


  

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
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နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပုံ 
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ေေဒးဗစဟ္ခု ္ သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြတိုက္ဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ  
အႀကီးတန္း ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္္မႈေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရိွ 
အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခဲြေရး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။ ဥးီတငေ္မာငသ္နး္ သည္ ျမန္မာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔မွ အႀကီးတန္းသုေတသီႏွင့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္ပါသည္။ ကင(္မ္) 
အန၊္ ဘ၊ီ နင္ သည္ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းအဖဲြ႔ ျမန္မာျပည္ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အဖ႔ဲြအစည္းမ်ား 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရး၊ ဗဟို-ေဒသႏၱရ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့မ်ား ကုိ အထူးျပဳသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ 
တစ္ဦးျဖစပ္ါသည္။ 
 
ျမနမ္ာ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳ းတုိးတကေ္ရး အရငး္အျမစအ္ဖြဲ႔အစညး္၏ စးီပြားေရး ႏွင့္ လမူႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအဖြဲ႔ (CESD) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ သုေတသနအဖ႔ဲြအစည္း တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမခံန္႔ခဲြမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအတြက္လည္္း လုိအပ္သည့္ သင္တန္းႏွင့္ ေလ့က်င္မႈမ်ား ပံ့့ပုိးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။   
 
အာရေွဖာငေ္ဒရငွး္ (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသရွိ လူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတို႔အေပၚ အေျခခ၍ံ 
၂၁ ရာစုတြင္ အာရေွဒသတြင္း ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
အမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာရပဆ္ုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရနစ္စၥကုိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ 
ရွိၿပီး အာရွႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏိုင္ငံႏွင့္ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ တုိ႔တြင္္ ႐ုံးမ်ားရိွပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးသည္ အစုိးရဌာနဆုငိ္ရာ ႏွင့္ ပုဂၢလိက 
မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါငး္စုံပါဝင္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။  
 



 

ေေက်းဇးူတငလ္ႊာ 
 
သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကဲ့သုိ႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ ထိရွလြယ္သည့္ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတု႔ိ၏ အေတြ႔အႀကဳံ၊  သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အခ်ိန္ေပး ေဆြးေႏြး ေျဖၾကားေပးခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို 
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ အဆင့္ျမင့္အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစားႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားမွသည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားထံမွ အတိတ္ကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ 
အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ယင္းအေတြ႔အႀကဳံမ်ားက ယေန႔အထိ မည္သို႔ ဆက္လက္ ပဲ့တင္ထပ္႐ုိက္ခတ္ေနေသးသည္ ဆုိသည္ကို လည္း 
ေလ့လာသိရွိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွေိသာ၊ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံတစ္ခုမွ အားလံုးပါ၀င္ ခြင့္ရွိျပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္စနစ္တစ္ခုသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ 
က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းမႈကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ကြဲျပားမႈမ်ား 
ရွိေနေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံေရးအျမငႏ္ွင့္ ေနာက္ခံသမုိင္းျဖတ္သန္းမႈ မတူၾကသူမ်ားအၾကား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစလ္ာေစႏိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
အေျခခံမစွ၍ ျဖစ္ေစလိုေသာ ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိမႈတြင္မူ တူညီေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္လည္း ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ 
မိရပါသည္။ 
 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ လူထုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုစာတမ္းတြင္ ယင္းသေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏုိင္ေစရန ္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား 
တင္ျပထားပါသည္။ ေဒးဗစ္စတိုင္းဘတ္ခ္ (David Steinberg)၊ အီယန္ ေပၚတာ (Ian Porter) ဆုိရမ္ ေဒးဗစ္ဆန္ (Soren 
Davidsen)၊ ဂေရဟမ္ တက္စကီ (Graham Tesky) ႏွင့္ မက္သူးအာႏုိးလ္ (Matthew Arnold) တုိ႔မွ ယခုသုေတသနစာတမ္း၏ 
ကနဦးမူၾကမ္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈ၍ ေဝဖန္အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရဲသူေအာင္ႏွင့္ သီဒါႏြ႕ဲ၊ ျမန္မာ့ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳ း တုိးတက္မႈအဖြဲ႔မွ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာႏွင့္ ဝင္းပိုပုိေအာင္တုိ႔မွ 
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အအတုိေကာကေ္ဝါဟာရမ်ား 
 
