိန္း ဥပေဒမ်ား။ 



ဇယား (၁၀) ၂၀၁၂ခႏွုစမ္ ွေမ၊ ၂၀၁၃ခႏွုစအ္တြငး္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာငရ္ြက္ခ်က္အက်ဥး္ 

State/Region Laws
Passed
2012

Draft
Laws
2012

Laws
Passed
to May
2013

Draft
Laws to
May
2013

Total
Laws

Non-
Routine
Passed or
Proposed
2012

Non-
Routine
Passed or
Proposed
2013

Total
Non-
Routine

Mon 6 0 4 0 10 2 3 5

Kayin 3 2 2 0 7 0 1 1

Shan 6 4 1 0 11 4 0 4

Chin 4 0 1 0 5 0 0 0

Tanintharyi 8 5 0 0 13 6 0 6

Ayeyarwady 6 0 7 1 14 3 7 10

ပံုညႊနး္ (၁၉) ၂၀၁၂ခႏွုစမ္ ွ၂၀၁၃ခႏွုစအ္တြငး္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာငရ္ြက္ခ်က္ 

*လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ဆိုသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ေရးဆြဲရေသာ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳေရးစီမံကိန္း ဥပေဒမ်ားမွ အပ 

အျခားဥပေဒမ်ားကို ဆိုလိုသည္  

ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္တုိ႕၏ အရြယ္အစားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္သြယ္ခ်က္ရွိၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ား 

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ထက္ျမက္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈ 

သက္ေသတစ္ရပ္အျဖစ ္အခိုင္အမာတည္ရွိေနပါသည္။ “လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ” အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 

ေအာက္ပါဇယားတြင္ စီစစ္တငျ္ပထားသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေျခာက္ခု၏ ဥပေဒျပဳေရး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (ႏွစ္)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား (၁၁) လုပရ္ိးုလုပစ္ဥမ္ဟုတ္ေသာ အတည္ျပဳျပဌာနး္ၿပးီ သုိ႕မဟုတ္ အဆုိတငသ္ြငး္ထားသည့္ ဥပေဒအေၾကာငး္အရာမ်ား။ 

Subject of the Law 2012 2013

Private Hire Motor Vehicles/Commercial
Vehicles

Mon, Shan, Tanintharyi Ayeyarwady

Municipal Act Mon, Shan Kayin

Village Firewood Replanting Shan Ayeyarwady

Stevedoring Tanintharyi Mon

Local Fisheries Tanintharyi, Ayeyarwady Ayeyarwady

Organic and Chemical Fertilizers Ayeyarwady -

Salt and Salt-Based Production Ayeyarwady -

Excise Duty - Mon

10

7

11

5

13
14

5

1

4

0

6

10

0

5

10

15

Mon Kayin Shan Chin Tanintharyi Ayeyarwady

Total Laws Total Non-Routine



Land Tax - Mon

Fire and Natural Disasters Preventive
Measures

- Ayeyarwady

Water Vehicles of 25 HP and Lower - Ayeyarwady

Household Industry - Ayeyarwady

 လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ ေဒသႏၱရ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 

တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနအေပၚ ထင္ဟက္သက့ဲသုိ႕ အခ်ိဳ႕ဥပေဒ ျပဳမႈမ်ားမွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ တူညီသည့္ ေခါင္းစဥ္အျဖစ ္ ထပ္မံေတြ႕ရွိရသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေနႏွင့္ 

သစ္ေတာေရးရာ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ထုိ႔အတူ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင ္ကမ္းရိုးတမ္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းဆုိငရ္ာ၊ 

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ငါးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး စသည္ျဖင့္ ေဒသအလုိက္ ဥပေဒျပဳမႈ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွာမ ူ အနည္းဆုံးျပည္နယ္မ်ားမွအစ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား 

တည္ရွိရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအထိ တူညီသည့္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္သည္ အခြန္အခႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ပထမဆုံး ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္လာသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔သည္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒတစ္ခုသာ အတည္ျပဳ 

ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ဤအခ်က္က ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား 

လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ 

 အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားး၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ရပမ္ွာ 

အေတြ႕ အၾကံဳ ႏွင့္ စြမ္းေဆာငရ္ည္ ခ်ိဳ႕တ့ဲျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒ၏ ဇယား ႏွစ္ ခြင့္ျပဳမူေဘာငအ္တိုင္းအတာ မေရရာျခင္း 

တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သာဓကတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့သည္မွာ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ 

ဇယား ႏွစ္တြင္ အကံ်ဳး၀င္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ဤဌာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ ္စီမံခန႕္ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဥပေဒျပဳလုိသည့္ အခါ အခန္းသုံးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ တာ၀န္ခမံႈ မရွင္းလင္းသည့္ အျဖစ္ကုိ ထင္ဟက္သက့ဲသုိ႔၊ သက္ဆ္ိုင္ရာ 

ဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စ ု ၀နႀ္ကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

အျခားေဒသရွ ိ လႊတ္ေတာ္ငယ္မ်ားကလည္း သူတုိ႕တြင္ ဥပေဒတစ္ခုကုိ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ေရးဆြဲရန္ စြမ္းရည္မရွၾိကေၾကာင္း၊ 

အျခားျပည္နယ္ငယ္ တစ္ခုမ ွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သူတုိ႔လႊတ္ေတာ္၌ မေဲပးခြင့္မရရွိဘဲ ဥပေဒျပဳေရး 

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ေဒသႏၱရအစိုးရ အဖြဲ႕ ကသာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။167

 ဥပေဒျပဳေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အျခားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားမာွလည္း ယခုထိ 

ေနသားတက် မရွိေသးပါ။ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မတီႏွင့္ 

အလားတူ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။168 သုိ႕ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ငယ္တစ္ခုမ ွ ကိုယ္စားလွယ္ 

တစ္ဦးေထာက္ျပခဲ့သည္မာွ ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအၾကံဥာဏ္ရယူ ႏိုင္ျခင္း မရွိလ်င္ ဥပေဒျပဳေရးေဆာငရ္ြက္ႏုိင္မည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေရနည္းပါးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ေကာ္မတီ အရပ္ရပ္ 

ဖြဲ႕စည္းရနမ္ွာ အစိုးရအဖြဲ႕ျပငပ္၌ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။169

အလားတူျပည္သူတုိ႕၏ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကုိ နားေထာင္ခြင့္ရမည့္ သာမာန္လူထု တက္ေရာက္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည့္ 

လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အျခားလႊတ္ေတာ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

အေပၚထင္ျမင္ခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ မည္သည့္ အစီအစဥ္မ ွ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္တစ္ခမု ွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

အေလးထား ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

167 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ တနသၤာရ၊ီ ခ်င္းႏွင့္ ကရင ္လႊတ္ေတာ္ကုိယစ္ားလယွမ္်ား။ 
168 တုိင္းေဒသႀကီး သို႕မဟတု္ ျပည္နယ ္လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ(နယက အမိန္႕ ၁၄/၂၀၁၀)ပုဒ္မ ၂၁။ 
169 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိယု္စားလယွ္မ်ား။ 



 လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဥပေဒျပဳေရးရလဒ္ ေပၚထြက္မႈသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး စတင ္ အသက္၀င္သည့္ေန႕မ ွ စ၍ 

လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀း ေခၚယူက်င္းပသည့္ ရက္အေရအတြက္ေပၚ တုိင္းတာသည့္ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင ္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းကုိ ထင္ဟက္လ်က္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တက္ၾကြသည့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ရွိၿပီး၊ ဤသုိ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္မွာလည္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္သာ 

ျခြင္းခ်က္အျဖစ ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအနက္ 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သူတုိ႕၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၏ 

ထူးထူးကဲကဲ အားထုတ္မႈ ရလဒ္ျဖစေ္ၾကာင္း ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။170 လႊတ္ေတာ္အားလုံး အေနႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ 

ကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ်အစည္းအေ၀း က်င္းပရက္ ၂၈.၅ရက္ သာရွိခဲသ့ည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တုိ႕၏ အေရးပါအရာေရာက္ႏုိင္စြမ္း 

နိမ့္ပါးလ်က္ရွိသည္မွာ အ့ံၾသဖြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။ 

ဇယား (၁၂) မတ္လ၊ ၂၀၁၁ ခႏွုစ ္မ ွဇလုိူင၊္ ၂၀၁၃ခႏွုစအ္တြငး္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူက်ငး္ပမႈ။ 

ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀကီး ခ်ငး္ ကရင္ မြန္ ရမွး္ တနသၤာရီ ဧရာ၀တီ

ပံုမနွအ္စည္းအေ၀း 5 6 5 6 6 6

အထူးအစည္းအေ၀း 2 1 2 2 2 3

အေရးေပၚအစည္းအေ၀း 3 1 0 0 0 1

ရက္ စစုေုပါငး္ 25 31 20 29 28 69

ရင္းျမစ္ ။ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသႏၱရအေျချပဳ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား၌ ႏိုင္ငေံရး အရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစစ္ဥ္ႏွင့္ 

ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ ႏိုင္စြမ္း အေထာက္အထားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း ဤဥပေဒမ်ား၏ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာမွာ လြန္စြာ က်ဥ္းေျမာင္း ကန္႕သတ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ ႏွံ႔စပ္သည့္ 

ဥပေဒျပဳေရး ေပၚေပါက္ရနမ္ွာလည္း စြမ္းရည္ခ်ိဳ႕တ့ဲျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈ မရွိျခင္း၊ 

လႊတ္ေတာ္အရြယ္ငယ္သည့္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ 

အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေခၚဆုိမႈ မရွိျခင္းတုိ႕က အဟန္႕အတားျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀကီး အစိးုရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူ႕ေရးရာ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား 

 ေပၚေပါက္ကာစ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရသည့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ အနက္ အဓိကတစ္ခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပင္ျဖစ္သည္။ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ 

အညီ မလြဲမေသြ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတုိ႕ကုိ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လုိက္သည့္ မဆဲႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားကုိ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန ္ သုိ႕မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ 

ျပည္သူ႕ေရးရာ ဆက္သြယ္ေရး ၾကားခံမွ တစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ဤဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင ္

အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၊ ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေဒသႏၱရ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္မႈ၊ အစိုးရ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ 

ေဖ့စ္ဘုတ္လူမႈကြန္ယက္မ်ားထိ အက်ံဳး၀င္သည္။ 

 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၌ အစိုးရအဖြဲ႕၀ငမ္်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တုိ႔၏ မဆဲႏၵနယ္ေျမရွ ိ

ျပည္သူမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ 

ေက်းရြာသာေရး နာေရး အသင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီက့ဲသုိ႕ ေဒသခံအရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တက္ၾကြသူမ်ားႏွင့္ 

170 အုပ္စလုိကု ္ရညည္ႊန္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဧရာ၀တ ီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတေ္တာ္ကိုယစ္ားလယွ္မ်ား။ 



ေတြ႕ဆုံ၍ ထုိသုိ႕ ႀကိဳပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္းဆုိေလ့ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဤသုိ႔ 

ရွင္းျပခဲ့သည္။  

“ၿမိဳ႕နယ္ေတြရ႕ဲ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္က္ုိယ္စားလွယ္က တစ္ဆင့္ တင္ျပရင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က 

ခြင့္ျပဳရမွာေပါ့။ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြရွိတာပ”ဲ171

 မည္သုိ႕ဆုိေစ ဆက္ဆံေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာမွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိက 

စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၌ ပါတီ၀င္တစ္ဦးက “လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္ေတြက စိတ္၀င္စားေပမယ့္ (အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔) သူတုိ႕နဲ႔ လုံး၀ အဆက္အဆံ မရွိပါဘူး၊ 

သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္း ပုဂၢလိကေတြ႕ဆုံမႈ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဘူး”ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။172

 ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းထက္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ဆုံရသည့္ ပံုစံမွာ ပုဂၢလိက က တုိက္ရိုက္ 

ဆက္သြယ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ေဒသႏၱရ လႊတ္ေတာ္ 

သုိ႕မဟုတ္ အစိုးရတုိ႕သည္ သာမာန္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာငး္တစ္စံုတစ္ရာ မရွၾိကပါ။ 

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကားနာေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ဖိုရမ္မ်ား က်င္းပျခင္း စသည့္ 

ဥပမာ ျပစရာ ေတြ႕ၾကံဳမႈမ်ိဳး မရွခိဲ့ပါ။ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သာမာန္ျပည္သူလူထုတို႕က အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံခြင့္ရသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား 

အကူအညီေပးရန္ စီမံခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္မွသာ က်င္းပေလ့ရွိသည္။173 သုိ႔ေသာ္လည္း အခန္း ႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပသက့ဲသုိ႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ ္

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအသစ္၊ ပုဒ္မ ၁၀အရ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဥကၠဌ၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမ်ားသုိ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိပါသည္။  

 ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ႏုိင္သည့္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရး 

လမ္းေၾကာင္း (အစိုးရပိုင ္ သတင္းစာမ်ား၊ ျပန္တမ္းမ်ားႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား)မွာ ျပည္ေထာငစ္ုအစိုးရ၊ ျပနၾ္ကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန 

လက္၀ယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာတည္ရွပိါသည္။ အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားမာွ The New Light of Myanmar ၊ ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း 

တုိ႕ျဖစၿ္ပီး ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းတို႕ကုိ ပံုမွန္ေဖာ္ျပေပးေလ့ ရွိသည္။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း ဤသတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ အေပၚယံသာျဖစသ္ည္။ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာ သတင္းအလက္မ်ားကုိ 

အပတ္စဥ္ထုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပနတ္မ္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး၊ ယင္းျပနတ္မ္းတြင္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အစုိးရစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ 

ရ/သုံး စာရင္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစာတမ္းကုိ 

အြန္လုိင္းေပၚတြင ္ဖတ္ရႈႏုိင္သက့ဲသုိ႕ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အစိုးရစာအုပ္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၌ ေရာင္းခ်ေပးသည္။174

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေဒသႏၱရသတင္းစာမ်ားသည္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ သတင္းမ်ားကုိပါ မွ်မွ်တတ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိသည္။ သာဓကအေနႏွင့္ 

ခ်င္းအလင္းႏွင့္ ထား၀ယ္သတင္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 

အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေဒသခံမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဂုဏ္သေရရွ ိ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံမွာၾကားမႈမ်ားသာမက ေဒသခံတုိ႔၏ အဓိကအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္သည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 

တုံ႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားထားသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤသတင္းစာမ်ား ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမွာ ကြာျခားခ်က္ 

ႀကီးမားလ်က္ရွိၿပီး၊ ဥပမာျပရလ်င္ ေ၀းလံေခါင္သီလွသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တြင ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါး တစ္ခုတည္း၌သာ 

သတင္းစာဖတ္ရႈခြင့္ ရႏုိင္သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ တစ္ခ်က္မွာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ 

171 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပည္ခိငု္ၿဖိဳး ျပညန္ယ ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလယွ။္ 
172 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား။ 
173 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္မ ွအရပ္ဖကလ္ူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေဆာင္ရြကသ္ူ။ 
174 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံျပနတ္မ္း၊  http://www.moi.gov.mm/ppe/pyantan ၌ရႈ။ 



ကိုယ္ပိုင္သတင္းလႊာကုိ ထုတ္ေ၀လ်က္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပပံုမ်ား၊ အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ တြင္က်ယ္လာသည့္အေလ်ာက္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာ တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးလ်က္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ 

အစိုးရဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 175ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရနကု္န္တုိင္းေဒသႀကီးက့ဲသုိ႕ 

ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ယင္းတို႕၏ ကုိယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား ထူေထာင္ထားၿပီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႕တြင ္

ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ရွိၾကသည္။176 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ား 

ရွိေသာ္လည္း၊ မည္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကမွ အတုယူဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ထင္ျမငခ္်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကုိ အဆုိပါမီဒီယာ၌ ေရးတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။177 ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မည့္ ေဒသႏၱရ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလႊင့္လုိင္းမ်ား 

အလြန္နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တနသၤာရ ီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ နွစ္စဥေ္ၾကးေပးသြင္းရသည့္ “ဖိုးသဲခ်ိဳ”ဟုေခၚေသာ 

ပုဂၢလိကပိုင္ ေဒသႏၱရ ရုပျ္မင္သံၾကားလုိင္းရွၿိပီး၊ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ 

ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ ဤမီဒီယာလုိင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ကန္႕သတ္မႈျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ္လည္း 

သာမန္ျပည္သူတုိ႕၏ စိတ္၀င္စားၾကည့္ရႈမႈမွာ အားနည္းလ်က္ရွိပါသည္။  

တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏုိငင္ေံရးပါတီမ်ား 

 ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနအရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ား ၿပီးလ်င္ ေဒသခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ အေကာက္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိ/မရွိ 

ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ အေရးပါေသာ အင္အားတစ္ရပ ္အျဖစ္တည္ရွိေနသည္။ ဤေလ့လာမႈက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား စိတ္၀င္စားဖြယ္ တိမ္းညြတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေဒသႏၱရႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားသည္ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း  ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ ပိုမိုရရွိမႈ၊ ဖက္ဒရယ္အခြင့္အလမ္း 

ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ ညႊန္ၾကားလာမႈမ်ားကုိ 

အေလးထားလာၾက၏။178 ထုိ႕ထက္ပို၍ အ့ံၾသဖြယ္ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ျပည္ခိုငၿ္ဖိဳး က့ဲသုိ႕ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ပါတီ ရံုးခြဲမ်ားရွိသည့္ 

ေဒသခံပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာမည့္ အျဖစ္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ 

စိတ္၀င္စားၾကသည္။ မြနျ္ပည္နယ္တြင္ ျပည္ခိုငၿ္ဖိဳးပါတီမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အခြင့္အာဏာမ်ား ပိုမုိရရွေိရးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြက္ 

အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ အလားတူ တနသၤာရီ 

တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဒသခံျပည္ခိငု္ၿဖိဳးပါတီသည္ အျခားနယ္ခံပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇု ံ စီမံကိန္း၌ 

ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ပိုမုိလမ္းပြင့္လာရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။179

175 ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမနမ္ာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပခ္်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ 

တိုင္းအစိုးရမ်ားသတင္း၊ http://www.moiforum.gov.mm/sd-news/ ၌ရႈ။ 

176 https://www.facebook.com/pages/Shan-State-Government-Office/393636547423666 and http://www.shanstate.gov.mm/

၌ရႈ။ 

177https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551330321595015&set=a.208888815839169.51434.167011980026853&type=1

&theater ၌ရႈ။ 

178 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ကရင္၊ မြန္ျပညန္ယ ္အတြင္း ႏိုင္ငေံရးပါတကီိယု္စားလယွ္မ်ား။ 
179 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတကီိယု္စားလယွ္မ်ား။ 



 အန္အယ္ဒီအေနႏွင့္ ေဒသႏၱရ ႏိုငင္ံေရးကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိ-ေဒသႏၱရ ဆက္ဆံေရး အထူးအဆုိျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ 

တိမ္ညႊတ္ ၀င္စားမႈ နည္းပါးသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၌ ပါတီ၏ ဥပေဒျပဳေရး ပါ၀င္ႏုိင္မႈ 

မရွိျခင္းႏွင့္ ဤသုေတသနျပဳခ်ိန္မာွလည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေသးစိတ္ စုစည္းေဆြးေႏြးမည့္ အမ်ိဳးသား 

ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္လုံးကြ်တ္ညီလာခံ (မတ္လ၊ ၂၀၁၃) မတုိင္မီ ေမးျမန္းခဲျ့ခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 

အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေယဘုယ် ရည္မနွ္းခ်က္ ပန္းတုိင္သည္ ဗဟုိအဆင့္၌ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ေဖ်ာင္းျဖ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီးမွသာ၊ ေဒသႏၱရေရးရာမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

တစ္စံုတစ္ရာေသာ အေျခအေန ေပၚထြက္လာေပမည္။180

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပါတီႀကီးမ်ား၏ ေဒသအလုိက္ ပါတီရံုးမ်ားသည္ ေဒသခံႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခ ံ

မႏဲၵနယ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရေရးႏွင့္ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီအေလ့အထ ပိုမုိထြန္းကားက်င့္သုံးေရးတုိ႕တြင္ 

အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပါတီႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ 

ဆက္လက္တည္ရွိမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန ္ အလုိ႔ငွာ၊ ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာ 

ကုိင္တြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ “ရံုးခြဲသစ္မ်ား” ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန ္ လုိအပ္သည္။ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပါတီမ်ား 

အၾကားအားမွ်ေျခသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစစ္ဥ္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

ျဖစ္စဥ္က အခရာ က်ေပလိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္း အရာကုိ စာတမ္း၏ ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

ႏိုငင္ေံရး အခြင့္အလမး္ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရႈျမငခ္်က္တစ္ရပ္မွာ ယခင္က 

ဖြဲ႕စည္းပံုမွ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး စြမး္ေဆာင္ရည္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ 

ေဒသခံႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မ်ားစြာရရွႏုိိင္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ 

အခြင့္အလမ္း ေပၚထြန္းလာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္၀ွမ္းဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၌ ေဒသအလိုက္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းသုိ႔ ဦးတည္ ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ 

ပံ့ပိုးႏုိင္သည္ထိ အေရးပါလွပါသည္။ မည္သုိ႕ဆုိေစ ပံုသ႑ာန္ေရာယွက္ေနသည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ပင ္

အဓိကအဟန္႕အတား ျဖစ္လာပါမည္။ ဗဟုိႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပါ၀င္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနေသးသသည့္အခ်ိန္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 

သာရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအခြင့္အာဏာမ်ားမွာ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ တုံ႕ျပန္လုပ္ေဆာငႏုိ္င္စြမ္းႏွင့္ အမွီအခိုကင္း 

ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ျခံဳငံု သုံးသပ္ရေသာ္ ေဒသႏၱရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ 

ျပည္သူတုိ႕၏ “ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား”ႏွင့္ အကန္႔အသတ္ျပဳ ညိွႏႈိင္း ထားသည့္ အခြင့္အာဏာအရ ယင္းတုိ႔၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏုိင္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခအုၾကား တြဲဖက္မညီႏုိင္မႈမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေပၚထြက္လာလ်က္ရွိပါသည္။181

180 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတ ီကိယု္စားလယွ္မ်ား၊ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား။  
181 လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ ္လႊတ္ေတာ္ကိယု္စားလယွ္။ 



အခနး္- ေျခာက၊္ နဂိံုး၊ ေကာကခ္်ကမ္်ား ႏွင့္ ေရ႕ွလပုင္နး္စဥမ္်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အစုိးရအဆင့္သည္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤနိဂုံး 

ေကာက္ခ်က္အခန္းတြင္ ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အဓိလကၡဏာရပ္မ်ား အျဖစ္ 

ေပၚေပါက္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပသြားမည္။ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ကနဦးအဆင့္ရွိသည့္တုိင္ အစပ်ိဳး အကဲျဖတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီး ကိစၥႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ 

ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ၏ ဆင့္ကဲတုိးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေရာ၊ ယင္း၏ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရး 

ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လုံးကုိပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပသြားမည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအျမင္၊ မူဝါဒႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား 

ပုိမုိျဖစ္ထြန္းလာေစေရး တုိ႔အတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပသြား ပါမည္။ 

ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္လက္ရွ ိျပည္နယ္ႏွင့္တုိငး္ေဒသႀကီး အဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလ်ာခ့်ေရးျဖစစ္ဥ ္ကုိဆနး္စစအ္ကဲျဖတ္ၾကည့္ျခငး္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစစ္ဥ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒအရ ဇယား ၂တြင္ 

ႏွင္းအပ္ထားသည့္ ဥပေဒေရးရာ တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ အလွမ္းကြာဆဲျဖစ္သည္။ ဤဇယားအရ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ သတင္းပို႔ရမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္ေထာငစ္ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္နယ္ တုိင္းအဆင့္ ရံုးမ်ားအေနႏွင့္ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိသေလာ 

ဆုိသည့္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ၾကား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားစြာတည္ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္သုိ႔ 

ပံုမွန္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ အက်ယ္အျပန္႔မွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္၏။ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အကိ်ဳးစီးပြားကုိ အဓိကေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး က႑သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ လ်ာထားမႈက့ဲသုိ႔ အေရးပါသည့္ 

က႑မ်ား၌ ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ထုိသို႔ လႊအဲပ္မည့္အစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ျပတုိက္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အေျခခ ံ

အေဆာက္အအုံ အေသးစား က့ဲသုိ႔ အေရးမပါသည့္ က႑အခ်ိဳ႕ကုိသာ တာ၀န္ယူမႈ လႊအဲပ္ထားသည္။  

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အေနႏွင့္ ဤအေျပာင္းအလဲတြင ္ ယင္းတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 

ျပည္ေထာငစ္ ု အဆင့္ မိခင္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ေရာ၊ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္ႏွင့္ပါ မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ မေရမရာရွိဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ အေပၚ 

သီးျခားရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္ အေလ်ာက္ အသစ္ ေပၚထြနး္လာသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးေရးရာ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သဟဇာတ မျဖစ္ေသးပါ။ ယင္းဌာနဆိုင္ရာ နယ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ား အေနအထားမွာလည္း 

ဒိြဟျဖစ္ဖြယ္ အေျခအေနရွိၿပီး၊ ၀နထ္မ္းေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈမွာ ယခု စာတမ္း ျပဳစုေနခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာငစ္ု အဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ 

ျပည္ေထာငစ္ ုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ကသာ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည္။  

 အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတြင္ ေရးရာ၀နႀ္ကီးမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔ အေနႏွင့္ 

ကုိယ္ပိုင္၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ဗ်ဴရိုကေရစ ီယႏၱရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အရ ေဒသအလုိက္ ထိုသုိ႔ 

၀န္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္း အပ္ႏွင္း လုပ္ေဆာင္ရည္အရ ေဒသအလုိက္ ထုိသုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းအပ္ႏွင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသည့္တိုင္ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ အေကာင္အထည္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိမွာ ေမးခြန္းအျဖစ ္ က်န္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈအစား ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ စစ္တပ္က ျပည္ေထာငစ္ ု

၀န္ႀကီး အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေပၚ လုံးလုံး 

လ်ားလ်ား မွီခိုေနရသည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ 



တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတစ္ခုအျဖစ ္ ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပ ဲ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ဆက္ဆံရ 

သက့ဲသုိ႕ သုိ႔မဟုတ္ ေထြ/အုပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ ္ဆက္သြယ္ေနရသလုိ အေနအထားမ်ိဳးသာ ရွိေနေသးသည္။  

 အလားတူ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကုိ ရႈျမင္ပါက၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးရံုးမ်ားသုိ႔ 

အေရးပါသည့္ တာ၀န္လႊအဲပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားပိုမုိ ေပးအပ္သည့္တိုင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအားေကာင္းဆဲျဖစ္သည့္ 

ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ဆိုေစ ဤေဒသမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး က်ဆင္းေနျခင္းမွာ ဌာနဆိုင္ရာအမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား ဖန္တီး 

ေပၚေပါက္လာသည့္တုိင္ ေဒသႏၱရ အက်ိဳး ရွိေစမည့္ က႑မ်ား (ထိေရာက္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာ ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႕ခြဲမႈ)ကုိ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ 

အက်ိဳးရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ဘ႑ာေရး 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ ္ စတင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း 

ေရာယွက္အသြင္ႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 

ဘတ္ဂ်က္တြင္ အစုိးရ၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးပိုင ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္သုိ႔ 

တာ၀န္ယူေစမႈ အကန္႔အသတ္အရ ဤဘတ္ဂ်က္ အတုိင္းအတာမွာ ေသးငယ္ၿပီး၊ ေဒသႏၱရ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြ 

လႊအဲပ္မႈႏွစ္ခုလုံး အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စ ုဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈ၏ ၅ရာခိငု္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ 

 ထပ္မံျဖည့္စြက္လုိသည္မွာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရေရာ၊ ဥးီစားေပး အဆင့္ 

ေရြးခ်ယ္မႈ အရပါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျပားသည့္ အေလ်ာက္  ဗဟုိအာဏာ ခြဲေ၀အပႏွ္င္းမႈ အျပည့္အ၀ မရွိေသးပါ။ ဤဘတ္ဂ်က္ 

လ်ာထား မႈ၌ ဌာနအလုိက္ အေျချပဳထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာငစ္ု၏ လႊေဲျပာင္းဘ႑ာေငြမ်ားမွာ ဗဟုိအဆင့္ ျပည္ေထာင္စ ု

၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္က က႑တစ္ခုအတြင္း 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ က႑ အလုိက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အၾကား အခက္အခ ဲ

ၾကံဳေတြ႕လ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈသည္ ျပည္ေထာင္စ ု ဘ႑ေရး ေကာ္မရငွ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအရ ဗဟုိ၏ 

ရႈျမငခ္်က္အေလးသာလ်က္ရွိၿပီး၊ မည္သည့္ ရံပံုေငြေတာင္းခမံႈကုိ ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ဆုိသည္မွာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ 

အဆုံးအျဖတ္ေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင ္ တြင ္

ပါ၀င္ခြင့္ရသည္ဆုိေသာ္ျငား ဗဟုိကခန္႕အပ္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္ပါသည္။  

 ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ပမာဏအေပၚ ဗဟုိလႊမ္းမိုးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ 

ရွိေနသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစပ္ါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကုိ အကဲျဖတ္ရာတြင ္ အဓိက 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ဗဟုိမွ ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႔ သက္ဆင္းလာမည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ 

ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ျပဳျပင ္လြယ္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္မႈတုိ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြ 

ရ/သုံး လ်ာထားမႈစနစ္မွာ ဗဟုိ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျမင့္မားလ်က္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ရရွိမည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏကုိ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စ ုဘ႑ာေငြ အသုံးစရိတ္၏ ေ၀စုအနည္းငယ္သာ ရရွိျခင္းျဖစသ္ည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင ္

ဘ႑ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း အားျဖည့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသႏၱရ ဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေနႏွင့္ 

ပိုမိုတိုးတက္ေသာ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 

ခရီးဆက္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ဖြယ္ အခြင့္အလမ္းႏွစ္ရပ္ကုိ ေတြ႕ရွရိပါသည္။  

 ပထမတစ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕၌ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားကုိ ယင္းတို႕၏ 

အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိးရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ဘက္ညီမႈျဖစ္သည္။ အခြန္အခေရာ အသုံးစရိတ္ပမာဏ ႏွစ္ရပ္လုံးမွာ 



ေသးငယ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားအေပၚ 

တာ၀န္ယူမႈႏွင္းအပ္ျခင္းက ဗဟုိမွ ယင္းတုိ႔ဘတ္ဂ်က္ကုိ လ်ာထားဆုံးျဖတ္ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြနေ္စၿပီး ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ ပံ့ပိုး ႏုိင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဒသအလုိက္ အခြန္မူ၀ါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ဤနည္းလမ္း ကုိ ၾကံဆျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကုိယ္ပိုင္လြပ္လပ္ခြင့္အတြက္ 

ပိုမိုတုိးတက္မႈ ရယူေပးမည့္ ႀကီးမားသည့္ အခင္းအက်င္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  

 ဒုတိယအေနႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီမံခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္အေပၚ သြယ္၀ိုက္ေထာက္ပံ ့

ေပးေနသည့္ က႑စံု ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေထာက္ပံ့ေငြအစီအစဥ ္နိဒါန္းပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းသည္ စစ္မနွ္သည့္ ဆန္းသစ္မႈ ေျခလွမ္းတစ္ရပ ္

ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပံု ကြဲျပားသည့္တိုင္ ကနဦးအဆင့္ကုိ 

သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားခ်ထားေပးရတြင ္လက္ရွိကာလ၌ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစသ္ည့္ ညီမွ်ေသာ ႏႈန္းထားကုိ သတ္မွတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္၍ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လုံမႈအေပၚ 

အေျခခံႏုိင္စြမ္း ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသည္မွာ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤအေတြ႕အၾကံဳအရ ဗဟုိႏွင့္ 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားအၾကား ခိုင္မာသည့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဘ႑ာေရးစနစ္ပိမုိ ု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အလုိ႔ငွာ ဗဟုိႏွင့္ 

ေဒသႏၱရ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္ရမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ ္

ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။  

ႏုိငင္ေံရး 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႔ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ယူမႈမ်ား 

အပ္ႏွင္းျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တစ္ရပျ္ဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေပၚထြန္းလာသည့္ 

ယင္းအစိုးရသစ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကုိ ဗဟုိမ ွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္မႈ အစီအမံျဖင့္ ကန္႕သတ္ 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း၌ပင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈႀကီးမားဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤေနရာတြင ္ ထင္ရွားလာသည့္ အခ်က္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားသည္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း 

ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအေပၚတြင္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ခံရၿပီး၊ ၎တုိ႕တက္ေရာက္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ 

တာ၀န္ခံမႈမရွိသည့္ အခ်က္ျဖစသ္ည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ ၎တို႕စိတ္ႀကိဳက္ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကုိ ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သလုိ၊ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန ္

မလႊမဲေသြလုိအပ္ျခင္းမရွိပါ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္ 

ယခင္မရွိခဲဖ့ူးသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရးအရ ေဒသအလုိက္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ အခြင့္ အလမ္းကုိ 

အမွန္တကယ္ရရွိလာေစသည္။ 

 ေပၚထြန္းလာသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႕မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

အတြင္းႏွင့္ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ၾကားတြင္ပါ အဓိပၸါယ္ျပည္၀ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး 

အကြက္အကြင္း တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရိွ/မရိွ ေမးခြန္းထုတ္ရန္လုိသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ေဒသခံႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပါတီ မ်ားက ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိယ္စားျပဳ အႏုိင္ရခ့ဲေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း၏ ေကာင္းျခင္းဆိုးျပစ္မွာ မရွင္းလင္းလွေသးပါ။ ဤေနရာတြင္ အေလးအနက္ေဖာ္ျပလုိသည္မွာ 

အဆိုပါတပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေနရာ၌ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ အစားထုိးေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အလမ္းမွာ 

အကန္႕အသတ္ႀကီးစြာ အလွမ္းကြာေ၀းဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။  

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္လက္တင္ျပလုိသည္မွာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်ဥ္းမွာလည္း ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ တာ၀န္ယူမႈ အတိုင္းအတာ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာငရ္ည္ခ်ိဳ႕တ့ဲမႈ 

ႏွစ္ခုလုံးေၾကာင့္ အကန္႕အသတ္ႀကီးစြာ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစပ္ါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာ၌ ေဒသႏၱရ ေရးရာမ်ားႏွင့္ 

စပ္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ စီမံရန္လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 

နည္းပါးသည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမး္ 



နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစေ္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကန္႕သတ္ ဟန္႔တားမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား အေနႏွင့္ ေဒသႏၱရ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားကုိ လမ္းစေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန ္

အခြင့္မသာဘဲ၊ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ထိန္းညိွျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လမး္ေၾကာင္းလည္း ေပၚထြက္လာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။  

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ၏္ အေစာပိုင္းကာလျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဤအကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနေသာ္ျငား၊ 

ဤေဒသႏၱ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ား၏ အေရးပါမႈသည္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ဗဟုိမွအာဏာ 

ပိုမိ ုလႊအဲပ္ျခင္း၌ ပေဒသာစံု ကြဲျပားလ်က္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မိမိတုိ႕ ၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႕တာ၀န္ယူႏုိင္ခြင့္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ 

လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအက်ိဳးစီးပြားသည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုတစ္ရပ ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံပါတီမ်ားအတြက္သာ 

ကန္႕သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပ၊ဲ ပါတီႀကီးမ်ား၏ ေဒသအလုိက္ရံုးခြဲမ်ားအားလုံး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါမက်န္ စုစည္းမွ်ေ၀ ခံစားၾကရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအဖို႕ ေဒသဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အကန္႕အသတ္ၾကား ေရာက္ရွိ 

ေနသည့္တိုင္၊ ယင္းတို႕၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား 

လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႕ လာႏုိင္ၿပီး ဤအက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္ တုိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 

အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ပိုမုိ၍ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ 

အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အသည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ပံု နည္းစနစ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ 

တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္မႈ အစရွိေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ပိုမုိပြင့္လင္းစြာ 

ေဆြးေႏြး ၾကရန္ ျဖစ္သည္။  

အက်ဥ္းဆိုရေသာ္ ဤမ်က္ႏွာစာ သုံးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

ျဖစ္စဥ္ကုိ ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ သုံးခုျပဳႏိုင္သည္။ ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ မ်က္ႏွာစာသုံးခုလုံးတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 

မ်ားသုိ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အတိမ္အနက္မွာ လြန္စြာက်ဥ္းေျမာင္းလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိျမငေ္တြ႕ေနရေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ၊ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး ပမာဏ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အာဏာ အကန္႔အသတ္စသည့္ 

ေရးရာကိစၥအားလုံးက ျမန္မာႏုိင္ငသံည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ ္အားေကာင္းဆဲ တုိင္းျပည္တစ္ချုဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။  

ဒုတိယအခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ သုံးရပ္အၾကား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၏ 

အတိမ္အနက္ ဘက္ညီမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိယ္တုိင္က အထက္-ေအာက္ 

လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အမည္စာရင္း၀င ္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား စသည့္ ကုိယ္ပိုင္ကန္႔သတ္မ်ားစြာျဖင့္ တည္ရွိဆဲအေနအထားမွန္ကုိ 

ေဖာ္ညႊန္း လ်က္ ရွိသည္။ အဓိက က႑မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားရွိ အဓိကဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ႏွင့္ 

တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအရ ကုိယ္ပိုင္လြပ္လပ္ခြင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၏ မူေဘာင္အတြင္း၌ 

လက္ရွိကန္႕သတ္ ခံေနရျခင္း စသည္တုိ႔ မပါ၀င္ဘဲ အနာဂတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး 

ျဖစ္စဥ္ခရီးမတြင္ႏုိင္ပါ။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

မူေဘာင္က်ဥ္းေျမာင္းေနရျခင္း၏ အဓိကအေရးပါသည့္ အဟန္႔အတားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမ်က္ႏွာစာ၏ 

အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ က႑တစ္ခုစီအတြက္ ၁၀ပြိဳင့္စီ 

သတ္မွတ္ ၍ (ပံုညႊန္း ၂၀)ပံုညႊန္းေရးဆြဲၾကည့္ေသာအခါ ဤျဖစစ္ဥ္တစ္ရပ္လုံး၏ ျခံဳငံုတည္ရွိေနပံုမာွ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိယုံမက 

ဘက္ညီမွ်မႈ ဟန္ခ်က္လည္း ပ်က္ယြင္းလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္(အညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ- ေျခာက္မ ွ

ရယူသည္)။182 ႏုိင္ငံေရး အေရြ႕ တြန္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေဖာ္သည့္ 

ေနာက္ကြယ္၌ ရွိေနေသာ္ျငား၊ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ က်န္မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ခုကုိပါ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ရန ္

တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္မခ်ရသည့္ အေနအထားမွာ ေဒသႏၱရအစိုးမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန ္

182 ဤအညႊန္းကိန္းကိ ုBoex (၂၀၁၂)မွရယသူည။္ 



ျဖစ္ထြန္းလာရန ္ လုံေလာက္မႈမရွိသည့္ ဘက္မညီမႈ ရလဒ္က ျပည္သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ 

အက်ပ္အတည္းသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါသည္။  

ပံုညႊနး္ (၂၀) အုပခ္်ဳပေ္ရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုငင္ေံရးဆုိုငရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ျခငး္ ႏိႈငး္ယွဥခ္်က္183

 တတိယအေနႏွင့္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာသည့္အခ်က္မွာ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္း အတိမ္အနက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခရီးတြင္မႈ 

အဖံုဖံုႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပကတိအေနအထားႏွင့္ စြမ္းေဆာငရ္ည္ ကြာျခားခ်က္တုိ႔လည္း 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း သဘာ၀က်ေသာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ 

ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤျခားနားမႈမ်ားက အဓိကညႊန္းဆုိေနသည္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာႏိုင္မည့္ 

အကူအညီ ေပးျခင္း၊ ဘ႑ာေရး စနစ္မညီမွ်မႈကုိ အေလးထားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ စုစည္းေနထုိင္သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၌ ဆင္းရခဲ်မ္းသာမေရြး ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစမ္ည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစျခင္းတို႔ကုိ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ေရးႏွင့္ ၿငမိး္ခ်မး္ေရးျဖစစ္ဥ ္

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ ္တိုးတက္မႈတုိ႕အၾကား 

ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ အေသးစိတ္ကုိ ဤစာတမ္းတြင ္ စိစစျ္ပႏုိငမ္ည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ သက္ေရာက္မႈ နယ္ပယ္အေပၚ ယင္းတုိ႔၏ 

အလုံးစံု တာ၀န္ခႏုိံင္စြမ္း မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ 

ေအာင္ျမငမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးရံႈးမႈသည္ ေဒသအႏွံ႔ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား၏ အနာဂတ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး 

ျဖစ္စဥ္အေပၚ အေကာင္း အဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး သေဘာထားမ်ားက ပိုမိုအခရာက် လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္း၏ ပံုညႊန္း(၂) 

တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာသူတစ္ဦး၏ လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈ ကနဦးေျခလွမ္းအေပၚ ေထာက္ျပထားသည္မွာ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥႏ္ွင့္ “တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡေရးရာမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ တုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု ခြဲျခားမရသလုိ လုိလားခ်က္ဦးစားေပးအစီအစဥ္အျဖစ ္

နံပါတ္စဥ္ထုိး၍လည္း မရပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။184

183ဤစိစစ္မႈသည ္ အညႊန္းကနိ္းအေျချပဳသာျဖစ္ၿပးီ Local Public Sector Country Profile Index: Boex (2012)မ ွ

ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳျပငထ္ားခ်ကက္ိ ုအေျခခထံားပါသည။္ 
184 Smith (2007): 57၌ရႈ။ 



 ဤေနရာ၌ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္အၾကား 

အဆက္အစပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေမးခြန္းႏွစ္ခုထြက္ေပၚလာသည္။ 

၁။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ 

ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ မည္မွ်ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္နည္း။  

၂။ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အၿပိဳင္ သုိ႔မဟုတ္ မွ်ေ၀ ရယူထားသည့္ 

ေဒသမ်ားရွိ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားကုိ 

မည္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သနည္း။ 

 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ လက္ရွိ အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ ေၾကျငာထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ 

အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခက္ ရပ္စထဲားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင ္

အင္အားစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ပန္းတုိင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေရာက္ရွိေနၿပ ီ

ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစု အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စ ီ(ယူအန္အက္ဖ္စီ) အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား အရ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥမ္ွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးအရ လြတ္လပ္စြာ 

ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း သုိ႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမမဲည့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရနအ္တြက္ ေဒသအလုိက္ 

ဥစၥာဒနမ်ားခြဲေ၀မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ က ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ 

သိျမင္လာၾကသည္။  

 ယူအန္အက္ဖ္စီ၏ အခ်က္အေျခာက္ခ်က္ပါ ႏုိင္ငံေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၂ခုအေႏွာင္းပိုင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ပါတီမ်ားႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း တုိ႕အၾကား အလြတ္သေဘာ သေဘာတူခ်က္မ်ားအရ အင္အားစုအားလုံးအေနႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ ္

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အေနအထားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ 

ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေနသည့္တုိင္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္ စိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံုအရ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား အေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

ထူေထာင္၍ ႏိုင္ငံေရးျဖစစ္ဥ္တြင ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပာထားေသာ္လည္း၊ အတုိက္အခံတုိ႔ကမူ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အင္အားစု 

ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ျပန္လည္ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေရး “ျပည္လုံးကြ်တ္ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္” အရသာ အနာဂတ္ကုိ 

ပံုေဖာ္မည္ျဖစေ္ၾကာင္း အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့သည္။185 ဤသေဘာထားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ေသာ ပညာရွင္တစဥ္ီး၏ မွတ္ခ်က္စကားမာွ 

ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ 

“ထုိႏိုင္ငံအတြင္း အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ဒီမိုကေရစီပံုစံမာွ အခရာ က်လွသည္ မဟုတ္ပ၊ဲ မလႊမဲေသြ 

ေျဖရငွ္းရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားၾကား အခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ရာ၌ ဌာေနဇာတိတုိ႔၏ 

ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ အေျဖရွာမည္က ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။”186

သုိ႕ေသာ္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (ေကအန္ယူ)ႏွင့္ အပစ္အခက္ ရပ္စေဲရး ျပန္လည္ေပၚထြက္လာျခင္း၊ 

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိျခင္းတုိ႔ မွအပ 

ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အျခားထင္ရွားသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား သိသိသာသာ မရွိေသးပါ။  

ဤႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ႏိုင္ရနမ္ွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ထူးျခားစြာ 

ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားတုိ႔ထံ ဥစၥာဒနခြဲေ၀မႈ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး 

185 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ လက္နကက္ိုငအ္င္အားစ ု ဆကဆ္ေံရးအရာရွ။ိ ယူအန္အကဖ္္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စီမံခ်က္ေျခာကရ္ပ၊္ ယူအန္အကဖ္္စ ီ

ဥကၠဌမ ွ ႏုိင္ငေံတာ္သမၼထံေပးစာ(၂၇စကတ္ငဘ္ာ၂၀၁၂)။ 

http://burmanationalnews.org/burma/index.php?option=com_content&view=article&id=2771 ၌ရႈ။ 
186 Steinberg (2012):236 ၌ရႈ။ 



အတုိင္းအတာအထိ ႏုိင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစစ္ဥ္ေပၚေပါက္ေရးတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။187 ဤက့ဲသုိ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ 

ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစေ္ပၚသည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ 

ေပၚေပါက္လာမည့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ေစ့စပ ္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား အၾကား ခိုင္မာသည့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကုိ ထူေထာင္လာႏုိင္ၿပီး၊ 

အစိုးရေရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မ်ားပါ အတူတကြ သတိႀကီးစြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤ “ပံုရိပ္ႀကီးမားသည့္” ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းအေျဖရွာႏုိင္ေရး လုိအပ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ျဖစတ္ည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အားေပးတုိက္တြန္းမႈ တုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္း 

မရွိဟု ဆိုလုိသည္ မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၂အတြင္း ေဒးဗစ္စတိန္းဘက္က ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ ွ ကုိယ္စားျပဳေပၚထြက္လာမည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းသစ္ မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု အလုိက္ 

ကုိယ္ပိုင္ျဖစ္တည္မႈမွ ေပၚထြက္လာမည့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ သည္းခံေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္တစ္ခ ု ဖန္တီးႏိုင္ေရးျဖစ္ၿပီး၊ အျခား 

တစ္ဖက္မွာ “ဗဟုိမ ွ ခြင့္ျပဳ၍ ေဒသအလုိက္ တည္ရွိေနသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္အထည္ေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈ” 

ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။188

ဤစာတမ္းျပဳစခု်ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အေထာက္အထားအရ အေရးပါသည့္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ ျဖစ္တည္မႈ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္၏ အဓိကသယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ႏုိင္မႈ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

မူေဘာင္၏ ျပင္ပတြင္သာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ပညာေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ရံုးသုံးဘာသာစကား၊ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား တာ၀န္ယူ ႏုိင္ေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား ၏ အေရးပါသည့္ မ်က္ႏွာစာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပိုမုိႀကီးမား 

က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ကုိယ္တုိင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၌ အဆက္အစပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ လ်က္ရွိသည္။ 

ေရရွည္တည္တ့ံခိုငျ္မသဲည့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားလုိအပ္ၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳး 

စီးပြားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဤကိစၥရပမ္်ားကုိ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္သူ အားလုံးထံ မွ်ေ၀ ခံစားခြင့္ 

ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသုေတသနက ေထာက္ျပလုိသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ တာ၀န္ယူမႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို 

ဤေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတ ရင္းျမစမ္်ား၊ ေဒသႏၱရစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားတြင ္

ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ ေပးျခင္း၊ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ 

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကုိယ္တုိင္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕လႊအဲပ္ျခင္းမ်ားသည္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ အဆင့္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသအဆင့္ ဤေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာေနေျမအလုိက္ 

ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအား အေျဖရွာ ႏိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကုိ 

ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ျခင္းတုိ႕ကုိ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္။189 အကယ္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံ ယင္းတုိ႔၏ စီရင္ပိငု္ခြင့္အတြင္း 

ေစ့စပေ္ဆြးေႏြးရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခြင့္အာဏာပိုမုိ အပ္ႏွံျခင္း ခံရပါက၊ “တုိင္းရင္းသား ေရးရာ အစုအေ၀းမ်ားအတြင္း 

ယင္းတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ အေရးရာ ကိစၥမ်ားကုိ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ 

187 South (2012):29 ၌ရႈ။ 
188 Steinberg: 235 ၌ရႈ။ 
189 ရခိုင္ျပည္နယတ္ြင ္ ျပည္နယ ္ အာဏာပိုင္မ်ား အဆိုျပဳခဲသ့ည့္ မူဆလငမ္ိသားစ ု "ကေလး ႏွစ္ေယာက"္ ေမြးဖြားခြင့္သည ္ ေဒသအလိကု္ 

ေပၚေပါက္ ေနသည့္ ျပႆနာကုိ အေျဖရွာရဦးမည့္ စိုးရိမ္ပပူနဖ္ြယ္ ဥပမာတစခ္ုျဖစ္သည္။ 



အုပ္စုအလုိက္ အေျချပဳ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။”190 မတ္ွစု (၈)တြင္ အေလးဂရုျပဳရန ္ လိုအပ္လာႏိုင္သည့္ 

ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းျပဳစ ုထားပါသည္။ 

မတ္ွစ(ု၈) ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀကီးမ်ား၌ ပဋပိကၡေပၚေပါက္ႏုိငဖ္ြယ္ ေရးရာကိစၥရပမ္်ား 

 ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်မႈ ဘာသာစကား၊ ေက်ာင္း စနစ္မ်ားကုိ ေပါင္းစုစည္းျခင္း 

 ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားကိစၥ 

 ေျမယာစမီံခန႕္ခြဲမႈ 

 စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

 သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားသည့္ကိစၥ ႏွင့္ ယင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးႏိုင္မႈ 

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အထူးျပဳ နယ္ပယ္တစ္ရပ္မွာ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ 

အစိုးရမဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈၾကား အဆက္အစပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းမႈ ဆိုင္ရာကိစၥျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားစြာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ နယ္ေျမေ၀စုအလုိက္ 

