
ျမန္မမာိုႏင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးအယူအဆအမး
နမးလည္သေဘမေပါက္ၾကပုံ

ေဒးဗစ္ဟုခ္၊ တင္ေမမင္သန္း ာွႏင့္ ကင္(မ္)နင္
ဇြန္ ၂၀၁၅



စမတမ္းၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္

• စမတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်မးမွမ -
 အမဏမရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပမင္းရမတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈသည္

အေရးၾကီးေၾကမင္း ရငွး္လင္းတငျ္ပရန္

 ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ဆိုသည္မွမ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆမင္သည္ကုိ သမိုင္းရွဳေထမင့္္မွ
ဆန္းစစ္ရန္

 ျမန္မမ့ျပည္သူ႔ေရးရမက႑၏ အမးနည္းခ်က္မ်မးာႏွင့္ အမးသမခ်က္မ်မးကို ေထမက္ခ်င့္ခ်ိန္ဆရန္

 ထိေရမက္ေသမ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးအျဖစ္ စဥ္းစမးလုပ္ကိုင္ရမတြင္ ေရြးခ်ယ္စရမ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို
တငျ္ပရန္

 ဤအေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္ကို ေဆြးောႏြးရမတြင္ အမးလံုးပါဝင္ာႏိုင္မည့္ အေနအထမးတစ္ရပ္ကို
ေဖမ္ေဆမင္ရန္

• ာႏိုင္ငံေရးအယအူဆ ကြဲျပမးေသမ္လည္း ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲလိုစိတ္ရွိသူအမးလံုးတြင္ တူညီေသမ
ဆာႏၵသေဘမထမး မ်မး ရွိၾကေၾကမင္း ဤစမတမ္းျပဳစုစဥ္တြင္ ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။

• သို႔ေသမ္ ျပဳျပငေ္ျပမင္းလဲေရး၏ အႀကီးမမးဆံုးစိန္ေခႈမႈမ်မးအနက္မွ တစ္ခုမွမ အစိုးရာွႏင့္
ျပည္သူမ်မးအၾကမး ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆမက္ျခင္း ျဖစ္သည္။



ထည့္သြင္းစဥ္းစမးသင့္ေသမ ေမးခြန္းသုံးရပ္

• ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ “ျပည္သူ႔ေရးရမက႑” 
ဟူသည္မွမ မည္သည္ကို ဆိုလိုသနည္း။

• အဘယ္ေၾကမင့္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္
ေတမင္းဆိုၾကသနည္း။

• ျပည္သူ႔ေရးရမက႑
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏
ဦးစမးေပးအစီအစဥ္မ်မးကို မည္သို႔
သတ္မွတ္ေရးဆြဲသင့္သနည္း။



၁။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ဆဟူသည္မွမ မည္သည္ကုိ
ဆုိလုိသနည္း။

• ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမး)တြင္
ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်မးာႏွင့္
ျပည္ေထမင္စုနယ္ေျမမ်မး ပါဝင္သည္။

• ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးာႏွင့္
တရမးစီရင္ေရးဟူ၍ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ခြဲျခမးထမးသည။္ ဤသုေတသနတြင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို အဓိကဦးစမးေပးထမးပါသည္။

• ျပည္သူ႔ေရးရမက႑သည္ စီးပြမးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
အမ်မးျပည္သူာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံ အေဆမက္အအံုမ်မး၊
က်န္းမမေရး၊ ပညမေရးာႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရမ ဝန္ေဆမင္မႈမ်မးကဲ႔သို႔ေသမ
အစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆမင္တမမ်မးကို လုပ္ကိုင္ေဆမင္ရြက္သည္။



ျပည္သူ႔ေရးရမက႑…… ကိန္းဂဏန္းမ်မး

ျပည္သူ႔ေရးရမက႑တြင္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ေနသူ ၁ သန္း နီးပါးရွိသည္

အစိုးရဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း၏ ၃၈% သည္ ပညမေရးဝန္ႀကီးဌမနေအမက္တြင္ ရွိသည္

စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က၏္ ၅.၄% ကို ပညမေရးာႏွင့္ က်န္းမမေရးက႑မ်မးအတြက္ အသုံးျပဳသည္

ာႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြမးေရးလုပ္ငန္း ၄၄ ခုရွိသည္ (ဂ်ီဒီပီ၏ ၇% ခန္႔ဝင္ေငြရွသိည္)

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်မးတြင္ ၄င္းတို႔အသုံးစရိတ္မ်မးကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေပးမည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး မရိွ

၂၀၁၄ တြင္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်မးသို႔ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ ခ်ေပးေငြမွမ ၁၂% ရွိသည္

ျပည္သူ႔ဘ႑မေငြ၏ သုံးပုံာွႏစ္ပုံ ကုိ ာႏိုင္ငံပိုင္စီးပြမးေရး လုပ္ငန္းမ်မးက ရွမေပးသည္

ျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဆင့္ ာွႏစ္ ရပ္ရွိေသမ္လည္း ေရြးေကမက္တင္ေျမႇမက္ခံ တတိယအဆင့္ ‘ေဒသအစိုးရ’ မရွိေပ

ခန္႔မွန္းအခြန္ေကမက္ခံရရွိာႏႈန္းမွမ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃-၇% ရ ွိၿပီး၊ အမရွတိုက္ရွိ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မ်မးတြင္ပါသည္

ေရနံာွႏင့္ သဘမဝဓမတ္ေငြ႔မွ ရေငြမ်မးေၾကမင့္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၃% အထိ ျပည္သူ႔ဘ႑မေငြ ာႏွစ္ဆတိုးကမ ရရွိခဲ႔သည္



မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

• အစုိးရ၏ အေရးၾကီးဆုံး လုပ္ငန္းတမဝန္မ်မးအနက္တစ္ခုမွမ မိမိတုိ႔လုိလမးသည့္ 
အက်ဳိးရလဒ္မ်မး ရရွိေအမင္ျမင္ေစရန ္မည္သုိ႔ေသမ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်မးကုိ လုပ္ကုိင္မည္ 
ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ေသမ ျပည္သူ႔ေရးရမမူဝါဒ ေဖမ္ေဆမင္ျခင္းပင္ျဖစသ္ည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ာႏုိင္ငံေရးာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်မး ပါဝင္ေနေလ့ရွိပါသည္။ 

• ဆိုရွယ္လစ္ အစုိးရ (၁၉၇၄-၁၉၈၈)ာႏွင့္ စစ္အစုိးရ (၁၉၈၈-၂၀၁၁) အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်မး၏ အေမြအျဖစ္
အတိုင္းအတမတစ္ခုအထိ သက္ေရမက္မႈေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္သည္ OECD
ာႏိုင္ငံအမ်မးစု၏ လုပ္ေဆမင္ပုံာႏွင့္ အတန္ပင္ကြမျခမးပါသည္။

• သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခ်မွတ္ေသမ ျပည္သူ႔ေရးရမမူဝါဒ၏
သိသမထင္ရွမးဆံုးအခ်က္မွမ သမၼတာႏွင့္ ၄င္း၏အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်မး အစရွိသည့္
အျမင့္ဆံုးရမထူးအဆင့္မ်မးတြင္ ခ်မွတ္ေဆမင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အမးျဖင့္
ာႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်မးက ဝန္ႀကီးမ်မးကို ျပည္သူ႔ေရးရမမူဝါဒမ်မး ခ်မွတ္ရမတြင္ အႀကံျပဳ၊
ပံ႔ပိုးကူညီမႈမ်မး ျပဳလုပ္ရျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။



“အစုိးရ၏ အဓိက ဗဟုိခ်က္” - အစုိးရအဖြဲ႕ာွႏင့္ သမၼတ႐ုံး

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းေဆမင္တမမ်မးကို စီမံခန္႔ခြရဲနာ္ႏွင့္ ၄ငး္၏ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်မးအတြက္
မဟမဗ််ဴဟမေျမမက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်မးကို ျပဳလုပ္ာုိႏင္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႔စနစ္ကို ေဖမ္ေဆမင္ခဲ႔သည။္ ထုိစနစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔၊
အစိုးရအဖြ႔ဲ၏ ေကမ္မတီမ်မးာွႏင့္ ေကမ္မတီခြဲမ်မး ပါဝင္သည္။

အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကို သမၼတမွ ဦးေဆမင္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔ဝနႀ္ကီး ၃၀ဦးလုံးပါဝင္သည္။ အဓိကအခန္းက႑မွမ အစုိးရ၏ 
လုပ္ငန္းေဆမင္တမမ်မးာွႏင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်မးအမးလံုးကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်မး မွ်ေဝေပးရန္ ျဖစ္သည။္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆမင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥမ်မးာွႏင့္ မူဝါဒဆိုင္ရမကိစၥရပ္မ်မးကို အစိုးရအဖြဲ႔ေကမ္မတီ ေျခမက္ခုက 
ကုိင္တြယ္ေလ့ရွိသည္။ 

အစိုးရအဖြ႔ဲ ေကမ္မတီမ်မးကုိ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး တစ္ဦးဦးမွ 
သဘမပတိအျဖစ္ ေဆမင္ရြက္သည္။ ယငး္ေကမ္မတီမ်မးသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်မးကို ခ်မွတ္၊ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆမင္သည့္
အဖြဲ႔အစညး္မ်မးျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ ေကမ္မတီ မ်မးသည္ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်မး ခ်မွတ္၊ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈကို မဟမဗ််ဴဟမေျမမက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ မ်မးေပးသည္။ 

အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေကမ္မတီခြဲမ်မး မ်မးစြမရွိပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်မးအေပႈ မူတည္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပါသည္။ ၂၀၁၃ခုာွႏစ္ 
ဩဂုတ္လတြင္ သမၼတက ေကမ္မတီခြ ဲ၂၈ ခုသည္ ျပည္သူလူထုာႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ တုိင္ပင္ေဆြးောႏြးၿပီး ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲရမ တြင္ 
ခ်ဥ္းကပ္ပုံအသစ္တစ္ခုျဖင့္ လုပ္ေဆမင္မညျ္ဖစေ္ၾကမင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညမခဲ့ပါသည္။ ယင္း ေကမ္မတီခြဲမ်မး အမး 
`လုပ္ငန္းေဆမင္ရြက္မႈ ဌမနမ်မး’ (Delivery Units) ဟု ေခႈေဝႈၿပီး၊ ဒုဝန္ႀကီးမ်မးက ဦးေဆမင္ေလ့ရိွသည္။

အစိုးရအဖြ႔ဲ အတြငး္ဝနက္ုိ အစုိးရ႐ုးံတြင ္ထမး႐ွိၿပီး သမၼတ႐ုံး၏ အစိတ္အပုိင္းလည္းျဖစပ္ါသည္။ အစုိးရအဖြဲ႔ အတြငး္ဝန၏္ 
လုပ္ငန္း တမဝန္မွမ အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆမင္တမမ်မး လုပ္ေဆမင္ရန္၊ အဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမ်မးကုိ စီမံခန္႔ခြရဲနာွ္ႏင့္ အဖြဲ႔၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို လမ္းညႊန္ေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်မးကုိ ခ်မွတ္ရန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 



၂။ ဘမေၾကမင့္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး လုပ္သလဲ။

“ျမန္မမာႏုိင္ငံသမုိင္းမွမ အလြန္အေရးပါတဲ့ကမလ 
တစ္ခုကုိ ေရမက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပမၾကမးလုိပါတယ္။ 
ရမစုာႏွစ္တဝက္ၾကမ စစ္အမဏမရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခဲ့တဲ့အေျခအေနကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ 
ေျပမင္းလဲတယ္ဆိုတမထက္မေလ်မ့တဲ့ 
အေျခအေနတစ္ခုကို ကြ်န္ေတမ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ 
ထမးပါတယ။္”

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
Chatham House, လန္ဒန္
ဂ််ဴလိုင္ ၂၀၁၃



အစိုးရ၏ လုပ္ေဆမင္ခ်က္ကို ရလဒ္ာွႏင့္ ျဖစ္စဥ္ ရည္ညြန္းကိန္းမ်မး 
အသံုးျပဳတိုင္းတမျခင္း

ရည္ညႊန္းကိန္း ျမန္မမ အိမ္နီးခ်င္းာုိႏင္ငံမ်မး

ဝင္ေငြ
UNDP လူ႔စြမ္းအမး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဇယမး ၂ဝ၁၄ 
(လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသမးတင္ဝင္ေငြ -
အေမရိကန္ေဒႈလမျဖင့္ ဝယ္လုအိမးမ်ွေျခ)

၃၉၉၈

ထုိင္းာႏုိင္ငံ     ၁၃၃၆၄
ဗီယက္နမ္ာိုႏင္ငံ ၄၈၉၂
လမအိုာိုႏင္ငံ    ၄၃၅၁
ကေမၻမဒီးယမး ၂၈ဝ၅
ဘဂၤလမးေဒ့ရွ္ ၂၇၁၃

လူသမးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ
UNDP လူ႔စြမ္းအမး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဇယမး ၂၀၁၄ (၁၈၇ာိုႏင္ငံကို 
အဆင့္သတ္မွတ္ ရမတြင္)