ေအဒီဘီ - အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 

ေအအက္(ဖ္)ပီအက္(ဖ္)အယ္(လ္)-ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

အာစီယံ - အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း 

ဘီအက္(စ္)ပီပီ - ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ 

စီပီအုိင္ေအ - ႏုိင္ငံမူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအကဲျဖတ္ခ်က္ 

ဂ်ီဒီပီ - ျပည္တြငး္အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ 

အုိင္အယ္(လ္)ဒီ - အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ ္

အုိအီးစီဒီ - စီပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲ 

န၀တ - ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပျိပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြ႕ဲ 

ယူစီအက္(စ္)ဘီ - ျမန္မာႏိုင္ငံရာထူးဝန္အဖြ႕ဲ 

ယူအန္ - ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ 

ယူအန္ဒီပီ - ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ ္

ယူအက္(စ္)ဒီပီ - ျပည္ေထာင္စၾုက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 
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ခခကဆ္စအ္သုးံအႏႈနး္မ်ား1 
 
၁. အက္ဥပေဒ  လႊတ္ေတာ္မွ လကခ္ံျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ ဥပေဒ။ 

၂. တာ၀နယူ္မႈ၊ တာ၀န္ခမံႈ  
 

ဝန္ၾကီးမ်ား၊ အစိုးရအရာရိွႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမတိုိ႔လုပေ္ဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ 
တာဝန္ယူမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရငွ္းလင္းေျပာၾကားရန္ 
လုိအပ္ပါသည။္ 

၃. အာဏာရွငစ္နစ ္ 
   

အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသမူ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အမိန္႔အာဏာမ်ားကို ျပန္လနွ္ေမးခြန္းထတု္ 
ခြင့္မရွိဘဲ ေလးစားလုိက္နာရသည့္ အစိုးရ စနစတ္စ္ခု။ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယမ္ႈကုိ 
အသုံးမ်ားသည့့္ စစ္အစိုးရမ်ဳိး ကုိလည္း တခါတရံတြင္ ရညၫ္ႊန္းပါသည္။      

‘ဒီမုိကေရစီ’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

၄. ရသံုးမနွး္ေျခေငြစာရငး္ (ဘတ္ဂ်က္)  
 

အစိုးရ၏ ဝငေ္ငြႏွင့္ထြကေ္ငြမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္လ်ာထားခ်က။္ 
 

‘ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ’ တြင္ၾကည့္ရန္၊  

၅. ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ အုပခ္်ဳပေ္ရး ယႏၱရား  ဗဟုိအစိုးရကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အရာရိွမ်ား သုိ႔မဟတု္ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္း မ်ားအဖြ႔ဲ။ 
 

‘ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းအဖြဲ႔’ တြင္ၾကည့္ရန၊္  

၆. ဝနႀ္ကီးအဖြဲ႔  
 

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ရန္ သမၼတမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ဝန္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႔။   

၇. ဗဟိုဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား  
 

အစိုးရအတြင္း မူဝါဒႏွင့္ စီမကံိန္းမ်ားေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းရန္ တာဝန္ ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ သမၼတ႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပညေ္ထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၊ 
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားစီမံကနိ္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ျပညထ္ဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပါဝင္သည။္   

‘သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား’ တြင္ၾကည့္ရန္၊  

၈. ႏိုငင္ံဝ့ဝနထ္မး္ 
 

ပုံမွန္အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သုိ႔မဟတု္ စာေရးစာခ်ီ တာဝနဝ္တၱရား မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္း 
အက္ဥပေဒအတုိင္း အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ ဝနထ္မ္း၊ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ 
ဝနထ္မ္းဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ အစားထုိး အသုံးျပဳပါသည္။   ျမနမ္ာႏိုင္ငတံြင္ အျခား 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရတဲပ္ဖဲြ႔၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 
သည္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္း အက္ဥပေဒတြင္ အႀကဳံးဝငပ္ါသည။္   