သုိ႔မဟုတ္ စင္ၿပိဳင္သေဘာ က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္ၿပီး၊ “(အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား) အမ်ားစုမွာ 

ေရွးရိုးဆန ္ သည့္ အုပ္စိုးမႈမ်ိဳးကုိ ထူေထာင္လ်က္ (ေရးရာကိစၥ မ်ားစြာအနက္) ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ ပယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈအျဖစ ္ ႀကီးမားစြာ 

ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။”191 ဤအုပ္စိုး သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ပဋပိကၡခံစားေနရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနကုိ 

သက္သာမႈေပးစြမ္းႏုိင္မည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာငမ္ႈ အစီအစဥ္ ကနဦး ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မိမိကိုယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကုိးစားမႈတုိ႕ကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအျခားေနရာမ်ား၌ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။192

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ အစိုးရေရာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏွစ္ဖက္လုံး၏ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းဆဲ 

အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္သည့္ အေျခအေန (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ အေၾကာင္းအရာ) 

ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေထြေထြအတြက္ သတိႀကီးစြာ စဥ္းစားဆင္ျခငရ္န ္လုိအပ္ပါသည္။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိျပဳရန္လုိအပ္သည့္ 

အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရန္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံမႈမွာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ 

လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေစလ်က္ “ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ” ႏွင့္ “ပိုမုိနက္ရိႈင္းစြာ” 

ေဆြးေႏြးၾကရန ္ လုိအပ္ပါသည္။193 ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံ ညိွႏိႈင္းေရး၌ 

အင္အားစုအားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရေအာင ္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ ေပးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ေဆာငရ္ြက္သည့္ၿပီး၊ ေဒသခံပါတီမ်ားကုိ 

ျပည္ေထာငစ္ုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ပိုမို ကုိယ္စားျပဳခြင့္ ရႏုိင္ရန ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

 ဤအဆက္အစပ္မ်ားတြင္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း 

ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ေဒသႏၱရ စီးပြားေရး၊ ေဒသခံမ်ား၏ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေယဘုယ် သေဘာထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ဗဟုိအစိုးရ-

ေဒသခ ံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရးကုိ အေလးထားလ်က္၊ ပဋပိကၡအလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

190 South (2012):9 ၌ရႈ။ 
191 South (2012):22 ၌ရႈ။ 
192 ဗန္ဂါဆာမိရုိ ု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စ ီ (ဘီဒီေအ) သည ္ ဖိလစပ္ိုငတ္ြင္ ျဖစပ္ြားခဲသ့ည့္ နယေ္ျမမ်ား၌ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကေ္ရး ေဆာင္ရြက္ဖကမ္်ားကိ ုၾကားခံေတြ႕ဆံု မတိ္ဖက္အျဖစ ္ခြင့္ျပဳကာ တစခ္်ိနတ္ည္းတြင ္ပဋပိကၡထပမ္ံ မျဖစပ္ြားရန ္ထနိ္းသိမ္းျခင္း၊ 

အတုိက္အခ ံလက္နကက္ိငု ္အင္အားစ ုကိယု္စားလယွ္မ်ားကိ ုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၌ ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ ျပဳခဲ့သည။္ 
193 South (2012):9 ၌ရႈ။ 



တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး မူေဘာင္မ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ ပိမုိုတြန္းအားေပးရန ္လုိအပ္သည္။ ဤေနရာတြင ္အေလးထား 

ေထာက္ျပလုိသည္မွာ ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေနႏွင့္ ပဋိပကၡလြန ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆင့္သုိ႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပ၊ဲ အဓိကထူးျခားသည့္ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခအတင္ ျငင္းခုနမ္ႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးမ်ား၏ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင ္ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈမ်ား အားလုံးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ 

မျပဳႏုိင္ပါက စိုးရိမ္ပပူန္မႈမ်ား ပိုမိုတုိးပြားလာႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ တုိးတက္မႈ 

ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အားလုံးသည္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အသြင္ကူးေျပာငး္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပဆို္င္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနရန္လုိအပ္ပါသည္။  

ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရးႏွင့္ ဒမီိကုေရစ ီ

 ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥႏွ္င့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈ အဆက္အစပ္သည္ နီးကပ္စြာ 

တည္ရွိလင့္ကစား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ ေဒသႏၱရ အစိုးရႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၏ 

က်ယ္ျပန္႔ သည့္ အလားအလာ ေပၚေပါက္ရန ္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိပါေသးသည္။ ဤသုေတသနက 

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ အတုိင္းအတာမွာလည္း ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္နည္းတူ ေဒသႏၱရအဆင့္ အစိုးရမ်ားထိ 

က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤလႊမ္းမိုးမႈသည္ မၾကာခဏေထာက္ျပခဲ့သလုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 

အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု၌ 

ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားထိ အက်ံဳး၀င္ လ်က္ ရွိသည္။  

 ထပ္မံေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ဤသုေတသန၏ ႀကီးမားေသာ ကြက္လပ္အျဖစ္ တရားစီရငေ္ရး မ႑ိဳင္၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံလုိပါသည္။ မည္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ 

ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သူမဆုိ တရားရံုးမ်ားကုိ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 

အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ေဒသႏၱရ အစိုးရကုိ တာ၀န္ခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေထာက္အပံ့ျပဳျခင္း စသည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း အေရးပါေသာ သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင ္ ႏိုင္ေသာ ပေလယာအျဖစ ္ မရႈျမငၾ္ကပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကုိ တရားရံုးအေနႏွင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ အျခားအသြင္ တစ္ရပ္ရပျ္ဖင့္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရပါ။  

 ဤစာတမ္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ႏွစ္ဖက္ျမငအ္ေျခအေနကုိ ေကာက္ႏုတ္ ထင္ဟပ္လုိသည္မွာ 

ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္တြင္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစေ္သာ္ျငား ကာလရွည္ ဖြဲ႕စည္းပံု 

သက္ေရာက္မႈေရာ ပစၥကၡ၌မ်ားျပားလွသည့္ အားနည္းခ်က္တုိ႕ကပါ အလြန္အေရးပါသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

တည္ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႕ကုိ အေျချပဳေသာ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းအရ 

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အေနအထားမွာလည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး နည္းတူ ထူးမျခားနား ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္မွ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒက့ဲသုိ႔ အျပန္အလွန္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ 

လကၡဏာမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား အေပၚ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ယုံၾကည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္စံု ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပမႈကသာ ခရီးတြင္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ ပါလိမ့္မည္။  

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး အသြငကူ္းေျပာငး္ေရး လမး္ျပေျမပံု 

 ျပည္ေထာငစ္ ု အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ ္ပိုမုိ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္လာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔အေပၚ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ သုေတသနအေနႏွင့္ 

ဤစာတမ္းတြင ္ တုိးတက္မႈမ်ား ပိုမို ေပၚထြက္လာပါက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန ္ လုိအပ္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ 



အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ဤနယ္ပယ္ မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လုိအပ္မည့္ အထူးျပဳ 

အဆင့္ အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ ပါသည္။  

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးအစိးုရ၏ အုပခ္်ဳပေ္ရးႏွင့္ ၀နထ္မး္ေရးရာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲျခငး္ 

 ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ႏွစ္ပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းကုိ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံ ႏွင္းအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဓိကေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ အတားအဆီးမွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င ္ ၀န္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အၾကား သဟဇာတ မျဖစျ္ခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ 

ေဒသႏၱရ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး အား တာ၀န္ေပးအပ္သည့္အခါ သူ႔ကုိ တာ၀န္အပ္ႏွင္းသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ 

တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲရမည့္ ဌာနဆုိငရ္ာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ အခြင့္အာဏာမ်ား၊ ျပည့္စံုလုံေလာက္သည့္ ရံုးလုပ္ငန္း 

အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းတုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိသင့္သည္။ အထူးျပဳ အဆင့္မ်ားတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 

ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ- 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္း မ်ားအရ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဌာန္းရန္၊  

 ျပည္ေထာငစ္ ု၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ခြဲထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က႑အလုိက္ 

စီမံခ်က္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွိေစရန-္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံေဆာငရ္ြက္သည့္ မည္သည့္ 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမဆို ျပည္ေထာင္စ ု၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေ၀ခံမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 

ဌာနဆိုင္ရာကသာ တာ၀န္ယူရမည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ား တုိးတက္လာေစရန ္ အလုိ႔ငွာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ ွ

၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္အျဖစ္ တာ၀န္ေျပာင္းလဲ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး မက္လုံးမ်ားေပးျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစား ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ပံုစံျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊  

 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားမႈ 

ပိုမိုထိေရာက္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူ႔၀နထ္မ္းေရးရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးက ဗဟုိ၀န္ထမ္းေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ 

အရည္အခ်င္း အလိုက္ လုပ္ခ၊ လစာခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား လိုက္နာေစရန္ အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ပိုမို ငယ္ရြယ္ေသာ၊ 

အမ်ိဳးသမီးထု ပိုမိုပါ၀င္ေသာ၊ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္အလုိက္ က်ယ္ျပန္႔မႈကုိ ဦးစားေပးေသာ၊ ေဒသခံ၀န္ထမ္း 

ပိုမိုပါ၀ငႏို္င္သည့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ၏ လုိအပ္ခ်က္အရ 

ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။  

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၀န္ႀကီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပံု ပိုမိုတိုးတက္ေစရန ္ (ဥပမာအားျဖင့္ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးေရးရာဌာနမ်ား) ႏွင့္အဆိုပါဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ေယဘုယ်လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ဗဟုိအစိုးရ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေ၀ခ ံ

ျဖစ္သည့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံ မွီခိုမႈမ ွကင္းလြတ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္။ 

ျပည္ေထာငစ္အုဆင့္ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအတြငး္ ဗဟုိမ ွတာ၀နလ္ႊအဲပမ္ႈ ျဖစစ္ဥပ္ိမုိနုက္ရိႈငး္ေစျခငး္ 

 အေရးပါသည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ က႑မ်ားစြာမွာ လက္ရွိ အေျခအေနတြင ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

အားေကာင္းဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွာ ေအာက္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ရံုးမ်ားသုိ႔ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ပိုမိုလႊအဲပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ျခင္းဟူသည့္ ေထာင္လုိက္ 

တာ၀န ္ လႊအဲပ္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဤျဖစ္စဥသ္ည္ လက္ရွိ၌ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ 

ေဆာင္ရြက္ ေနက် မူေဘာင္ျပင္ပတြင္ ရွိေနေသာ္ျငား ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ 

မ်ားစြာ အေရးပါလွ ေပသည္။ ဤအခ်က္သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ အ၀ွမ္း သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အားနည္းခ်က္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ 

ေဒသႏၱရ အဆင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ အေထာက္အပံ့ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရး အတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ 



လမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဗဟုိအားျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥသ္ည္ တာ၀န္ခံမႈ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကုိ အေျခခံက်က် 

ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္သည့္ အတြက္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ 

ေက်နပ္မႈ ျပည့္၀ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤျဖစစ္ဥက္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ 

ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ တိုးတက္သည္ ႏွင့္အမွ် လုိအပ္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းရွၿိပီး၊ 

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ရင့္က်က္လာမည့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးပါေသာ အုပ္ျမစ္အေျခခံလည္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္သည့္ ဗဟုိအားျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခငး္ျဖစစ္ဥ ္ခိုင္မာေစရန ္အလုိ႔ငွာ ပါ၀င္သင့္သည့္ အဆင့္မ်ားမွာ- 

 စတင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ဦးစားေပးအဆင့္အရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အလႊာလုိက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ လ်ာထားျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္မည့္ 

ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ မူ၀ါဒေရးရာ မူေဘာင္ကုိ ခ်မွတ္ရန္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေရးရာ 

၀န္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ မည္သည့္တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန ္ ရွိသည္၊ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ အလုိ႔ငွာ 

ဗဟုိအဆင့္၌ မည္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္၊ ဗဟုိအားျပဳမႈကုိ မည္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း ရလဒ္မ်ားကုိ မည္သို႔ သတ္မွတ္တုိင္းတာ မည္ စသည္တို႔ကုိ စိစစ္ရန္။ 

ဤႀကိဳးပမ္းခ်က္ကုိ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အျပာင္းအလဲ စီမံခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ပူးတြဲခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္။ 

 ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဗဟုိအားျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ ႏွင့္အမွ် စြမ္းရည္ျမငွ့္တင္ေရး 

အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့သြားရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးဌာန ရံုးမ်ားသုိ႔ ကနဦး 

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေနာင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ဌာနမ်ားသုိ႔ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစရန္။ 

 ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အသစ္ေပၚေပါက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 

မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံး စာရင္း ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈရွိေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ေသခ်ာေစရန္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာန 

ဘတ္ဂ်က္၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းထိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္က ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္းေဖာ္ျပရန။္ 

ျပည္ေထာငစ္ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္နယ္/တိုင္းရံုးမ်ား၏ ရွင္းလင္းစြာ လုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ရလဒ္အေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ နိဒါန္းပ်ိဳးႏုိင္သည့္ က်စ္လ်စ္မႈရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္က႑ ဗဟုိအားျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

(ဥပမာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရံုးမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာဘတ္ဂ်က္မ်ား လႊအဲပ္ျခင္း) 

စဥ္းစားရန္။ 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပံုမွနလ္ႊအဲပ္မႈ မျပဳမွီကာလတြင္ ေဒသႏၱရရံုး 

မ်ားသည္ မိခင္ဌာနအျပင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾက 

ေစရန္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ လမ္းညႊန္မူေဘာင္မ်ားသာ ခ်မွတ္ေပး၍ မိမိတုိ႔ရံုးမ်ားကုိ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသာမက အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပံုမွန္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းတို႔ကုိ ခြင့္ျပဳသြားရန္။ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးအစိးုရ တာ၀နယူ္မႈအတိုငး္အတာ ပိမုုိက်ယ္ျပန္႔ေစျခငး္ 

 သုေတသနအရ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း အဆင့္ အရာရွိမ်ားမွသည္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 

လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားအထိ အားလုံးပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထံ အခြင့္အာဏာမ်ား 

ပိုမိုႏွင္းအပ္ႏုိင္ေရးကုိ တူညီစြာ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ႏွစ္ အရ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း၊ 

ဤေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔မႈ နည္းပါးသည္ သာမက ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၏ 

စုစုေပါင္းခရီးေရာက္မႈအဆင့္မွာလည္း လြန္စြာ က်ဥ္းေျမာင္းလ်က္ရွိဆဲ ပငျ္ဖစ္သည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ 



အခြင့္သာႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေပၚလြင ္ထင္ရွားလ်က္ ရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ျဖစ္သည္။  

 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒဇယား ႏွစ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းစနစ္ဆုိုင္ရာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထက္ ပိုမုိၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမုိပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ခြင့္ရရွိႏုိင္သည္။ 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ ္ပိုမိုေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ မည္သည့္ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာငမ္ႈ 

က႑မ်ားကုိ စဥ္းစားအပ္ႏွင္းမည္ဆုိေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈွရွိေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမွာ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ဤျဖစစ္ဥ္တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကုိယ္တုိင္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသခ ံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 

အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစစ့ပ္ေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမ ွ

တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င ္ သင့္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနႏွင့္ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ 

ေရြးခ်ယ္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ ပါသည္။  

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူအမ်ားစု အေနႏွင့္ ဦးစားေပး အရ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အေရးႀကီးတာ၀န္ယူမႈ 

အစီအစဥ္ မ်ားမွာ- 

 ပညာေရး မူ၀ါဒ၊ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္၍ ထိေရာက္စြာ တာ၀န္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈမ်ား 

ပါ၀င္သည့္ ပညာေရး လ်ာထားခ်က္။ 

 အေရးႀကီးသည့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ က႑တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား ပိုမိုစီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတ 

တူးေဖာ္ ထုတ္ယူမႈမွ ေဒသႏၱရ ဖြံ႕ၿဖိ္ဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ကတိက၀တ္။ လက္ရွိ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ျပဳထား သည့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး နယ္ခံမ်ားအၾကား အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ သယံဇာတ 

ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈမ်ား၊ ဗဟုိႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရအၾကား ခြဲေ၀မႈအခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ေရြးခ်ယ္မည့္ ပေရာဂ်က္ အဆိုျပဳမႈမ်ား။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အာဏာပိုင္မ်ားကုိ 

တြင္းထြက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

(အီးအိုင္တီအိုင္)၏ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ဤအခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

စြမ္းရည္ကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ ေရာက္သည္။  

ျပည္သူ႔ အသုံး စရတ္ိစမီခံန႕္ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေငြ ရ/သုံးႏွင့္ သယံဇာတရငး္ျမစ ္ခြဲေ၀မႈမ်ား အားေကာငး္ ခိငုမ္ာေစျခငး္ 

လက္ငင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စနစ္အရ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ 

တာ၀န္ယူမႈ မ်ားအၾကား ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ စနစ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်လ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင ္ျပည္ေထာင္စ ုဘ႑ာေငြ 