၁၅၀

ထုိင္းာႏုိင္ငံ     ၈၉
ဗီယက္နမ္ာိုႏင္ငံ ၁၂၁
ကေမၻမဒီးယမး  ၁၃၆
လမအိုာိုႏင္ငံ   ၁၃၉
ဘဂၤလမးေဒ့ရွ္ ၁၄၂

ျပည္သူ႔ေရးရမက႑စီမံခန္႔ခြမဲႈာွႏင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်မး 
(Institutions) ၏ အရည္အေသြး
ကမၻမ့ဘဏ္မွျပဳလုပ္ေသမ  ာႏုိင္ငံေပႈလစမီူဝါဒာႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစညး္မ်မးအမး သုံးသပ္ခ်က္ ၂ဝ၁၃ (အနိမ္႔ဆံုး = ၁၊ 
အျမင့္ဆုံး = ၆)

၂.၇

ဗီယက္နမ္ာိုႏင္ငံ ၃.၅
လမအိုာိုႏင္ငံ   ၃.၁
ဘဂၤလမးေဒ့ရွ္ ၂.၉
ကေမၻမဒီးယမး ၂.၈



ျမန္မမာိုႏင္ငံရိွ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ စီမံခန္႔ခြဲမႈာွႏင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်မး၏ 
အရည္အေသြး 

ကမမၻ႔ဘဏ္ CPIA ၂၀၁၃

ဘ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း ရမွတ္

၁။ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်မးာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေျချပဳ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ၂.၅

၂။ ရသုံးမွန္းေျခစမရင္းာႏွင့္ ဘ႑မေငြေၾကးဆုိင္ရမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အရည္အေသြး ၃.၀

၃။ အခြန္ဘ႑မဝင္ေငြမ်မး ထိေရမက္စြမ ရွမေဖြာႏိုင္မႈ ၃.၀

၄။ ျပည္သူ႔ေရးရမ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္အေသြး ၂.၅

၅။ ျပည္သူ႔ ေရးရမက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သမမႈ၊ 
တမဝန္ခံမႈာႏွင့္ အဂတိလိုက္စမးျခင္း ၂.၅

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၂.၇



‘ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကုိ သင္ဘယ္လုိ
ထင္ပါသလဲ’

• အၿငိမ္းစမး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း

• တိုင္းရင္းသမး ာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွမးသူ

• လႊတ္ေတမ္ေကမ္မတီဝင္

• လြတ္လပ္စြမ ဖြဲ႔စည္းထမးသည့္ အလုပ္သမမး 
သမဂၢ ေခါင္းေဆမင္

• လူမႈေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွမးသူ

• သတင္းစမ အယ္ဒီတမ



အၿငိမ္းစမး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း

“ျမန္မမဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကမလမတုိင္ခငက္ လုပ္ကုိင္ခ့ဲတ့ဲ နည္းလမ္းေတြကုိ ေလ့လမဖုိ႔လုိတယ္။
ဥပေဒေတြလဲရွပိါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌမနတုိ္င္းမွမ အမးလုံးလုိက္နမ လုပ္ေဆမင္ၾကရတဲ့ လပု္ထုံးလုပ္နည္းေတြ
(Standard operating procedures) ေတြရွိၾကတယ္။ ဝန္ႀကီးဌမနက အတြင္းဝန္ေတြက အရမ္းေတမ္တယ္။
ျပည္သူ႔ေရးရမ မူဝါဒကုိ နမးလည္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတမ္အျမင္ေတမ့ ၁၉၈၈ ေနမက္ပိုင္းမွမ ာိုႏင္ငံ့ဝန္ထမ္း
အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပ်က္စီးယုိယြင္း လမတမဘဲ။ အထက္ကလမတဲ့ အမိန္႔ေတြ၊ အမဏမေတြနဲ႔ အမးလုံးကုိ
လုပ္ၾကတမ။ ေရရွည္အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲတမ၊ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစမးတမမရွိဘူး။ စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်မးကုိ
ျပန္မယ္လုိ႔ ေျပမတမဘဲ။ (ဒါေပမဲ့လဲ မျပနပ္ါဘူး။) စစ္တပ္ကအရမရွိေတြကုိ အစုိးရရမထူးႀကီးေတြမွမ ခန္႔တယ္။
တခ်ဳိ႕က အရည္အခ်င္းရွိၾကပါတယ္။ အမ်မးစုကမရွိၾကဘူး။ ျပည္ေထမင္စုရမထူးဝန္အဖြဲ႕က တျခမးဝန္ႀကီးဌမန
ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဘမမွမရွိဘူး။ ဝန္ထမ္းလုပ္ဖုိ႔က ကြ်မ္းက်င္ပညမရွင္ေတြအတြက္ ဘမမွမွ
စိတ္ဝင္စမးစရမမရွိတမ။ လက္ေထမက္ညႊန္မွ်ဴးအဆင့္ေရမက္မယ္။ ဒုညႊန္မွ်ဴး ေလမက္ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ။္ ဒါေပမဲ့
ညႊန္ခ်ဳပ္ေတမ့ မျဖစ္တမေသခ်မတယ္။”



တိုင္းရင္းသမး ာိုႏင္ငံေရးသမမး

“အခုက စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီရေနတမေလ။ ကြ်န္ေတမ္တုိ႔ လုိခ်င္တမ စစ္မွနတ့ဲ္
ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္။ အေထြေထြအပု္ခ်ဳပ္ေရးဌမန အရမရွိေတြက ပေဒသရမဇ္မင္းေတြလိုဘဲ။ စစ္တပ္က
အဆင့္ျမင့္အရမရွိ တုိင္းက ဗမမလူမ်ဳိးေတြ။ အစုိးရဝန္ႀကီးေတြအမးလုံး ၾကည့္လုိက္။ ဘယ္သူမွ တုိင္းရငး္သမး
လူနည္းစုကမဟုတ္ၾကဘူး။ ျပည္နယ္ ေတြမွမ တကဲ့လုပ္ပုိငခ္ြင့္ေတြရေစခ်င္တယ္။ က်န္းမမေရးနဲ႔ ပညမေရးကုိ
စၿပီး ေပးသင့္တယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွမ ေငြကုိ ပုိၿပီး သုံးဖုိ႔ လုိတယ္။ က်န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ လမ္းအစရွသိည့္
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္းေတြက ျပည္ပမွမလုိ မေကမင္းဘူး။ ကြ်ာႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဝနထ္မ္း ကုိယ့္ဘမသမ
ခန္႔ထမးာႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ (တုိင္းရင္းသမး) ဘမသမစကမးေျပမတတ္တဲ့ ေကမင္းေကမင္း ေလ့က်င့္
သင္ၾကမးေပးထမးတ့ဲ ဝနထ္မ္းေတြလိုတယ္။ အခုက ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်မင္းေတြက
ဝါဒျဖန္႔ေနတမဘဲရွိတယ္။”