‘အစိုးရဝန္ထမ္း’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

၉. ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္အဖြဲ႔  
 

ႏုိင္ငကံုိ အုပခ္်ဳပ္သည့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အိႏၵိယပဋညိာဥ္ခံ ဝနထ္မ္းအဖြဲ႔ သည ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ မတုိင္မီ ကရိွခဲ့ၿပီး ကမၻာတြင္ ပထမဦးဆုံး ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ 
ေခတ္မီဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည။္ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္း အလပုက္ုိ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလပု္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္၊ ယဥွ္ၿပိဳင္ သည့္စနစ္ျဖင့္ ေျဖရသည့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြမဲ်ား၊ 
အရည္အခ်င္းေပၚအေျခခံျပီး ရာထူးတုိးေပးျခင္း စသည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည။္ 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းမ်ားကုိ မဝူါဒေရးရာႏွင့္ စီမအုံပ္ခ်ဳပ္မႈေနရာမ်ားတြင္ ခန္႔ထားရန ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ဆုိင္ေသာအုပ္စုႏွင့္ ပုံမွန္႐ုံးအေထာက္အကူလပု္ငန္းမ်ား  လပုက္ုိင္ရန္ စာေရး 
ဝနထ္မ္း အုပ္စဟုူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။  ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္းအဖြဲ႔သည ္ အစိုးရ၏ 
အျမဲတမ္းအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ ႏိုင္ငေံရးတြင္ ဘက္လုိက္ 
မႈကင္းရန္ႏွင့္ အစိုးရမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ ေပၚလစီမူဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန ္
လုပက္ုိင္ေပးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းအစား ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္း ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္း ကုိ သုံးစြဲၾကပါသည။္ 
  

‘ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

  

                                                 
1 ဒီမုိကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဆဲုိင္ရာ ပံပ့ုိးေရး ႏိုင္ငတံကာအဖြဲ႔အစည္း (International IDEA) ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမ႑ဳိင္အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစႏွီင့္ 
ပတသ္ကသ္ည့္ အသုံးဝငသ္ည့္ခကဆ္စ္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပနဆ္ုိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။   www.democraticglossary.org.mm 
တြင္သြားေရာက္ေလလ့ာႏိုင္ပါသည္။ 
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၁၀. ဖဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပပံု္ အေျခခ ံဥပေဒ  
 

ႏုိင္ငသံားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အစိုးရ၏ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အာဏာခြဲေဝပုံမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငေံတာ္၏ ဥပေဒ ေရးရာအုတ္ျမစ။္ 

၁၁. အအဂတိလိုက္စားျခငး္  
 

ရာထူးအာဏာမ်ားကုိ မိမကိုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း။ 

၁၂. ဗဗဟိုခ်ဳပကို္င္မႈ ေလွ်ာခ့်ျခငး္  
  

အစိုးရ လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ဗဟိအုဆင့္မွ ေဒသႏၱရအဆင့္သုိ႔ လႊဲေျပာင္း 
ေပးအပ္ျခင္း။ ကြျဲပားခ်ကအ္ျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ‘ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
(decentralization)’ ကုိ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအား အစိုးရအဆင့္တစ္ခုမွ 
အျခားတစ္ခသုုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း (ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ 
ျပည္နယ္အစိုးရ တစ္ခသုုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း) အတြကသ္ုံးၿပီး၊ ‘ေအာက္ေျခအဆင့္သုိ႔ 
လုပပ္ုိင္ခြင့္ခ်ေပးျခင္း (deconcentration)’  ကုိ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအတြင္း လုပင္န္း 
တာဝန္မ်ားကုိ ခြေဲ၀ခ်ထား ေပးျခင္း (ဥပမာ - ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမ၏ွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားရိွ ႐ုံးမ်ားသုိ႔ တာဝနခ္ြဲေဝခ်ထား 
ေပးျခင္း) အတြကသ္ုံးသညက္ုိ ေတြ႔ရပါသည္။ 

၁၃. လလုပင္နး္တာဝနခ္ြေဲ၀လဲႊအပ္ျခငး္   
  

လုပပ္ုိင္ခြင့္အာဏာ သုိ႔မဟတု္ လုပင္န္းတာဝန္ကုိ လူတစ္ဦး (သုိ႔မဟတု္) အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုအား ထမ္းေဆာင္လုပက္ုိင္ရန္ လႊဲအပ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ)္ တာဝန္ယူေစျခင္း။   

၁၄. ဒဒမီုိကေရစ ီ 
  

ျပညသ္ူမ်ား သုိ႔မဟတု ္ ျပညသ္ူ ေရြးေကာက ္ တင္ေျမွာကထ္ားသည့္ 
ကုိယ္စားလယွ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အစိုးရစနစ္ တစ္မ်ဳိး။  