ရ/သုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈမွာလည္း ေဒသႏၱရအလုိက္ ရင္းျမစ္မ်ားမ ွ ရရွိႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ 

အေျခခံႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္ အတြက္ အၿပီးသတ္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ ရလဒ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ 

လက္ရွိ ေပၚေပါက္ ေနေသာ အခင္းအက်င္းမွာ တုိးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား ေပၚထြန္းရန ္ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ- 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အခြန္ေကာက္ခံေရး မူ၀ါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္ အားေကာင္းခိုင္မာေရး။ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ားရွိေနေသာ္ျငား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

လြတ္လပ္ေရးရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း အတြက္ အခြန္စနစ္အား က်ိဳးေၾကာင္းဆီးေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 

လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသုိ႔ ဘ႑ာေငြ ခန္႔မွန္းခြင့္ျပဳရာတြင ္အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေစၿပီး 

ျမင္သာထင္သာ ရွိေစရန ္ ႏုိင္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမခံန္႔ခြဲမႈ ျမင့္မားေစျခင္း၊ ထုိ႔ျပင ္ ျပည္ေထာင္စ ု

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ စမီံခ်က္ မေရးဆြဲမ ီ သုိ႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ 

မျပဳမ ီရႏိုင္သမွ် ရင္းျမစမ္်ားကုိ သိရွိေစေရး။ 



 ဆင္းရမဲြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြကုိ သုံးစြဲရာတြင္ အေျခခမံူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ 

ဘ႑ာေရး အစီအမံ၊ ရံပံုေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲရာ၌ ထင္သာျမင္သာရွိမႈ၊ ပံုေသ အေျခခမံည့္စနစ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 

လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ ႏွင့္အညီ အဆုိပါရံပံုေငြကုိ သုံးစြဲႏိုင္မည့္ အေနအထား၊ လမ္းညႊန္မူမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ 

လာေစေရး။ 

 ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား လႊေဲျပာင္းေပးသည့္ အလွဴရွင္ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားက ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးသြားႏိုင္ေရး။ 

 ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အေရးေပၚ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထက္ 

ရွင္းလင္းသည့္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင ္အကူအညီေပးေရး။  

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ စနစ္ကို ခိုင္မာသည့္ ေငြစာရငး္စံႏႈန္းမ်ားအျဖစ ္ အသြင္ေျပာင္းေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 

တင္ျပရာ၌ အျမင့္ဆုံးလ်ာထားမႈႏွင့္ ရရွိႏုိင္သည့္ ရံပံုေငြအလားအလာတုိ႔ကုိ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 

အစိုးရမ်ားေရာ ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ရံုးမ်ားကုိပါ ခြင့္ျပဳေပးေရး။  

အစိးုရအဖြဲ႕အတြငး္ ဘ႑ာေရး စနစကုိ္ ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥး္အေျခခ ံအျဖစ ္ဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေစျခငး္ 

လက္ရွိ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွငး္မ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္၊ အစိုးအဖြဲ႕တြင္း 

ဘ႑ာေရး စနစ္အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စ ု ဘ႑ာရံပံုေငြမ ွ လႊေဲျပာင္းမႈက့ဲသုိ႔ သတ္ဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းအလုိက္ 

လ်ာထားမႈမျပဳမီမွာပင ္ စနစ္တစ္ခုလုံး၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိငရ္န ္ အေရးႀကီးလွသည္။ 

တုိင္းျပည္အတြင္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည့္ ေရးရာ ကိစၥမ်ားစြာမွာ ဗဟုိမွသည္ ပဋိပကၡျဖစပ္ြားရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထိ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိသျဖင့္ ဤေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္တြင ္ ျပည္ေထာင္စ ု အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ တိုင္းရငး္သားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား အားလုံး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္ကုိ ျဖတ္သန္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဤေျပာင္းလဲေရးကုိ တိုက္ရိုက္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ 

မလြဲမေသြပါ၀င္ရန ္လုိအပ္သည္။ 

 ဤျဖစစ္ဥ္တြင ္ ဥစၥာဒန ခြဲေ၀မႈပံုစံကုိ မူေဘာငခ္်မွတ္ရာ၌ အေရးႀကီးေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အခြန္အခ ရင္းျမစမ္်ား 

ေကာက္ခံ ရန္ မည္သူကတာ၀န္ယူမည္၊ ရရွိလာသည့္ အခြန္အခမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံု ခြဲေ၀သုံးစြဲမည္ စသည့္အခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ဥစၥာဒန ခြဲေ၀မႈပံုစံအခ်ိဳ႕ကုိ စဥ္းစားရာတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ 

အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ တိက်ေသာ ခြဲေ၀မႈ အခ်ိဳးအစားသုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းကုိ 

တုိးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန ္အခြန္အခ အားလုံးခြဲေ၀ျခင္းမ်ိဳး အေျခခံထည့္သြင္းသင့္သည္။  

 ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္မွ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ ဘ႑ာေငြလႊေဲျပာင္းမႈ ပံုစံခ်မွတ္ရာတြင္ အေရးႀကီး 

ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ မည္သုိ႔ေသာ ေရးရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေငြေၾကး မတည္ေပးမည္၊ မည္သုိ႔ေသာ 

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက အေရးပါသည္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အခြန္အခ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာငရ္ြက္ပံု တိုးတက္ေစရန္ မည္သည့္အေနအထားမ်ိဳးကုိ အားျဖည့္ေပးမည္ 

စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။  

 ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးစီး၀ငမ္ႈမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ အကူအညီ၊ ရရွိလာႏုိင္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 

ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ တုိက္ရိုက္ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ အလုိ႔ငွာ 

နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္း၍ ခြင့္ျပဳေပးရန ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။  

ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀကီးအစိးုရ၏ ႏိုငင္ေံရးအရ လြတ္လပစ္ြာ ရပတ္ည္ႏုိငစ္ြမး္ကုိ ျမငွ့္တငေ္ပးျခငး္။ 

 ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ အေရးပါဆုံး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွာ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳမႈ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဤသုိ႔ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအာဏာပိုင္မ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အင္အားခ်ိနဲ႔မႈအေပၚ ဗဟုိ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ၾသဇာႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးပါသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္မာွ ဤသုိ႔တင္းက်ပ္လွသည့္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးပံုစံမ ွ ပိုမိုျပည့္၀ေသာ ဗဟုိအာဏာ ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့လ်င္ 

ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားထံ ေအာက္ေျခ 

တာ၀န္ယူမႈမ်ားလည္း လႊအဲပ္ၿပီး ျဖစ္လာ လိမ့္မည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာ 

ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ေျခလွမ္း အခ်ိဳ႕ စတင္သည္ႏွင့္ တည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ 

ေဖာ္ျပပါမည္။ 

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အခြင့္အာဏာ 

ပိုမိုလႊအဲပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံ ေပးရမည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္ 

တုိးျမွင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေ၀မွ်ျခင္း။ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ 

တစ္ဦးအၾကား (ျမနမ္ာႏုိင္င ံပါလီမန္ သမဂၢ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအသြင္တူ အဖြဲ႕အသည္းတစ္ခုခု တုိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ိဳး)ႏွင့္ 

ဥပေဒေရးရာ အၾကံဥာဏ္ရယူ၍ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန ္အကူအညီေပးရမည္။  

 အင္အားငယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳစဥ္းစားရာတြင ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၌ရွိရမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အနည္းဆုံး 

အရည္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခရံသူမ်ား ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္အစားထုိးရမည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ျခင္း ဥပေဒ ျပဌာန္းႏုိင္ေရး အစပ်ိဳးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သင့္သည္။ 

 ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုိ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိးုမႈမွ ကင္းလြတ္ႏုိင္ရန ္လႊတ္ေတာ္တြင္း သြယ္၀ိုက္ 

သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ၾကားကာလ၌ အေကာင္းဆုံး 

ျဖစ္ႏုိင္ ေျခမာွ လက္ရွိေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းအစား ၀န္ႀကီးခ်ဳပကုိ္ လႊတ္ေတာ္ကေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက 

အတည္ျပဳ သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။194

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မဆဲႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေရး 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအျဖစ္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဆက္သြယ္ေရး အေထာက္အပံ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ 

ရွိသည့္အတြက္ ပိုမိုထိေတြ႕ ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းျပဳရမည္။  

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသ 

အလုိက္ မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးရမည္။  

ေဒသႏၱရအုပခ္်ဳပေ္ရး ေမွ် ာ္မနွး္ခ်က္ႏွင့္ မ၀ူါဒမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္လာေစရန ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ညိွႏႈိငး္ျခငး္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိသည့္ ဤနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈမ်ား အတုိင္းအတာ 

တစ္ရပ္ထိ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ နည္းတူ၊ ေပၚထြန္းလာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၏ 

မူ၀ါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ၿပီး သေဘာညီမွ်မႈအား အေျခခေံသာ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔မႈကုိပါ ထင္ဟပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤမူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဆင့္အသီးသီးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကြင္းဆက္တုိင္းအတြက္ ျပည္နယ္၏ တာ၀န္ယူမႈမ်ား၏ 

ေရရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ်ားအလုိက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္၀မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရသည္အထိ တည္ေဆာက္ 

အားေပးျခင္းတုိ႔ပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ေရွးဦးကာလ၌ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေ၀၀ါးမႈအခ်ိဳ႕ 

ေပၚေပါက္တက္ျခင္းကုိလည္း ႏုိငင္ံေရး အရ ေျဖေလ်ာ့လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိရန ္ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

ဤမရွင္းလင္းမႈမ်ားက လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္မႈကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ႏုိင္ေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေပးအယူ 

ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္အာဏာခြဲေ၀မႈကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ရင္းျမစ္ဓန ဥစၥာ မွ်ေ၀မႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ ္ တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေစျခင္း စေသာ အေရးႀကီးမဟာဗ်ဴဟာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

194 ဤနည္းလမး္သည ္တိုင္းရင္းသားပါတအီခ်ိဳ႕၏ အၾကံျပဳခ်ကတ္စ္ရပ္ျဖစသ္ည္။ Soe Than Lynn, “Ethnic groups call for more power for 

states”, “Myanmar Times (27 May 2013)၌ရႈ။ 



လုိအပ္လာပါလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလႊာႏွင့္ ယင္း၏ ေအာက္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ကုိလည္း သတိမူရန ္ လုိအပ္ပါသည္။ အလွဴ႕ရွင ္ အစီအစဥ္မ်ား၌ သတိျပဳရန ္

အစိုးရအေနႏွင့္ ယင္း၏ ဦးေဆာင္ခ်က္ အခြင့္အာဏာကုိ ေဒသအလုိက္ ယုတိၱတန္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈ ပမာဏအေပၚ 

မူတည္ေဆာင္ရြက္ ညိွႏိႈင္းမႈ မျပဳႏိုင္ပါက မ်ားစြာ စြန္႔စားရာက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက့ဲသုိ႔ ဗဟုိညိွႏိႈင္း 

ေပါင္းစပ္ ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳႏုိင္ရန ္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ အားေကာငး္သည့္ 

ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္သည့္ အစီအမံအခင္းအက်င္းမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန ္ အလုိ႔ငွာ 

နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ မ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲ သုိ႔မဟုတ္ မၾကာမ ီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္၏ အေျခခဥံပေဒဆိုငရ္ာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီႏွင့္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအပါအ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး 

ပါ၀င္ႏုိင္မႈကုိ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန ္လုိအပ္ပါသည္။ 

အသြငကူ္းေျပာငး္မႈဆိုငရ္ာ ႏုိငင္ေံရးအညႊနး္ 

 ဤျဖစစ္ဥ္တြင ္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ အသီးသီးအေနႏွင့္ လက္ရွိအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ ကြဲျပားစြာ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုလ်က္ရွိၿပီး၊ ဤအေကာက္အယူမ်ားက ယင္းတုိ႔ခ်မွတ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ဆိုင္ရာ 

ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေထာက္ အပံ့ျပဳမႈ၌ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွလိာမည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပံုမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ 

မည္သုိ႔ေသာ အခုအခံ စြဲျမမဲႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ သိရန္ ခက္ခေဲသာ္ျငား အသြင္ကူးေျပာင္းေရ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကြင္းဆက္မ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သံသယံထားရန္ မလုိပါ။ ဤတြင ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၌ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ ကနဦးအဆင့္ သုံးရပ္ကုိ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။  

 ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ လက္ရွိႏွင္းအပ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူေဘာင ္ (က်ယ္ျပန္႔စြာ) 

အတြင္းမွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာငရ္ည္မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အားေပးကူညီရန္ လုိအပ္သည္။ ဤသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ပိုမို ရုပ္တိက်န အလုပ္ျဖစႏို္င္သည့္ 

၀န္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အစိုးရအတြင္း ဘ႑ာေရး 

အစီအမံမ်ားကုိ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း စသည့္ အဆင့္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

 ထိေရာက္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစေ္ပၚေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆငရ္န ္လုိအပ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ 

ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ဌာနဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာအတြင္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ညိွႏိႈင္း ျပင္ဆင္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဇယားႏွစ္က ခြင့္ျပဳထားေသာ ဥပေဒျပဳစာရင္းအရ ႏွင္းအပ္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူမႈ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ိဳး 

ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသုံးသပ္မႈမ်ိဳး 

လုိအပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန႕္ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္၌ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ရွိ 

ေထြ/အုပ္၏ အခြင့္အာဏာကုိ ျပနလ္ည္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး ပါ၀င္ရန္လုိအပ္သည္။  

 စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဖြဲ႕စည္းပံု ျဖစ္ေပၚရန ္ အလုံးစံု ျခံဳငံုသုံးသပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အဓိက 

အင္အားႀကီးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အား 

စုမ်ားအားလုံုး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပန္လည္ေဆြးေႏြး သုံးသပ္ၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ 

ႏိုင္ငံေရး၌ ပါ၀င္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု၏ ဖက္ဒရယ္ အခြင့္အာဏာအတြက္ အစီအမံမ်ား 

မရွိပါက ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ျမသဲည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေပၚေပါက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

ဤေနရာ၌ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္မွာ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ ရန္လုိအပ္လာေပသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒသည္။ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ 

ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ 

အေသးစိတ္က်သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာငရ္ည္ 

ျမင့္မား ေစသည့္ အကူအညီအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါ၏ေလာ။ သုိ႕မဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 



ေလ်ာ့ခေရး၏ အေျခခံညႊနၾ္ကားခ်က္ႏွင့္ အညီ ညိွႏိႈိင္းမႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခငး္ တုိ႔ိကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္း ေပးအပ္ထားရွိပါသလား။ ထို႔ထက္ပို၍ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအရ စနစ္အတြင္း အေရးႀကီး ဆုံး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္းမရွိပါက ယင္းဥပေဒကုိ ျပည္လည္ 

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသုံးသပ္ရန္ လုိ/မလုိ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ၏ အေျခခမံႈမ်ားမွ စတင္၍ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့သူမ်ားအေပၚ အေျခခံညႊန္ၾကားခ်က္မာွ ဤဥပေဒကုိ 

ျပင္ဆငရ္န ္ခက္ခေဲအာင္ ေရးဆြဲေစျခင္းျဖစ္သည္။195  ဤသုိ႕ျပင္ဆငရ္ ခက္ခေဲအာင ္အေျခခစံဥ္းစားထားသည့္အတြက္ “ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒသည္ အသြင္ကူးေျပာင္ေရးကာလ ၾကားျဖတ္ျဖစ္စဥ ္တစ္ခုဟု မရႈျမငႏုိ္င္”သည့္အခ်က္မွာ ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။196

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား အားလုံးေပါင္းစပ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခြင့္ 

မရဘဲ နယက အစိုးရ၏ အလုိက် ျပင္ဆငရ္န ္ခက္ခေဲစမည့္ ပုဒ္မမ်ားစြာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေစခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္။ 

အပစ္အခတ္ ရပ္စထဲားသည့္ အုပ္စုမ်ာအေနႏွင့္ “စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

အာမခံႏိုင္သည့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား”အျဖစ္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲၾ့ကေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားစြာ 

ေခ်ာင္ထုိးခံခဲ့ရ၏။197 ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အားေလ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားစြာအေနႏွင့္ 

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ လက္ခံလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပိုမိကုြာလွမ္းသည့္ အင္အားစု 

ႏွစ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွ ိသြားႏိုင္ေၾကာင္း ရႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆငေ္ျပာင္းလဲရန ္ ခက္ခသဲည့္ ဤေနာက္ခ ံ အေျခအေနရွိေသာ္ျငား 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အခန္းသုံး၌ ေဖာ္ျပခဲေ့သာ 

ရႈပ္ေထြးသည့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥမ္ွာ 

ခရီးဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မိန္႕ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက 

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိးုရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမငွ့္တင္ႏိုငေ္ရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ငါးရပ္ကုိ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ပိုမုိရန္ႏွင့္ အဓိက ျပည္ေထာငစ္ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ဗဟုိမွ 