လႊတ္ေတမ္ေကမ္မတီဝင္

“ပထမဆုံး ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုအံေျခခံဥပေဒျပင္ရမယ္။ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးကုိ တပ္မေတမ္က ပုဒ္မ
၄၃၆သုံးၿပီးေတမ့ တမးဆီးေနတမ။ ဥပမမေျပမရရင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်မ့ခ်ေရးမွမ ျပည္နယန္ဲ႔
တုိင္းေဒသႀကီးေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အမဏမေတြေပးရမမွ။ အဲဒါျဖစ္လမဖုိ႔က ဇယမး (၁) ာႏွင့္ (၂) ကုိ ျပင္ရမယ္။
ၾကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကမ အန္န္အယ္လ္ဒီေကမ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဖုိ႔ကုိ
အမးလုံးသေဘမတူတယ္။ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ (public sector) ရငဆ္ုိင္ေနရတဲ့ တကယ့္ ျပႆနမက
တကယ္ျပင္ခ်င္တ့ဲစတိ္ (political will) မရွတိမဘဲ! တပ္မေတမ္အရမရွိေတြ အမ်မးႀကီးကို ပုံမနွ္
ေရြးခ်ယတ္ဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေက်မ္ၿပီးေတမ့ ာႏုိင္ငံ့ဝန္ထမး္ရမထူးေတြကုိ ေျပမင္းေရႊ ႔ေပးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔က
အမိန္႔ေပးတမနဲ႔ ညႊန္ၾကမးခ်က္ကုိ နမခံဖုိ႔ဘသဲိၾကတမ။ ေပႈလစီမူဝါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြကုိ
ဘယ္လိုေဆြးောႏြးရမယ္ဆုိတမ မသိသလို ဘမေတြစလုပ္ရမယ္ ဆုိတမလဲ မသိၾကဘူး။ ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္တမကို
ေထမက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်မလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အရငတ္ုံးက ျပည္သူပုိင္ ပစၥည္းေတြကုိ
မတရမးသိမ္းယူလုိက္သလုိဘဲ။ အေကမင္းဆုံး ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ ခ႐ုိနီေတြကုိ ေရမင္းလုိက္တမ။”



လြတ္လပ္စြမ ဖြဲ႔စည္းထမးသည့္ အလုပ္သမမး သမဂၢ ေခါင္းေဆမင္

“အခုေတမ့ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတမ္တုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ ဘယ္ေတမ့မွ
အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ လုပ္ခနည္းလုိ႔၊ အဓမၼခုိင္းေစမႈေတြရွိလုိ႔ ၿပီးခဲတ့ဲ့ ာွႏစ္ာႏွစ္အတြငး္ အလုပ္
သမမးဆာႏၵျပပြဲေတြ အမ်မးႀကီးလုပ္ခဲ႔ၾကတယ။္ ဥပေဒကုိ သက္ဝင္က်င့္သုံးလမေအမင္ ဘယ္ေတမ့မွ
မလုပ္ခ့ဲၾကဘူး။ အလုပ္ရွင္ေတြက ဥပေဒကုိ ဘယ္ေတမ့မွ ဂ႐မုစုိက္ဘူး။ အစုိးရက
သမဂၢေခါင္းေဆမင္ေတြေနမက္လုိက္ဖုိ႔ အထူးရဲေတြကုိ လႊတ္တံုး။ တရမး ဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရက
စက္႐ုံေတြ ေရမင္းပစ္ေနတမကုိလဲ စတိ္ပူမိတယ္။ အလုပ္သမမးေတြ အလုပ္ေကမ၊ အိမ္ေကမ၊ သူတုိ႔ရမ့ဲ
ပင္စင္လစမေကမ အမးလုံးဆုံး႐ႈံးကုန္မွမ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သမးေတြက အထူးသျဖင့္ လုပ္ခရတနည္းၾကတယ္။
အနည္းဆံုးလုပ္ခလစမ က်ပ္၂ဝဝဝဝဝ [အေမရိကန္ ေဒႈလမ ၂ဝဝ ေလမက]္ ေလမက္ရဖို႔လုိတယ္။
ေနထုိင္စရိတ္က ေတမ္ေတမ္ကုိ တက္လမၿပီေလ။”



လူမႈေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွမးသူ

“အစုိးရထဲမွမ တပ္မေတမ္သမးေတြက ေနရမတုိင္း၊ ဝန္ႀကီးေတြေရမ၊ အရမရွိႀကီးေတြေရမ။ ဒီမုိကေရစီမွမ
အရပ္သမးအစုိးရျဖစရ္မွမ။ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးဆုိတမလဲ အတုအေယမင္ေတြဘဲ။ လယ္သမမးေတြလဲ
အခုထဲ လယ္သိမ္းခံေနရတံုး။ အစုိးရက ဘမမွမလုပ္ဘူး။ ခ႐ုိနီေတြေျပမတမဘဲ လုိက္လုပ္ေနတမ။
လယ္သမမးေတြအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈဆုိတမ ႐ုပ္ျပေတြဘဲ။ အမွန္ေတမ့
ေက်းလက္ေဒသကလူေတြအေျခအေနက ပုိပုိဆုိးလမတမ။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကမ္မတီေတြမွမလဲ
ၾကံ့ခုိင္ေရးကလူေတြ၊ အစုိးရအရမရွိေဟမင္းေတြခ်ည္းဘဲ။”