‘အာဏာရွငစ္နစ္’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

၁၅. အအီလက္ထရြန္နစန္ည္းပညာအသံုးခ်သည့္ 
အအစုိးရ ((e-Government) 

အင္တာနက္ကဲ့သုိ႔ အီလကထ္႐ြန္နစ္ နည္းပညာကုိ အသုံးခ်ျပီး ျပညသ္လူထူအုား 
အစိုးရ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွေစျခင္း။ 
 

၁၆. အုပခ္်ဳပ္ေရး  
 

လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတသ္ည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ အစိုးရ၏ 
အစိတ္အပိုင္း။ 

‘ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ တရားစရီင္ေရး’ တြင္ၾကည့္ရန၊္ 

၁၇. ဖက္ဒရယ္စနစ ္  
 

ႏုိင္ငတံစ္ႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရအဆင့္ဆင့္အၾကား အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ 
လုပပ္ုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ခြေဲဝသုံးစြသဲည့္ အစိုးရစနစ္ တစ္မ်ဳိး။ 

၁၈. ဘ႑ာေရးဆိုငရ္ာ မဝူါဒ  
 
  

စီးပြားေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက ္အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား 
အသုံးျပဳပံုႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒ။ 

‘ဘတ္ဂ်က္’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 
၁၉. ျပနတ္မး္ဝငအ္ရာရွ ိ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ ္အသိအမွတ္ျပဳသည့္ 

ျပန္တမ္းဝင္ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း။ 
၂၀.  စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈ  စီမံအုပခ္်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သီအိုရီ သုိ႔မဟတု္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး မႈ။  

၂၁. အစုိးရဝနထ္မး္  
 

ဆရာ/ဆရာမ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၊ ရအဲရာရွ ိသုိ႔မဟုတ ္ ႏိုင္ငပံုိင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမွ 
ဝနထ္မ္းအျဖစ္ လုပက္ုိင္သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္း တစ္ဦး။ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ 
စာေရးစာခ်ီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝနထ္မ္းမ်ားကုိ ရညည္ႊန္းေလ့ရွသိည့္ ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းထက ္
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ သည့္ နယ္ပယတ္စ္ခု ျဖစပ္ါသည္။   

‘ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္း’ တြင္ၾကည့္ရန္၊  
၂၂. ဥပေဒျပဳျခငး္   ဥပေဒျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္၊ ဥပေဒျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္း။  

၂၃. တရားစရီငေ္ရး  တရားေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခ။ု 
‘ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

၂၄. ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔   
 

ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု။ 
‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

၂၅. သက္ဆိုငရ္ာဥးီစးီဌာန  
 

အစိုးရအုပခ္်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ကုိယစ္ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ တာဝနယ္ရူသည့္ 
အစိုးရဌာနတစ္ခု   

 ‘ဗဟုိအစိုးရ’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

  



iv 
 

 ၂၆. အအရည္အခ်ငး္အေပၚ အေျခခသံည့္စနစ ္ 
 
  

အရာရွိမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ရာထူးတုိးေပးရာတြင္ ဩဇာ အာဏာသုံးျခင္း သုိ႔မဟတု္ 
လူမ်ဳိး၊ က်ား/မကြျဲပားမႈ သုိ႔မဟတု္ လမူႈအဆင့္အတန္းအေပၚ မူမတညဘ္ဲ၊  စြမ္းေဆာင္ 
ႏုိင္ရည္အေပၚ အဓိကအေျခခသံည့္ အစိုးရစနစ္ တစ္ခု။ 

၂၇. ျျပည္သူပုိငသိ္မး္ျခငး္  
  

ပုဂၢလိကပိုင္လပု္ငန္း သုိ႔မဟုတ ္စက္႐ုတံစ္ခုကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ 

၂၈. လလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ  
  

သီးျခားကိစၥရပတ္စ္ခုႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း 
ခံရသည့္ လႊတေ္တာ္ကုိယစ္ားလွယအု္ပစ္ု။ 

၂၉. မမဝူါဒ ေလ့လာဆနး္စစသံု္းသပျ္ခငး္  
  

ျပႆနာ၏သေဘာသဘာဝကုိ ေဖၚျပ၍ ေျဖရငွ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဦးတည္ေစ 
ေသာ မူဝါဒျပႆနာဆုိင္ရာ ေလလ့ာသုးံသပ္ ျခင္း။ 