တာ၀န္ပိုမိခုြဲေ၀ေပးရန ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။198 ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပြဲ စနစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခဥံပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ 

ကင္းလြတ္စြာ ရွိေနသည့္အတြက္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒျပဳ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန ္လုိအပ္ပါသည္။ 

195 ေအာက္ေျခမတွစ္ ု၄၃ရညည္ႊန္းခ်က္၌ရႈ။ 
196 Ghai (undated):36 ၌ရႈ။ 
197 Ardeth Maung Thawnghmung (2011):10; see also Taylor (2009): 501-4; Ghai (undated): 7-8.၌ရႈ။ 
198 အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိဌာနဆိုငရ္ာမ်ားအား ျပည္ေထာင္စ ု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ုတိကု္ရိကုက္ြပက္ ဲ ႀကီးၾကပ ္

ျခင္းမျပဳဘ ဲ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယအ္စိုးရမ်ားက စီမံခန္႕ခြဲ၊ လမ္းညႊန္၊ ႀကီးၾကပ္၊ စစ္ေဆး ေဆာငရ္ြက္သြားရန။္ (၂) ဌာနဆိုငရ္ာ အရာထမ္း 

အမႈထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာငရ္ည္ ျမင့္မားလာေရးအတြက ္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပညန္ယ္အစိုးရမ်ားက စြမ္းေဆာငရ္ည္အကျဲဖတခ္်က ္

အစီရငခ္ံစာအား ျပဳစု၍ ျပည္ေထာငစ္အုစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ မိတၱဴ ေပးလ်က္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက 

ရာထူးတုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ အေျပာင္းအေရြ႕စီမံရာတြင ္ ယင္းအကျဲဖတခ္်က္အေပၚ မတူညေ္ဆာငရ္ြကရ္န။္ (၃) ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ 

မူလတန္းအဆင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားရာ၌ ဗဟိုမ ွ တုိက္ရိကု္ခန္႔ထားျခင္းမျပဳဘ ဲ တုိင္းေဒသႀကီး ျပညန္ယ ္ အစိုးရအစအီစဥ္ျဖင့္ 

ခန္႔ထားခြင့္ျပဳရန္။ (၄) က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သူနာျပဳ၊ သားဖြားဆရာမမ်ား ခန္႔ထားရာ၌ ဗဟိုမ ွစုစည္းေလက့်င့္ေသာ္လည္း ခန္႔ထားရာ၌ 

တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသအလိကု္ ေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားႏုိင္ေရး ညွိႏႈိင္းစီစဥ္ရန္ႏွင့္ 

ေ၀းလံေခါင္းပါးေဒသမ်ားအတြက ္ တိငု္းေဒသႀကီး အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆရာ၀နလ္ိုအပေ္သာ ေဒသမ်ားအတြက ္ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာေခၚယ ူ

ေလွ်ာကထ္ားေစၿပီး ခန္႕အပ္တာ၀နေ္ပးသည့္ စနစက္်င့္သံုးရန္။ (၅) ေဒသခံျပညသ္ူမ်ား အလုပ ္ အကိငု ္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအတြက္ 

ျပည္ေထာင္စ ု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမ ွ တုိက္ရိကု္ခြင့္ျပဳရသည့္ လပု္ငန္းမ်ားအနက ္ တိုငး္ေဒသႀကီး ျပည္နယ ္ အစိုးရ အစီ အစဥ္ျဖင့္ 

လုပက္ိုငခ္ြင့္ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ခြဲေ၀ပိုင္းျခားလပုက္ိုင္ခြင့္ျပဳရန္ တုိ႕ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစနိ္ ျပညေ္ထာငစ္ ု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပညန္ယ ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတယိ၀န္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ေနျပညေ္တာ္ (၉ ၾသဂုတ ္ ၂၀၁၃)။ 

http://www.president-office.gov.mm/en/briefing-room/speeches-and-remarks/2013/08/11/id-2536



ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျပငေ္ရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထင္ျမငခ္်က္ အနက္အရိႈင္းမွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိလွဘဲ အျမင္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း အေရးတႀကီး ေထာက္ျပလုိသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားက ျပင္ဆင္ေရးကုိ အားသန္သလုိ အျခား 

အုပ္စုမ်ားက အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးကုိ ပိုမုိဆႏၵရွိၾကသည္။ အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတြင္း၌ပင ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံ ဥပေဒ 

ျပင္ဆငေ္ရး အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚထြက္လာၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္ေရး ပူးေပါငး္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ 

၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားက ပိုမိုေပၚလြင္လ်က္ ရွိလာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ 

၀န္အႀကီးအခ်ိဳ႕ကလည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူကုိ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။199

ကာလရွည္ဖြဲ႔စည္းပံု ကင္းမဲ့ခဲ့သည့္ သမုိင္းေနာက္ခံႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀မႈမ်ားအၾကား အျငင္းအခုနကုိ္ ႏုိင္ငံေရးဟု 

ရႈျမငပ္ါက၊ ဥပေဒအရ ပိုမိုေဘာင၀္င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေျပာင္းအလဲ၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ပိုင္းျဖတ္ စဥ္းစား သင့္ပါသည္။  

“ဥပေဒတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ၾကားခံမ်ား ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 

ဥပေဒ သည္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားကုိေပၚေပါက္ေစသည့္ နည္းတူ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မည္သို႔ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့လ်င္၊ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမည္ေလာ 

သုိ႔မဟုတ္ အေျခခဥံပေဒကုိယ္၌ ေျပာင္းလဲ ရမည္ေလာ”200

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ကာလတုိအတြင္း ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန ္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ ွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုအခ်ိန္ယူရန ္ သုိ႔မဟုတ္ ကာလရွည္ၾကာမွသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိင္ရာႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆုိငရ္ာ ျပႆနာမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းႏိုင္မႈ အၾကား အားမွ်ေျခတစ္ရပ ္

ရွာေဖြတစရ္ွိႏုိင္ရန ္ လုိအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ဦးတည္ရာအျဖစ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ယင္း၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေပၚ အေလးထားလ်က္ ပိုမိ ု က်ယ္ျပန္႔ ေသာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရး အရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ရႈေထာင့္စံု ကုိင္တြယ္ႏိုင္ရန ္အလုိ႔ငွာ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေလ့အထမရွိေသးပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

အထူးျပဳ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေပၚႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏုိင္စြမ္းကုိ အေျခခံသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းျပေျမပံုကုိ 

ဇယား(၁၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ဤျဖစ္စဥ္တြင ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုငျ္မေဲသာ၊ 

တည္ၿငိမ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ ္တစ္ရပ္အျဖစ ္အာမခံႏုိင္စြမး္ ရွိပါလိမ့္မည္။ 

199 Simon Roughneen, “Federal System Under Consideration to End Ethnic Conflict, Minister Concedes,” The Irrawaddy (6 June

2013) ၌ရႈ။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား သာဓကအားျဖင့္ အကစ္္အန္ဒီပ ီ ဥကဌၠက ျပင္ဆငေ္ရးကိ ု အဓိကထားၿပီး ရခိုငတ္ိုင္းရင္းသားမ်ား 

တိုးတက္ေရးပါတ ီ (အာရ္အန္ဒီပ)ီ ဥကဌၠအေျခခဥံပေဒတစ္ခလုံုး အသစ္ျပနလ္ည္ေရးဆြဲရန ္အားသနသ္ည။္ Soe Than Lynn, “Ethnic groups 

call for more power for states”, Myanmar Times (27 May 2013) ၌ရႈ။ 
200 Pedersen (2011):50 ၌ရႈ။ 



ဇယား ၁၃ - အႀကံျပဳတုိက္တြနး္ခ်က္မ်ား အႏွစခ္်ဳပ ္ႏွင့္ အေျခခဥံပေဒႏွင့္တကြ အျခား ဆက္စပ ္ထည့္သြငး္စဥး္စားစရာမ်ား 

အႀကံျပဳတုိက္တြနး္ခ်က္မ်ား စဥး္စားရနကိ္စၥမ်ား

တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈႏွင့္ လူအရငး္အျမစ္ (၀နထ္မး္ေရးရာ) ကိစၥမ်ားအား

ေၾကာငး္က်ဳးိဆီေလ်ာ္၍ စနစတ္က်ျဖစေ္စျခငး္ 

 တုိငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ဌာနမ်ား၏ အခနး္က႑ႏွင့္ တာ၀နမ္်ားကုိ ပိမုို ရငွး္လငး္ကြဲျပားလာေစရန္

 တိုငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ဌာနမ်ားအား ျပည္ေထာငစ္ ု ၀နႀ္ကီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္တည္ေဆာက္ပံုမ ွ

ခြဲထုတ္ရန။္ အစအီစဥမ္်ားႏွင့္ ၀နထ္မး္မ်ား ေရႊ႕ေျပာငး္ေနရာ ခ်ထားႏုိငရ္နအ္တြက္ မက္လုံးမ်ား 

စဥး္စားရန ္

 တိုငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အတြက္ ျပည္သူ႕၀နထ္မး္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိငဖ္ို႔ စဥး္စားရန ္

 တုိငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀နႀ္ကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအား အေထြေထြအုပခ္်ဳပေ္ရးဥးီစးီဌာနထံမ ွ

လြတ္ကငး္စြာ ရပတ္ည္ႏုိငေ္ရးအတြက္ ပံပ့ိးုေပးရန ္

 အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္း/

ျပည္နယ ္အစိုးရအဖြဲ႔ ရံုးမ်ားအျဖစ္

အသံုးျပဳသည့္ ေထြ/အုပ္၏  

အခန္းက႑ 

 ျပညသ္ူ႕၀နထ္မ္း ျပဳျပင ္

ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ျပနလ္ည ္

တည္ေဆာက္ေရး စိန္ေခၚခ်က ္

မ်ား 

ျပည္ေထာငစ္ု ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအတြငး္ ဗဟုိအားျပဳမႈ သိပသ္ည္းဆပိမုို ေလွ်ာခ့်ႏုိငရ္န္ လုပေ္ဆာငျ္ခငး္

 စမီအုံပခ္်ဳပေ္ရးအဆင့္ဆင့္၌ တာ၀နမ္်ားအား ပိမုို သိပသ္ည္းဆ ေလွ်ာခ့်ႏုိငရ္န္ သက္ဆ္ုိငရ္ာ

၀နႀ္ကီးဌာနမ်ားအတြက္ မေူဘာင ္

 သက္ဆုိငရ္ာ ၀နႀ္ကီးဌာနမ်ား၌ သိပသ္ည္းဆ ေလွ်ာခ့်ရာႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွ ိ 

ျပည္ေထာငစ္၀ုနႀ္ကီးဌာန၏ ႐ံုးမ်ားတြင ္ 

လုပင္နး္တာ၀နအ္သစမ္်ား ရယူခ်နိတ္ြင ္စြမး္ေဆာငရ္ည္ ပံပ့ိးုေပးရန ္ 

 တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၌ လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရမည့္ အရငး္အျမစမ္်ား 

ရရွႏုိိငေ္စရနႏွ္င့္ ပြင့္လငး္ျမငသ္ာေစရန ္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္ သိပသ္ည္းဆေလွ်ာေ့ပးျခငး္ 

 ႐ံုးဌာနမ်ားအား ယငး္တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား၊ ထုိ႔အျပင ္ အရပဘ္က္အဖြဲ႕စည္းမ်ား၊ 

လူမႈအသုိက္အ၀နး္မ်ားျဖင့္ အေသအခ်ာ ထိေတြ႕၊ ခ်တ္ိဆက္၊ ပါ၀ငေ္စႏုိငရ္န ္

 ဘ႑ေငြျဖည့္တင္းေပးမႈ

မပါရွသိည့္ တာ၀နမ္်ားကိ ု

ေရွာငရ္ွားႏုိင္ရန ္

တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိးုရ၏ တာ၀နယူ္မႈပမာဏအား ပိမုိခု်႕ဲထြငျ္ခငး္

 တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရငး္ သုိ႔မဟုတ္ စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈ စာရငး္တြင္

ပညာေရးမ၀ူါဒဆုိငရ္ာအျဖစ ္ ၀နထ္မး္ခန္႔အပျ္ခငး္၊ သငၾ္ကားေရး ဘာသာစကားဆုိငရ္ာ ကိစၥမ်ားကုိ 

ထည့္သြငး္စဥး္စားရန ္

 အဓကိ သဘာ၀အရငး္အျမစမ္်ား စမီခံန္႔ခြဲျခငး္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခငး္ႏွင့္ တူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈမ်ားအား 

ေစာင့္ၾကပျ္ခငး္တုိ႔တြင ္ တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အား ပိမုိပုါ၀ငလ္ာေစရန။္ ထုိ႔အတူ ဖံြ႕ၿဖိဳ းေရးလုပင္နး္ 

လုပကို္ငခ္ြင့္ေပးျခငး္၊ စမီကိံနး္မ်ား၊ EITI  ကိစၥရပမ္်ား၌ တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အာဏာပိငုမ္်ားကုိ 

ပါ၀ငေ္စရန ္

 ဇယား ၂ ကို ပိုမိုရငွ္လင္းေစရန္

မြမ္းမံျပငဆ္င္ျခင္း သို႔မဟတု ္

လည္ပတလ္ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန ္

ျပည္ေထာင္စ ု ဥပေဒျဖည့္စြက ္

ေရးဆြဲျခင္း 

ျပည္သူ႔အသုံးေငြ စမီခံန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးေရးဆြဲျခငး္ ႏွင့္ အရငး္အျမစမ္်ား ေနရာခ်ထားေရး

 တုိငး္ေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အတြက္ အခြနအ္ေကာက္ဆုိငရ္ာ မ၀ူါဒႏွင့္ စမီခံန္႔ခြဲမႈမ်ား

ေကာငး္မြနေ္အာင ္လုပေ္ဆာငရ္န ္

 ဘ႑ေငြခြဲေ၀ခ်ထားေရးအတြက္ ျပည္ေထာငစ္၏ု ဘ႑ာေရးစမီခံန္႔ခြဲမႈ မ်ား တုိးတက္လာေစရန ္

 ဆငး္ရႏဲြမး္ပါးမႈ ေလွ်ာခ့်ေရး ရနပ္ံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈအား ျပနလ္ည္ျပငဆ္ငေ္ျပာငး္လဲရနႏွ္င့္ 

အစိးုရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြရ/သုံးဆုိငရ္ာ အစအီစဥမ္်ား ေပၚေပါက္လာေစရန ္

 အလွဴရငွမ္်ား၏ လုပင္နး္အစအီစဥမ္်ားအား တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၏ စမီကိံနး္ေရးဆြဲမႈ၊ 

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ ထိနး္သိမး္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အရည္အေသြးမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစေ္စရန ္

 ျပည္ေထာငစ္ ု ဘ႑ာေရး ေကာ္မရငွအ္ား ပိမုိပုြင့္လငး္ျမငသ္ာသည့္ ဘ႑ာေရးမ၀ူါဒမ်ား ခ်မတ္ွ၊ 

က်င့္သုံးႏုိငေ္စရန ္ 

 ႏုိငင္၏ံ စာရငး္အငး္ တြက္ခ်က္မႈ စႏံႈနး္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ျပငဆ္ငတ္ငျ္ပမႈမ်ားအား 

ရငွး္လငး္မႈရွေိစရန ္

 ဘတ္ဂ်က္၌ အလံုးစံုၿခံဳငံု

ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက ္

စိန္ေခၚမႈ 

ပြင့္လငး္ျမငသ္ာၿပးီ စည္းမ်ဥး္၊ စည္းကမး္ အေျချပဳသည့္ အစိးုရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြရ/သုံးဆုိငရ္ာ

စနစတ္စရ္ပ ္ေဖာ္ေဆာငျ္ခငး္ 

 ဥစၥာဓန ခြဲေ၀မႈဆုိငရ္ာ စစီဥေ္ဆာငရ္ြက္မႈမ်ား စဥး္စားရန။္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါ၀ငမ္ည္နည္း၊ မည္သူက

ေကာက္ခမံည္နည္း၊ မည္သုိ႔ေသာ ပံုေသနည္း 

 ေငြေၾကားလႊေဲျပာငး္မႈ စနစတ္စခ္လုံုးကုိ ၿခံဳငံု၍ မည္သုိ႔ေသာ လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအား ေထာက္ပံမ့ည္၊ 

မည္သုိ႔ေသာ တနဖ္ိးုပမာဏႏွင့္ မ၀ူါဒဆုိငရ္ာ ရည္မနွး္ခ်က္မ်ားက အေရးႀကီးပါသနည္း၊ မည္သည္က 

ေကာငး္မြနေ္သာ အုပခ္်ဳပမ္ႈ၊ အခြနအ္ေကာ္ရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈအရည္အေသြးမ်ားကုိ 

တြနး္အားေပးပါသနည္း စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြငး္စဥး္စားရန ္