သတင္းစမ အယ္ဒီတမ

“အစုိးရရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိ အရင္က သတင္းေရးဖုိ႔ခက္တယ္။ လႊတ္ေတမ္က ရတဲ့ စမရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕
အစီရင္ခံစမအေၾကမင္း ေရးတမျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရဟုိတယ္ေတြလို ာႏုိင္ငံေတမ္ပုိင္ ပစၥည္းေတြကုိ
ခ႐ုိနီေတြယူလုိက္တမကုိ အစီရင္ခံစမ ေရး႐ုံနဲ႔ကုိ သတင္းေရးတမ အပိတ္ခံရတမမ်ဳိး ရွိာိုႏင္တယ္။ အခုေတမ့
အစုိးရဝန္ႀကီးဌမနတစ္ခုက ခငဗ္်မးကုိ တရမးစြဲခ်င္စြဲမယ္။ ဒါေပမဲ့ သတူုိ႔ာႏုိင္ခ်င္မွ ာိုႏင္မယ္။
ျပန္ၾကမးေရးဝန္ႀကးီဌမနကကုိ အရငထ္က္စမရင္ ေတမ္ေတမ္ေလးေကမင္း လမတယ္။ သတင္းေတြ ဆုိ
ာႏုိင္ငံပုိင္သတင္းဌမနေတြကုိ အၿမဲတမ္းအရင္ေပးတယ။္ အခုေတမ့ ျဖစ္ေနတမေတြကုိ သတင္းေရး လမတယ္။
ဆာႏၵျပတမမ်ဳိး ေတမင္ သတင္းထဲထည့္လမတယ္။ အစုိးရရဲ႕တခ်ဳိ႕လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြ တုိးတက္လမတယ္။
ာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးတမမ်ဳိးဆုိ ပုိျမန္လမတယ္။ ကမးဝယ္ခြင့္ပါမစ္ေတြရလမတယ္။
မုိဘုိင္းဖနု္းဝယ္လမာႏုိင္တယ္။ ဆင္းမ္ကတ္ဒ္တစ္ခုက အခုဆုိရင္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ေလမက္ဘဲရွိေတမ့တယ္။
အရင္က တပတ္ရစက္မးတစ္စင္းစမ ေလမက္ေပးရတမ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မမ့ာႏုိင္ငံေရးကေတမ့ ေတမ္ေတမ္ကို
အစြနး္ေရမက္လမတယ္။ အစုိးရကုိ ပုတ္ခတ္ေျပမဆုိတမက အမ်ဳိးသမး အမးကစမး တစ္ခုဘဲ။ လူေတြက အစုိးရ
ဘမလုပ္လုပ္ မခ်ီးက််ဴးခ်င္ၾကဘူး။”



အစုိးရအင္စတီက််ဴးရွင္းမ်မး၏ တရမးဝင္မႈ

• ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲ ဆိုသည္မွမ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေကမက္ယူာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသမ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသမ အင္တမဗ််ဴးမ်မးမွတဆင့္ ေအမက္ပါ
ေယဘုယ်အေၾကမင္းအရမမ်မး ေကမက္ယူာႏိုင္ပါသည။္
 ဥပေဒအေပႈ အေျချပဳထမးေသမ ျပည္သူ႔ေရးရမအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုအပ္သည။္
 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမင္မႈက႑မ်မးတြင္ တပ္မေတမ္မွပါဝင္ေနမႈေလ်မ့ခ်ၿပီး နည္းပညမပိုင္းဆိုင္ရမ

ကၽြမ္းက်င္သူမ်မးကို ပိုမိုေနရမေပးသင့္သည။္
 ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်မးသို႔ လုပ္ငန္းေဆမင္တမမ်မး အမွန္တကယ္

လႊဲေျပမင္းေပးရမည္။
 ာႏိုင္ငံပိုင္စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ်မးကို ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲရမတြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွးရွဳေဆမင္ရြက္ရမည္။
 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္းမ်မးတြင္ အမွန္တကယ္တိုးတက္ေကမင္းမြန္လမရမည္။

• အေရးအႀကီးဆံုးေသမ ေကမက္ခ်က္မွမမူ - အစိုးရာႏွင့္ ာႏိုင္ငသံမးမ်မး အၾကမးရွိ ယံုၾကည္မႈ
ျပန္လည္တည္ေဆမက္ေရးသည္ ထိေရမက္ေသမ ျပည္သူ႔က႑ေရးရမ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈ
အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသမ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။



၃။ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ 
ဦးစမးေပးအစီအစဥ္မ်မးကုိ မည္သုိ႔ သတ္မွတ္ေရးဆြဲသင့္သနည္း။

• မည္သည့္ေနရမမွ စတင္မည္နည္း။ ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးတႀကီးေဆမင္ရြက္ရမည့္
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးဆိုင္ရမ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမ်မး အမ်မးအျပမးရွိသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကမင့္
မည္သည့္ေနရမမွ စတင္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွမ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလမသည။္

• ကမမၻတစ္ဝွမ္းရွိ ပညမရွင္မ်မးထံမွ အသံုးဝင္ာႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲ
ေရး အဆင့္ဆင့္ ေဆမင္ရြက္ပံု အႀကံျပဳခ်က္မ်မးရွိသည္။ ၂၀၁၃ခုာႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 
စီးပြမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရမ ျပဳျပင္ေျပမငး္လဲေရးမူေဘမင္ (Framework for Economic 
and Social Reform) သည္ ျမန္မမာႏိုငင္ံတြင္ အေထမက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

• အဓိကအမးျဖင့္ - အစိုးရ၏ဗဟိုခ်က္ကို ပိုမိုအမးေကမင္းေစျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑မစီမံခန္႔ခြမဲႈကို
တိုးတက္ေကမငး္မြန္ေစျခငး္၊ အမးလံုးပါဝင္ာႏိုင္မည့္ ာႏိုင္ငံေရးေဆြးောႏြးအေျဖရွမမႈ တစ္ရပ္
ဖန္တီးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေၾကမင္းကိစၥမ်မးထက္ေက်မ္လြန္ကမ တိုင္းျပည္၏
ာႏိုင္ငံေရးာႏွင့္ သမိုင္းေနမက္ခံအေနအထမးမ်မးအလိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်မး၏
သေဘမထမး၊ ဆာႏၵကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး၊ အေျခအေနာွႏင့္ အံဝင္တက် စီစဥ္ထမးသည့္
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးမ်မး ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္သည။္



ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သင္ခန္းစမမ်မး

• ျမန္မမာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အျခမးာႏိုင္ငံမ်မး၏ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်မးမွ သင္ယူာႏိုင္သည္ -

 ေတမင္ကိုရီးယမးာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွမး (အမဏမရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစစီနစ္သုိ႔)

 မေလးရွမးာႏွင့္ စကၤမပူ (ျမန္မမာႏိုင္ငံာႏွင္ဆ့င္တူေသမ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမးရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္အစိုးရမ်မး)

 ဥေရမပတိုက္မွ ယခင္ “ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ” ာႏိုင္ငံမ်မး (ျမန္မမာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ 
ဥေရမပာႏွင့္ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယမး ာႏုိင္ငံမ်မး၏ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမး ပုံစံကုိ ၁၉၇ဝ ခုာႏွစ္မ်မးာႏွင့္ ၁၉၈ဝ ခုာႏွစ္မ်မးအတြင္းက 
အတုယူခဲ႔သည္။)

• မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကမမူ - ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္ ရံဖန္ရံခါေမ႔ေလ်မ့ေနခဲ႔သည္ မိမိ၏
ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးသမိုင္းမွလည္း ေလ့လမသင္ယူစရမ
မ်မးစြမရွိပါသည္။



ဝန္ႀကီးဌမနဆုိင္ရမ အတြင္းဝန္မ်မးာွႏင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏
အေတြ႔အႀကံဳမ်မး

• ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရလက္ထက္ (၁၉၄၈-၁၉၆၂) မွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်မးာႏွင့္ ပတ္သက္ေသမ
အေၾကမင္းအရမ်မးကို J. S. Furnivall က ၄င္း၏ The Governance of Modern Burma စမအုပ္တြင္
ေဆြးောႏြးေရးသမးခဲ႔သည္။