၃၀. မမဝူါဒစာတမး္  
  

ကိစၥရပတ္စ္ခတုြင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒရညမ္နွ္းခ်ကႏွ္င့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က။္ 

၃၁. ပပစၥည္းဝယ္ယူေရး   
  

အစိုးရ ဝယယ္ူမည့္ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟတု္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး လုိအပ္ခ်က ္
မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေဖၚထတုသ္ည့္အဆင့္ မွစတင္ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၿပီးဆုံးသည္အထ ိ
လုပင္န္းစဥ္။ 

၃၂. ပပဂုၢလိကပုိငျ္ပဳလုပျ္ခငး္   အစိုးရပိုင္ လုပင္န္းတစ္ခုကုိ ပုဂၢလကိပိုင္ဆုိင္မႈသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း။ 
‘ျပညသ္ူပုိင္သမိ္းျခင္း’ တြင္ၾကည့္ရန္၊ 

၃၃. ျျပည္သူ႔ဘ႑ာ  
  

ျပညသ္ူ႔အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာအသုံးစရိတ္မ်ားကုိ အစိုးရမွ စီမခံန္႔ခြဲျခင္း။ 

၃၄. ျျပည္သူ႔အက်ဳးိစးီပြား  
  

လတူစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယက္်ဳိးစီးပြား၊ သီးျခားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခလုုံးႏွင့္ သကဆ္ုိင္သည့္ ေကာင္းက်ဳိး။ 

၃၅. ျျပည္သူ႔ေရးရာ မဝူဝါဒ  
 

ျပညသ္ူ႔ေရးရာမဝူါဒဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ်ား ပါဝငသ္ည့္ ေမွ်ာ္မွန္း 
အက်ဳိးရလဒ္မ်ား  ရရွိျဖစထ္ြန္းေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္ခ်မွတလ္ပု္ေဆာင္ 
သည့္ ျဖစ္စဥပ္င္ ျဖစ္သည။္ အစိုးရမ်ားသည ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၾကေံပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ 
ႏုိငင္ံဝ့နထ္မ္းမ်ားႏွင့္ အျခား(သကဆ္ုိင္)သမူ်ား အဆင့္ဆင့္ ပါဝင္ေစလွ်က ္ မူဝါဒမ်ား 
ခ်မွတေ္လ့ရွသိည္။  

၃၆. ျျပည္သူ႔ေရးရာက႑  
  

ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑တြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အစိုးရ၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငေံတာ္မွ အမ်ားဆုံး 
ပုိငဆ္ုိင္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဘ႑ာ ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
မသကဆ္ုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည။္ 

၃၇. တတရားဥပေဒစုိးမုိးေရး  
  

မညသ္ူမွ် တရားဥပေဒအထကတ္ြင္ မရိွဘ၊ဲ လတူုိင္းကုိ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာကတ္ြင္ 
တန္းတညူီမွ်စြာ ဆကဆ္ံသ့ည့္မူ။ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားအပါအဝင္ အစိုးရ 
သည္လည္း တရားဥပေဒ ႏွင့္အညီ အုပခ္်ဳပ္ရမညဟ္ု ဆုိလုိသည။္   
 

၃၈. အအာဏာ ခြေဲဝက်င့္သံုးျခငး္  
  

အစိုးရ၏ မညသ္ည့္အစိတအ္ပုိင္းတစ္ခကုုိမွ လုပပ္ုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝ 
ေပးထားျခင္း မ်ဳိးမရိွဘဲ၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမ်ားအားလုံးအၾကားတြင္ အာဏာကုိ ခြေဲဝ က်င့္သုံးသည့့္မူ။   
  

၃၉. ဥဥပေဒျပ႒ာနး္ၿပးီ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္း  ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းတညေ္ထာင္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း။ 
 

၄၀။ မမဟာဗ်ဳဟာ  
  

ေရရွည္ လုပင္န္းစဥ္မ်ားသုိ႔ ဦးတညသ္ည့္ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္ (သုိ႔မဟတု္) ျဖစ္လုိသည့္ 
ရညမ္ွန္းခ်က ္ အိပ္မကတ္စ္ခကုုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု။ 
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သသမုိငး္ေၾကာငး္ ျဖစစ္ဥ ္ 
 