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥတ္ြင္

ပါ၀ငသ္က္ဆိငုသ္ူမ်ား၏ 

ပူးေပါင္းပါ၀ငမ္ႈ 



 တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပးီ ႏိုငင္ျံခားမွ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ စးီ၀ငမ္ႈမ်ားကုိ

စမီခံန္႔ခြဲႏုိငရ္နအ္တြက္ မ၀ူါဒမ်ား 

တုိငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိးုရ၏ ႏုိငင္ေံရးအရ လြတ္လပစ္ြာ ရပတ္ည္ႏုိငစ္ြမး္ကုိ ပိမုိအုားျဖည့္ေပးျခငး္

 တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစေ္ဆးေရး အခနး္က႑မ်ား၌ပိမုိထိုေရာက္စြာ

လုပေ္ဆာငႏုိ္ငရ္နအ္တြက္ ပပံိးုေပးရန။္ အထူးသျဖင့္ အရြယ္အစား ေသးငယ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား 

 ၀နႀ္ကီးခ်ဳပအ္ား တိုငး္ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္သုိ႔ တာ၀နခ္မံႈ ပိမုိျုမင့္မားလာေစရနအ္တြက္ စဥး္စားရန ္

 တိုငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္၌ အျပည့္အ၀ ဆက္သြယ္ေဆာငရ္ြက္ႏုိငရ္နႏွ္င့္ မဆဲႏၵနယ္ျဖင့္ 

ခ်တ္ိဆက္ထိေတြ႕ျခငး္ဆုိငရ္ာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

 လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းေဖာ္ေဆာင္

ျခင္း သို႔မဟတု ္အရြယ္အစား 

အတြက ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 



ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တိုငး္ေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရငး္ (ဇယား ၂) 

၁။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကနိ္းကဏၭ 

 (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊  

 (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယဘ္႑ာရန္ပံုေငြ၊ 

 (ဂ) ေျမယာခြန၊္ 

 (ဃ) ယစမ္်ိဳးခြန ္(မူးယစေ္ဆး၀ါးႏွင့္ စိတက္ိုေျပာင္းလေဲစတတသ္ည့္ ေဆး၀ါးမ်ားမပါ)၊ 

 (င) အေဆာက္အအုံႏွင့္ ေျမခြန္၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ ဘီးခြန္စသည့္ စညပ္ငသ္ာယာေရးဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ 

 (စ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယမ္်ား၏ ၀နေ္ဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ား၊ 

 (ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယပ္ိုငမ္စၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္း ျဖင့္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ 

 (ဇ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယဘ္႑ာရန္ပံုေငြမ်ား ျပညတ္ြင္း၌ထတု္ေခ်းျခင္း၊ 

 (စ်) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယဘ္႑ာရန္ပံုေငြမ်ား ျပညတ္ြင္း၌ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွျခင္း၊ 

 (ည) ေဒသႏၱရစီမကံိန္း၊ 

 (ဋ) အေသးစားေငြေခ်းလုပင္န္း။ 

၂။ စီးပြားေရးက႑ 

 (က) ျပည္ေထာင္စကု ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အည ီတိငု္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ျပညန္ယ္အတြင္း ေဆာငရ္ြကသ္ည့္ 

စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၊ 

 (ခ) ျပည္ေထာင္စကု ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အည ီတိငု္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ျပညန္ယ္အတြင္း ေဆာငရ္ြကသ္ည့္ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကစိၥမ်ား၊ 

 (ဂ) ျပည္ေထာင္စကု ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အည ီတိငု္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ ္ျပညန္ယ္အတြင္း ေဆာငရ္ြကသ္ည့္ 

သမ၀ါယမကစိၥမ်ား။ 

၃။ လယ္ယာစိကု္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑ 

 (က) လယ္ယာစိကု္ပ်ိဳးေရး၊ 

 (ခ) အပင္ႏွင့္ သီးႏံွဖ်က္ပုိးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏွိမ္နင္းေရး၊ 

 (ဂ) ဓာတေ္ျမၾသဇာ စနစတ္က် သံုးစြဲေရးႏွင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား စနစတ္က်ထတုလ္ုပသ္ံုးစြဲေရး၊ 

 (ဃ) စိုကပ္်ိဳးေရး၊ ေခ်းေငြႏွင့္ စုေငြမ်ား၊ 

 (င) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ဆညေ္ျမာင္း၊ တာတမ၊ံ ေရကန္၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ 

စိုကပ္်ိဳးေရရရွိေရးလပု္ငန္းမ်ား၊ 

 (စ) ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း၊ 

 (ဆ) ျပည္ေထာင္စကု ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒႏွင့္အည ီတိရစၧာနေ္မြးျမဴေရးႏွင့္ စနစတ္က် ထိန္းေက်ာင္းေရး။ 

၄။ စြမ္းအင၊္ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑ 

 (က) ျပည္ေထာင္စကု စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစားလွ်ပစ္စဓ္ာတအ္ားထတုလ္ပု္ျဖန္႕ျဖဴးေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကးီ သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမခံန္႔ခြဲခြင့္ ရွသိည့္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လွ်ပစ္စ္ဓာတ္အား 

ထတု္လပု္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ 



 (ခ) ဆားႏွင့္ ဆားထြက္ပစၥည္း၊ 

 (ဂ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာကမ္်ကရ္တနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ 

 (ဃ) ေက်းရြာထင္းစိကု္ခင္း၊ 

 (င) အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ တရိစၧာန္ဥယ်ာဥ္၊ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ။္ 

၅။ စကမ္ႈ လကမ္ႈက႑ 

 (က) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြကရ္န ္သတ္မတွထ္ားသည့္ စက္မႈလုပင္န္းမ်ားမွအပ အျခား စက္မႈလုပင္န္းမ်ား၊ 

 (ခ) အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလပု္ငနး္မ်ား၊ 

၆။ ပို႔ေဆာငေ္ရး၊ ဆကသ္ြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာကလ္ုပ္ေရးက႑ 

 (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ဆိပက္မး္မ်ား၊ သေဘၤာဆိပမ္်ား၊ ဆိပခ္ံမ်ား၊ 

 (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္လမ္းမ်ား၊ တတံားမ်ား၊ 

 (ဂ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အတြင္းသာ သြားလာသည့္ ပုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား စနစတ္က် ေျပးဆြဲႏုိင္ေရး။ 

၇။ လူမႈေရးက႑ 

 (က) ျပည္ေထာင္စကု ခ်မွတထ္ားသည့္ တုိင္းရင္းေဆးဆိုငရ္ာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႕က်င္ေသာ တုိင္းရင္းေဆးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ 

 (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အတြင္း လမူႈ၀နထ္မ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊  

 (ဂ) မီးေဘးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကိဳတငက္ာကြယေ္ရး၊ 

 (ဃ) ကုနတ္ငက္နု္ခ်လုပ္ငန္း၊ 

 (င) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္- 

  (၁) ယဥေ္က်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထနိ္းသိမ္းေရး၊ 

  (၂) ျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိကု္မ်ား၊ 

 (စ) ဇာတရ္ုံ၊ ရုပရ္ွင္ရုႏွံင့္ ဗီဒီယိုရုံ၊ 

 (ဆ) ဓာတပ္ံု၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပ ုစသည့္ ျပပြဲမ်ား။ 

၈။ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑ 

 (က) စညပ္ငသ္ာယာေရး၊ 

 (ခ) ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး၊ 

 (ဂ) ဂုဏ္ထူးေဆာငလ္က္မတွ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆပုစၥည္းမ်ား။ 



ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရး လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ား  

State/Region 2010 2011 2012 2013 to May
Mon State N/A N/A 1. Supplementary State Budget 12 pg. 469, 4/12

2. Regional Dev Plan 11-12 pg. 472, 4/12
3. Regional Dev Plan 12-13 pg. 486, 4/12
4. Budget Allocation 12-13 pg. 399, 9/12
5. Systematic Transportation of Vehicles pg. 444, 11/12
6. Municipal Act pg. 451, 11/12

1. Supplementary Budget Allocation 12-13 pg. 325, 2/13
2. Excise Duty pg. 329, 2/13
3. Land Tax pg. 334, 2/13
4. Stevedoring pg. 340, 2/13

Kayin State N/A N/A 1. Regional Dev Plan 11-12 (Draft) pg. 389, 4/12
2. Regional Dev Plan 12-13 (Draft) pg. 406, 4/12
3. Regional Dev Plan 12-13 pg. 446, 4/12
4. Supplementary Budget 12 pg. 423, 4/12
5. Budget Allocation Law 12 pg. 442, 4/12

1. Supplementary Budget Allocation 12-13 pg. 294, 2/13
2. Municipals pg. 298, 2/13

Shan State N/A N/A 1. Regional Dev Plan 11-12 (Draft) pg.188, 4/12
2. Regional Dev Plan 12-13 (Draft) pg. 199, 4/12
3. Village Firewood Plantation pg. 557, 9/12
4. Regional Dev Plan 11-12 pg. 564, 9/12
5. Supplementary Budget 12 pg. 575, 9/12
6. Regional Dev Plan 12-13 pg. 578, 9/12
7. Budget Allocation 12 pg. 589, 9/12
8. Systematic Transportation of Vehicles (Draft) pg. 35,
11/12
9. Municipals Act (Draft) pg. 59, 12/12
10. Village Firewood Plantation pg. 117, 12/12

1. Supplementary Budget Allocation 12-13 pg. 349, 2/13

Chin State N/A N/A 1. Supplementary Budget 12 pg. 150, 4/12
2. Regional Dev Plan 11-12 pg. 514, 9/12
3. State Budget 12 pg. 530, 9/12
4. Regional Dev Plan 12-13 pg. 539, 9/12

1. Supplementary Budget Allocation 12-13 pg. 320, 2/13

Tanintharyi
Region

N/A N/A 1. Regional Dev Plan 11-12 (Draft) pg. 44, 5/12
2. Regional Dev Plan 12-13(Draft) pg. 59, 5/12
3. Supplementary Budget 12 pg. 73, 5/12
4. Regional Dev Plan 11-12 pg. 78, 5/12
5. Regional Dev Plan 12-13 pg. 93, 5/12
6. Budget Allocation 12 pg. 108, 5/12
7. Private Rental Vehicles Transportation (Draft) pg. 376,
10/12
8. Stevedoring (Draft) pg. 381, 10/12



9. Fishery Law (Draft) pg. 25, 11/12
10. Private Rental Vehicles Transportation pg. 63, 11/12
11. Stevedoring Workers Act pg. 69, 11/12
12. Fishery Law pg. 78, 11/12
13. Supplementary Budget 12-13 pg. 124, 12/12

Ayeyarwaddy
Region

N/A N/A Regional Dev Plan 12-13 pg. 464, 9/12
1. State Budget 12 pg. 496, 9/12
2. Supplementary State Budget 12 pg. 325, 5/12
3. Fishery Law pg. 327, 5/12
4. Organic and Chemical Fertilizers pg. 32, 9/12
5. Salt and Salt-Based Products pg. 85, 9/12

1. Village Firewood Plantation pg. 88, 2/13
2. Fire and Natural Disasters Preventive Measures (Draft)
pg. 147, 2/13
3. Water vehicles of 25 HP and lower business and
systematic transportation of water vehicles of 25 HP and
lower pg. 152, 2/13
4. Systematic Transportation of Motor Vehicles pg. 156,
2/13
5. Systematic Transportation of Private Motor Vehicles and
Commercial Vehicles pg. 162, 2/13
6. Household Industry pg. 166, 2/13
7. Supplementary Budget Allocation pg. 172, 2/13
8. Supplementary Fishery Law pg. 174, 2/13



ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) တုိငး္ေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ ွေကာက္ခသံည့္ အခြနမ္်ား (ဇယား - ၅) 

၁။ ေျမယာခြန၊္ 

၂။ ယစမ္်ိဳးခြန္၊ 

၃။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ဆည္မ်ား၊ တာတမမံ်ားကိ ုအရင္းခံသည့္ ေရခြန္၊ တာတမံခြန္မ်ားႏွင့္ 

ထိဆုညမ္်ား၊ တာတမမံ်ား၏ ေရအားျဖင့္ ထုတလ္ုပရ္ရွသိည့္ လွ်ပ္စစ ္ဓာတ္အားသံုးခြဲခ၊ 

၄။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယက္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္လမ္းမ်ား၊ တတံားမ်ား ျဖတသ္န္း၊ 

၅။ (က) ေရခိ်ဳငါးလုပ္ငန္းအေပၚတြင ္စည္းၾကပ္ေကာက္ခသံည့္ ဘ႑ာေတာ္ေၾကး၊ 

 (ခ) သတ္မတွထ္ားေသာ အကြာအေ၀းအတြင္း ပငလ္ယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ ေကာက္ခသံည့္ 

ဘ႑ာေတာ္ေၾကး၊ 

၆။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ ္ကနု္းလမ္း၊ ေရလမ္းသံုးယာဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ ေသာအခြန္၊ 

၇။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယပ္ုိင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရေငြႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ယင္းပစၥည္းမ်ားမ ွရရွိ ေသာ အျခားအက်ိဳးအျမတမ္်ား၊ 

၈။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယမ္်ားက ၀န္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားအတြက ္သတ္မတွ္ေကာကခ္ံသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား၊ 

အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားရေငြမ်ား၊ 

၉။ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟတု္ ျပည္နယတ္ရားလႊတ္ေတာ္ အပါအ၀င ္တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိ

တရားရုံးမ်ားက ခ်မွတသ္ည့္ ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ၀န္ေဆာငမ္ႈအတြက္ ေကာက္ခသံည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားရေငြမ်ား၊ 

၁၀။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယဘ္႑ာရန္ပံုေငြမ်ား ထုတေ္ခ်းသျဖင့္ ရရွိေသာအတိုးမ်ား၊ 

၁၁။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ၏္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ 

၁၂။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိသစ္ေတာမ်ားမွ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ထတုယ္သူည့္ အတြက္ 

ေကာကခ္ံသည့္အခြန္အခမ်ား- 

 (က) ကၽြန္းႏွင့္ သတ္မတွ္ေသာသစမ္ာမ်ားမအွပ က်န္သစ္မ်ားအေပၚတြင္ ေကာကခ္ံသည့္အခြန္၊ 

 (ခ) ထင္း၊ မီးေသြး၊ ႀကိမ္၊ ၀ါး၊ ငကွ္သိကု၊္ ရွားေစး၊ သနပ္ခါး၊ ထင္းရွဴ းဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္း စသည္တို႔အေပၚ 

ေကာကခ္ံသည့္အခြန၊္ 

၁၃။ မွတပ္ံုတင္ေၾကး၊ 

၁၄။ ပြဲခြန၊္ 

၁၅။ ဆားခြန္၊ 

၁၆။ ျပည္ေထာင္စ ုဘ႑ာရန္ပံုေငြမ ွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ 

၁၇။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟတု္ ျပည္နယ္အတြင္းရွ ိစည္ပငသ္ာယာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထည့္၀င္ ေငြမ်ား၊ 

၁၈။ ပိုင္ရငွ္မေပၚေသာ သြင္းထားေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ 

၁၉။ ရတနာသိုက။္  



ေနာက္ဆက္တြဲ (၄) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ အႏွစခ္်ဳပမ္်ား ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ ္(က်ပသ္နး္ေပါငး္) 

M
a

n
d

a
la

y

S
a

g
a

in
g

K
a

c
h

in

Y
a

n
g

o
n

A
y

e
y

a
rw

a
d

d
y

S
h

a
n

M
a

g
w

e

C
h

in

M
o

n

R
a

k
h

in
e

B
a

g
o

K
a

y
in

T
a

n
in

th
a

ry
i

K
a

y
a

r

Revenue Total 76862 62711 37563 127533 87844 122889 79512 16331 19620 107700 34460 22552 25539 6642

High Institutions 47 41 18 56 25 16 14 2 13 20 31 3 8 0

Ministries Total 69720 33969 25602 102206 53282 60624 56905 12601 14802 46402 28153 13449 17757 6435

Tax 9934 1983 943 9039 5243 1894 1014 121 1148 724 2147 506 715 71

Other 19259 5449 4702 48922 6231 9089 5651 268 4315 3614 8136 1318 2194 548

Capital 16591 0 0 3517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Union Support 21496 26537 19793 15638 41809 49352 50137 11232 9339 42064 17175 5436 14780 5435

Borrowed 2440 0 165 25089 0 289 104 979 4240 0 694 6189 68 381

SOEs Total 7094 28701 11943 25271 34537 62249 22593 3729 4805 61278 6276 9101 7774 207

Expenditure Total 78688 63648 39985 241820 88496 122889 79512 16328 23059 107823 34470 22549 25543 6243

High Institutions 2329 1869 1746 3344 1653 2024 1329 683 673 1264 1573 553 880 108

Ministries Total 47634 29927 24382 78934 52419 58581 55411 11113 13584 47942 26441 6728 16982 5682

Current 37651 28547 14300 56566 20170 49422 23882 6057 10103 43624 21133 4341 7950 3592

Interest 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grants 1015 1020 1020 1015 1100 1015 1015 3020 1015 1025 1015 1020 1015 1020