• ထိုစနစ္တြင္ အတြင္းေရးမွ်ဴးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌမန၏ အတြင္းေရးမွ်ဴးလည္းျဖစ္သည့္အတြက္
အလြန္ၾသဇမဏမရွိသည့္ ရမထူးျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္က အတြင္းေရးမွ်ဴးမ်မးကို အတြင္းဝန္မ်မးဟု
သိၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔႐ံုးထိုင္သည့္ အေဆမက္အအုံကိုလည္း အတြင္းဝန္မ်မး႐ံုးဟု အမည္ေပးခဲ႔သည။္

• ၁၉ဝ၈ခုာႏွစ္ ျမန္မမာႏုိင္ငံအတြင္းဝန္႐ုးံ အက္ဥပေဒအေပႈ အေျခခံေရးသမးခဲ႔သည့္ အတြင္းဝန္မ်မး 
႐ုံးလက္စြဲစမအုပ(္Manual for Secretariat Procedure) ျမန္မမာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်မးအတြက္ အမးလုံးလုိက္နမရသည့္ ရည္ညြန္း လက္စြဲစမအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိမ်မး အမးလုံးာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်မး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်မးာႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်မးကုိ ထည့္သြင္းေဖမ္ျပထမးပါသည္။

• ၁၉၇၀ခုာႏွစ္အေစမပုိင္းကမလအထိ အတြင္းဝန္ရမထူးကိုထမးရွိခဲျ့ပီး ေနမက္ဆုံး ေတမ္လနွ္ေရးေကမင္စီ
လက္ထက္တြင္မွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။



ျပဳျပဳေျပမင္းလဲမႈ၏ ာုိႏင္ငံေရး-
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်မးကုိ ေျဖေလ်မ့ေပးျခင္း

• ၂ဝ၁၄ခုာႏွစ္ောႏွမင္းပုိင္းတြင ္ာႏုိင္ငံတကမ ဆက္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီာႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမတမ၏ ေအမ္ရီဒူးာႏွင့္ ေနမ္ေဝးာႏုိင္ငံမွ 
တယ္လီေနမတုိ႔က မုိဘုိင္းဖုန္းအသစ္ာႏွင့္ သရီးဂ်ီအင္တမနက္
ဝနေ္ဆမင္မႈလုပ္ငန္းမ်မးကုိ ရန္ကုန္၊ မာႏၱေလးာႏွင့္ 
ေနျပည္ေတမ္တို႔တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။

• ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ာႏွင့္ နည္းပညမဝန္ႀကီးဌမနမွ 
ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ထိကုုမၸဏီာႏွစ္ခုကုိ 
လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္မ်မးအမး ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္
တရမးမွ်တမႈာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သမမႈရွိသည္ဟု ကမမၻတစ္ဝွမ္းက
ခ်ီးက််ဴးျခင္းခံခဲ႔ရသည။္

• သုိ႔ရမတြင္ ျမန္မမ့စမတိုက္ာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်မးသည္
အစိုးရအတြက္ အလြန္ႀကီးမမးေသမ အျမတ္အစြန္းာႏွင့္
ၾသဇမလြမ္းမိုးမႈကုိ ေပးခဲ႔သည့္ ာုိႏင္ငံပိုင္စးီပြမးေရးလုပ္ငနး္တစ္ခု
ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကမင့္္ ဆက္သြယ္ေရးက႑
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးသည္ အစိုးရအတြက္ လြယ္ကူေသမကိစၥရပ္
မဟုတ္ခ႔ဲေပ။



အသြင္ကူးေျပမင္းေရးမွ ရရိွသည့္ သင္ခန္းစမမ်မး - ယခင္ 
`ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ာိုႏင္ငံမ်မး`

၁၉၉၀ခုာႏွစတ္ြင ္ယခင္ `ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီာႏုိငင္မံ်မးတြင္ အစုိးရာႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရမ
ျပန္လည္ဖြဲ႔စညး္ျပငဆ္င္ျခင္းမ်မးကုိ အထူးလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။  အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေျပမင္းအလဲ မ်မးအနက္ အခ်ဳိ ႔မွမ -

• ပိုမုိအမးေကမင္းေသမ မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ ာႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်မးာႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းေဆမင္တမမ်မး အပါအဝင္ 
တမဝန္ဝတၱရမးမ်မးကို ထမ္းေဆမင္ရသည့္ သမၼတ႐ံုးကို ပို၍ အမးေကမင္းလမေစျခင္း။

• ယခင္က ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်မးမွ မူဝါဒလမ္းညႊန္မ်မးရရွိခဲေ့သမ အဓိကက်ေသမ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်မးာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရမ
ဝန္ႀကီးဌမနမ်မး၏ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္မႈဆုိင္ရမ စြမ္းေဆမင္ရညမ္်မးကုိ အမးျဖည့္ေပးျခငး္။  

• ေငြစမရငး္ာွႏင့္ ဘ႑မေရးဆုိင္ရမ လုပ္ငန္းမ်မးကုိသမလုပ္ေဆမင္ခဲ့ရမမွ ျပည္သူ႔ဘ႑မေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ တစ္ခုလုံးတြင္ 
ဦးေဆမင္ရသည့္ အခ်က္အခ်မအဖြဲ႔အစညး္အျဖစ ္တမဝန္ဝတၱရမးမ်မးေျပမင္းလဲသြမးခ့ဲသည့္ ဘ႑မေရးဝနႀ္ကီးဌမနအမး 
ေျပမင္းလဲျပင္ဆငဖ္ြဲ႔စညး္ျခငး္။

• ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးမွ ပုိ၍ဒီမုိကေရစနီညး္က်ေသမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံသုိ႔ ေျပမင္းလတဲမဝန္ယူရသည့္ ျပညထ္ဲေရးဝနႀ္ကီး ဌမနမ်မးကုိ 
ေျပမင္းလဲျပင္ဆငဖ္ြဲ႔စညး္ျခငး္။ 

• ာႏုငိ္ငံေရး႐ႈေထမင့္မၾွကည့္၍ ရမထူးခန္႔ထမးျခင္းာွႏင့္ ရမထူးတုိးျမွင့္ခန္႔ထမးျခင္း၊ သင္တန္းမ်မးတြင္ ဝါဒသေဘမတရမး ေရးရမမ်မးကုိ 
အဓိကထမးသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း စီမံခန္႔ခြမဲႈေက်မင္းမ်မးကုိ ေျပမင္းလဲဖြဲ႔စညး္ျခငး္။