၁၈၈၆  ၿဗဗတိသိွ်  အိႏၵိယ - ၿဗိတိသွ်-အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစျ္ဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဤေခတ္ကာလမွ 

ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ ကုိလိုနီေခတ္လြန္ကာလ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ 
ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ဥပမာ - ၁၉၀၇ခႏွုစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်း႐ြာ အက္ဥပေဒ 

၁၉၃၅ ျမနမ္ာအစုိးရ အကဥ္ပေဒ - ျမန္မာႏိုင္ငံရာထူးဝန္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၃၇ ကုိယပ္ုိငအု္ပခ္်ဳပေ္ရး - ျမနမ္ာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ လက္ေအာက္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ပထမဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ 

၁၉၄၂ ဂ်ပနသ္မိး္ယျူခငး္ - ၁၉၄၂ မွ ၁၉၄၅အထိ ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၃ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်ပန္က 
ျမန္မာကို လြတ္လပ္ေရးေပးျပီး ေဒါက္တာဘေမာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ 
စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

၁၉၄၄ ဖကဆ္စဆ္န္႔က်ငေ္ရးႏွင့္ ျပညသ္ူ႔လြတေ္ျမာကေ္ရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္- မဟာမိတ္တပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ျခင္းမ ွ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဖဆပလကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  

၁၉၄၅ ၿဗတိသိွ်  စစအု္ပခ္်ဳပေ္ရး - ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ ျမနမ္ာႏိုင္ငံကုိ ၁၉၄၅ ခႏုွစ္ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျပန္လည္ 
သိမ္းယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

၁၉၄၇  ပငလ္ုညံလီာခ ံ - ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အျခားေသာ 
ၾကားျဖတ္အစုိးရ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ 
ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ 

 ဖြဲ႔စညး္အုပခ္်ဳပပ္ု ံ အေျခခဥံပေဒ - ပထမဦးဆံုး အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြမဲ်ား။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွ 
ဖယ္ဒရယ္ဖဲြ႔စည္းပံုျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္လ်က္္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္အား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ 

၁၉၄၈ လြတလ္ပေ္ရး - ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ သမၼတႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ဦးႏုသည္ 
ပထမဆုံးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၆လအၾကာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ျဖစ္ပြားသည္။ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၀ အထိ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

၁၉၅၁  ႏိုငင္ေံတာ္မ ွ ျပညသ္လူထူ၏ု စားဝတေ္နေရး အေျခခလံုိအပခ္်ကမ္်ား တာဝနယ္ေူဆာင႐္ြကေ္ပးသည့္ စနစ ္ - 
လြတ္လပ္ေရးရျပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခဲ့သည္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းျဖင့္ 
အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ - ၁၉၅၈ အထိ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့လာ 
သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၁၉၅၆ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား - လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဦးဗေဆြ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

 ၁၉၅၈ အိမေ္စာင့္အစုိးရ - ဖဆပလအတြင္း အကြဲအျပဲမ်ားအၾကား ပဋိပကၡပုိမုိႀကီးထြားလာသည့္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း သည္ 
အိမ္ေစာင့္အစုိးရအျဖစ္ေၾကညာျပီး ၁၉၅၈မွ ၁၉၆ဝ အထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ 

၁၉၆၀ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား - လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။ ဦးႏု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး 
ျပန္လည္ရရွခိဲ့သည္။ 

၁၉၆၂ ေတာ္လနွေ္ရးေကာငစ္ ီ - ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းမွ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကုိ အဆင့္ျမင့္ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိႀကီးမ်ားျဖင့္ အသစ္ဖြ႕ဲစည္းကာ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္အဖြ႕ဲအျဖစ္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး 



vi 
 

ေကာင္စီ၏ လမ္းျပမူေဘာင္မာွ `ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္’ ေပၚတြင ္ အေျခခံၿပီး ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ 
တစ္ခုတည္းကုိသာ တရားဝင္ႏုိင္ငေံရးပါတီအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

၁၉၇၁  ျျမနမ္ာဆုိရယွလ္စလ္မး္စဥပ္ါတ ီ ညလီာခ ံ - ျမနမ္ာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ပထမဆုံး ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး 
လူထုလူတန္းစားအသီးသီးကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပါတီအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ 