Capital 8969 360 9062 20670 30497 8144 30514 2036 2467 3293 4293 1368 8017 1071

Loans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Return on
Loans

0 0 0 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investment 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOEs Total 8656 27572 12061 45254 34425 62284 22772 4532 8802 58617 6456 15268 7682 453

Expenditure 7848 27572 12061 25015 34292 60949 22620 3941 4767 57983 6456 9110 7682 285

Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Exp. 808 0 0 20240 133 1334 152 592 4036 633 0 6158 0 168

Loans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Return on
Loans

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Supplementary 20069 4279 1796 114287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ေနာက္ဆက္တြဲ (၅) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းထားမႈ 
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Ayeyarwady 72 54 18 3 47 1 6

Chin 24 18 6 0 7 5 5 1

Kayin 23 17 6 0 7 2 2 4 1 1

Shan
14
3

10
7

36 8 54 1 31 2 6 4 3 3 1 2

Tanintharyi 28 21 7 0 20 1

Mon 31 23 8 0 14 2 7

Bago 76 57 19 3 52 1 3 1

Kachin 51 38 13 2 20 11 4 2 1

Kayah 20 15 5 0 15

Magway 68 51 17 1 47 4

Mandalay 76 57 19 1 55 1 1

Rakhine 47 35 12 1 14 0 1 18 2

Sagaing
10
1

76 25 0 67 8 1

Yangon
12
3

92 31 6 75 8 1 1 2 4 1

Totals:
88
3

66
1

22
2

25 494 2 45 9 19 6 5 36 2 4 4 2 2 1 6 4 3 3 1 1 3 4 1 4



ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) ေဒသႏၱရ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑အညႊနး္ (ေဒသႏၱရ ျပည္သူ႔ေရးရာ စမီခံ်က္) 

ႏုိငင္ေံရး ဆုိငရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလ်ာခ့်ျခငး္

ေဒသႏၱရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကိယု္ပိငု္ဘတဂ္်ကႏွ္င့္ ရပတ္ည္ႏိုင္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အဖြဲ႕မ်ားျဖစသ္ည္ (၁မွတ)္ အကယ၍္ ယင္းတို႔ သည္

ျပည္ေထာင္စ ုဖြဲ႕စည္းပံု၏ အစတိ္အပိုငး္ တစရ္ပ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိမု ွလႊအဲပသ္ည့္ ဘတ္ဂ်က္ရွခိဲ့ပါက - ၀.၅မွတ ္

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငေံရးအရ ကိုယတ္ိငု္ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွ၍ိ ယင္းတို႔၏ ဥပေဒျပဳ မူေဘာင္အတြင္း လြတလ္ပ္စြာ ဆံုးျဖတ္

ႏုိင္စြမ္းရွသိည္။  

ေဒသအလိကု္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာငမ္ႈတြင္ ေရြးေကာကတ္ငေ္ျမွာကထ္ားေသာ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ားရွသိည(္၁မတွ)္။ မရွိခဲလ့်င္ ေရြးေကာက္ ထားသည့္

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ရွိသည ္(၀.၅မွတ)္။* 

ေဒသအလိကု္ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာငဖ္ြဲ႕စည္းပံုတြင္ တုိက္ရိကုေ္ရြးခ်ယ္ တငေ္ျမွာက္ခံရသမူ်ား ပါ၀ငသ္ည(္၁မတွ)္ သို႔မဟတု္ သြယ္၀ိကု္

ေရြးခ်ယထ္ားေသာ အုပ္ခ်ဳပသ္ူမ်ားျဖစသ္ည ္(၀.၅မတွ)္။ 

ဗဟိုအစိုးရသည္ ေဒသႏၱရ အစုိးရ၏ လြတလ္ပ္စြာရပတ္ည္ခြင့္ႏွင့္ လကေ္တြ႕ဥပေဒျပဳေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။*

ေဒသႏၱရ အစိုးရေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားကို လြနခ္ဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀အတြင္း ပံုမွနက္်င္းပခဲ့သည။္*

ေဒသခံႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဒသအဆင့္ေရြးခ်ယရ္ာတြင္ ပါတဗီဟိ၏ု ၾသဇာကင္းလြတ္၍ ေရြးခ်ယႏုိ္င္သည္ (ဥပမာ - ေဒသ အေျချပဳ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမ ွတစဆ္င့္)။  

ႏိုင္ငလံံုးဆုိင္ရာပါတသီည္ ေဒသအလိကု္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ေနရာယူျခင္းမရွ၊ိ အျခားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ၌ အနည္းဆံုး

၂၅ရာခိုငႏ္ႈန္းေနရာယသူည္။  

ေဒသဆုိင္ရာမတွတ္မ္းႏွင့္ အေထာကအ္ထားမ်ားကို သာမာန္ျပညသ္တူို႔ရယူႏုိင္သည။္

အျခားျပညသ္ူမ်ား ပါ၀ငႏို္င္ခြင့္ (ဥပမာ ဆႏၵခံယပူြဲ)မ်ိဳး ေဒသအလိကုက္်င္းပႏုိင္သည္။

အုပခ္်ဳပေ္ရးဆိုငရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ျခငး္

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဆကသ္ြယ္ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ ဗဟိႏွုင့္ ေဒသႏၱရအၾကား ပံုမွနယ္ႏၱရားရွသိည။္

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ ကိယု္ပိငု္ေျမယာ သံုးစြဲေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ား ျပငဆ္င္ခြင့္ရွသိည။္

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ ေဒသခံ စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ားကို စီမခံန္႔ခြဲ ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ (ဥပမာ-လုပင္န္းလိုငစ္င္ ထတု္ေပးျခင္း)

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ ကိယု္ပုိင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္အပ္ႏံွေငြမ်ားကို ယင္းတို႔အလိကု် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည။္

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦး အားလံုးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာငရ္ြက္ရန္ လိုအပသ္ည့္ ကုနစ္ညႏွ္င့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုသြင္းအားစုအျဖစ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္။ 

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ ၀နထ္မ္းဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေဒသခံ၀နထ္မ္းဦးေရ (ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးအတြက)္ ကို ဗဟိ၏ု အတည္ျပဳခ်က္ မလိဘုဲ

ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။  

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားသည္ ယင္းတို႔ကိယု္တုိင္ လစာႏႈန္းထားႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္ရွသိည။္

ေဒသႏၱရ အာဏာပိငု္မ်ားသည္ ၀န္ထမး္ေရြးခ်ယ္ ခန္႕ထားျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ ထတု္ပယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္။ (ဗဟို

ေအဂ်င္စမီ်ား အေနႏွင့္ ေဒသခံ၀နထ္မး္မ်ားကိ ု ငွားရမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိဘ၊ဲ ေဒသႏၱရအစိုးရကသာ လိုအပသ္ည့္ ၀နထ္မ္း ေရးရာကိ ု၎တုိ႕ကိုယတ္ိုင ္

ဆံုးျဖတ္ျခင္း) 

ေဒသႏၱရ ျပညသ္ူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ားသည္ ၀န္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိယု္တိငုလ္ြတ္လပ္စြာ စီမခံန္႔ခြဲပိုငခ္ြင့္ရွိသည္။

SDU မ်ားသည္ ယင္းတို႕ကိုယပ္ိုင္ ျပညသ္ူ႔အျမင္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥမ္်ားရွိသည။္

ဘ႑ာေရးဆိုငရ္ာ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ျခငး္

ေဒသႏၱရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္ခြင့္၊ ယင္းတို႔ ကိယုတ္ုိင္ လြတလ္ပေ္သာ ဘတ္ဂ်က္ အတည္ျပဳခြင့္ရွိသည။္

ေဒသႏၱရ ဘတ္ဂ်ကဆ္ံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားသည္ အထက္အဆင့္ (ဗဟိ)ု၏ အတည္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းခြင့္ မလိုအပ္ပါ။

ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ရွင္းလင္း၍ အခိုင္အမာ ျပဌာန္းၿပီးျဖစသ္ည့္ လုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားရွိသည္။

စုစုေပါင္း ျပညသ္ူ႔ေရးရာ က႑အသံုးစရိတသ္ည္ ျပညသ္ူ႔အသံုးစရိတမ္်ား၏ ၃၅% ထကေ္က်ာ္လြနသ္ည။္

ေဒသအလုိက္ ကိယု္ပိငု္ရင္းျမစ္မ်ားမွ အခြန္အခ ၀င္ေငြသည္ ျပညသ္ူ႔ အသံုးစရိတမ္်ား၏ ၂၀% ထကပ္ိုမိသုည္။

ေဒသႏၱရ အာဏာပိုငမ္်ားတြင္ အခြန္စည္းက်ပ္မႈအေပၚ အေျခခထံားေသာ အဓိက ၀ငေ္ငြ ရင္းျမစ္ အနည္းဆံုးတစ္ခရုွသိည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း လႊေဲျပာင္းမတည္ေငြ ပမာဏကို ပံုေသ နည္းလမ္းသံုး၍ ဆံုးျဖတသ္ည။္ အစိုးရအတြင္း လႊေဲျပာင္းေငြမ်ားကို လႊေဲျပာင္း ေရး

ေဖာ္ျမဴလာမ်ား သံုးစြဲ၍ နည္းလမ္းတက်ဆံုးျဖတသ္ည။္ 

အစိုးရအတြင္း လႊေဲျပာင္းေငြမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ အခ်ိန္မွနခ္ိုင္မာသည့္ ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။  

ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဗဟိအုစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မလုိအပ္ပဲ ေငြေခ်းယခူြင့္ရွိသည။္



ေနာက္ဆက္တြဲ (၇) ရမွး္ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

State
Minister

Corresponding Departments Union Ministry

Security
and
Border
Affairs

(1) State Police Force
(2) State Special Investigation
Department
(3) State Immigration and National
Identity Registration Department
(4) State working committee (Shan
State Secretary of Border areas and
National Races Development Affairs

(1) Ministry of Home Affairs
(2) Ministry of Home Affairs
(3) Ministry of Immigration and
Population
(4) Ministry of Border Affairs

Finance
and
Revenue

(1) Customs Department
(2) Internal Revenue Department
(3) Myanmar Economic Bank
(4) Pension Department
(5) Budget Department
(6) Myanmar Microfinance
Supervisory Enterprise
(7) Myanmar Insurance

(1) Ministry of Finance
(2) Ministry of Finance
(3) Ministry of Finance
(4) Ministry of Finance
(5) Ministry of Finance
(6) Ministry of Finance
(7) Ministry of Finance

Agriculture
and
Livestock

(1) Department of Irrigation
(2) Water Resources Utilization
Department
(3) Settlement & Land Record
Department
(4) Agricultural Mechanization
Department
(5) No.(1/2/4) highland farms project
(6) Livestock Breeding and Veterinary
Department
(7) Bee keeping Department
(8) Department of Agriculture
(9) Department of Industrialized Crops
(10) Department of Fisheries
(11) Myanmar Agricultural
Development Bank
(12) Livestock, Feedstuffs & Milk
Products Enterprise
(13) ShwePyi Aye Plantation
(14) NyaungThone Pin Plantation
(15) Banyin Plantation

(1)Ministry of Agriculture & Irrigation
(2)Ministry of Agriculture & Irrigation

(3)Ministry of Agriculture & Irrigation
(4)Ministry of Agriculture & Irrigation
(5)Ministry of Agriculture & Irrigation
(6)Ministry of Livestock & Fisheries
(7)Ministry of Livestock & Fisheries
(8)Ministry of Agriculture & Irrigation
(9)Ministry of Agriculture & Irrigation
(10)Ministry of Livestock & Fisheries
(11)Ministry of Agriculture &
Irrigation
(12)Ministry of Livestock & Fisheries

Forestry
and Mines

(1)Forest Department
(2)Department of Geological Survey
and Mineral Explore
(3)Myanma Timber Enterprise
(4)Myanma Timber Enterprise (Milling,
marketing)
(5)Namma Coal Mine
(6)Namtu Silver Mine
(7)Bawsai Mine
(8) Heho, No.3 Mining Enterprise
(9) Myanmar Salt and Marine
Chemical Enterprise
(10) Environmental Conservation

(1)Ministry of Forestry &
Environmental Conservation
(2)Ministry of Mines
(3)Ministry of Forestry &
Environmental Conservation
(4)Ministry of Forestry &
Environmental Conservation
(5)Ministry of Mines
(6)Ministry of Mines
(7)Ministry of Mines
(8)Ministry of Mines
(9)Ministry of Mines
(10)Ministry of Forestry &
Environmental Conservation

Planning
and
Economics

(1) Planning Department
(2) Cooperative Department
(3) Directorate of Hotels & Tourism
(Branch office)

(1)Ministry of Planning & Economic
Development
(2) Ministry of Cooperatives
(3) Ministry of Hotels and Tourism



(4) Shan (South) Cooperative Society
(5) Shan (North) Cooperative Society
(6) Beverages Department
(7) Directorate of Trade
(8) Myanma Oil
(9) Small scale industries
(10) Trading & Consumer Relationship
Department

(4) Ministry of Cooperatives
(5) Ministry of Cooperatives
(6) Ministry of Hotels and Tourism
(7) Ministry of Commerce
(8) Ministry of Energy
(9) Ministry of Cooperatives
(10) Ministry of Commerce

Transport (1)Transport Planning Department
(2) Road Transport
(3) Department of Meteorology and
Hydrology (Myanmar)
(4) Department of Human Settlements
and Housing
(5) Transportation
(6) Myanmar Railway

(1) Ministry of Transport
(2) Ministry of Rail Transportation
(3) Ministry of Transport

(4) Ministry of construction
(5) Ministry of Transport
(6) Ministry of Rail Transportation

Electric
Power and
Industry

(1) Department of Hydro Power
Implementation
(2) System Operator
(3) Distribution
(4) Pharmaceuticals & Industrial Raw
Materials Plantation (Heho)
(5) Tigyit Steam Power Plant

(1) Ministry of Electric Power
(2) Ministry of Electric Power
(3) Ministry of Electric Power
(4) Ministry of Industry
(5) Ministry of Electric Power

Social
Affairs

(1)State Department of Education
(2)Universities, Colleges and
Technical Schools
(3) Government Technical High
School
(4) State Department of Health
(5) State Department of Traditional
Medicine
(6) Sao San Htun General Hospital
(7) Women & Children’s Hospital
(8) Specialist Lung Hospital
(9) General Hospital (Loilem)
(10) General Hospital (Lashio)
(11) General Hospital (Kyaington )
(12) Sports and Physical Education
Department
(13) Department of Religious Affairs
(14) Department of Relief and
Resettlement
(15) Department of Archaeology,
National Library and Museum
(16) Department of Social Welfare
(17) Department of Labour
(18) Factories and General Labour
Laws Inspection Department
(19) Social Security Board Department
(20) Central Inland Freight Handling
Committee
(21) Nursing Training Schools
(22) Technical Schools
(23)Government Technical High
Schools

(1) Ministry of Education
(2) Ministry of Education
(3) Ministry of Education
(4) Ministry of Health
(5) Ministry of Health
(6) Ministry of Health
(7) Ministry of Health
(8) Ministry of Health
(9) Ministry of Health
(10) Ministry of Health
(11) Ministry of Health
(12) Ministry of Sports
(13) Ministry of Religious Affairs
(14) Ministry of Social Welfare,
Relief and Resettlement
(15) Ministry of Culture
(16) Ministry of Social Welfare,
Relief and Resettlement
(17) Ministry of Labour, Employment
and Social Security
(18) Ministry of Labour, Employment
and Social Security
(19) Ministry of Labour, Employment
and Social Security
(20) Ministry of Labour, Employment
and Social Security
(21) Ministry of Health
(22) Ministry of Education
(23) Ministry of Education



ေနာက္ဆက္တြဲ (၈) တုိငး္ေဒသႀကီး ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင ္ေဖာ္ျပပါရွသိည့္ ဌာနမ်ား  

Union Ministry State/Region Department

C
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g
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K
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R
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K
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Home Affairs General Administration Department              

Home Affairs Special Investigation Department              

Home Affairs Prison Department             

Agriculture and Irrigation Settlements and Land Records Department 

Agriculture and Irrigation Department of Agriculture              

Agriculture and Irrigation Department of Industrial Crops Development             

Cooperative Cooperative Office              

Cooperative Department of Small Scale Industries           

Livestock and Fisheries Fisheries Department             

Livestock and Fisheries Department of Livestock & Veterinary              

Livestock and Fisheries Department of Beekeeping        

Construction Dept. of Human Settlement & Housing Dev.              

Construction Maintenance of Building, Roads & Bridges              

Construction Public Construction              

Finance and Revenue Budget Department              

Natl. Planning &Eco. Dev. Department of Planning              

Labour Central Stevedoring Committee            

Env. Conservation & Forestry Forestry Department              

Env. Conservation & Forestry Dry zone Green Project Department 

Sports Department of Sports and Physical Education              

Transportation Water Transport Department 

Municipals Municipals              

Information Myanmar Film Making              

Mines Myanmar Salt and Marine Chemical Enterprise         

Industry Myanmar Pharmaceutical & Foodstuff Industry 

Industry Home Utilities Industry 
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