• ာိုႏင္ငံေတမ္မွ ဗဟုိဦးစီးခ်မွတ္သည့္ စီးပြမးေရးစီမံကိနး္စနစမ္်မးာႏွင့္ ပုိ၍ကုိက္ညီသည့္ အစုိးရအဖြဲ႔အစညး္မ်မးအမး တျဖည္းျဖည္း 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း။ 

• လႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ ျပည္သူလူထုကို တမဝန္ခံေသမ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်မးကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
• ာိုႏင္ငံပိုင္စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ်မးကို ပုဂၢလကိပိုင္ သို႔မဟတ္ု စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ်မးအသြင္ လုပ္ကုင္ိျခင္း တို႔ပါဝင္ပါသည။္



ပဋိပကၡအတြက္ ေပးဆပ္ရမႈာွႏင့္ 
ာိုႏင္ငံေရးေဆြးောႏြးအေျဖရွမမႈတစ္ခုလိုအပ္ျခင္း

• ာွႏစ္ေျခမက္ဆယ္နီးပါးျဖစ္ပြမးခဲ႔ေသမ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်မးက ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုာႏွင့္
စီးပြမးေရးအေပႈ ဆိုးရြမးေသမအက်ိဳးသက္ေရမက္မႈမ်မး ရွိသည္။

• ကမမၻဘဏ္မွျပဳလုပ္ခဲ႔ေသမ Conflict, Security and Development  အစီရင္ခံစမတြင္ -
ကမလအတန္ၾကမေအမင္ ႀကီးမမးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး (စစ္မက္ပဋိပကၡ)ာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 
ာႏုိင္ငံမ်မး (၁၉၈၁ - ၂၀၀၅) သည္ ထုိကမလအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး မႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ာႏုငိ္ငံမ်မးထက္ 
ဆင္းရဲာႏြမ္းပါးမႈာႏႈန္းမွမ ၂၁ရမခုိင္ာႏႈန္း ပုိျမင့္ေနခဲ့သည္။

• အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ပြမးေနသည့္ ပဋိပကၡမ်မးသည ္ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရမ က႑အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၱရမး 
ကုိ ပုံစံမမွန္ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ အမဏမရွင္အစုိးရမ်မးကုိလည္း ေပႈထြန္းလမေစခဲပ့ါသည္။

 ၁၉၆၀ာွႏင့္ ၁၉၇၀ခုာွႏစမ္်မးတြင္ ပ်မ္းမွ်စစ္အသုံးစရိတ္မွမ ာိုႏင္ငံေတမ္အသုံးစရိတ၏္ ၄၀% မွ ၆၀% ရွိသည္။

 အာွႏစ္ေျခမက္ဆယ္ၾကမ စစ္ပြမဲ်မးက ‘ာႏုငိ္ငံေတမ္ာႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆက္ဆံေရးတြင္ တပ္မေတမ္၏ ပါဝင္မႈ
အဆုံးစြန္အထိ ေရမက္ရွျိခင္း’ (‘extreme militarization of state-society relations’) ကုိ ျဖစ္ေပႈေစခဲ႔သည္။

• ထိုအေၾကမင္းမ်မးေၾကမင့္ ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အမဏမရွင္မွ ဒီမိုကေရစီအသြင္သို႔
ေအမငျ္မင္စြမကးူေျပမင္းရမတြင္ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘမတူညီခ်က္မွမ
မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။



ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရးအတြက္ 
ေရြးခ်ယ္စရမနည္းလမ္းမ်မး

# ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ျပဳျပင္ေျပမငး္လဲေရး အေၾကမငး္ျပခ်က္ နမူနမ(လုပ္ေဆမင္ခ်က္)မ်မး

၁.
အစိုးရ၏ ဗဟိုခ်က္ကုိ
အမးေကမင္းလမေစရန္
လုပ္ေဆမင္ေပးျခင္း

ေခါင္းေဆမင္ေကမင္းမ်မး၏ဦးေဆမင္မႈသည္
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈေအမင္ျမင္ေရးအတြက္
လုိအပ္ပါသည္။ သမၼတရံုးသည္ ာိုႏင္ငံေရး
ဆုိင္ရမ ဦးေဆမင္မႈ၊ မဟမဗ််ဴဟမလမ္းညႊန္
ခ်က၊္ မူဝါဒပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူ႔
ဆက္ဆံေရးာွႏင့္ အစိုးရတစ္ခုလုံးတြင္ ျပဳ
ျပင္ေျပမင္းလဲေရးကို ေျခရမခံျခင္းတို႔ကုိျပဳ
လုပ္ပါသည္။

သမၼတရံုးတြင္ ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈ မူဝါဒဌမနတစ္ခုကို
တည္ေထမငျ္ပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်မး၏ မူဝါဒပုိင္း ဆုိင္ရမ
စြမ္းေဆမင္ာႏုိင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္။

ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး၏ တုိးတက္မႈျဖစ္ စဥ္ကုိ
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်မးပုိမုိရရွိေစရန္ သမၼတရံုး၏
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းကို ခ်ဲ ႔ထြင္ရန။္

၂.

ျပည္သူ႔ဘ႑မဆုိင္ရမအေရးကိစၥမ်မး
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲေရး ဆက္လက္
ျဖစ္ေပႈေစျခင္း

အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑မဆုိင္ရမအေရး
ကိစၥမ်မးကုိ ထိေရမက္စြမ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
အလိုအပ္ဆုံးေနရမမ်မးသုိ႔ ေငြေၾကး
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ာႏွင့္ အခြန္ေကမက္ခံမႈကို
တုိးတက္ေစျခင္း တုိ႔ျဖင့္
လ်င္ျမန္စြမေအမင္ျမင္မႈကုိ ျဖစ္
ထြန္းေစာႏုိင္ပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမိုေကမင္းမြန္ ေစျခင္းျဖင့္
လႊတ္ေတမ္ာႏွင့္ ျပည္သူလူထု သည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်မး ရရိွာႏုိငျ္ပီး
ျပည္သူ႔ဘ႑မေငြာွႏင့္ အသံုးစရိတ္မ်မး အေပႈတြင္
အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရမတြင္ ပါဝင္ာိုႏင္ေစသည္။

ရသံုးမွန္းေျခေငြစမရင္းမ်မး(ဘတ္ဂ်က္မ်မး)
ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္ မ်မးကုိ သက္ဆိုင္ရမ
ဝန္ၾကီးဌမနမ်မးအမး ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘ႑မေရးဝန္ၾကီး
ဌမန၏ အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္။



Options for Public Sector Reform (contd.)

# ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ျပဳျပင္ေျပမငး္လဲေရး အေၾကမငး္ျပခ်က္ နမူနမ(လုပ္ေဆမင္ခ်က္)မ်မး

၃.

ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမမက္သည့္ ျပည္သူ႔
ဝန္ထမ္းမ်မးျဖစ္လမေအမင္
စြမ္းေဆမင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

တုိင္းရင္းသမးမ်ဳိးစုံာွႏင့္ ကုိးကြယ္သည့္
ဘမသမေပါင္းစံုကုိ ကုိယ္စမးျပဳသည့္ ေခတ္မီ၊
ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမမက္ျပီး အမးလံုးပါဝင္ာႏုိင္သည့္
ာိုႏင္င့ံဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ သည္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္
လူထုယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိနဳိ္င္ေစရန္
အေရးၾကီးသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ သည္။

အရည္အခ်င္းအေပႈအေျခခံျပီး အလုပ္ခန္႔အပျ္ခင္းာႏွင့္
ရမထူးတုိးျမွင့္ေပးသည့္အေလ့အက်င့္မ်မး
တုိးတက္က်င့္သုံးလမျခင္းျဖင့္
ျမန္မမာိုႏင္ငံသမးမ်မးအမးလံုးကို
ာိုႏင္င့ံဝန္ထမ္းရမထူးမ်မးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၏
ဒီမုိကေရစီတန္ဖုိးထမးမႈမ်မးကို ထင္ဟပ္ေစျပီး
တရမးဥပေဒစုိးမုိးေရးကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်မးကုိ
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်မးအမး ပုိ႔ခ်ေပးရန္။

ာိုႏင္င့ံဝန္ထမ္းမ်မး၏လစမမ်မးာႏွင့္ ရမထူး
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်မးကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္။

၄.
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရမ်မး
ကုိ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း။

ထိေရမက္သည့္ ျပည္နယ္ာႏွင္တ့ုိင္းေဒသၾကီး
အစိုးရမ်မးကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထမငျ္ခင္းသည္
ထိေရမက္မႈရွိျပီး လုိအပ္ခ်က္မ်မးကုိ
တုံ႔ျပန္ေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ာႏွင့္
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲ သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရွင္းမႈျဖစ္ထြန္းေစရန္
အေရးၾကီးသည့္ လုပ္ေဆမင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္
သည္။

ပညမေရးကဲ့သုိ႔ေသမ က႑မ်မးတြင္ ျပည္ေထမင္စ၊ု
ျပည္နယ္ာႏွင့္ တုိင္းေဒသ ၾကီးအစိုးရမ်မး၏
လုပ္ငန္းတမဝန္မ်မးာႏွင့္ ပတ္သကျ္ပီး အခ်ိနာ္ႏွင့္တေျပးညီ
အလ်င္အျမန္အေကမင္အထည္ေဖႈ ာိုႏင္ရန္ သမၼတရံုးတြင္
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္။

လႊတ္ေတမ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရမ
ေကမ္မတီအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစမးာႏုိင္ရန္ ဇယမးတစ္ာႏွင့္
ာွႏစ္ျပင္ဆင္သည့္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲရန္။



Options for Public Sector Reform (contd.)

# ျပည္သူ႔ေရးရမက႑ျပဳျပင္ေျပမငး္လဲေရး အေၾကမငး္ျပခ်က္ နမူနမ(လုပ္ေဆမင္ခ်က္)မ်မး

၅ ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္းမ်မးကုိ ေကမင္းမြန္
ေအမငျ္ပဳလုပ္ျခင္း

အစိုးရအေနျဖင့္ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈမ်မးကုိ
လုပ္ေဆမင္သည္ဆုိရမတြင္ က်န္းမမေရး၊
ပညမေရး၊ ေရာွႏင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊
ဆည္ေျမမင္းာႏွင့္ လမ္းမ်မးကဲ့ေသမက႑မ်မးရွိ
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆမင္မႈမ်မးအမး ယခုထက္
ပုိမိုေကမင္းမြန္ေအမင္လုပ္ေပးာႏုိင္သည္ဟု
သက္ေသျပာိုႏင္ရန္ လုိအပ္ ပါသည္။

ာိုႏင္ငံသမးမ်မးအေနျဖင့္ ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္တြင္
မေက်နပ္ခ်က္မ်မးအမး
အမ်မးျပည္သူအမးလုံးတုိင္ၾကမးာႏုိင္ သည့္စနစ္တစ္ခုကို
မိတ္ဆက္ေပးရန္။

ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္းမ်မး တုိးတက္မႈကုိ
ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေစမင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈ ႔ာိုႏင္သည့္
အေျခခံလုပ္ေဆမင္ခ်က္ ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်မးရရွိာႏုိင္သည့္စနစ္တစ္ခုကို
ဖန္တီးေပးထမးရန္။

၆ သန္႔ရွင္းေသမအစုိးရတစ္ခုကို ပံ့ပိုး
ကူညီေပးျခင္း

ေနရမတုိင္းတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္
ျခစမးမႈမ်မးကို ေက်မ္လႊမးတုိက္ဖ်က္
ာႏုိင္ျခင္းက ျပည္သူလူထု၏အစုိးရအေပႈ
ယုံၾကည္မႈာွႏင့္ ဝန္ေဆမင္မႈ တုိးတက္
ေကမင္းမြန္လမေစရန္အတြက္
အေထမက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

အက်င့္ပ်ကျ္ခစမးမႈာႏွင့္ အခြန္ေရွမင္ရန္
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်မးအမးလုံးကုိ ဖယ္ရွမးာိုႏင္ရန္ အတြက္
အခြန္စည္းၾကပ္မႈအေလ့အက်င့္ မ်မး က်င့္သုံးရန္။

အျပဳိင္အဆုိင္စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္၊ လုပ္ကုိင္သည့္
အေလ့အက်င့္မ်မးကုိ ဝန္ၾကီးဌမနမ်မးတြင္
က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ အေလ့အလြင့္မ်မးကုိ ေလ်မ့က်ေစရန္။

၇ ာႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ်မးကုိ
ျပဳျပင္ေျပမင္းလဲျခင္း

ာႏုိင္ငံပုိင္စီးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ်မးသည္ ျမန္မမ
ာႏုိင္ငံ၏စီးပြမးေရးာႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္
မႈကို မ်မးစြမအေထမက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ပုိမိုထိေရမကျ္ပီး တမဝန္ခံမႈရွိလမေစရန္ အတြက္ ေရနံာွႏင့္
ဓါတ္ေငြ႔က႑၊ စစ္တပ္ မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထမးသည့္
ကုမၸဏီမ်မးအပါ အဝင္ ာိုႏင္ငံပုိင္
စိးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ်မးတြင္
ေကမ္ပုိေရးရွင္းမ်မးတြင္က်င့္သုံးသည့္
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအေလ့အက်င့္မ်မးတိုးတက္
ေျပမင္းလဲက်င့္သုံးရန္။