၁၉၇၂ အတြငး္ဝနရ္ာထးူကုိ ဖ်ကသ္မိး္ျခငး္ - ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အတြင္းဝန္မ်ားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ပုံစံကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။  

 ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စညး္အုပခ္်ဳပပ္ုအံေျခခဥံပေဒ - ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈျမင့္မားေသာ ‘ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ’ ပုံစျံဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ 

၁၉၈၈ နဝတ - လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ မဆလအစုိးရ ျပဳတ္က်ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ၿငိမ္ဝပ္ပျိပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕မွ အာဏာယူခဲ့ၿပီး ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။  

 အမ်ဳးိသားဒမီုိကေရစအီဖြ႕ဲခ်ဳပ ္ကုိစတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။  

၁၉၉၀  ေရြးေကာကပ္ြ ဲ - လူထုဆႏၵျပပြမဲ်ားေၾကာင့္၊ စစ္အစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြကိုဲ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္မွ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြရဲလဒ္မ်ားကို နဝတမွ လစ္လ်ဴ ရႈ႔ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၁ ျငမိး္ခ်မး္ေရးႏိုဘယဆ္ ု- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၂ နဝတေခါငး္ေဆာငသ္စ ္ - နဝတဥကၠ႒အျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ေနရာကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွ တာဝန္လႊေဲျပာင္း 
ယူခဲ့သည္။ 

၁၉၉၃ ၾကံခ့ုိငေ္ရးအသငး္ - ျပည္ေထာင္စၾုက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၇ ႏိုငင္ေံတာ္ေအးခ်မး္သာယာေရးႏွင့္ ဖြ ့ံၿဖိဳ းေရးေကာငစ္ကီုိ နဝတ ေနရာတြင္အစားထိုးခဲ့သည္။  

၂၀၀၅   ေနျပညေ္တာ္ - ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ ႔ေတာ္ကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေ႐ႊ ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။  

၂၀၀၇ ေ႐ႊဝါေရာငေ္တာ္လနွေ္ရး - ျမနမ္ာႏိုင္ငံေနရာအႏံွ႔အျပားရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ လူထုဆႏၵျပပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စညး္အုပခ္်ဳပပ္ုအံေျခခဥံပေဒ - ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စမီွ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံ 
ဥပေဒအတြက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြ ဲက်င္းပခဲ့သည္။  

နာဂစ္မနု္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဧရာဝတီျမစဝ္ကြ်န္းေပၚႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ အမ်ဳးိသားဒမီုိကေရစအီဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ - အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ 
အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ေ႐ြးေကာကပ္ြ ဲ - ျပည္ေထာငစ္ုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ 
ဝင္ေရာက္ယွဥၿ္ပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အရပသ္ားတပိုင္းအစုိးရကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ NLD မွ သပိတ္ 
ေမွာက္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ၾကားျဖတေ္႐ြးေကာကပ္ြ ဲ - ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ 
ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြကိုဲ က်င္းပခဲ့သည္။ NLD မွပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ၄၄ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၄၃ေနရာ 
အတြက္ အႏုိင္ရခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
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၂၀၁၃ ျျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ား - Chatham House တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
မ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာကပ္ြမဲ်ား - အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ 

 အျမတဲမး္အတြငး္ဝနမ္်ား - အဆင့္အျမင့္ဆုံး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ားကို 
ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 
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အအစရီငခ္စံာ အက်ဥး္ခ်ဳပ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏ အာရုံစုိက္မႈကုိ ရရိွခဲ့ပါသည္။ 
၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စနစ္သုိ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္က 
လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္စနစ္မွ ေစ်းကြက္အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္သုိ႔၊  ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျဖစ္ပြားေနခဲ႔သည့္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡမွ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပစ္ဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြသိုဲ႔၊ ေဒသတြင္းသီးျခားေနထိုင္သည့္ပုံစံမွ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေရး 
အရာကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္လည္ဆက္စပ္မႈရွိလာျခင္းစသည့္ အဓိက အေျပာင္းအလမဲ်ားစြာကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ေနရာမ်ားစြာမွလည္း ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရား 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း တဆက္တည္း ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လေဲရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားက လယ္ယာေျမ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္ 
ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားကလည္း လ်ွပ္စစ္မီး မွန္မွနမ္လာသည့္အတြက္ တုိင္ၾကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။  အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ 
ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားလာၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ 
ခြင့္ရရွိခဲ့သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာလည္း ပုိမုိ ျမင္သာထင္သာရွိလာပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း  ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ေနရာမ်ားမွလည္း 
ၾကားခဲ့ရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏အဆင့္ျမင့္ဝန္ၾကီးမ်ားက အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ ေတြးေခၚလုပ္ကုိင္ပုံမ်ားကို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲၾကရန္ အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။    

၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္၌ လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မားလွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေျပာၾကားသည့္ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းတစ္ခကုုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ထုိမိန္႔ခြန္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုငး္မွာ 
အလြန္အေရးပါတဲ့ကာလ တစ္ခုကုိ ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တဝက္ၾကာ စစအ္ာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခဲ့တ့ဲအေျခအေနကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲတယ္ဆုိတာထက္မေလ်ာ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ခကုို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ 
ထားပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။  ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည့္အစည္းအေဝးမ်ား 
တြင္လည္း အစုိးရဝန္ထမ္းဌာနမ်ား၌ ကာလၾကာျမင့္စြာရိွေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆျဲဖစ္ၿပီး 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေတြးေခၚလုပ္ကုိင္ပုံတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   

ဤအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔တုိ႔မွ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနတစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။  
တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခႏုွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ပုိမုိအေျခခံသည့္ ျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈတစ္ခု ျဖစေ္ပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုေတသန 
အဖြဲ႔သည္ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားရာ၌ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ႔ဲေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွ အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာအၾကံေပးမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ သတင္းစာအယ္ဒီတာမ်ား၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား 
သမဂၢမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အားလုံးက ၄င္းတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္း 
လင္း ေဆြးေႏြးမ်ွေဝေပးခ့ဲပါသည္။  

စင္စစ္တြင္ သေဘာထားအျမင္ အစြန္းေရာက္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျငင္းအခုန္မ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ 
ေဖၚျပေနၾကသကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘ၊ဲ  ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားအျမင္ မတူညီၾကေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ရွိၾကသူမ်ား အၾကား 
တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအေပၚတြင္မ ူ တူညီသည္ ဘုံသေဘာထား အျမင္မ်ား 
ရွိေနႀကသည္ကို ပုိမုိေတြ႔ရွိရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္မႈသည္ တန္ဖုိးႀကီးသည့္အရာတစ္ခုျဖစၿ္ပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ 
လူထုအၾကား ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အနက္မွ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

ယခု သုေတသနစာတမ္း၌ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားဆိုသည္မွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္ကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္မွစတင္ကာ ဗ်ဴရုိကေရစီ ယႏၱရားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသမိုင္းေၾကာင္းမွ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ 
ျခင္း၊ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္အခ်ဳိ႕ကို စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ မူေဘာင္တစ္ခု စသည္တုိ႔ကို တင္ျပထားပါသည္။  



ix 
 

ျျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ဟုဆိုရာတြင္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု 
နယ္နမိတ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူ၍ မ႑ဳိင္ၾကီး သုံးရပ္ခြျဲခားထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 
သုေတသနသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္ကုိ အဓိကဦးစားေပး ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ အစုိးရစနစ္တစ္ခ၌ု ျပဌာန္းပါရွိသည့္  စရုိက္လကၡဏာအသြင္အျပင္မ်ားရိွၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိငခ္ြင့္အာဏာမ်ားကို ထည့္သြင္း 
ေဖၚျပထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအမ်ားစုသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရလက္ထတဲြင္သာ ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနဆ ဲ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား မရွိသေလာက္ပင္ နည္းပါးၿပီး 
ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိသာ အဓိက ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ျပဳထားပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပုံစံကုိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင ္
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ခု ပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးသည္ 
တန္းတူအခြင့္အေရးရွိပါသည္။ “ျပည္နယ္”ဆုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္သည့္ေနရာကို 
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစၿ္ပီး “တုိင္းေဒသႀကီး”ဆုိသည္မွာ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ေနသည့္ေနရာေဒသမ်ားကို ရည္ညႊန္း 
ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပ်မ္းမ်ွ ခရုိင္ ၄ ခုမွ ၅ ခုအထိရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္မူ စုစုေပါင္းခရုိင္ ၇၄ 
ခရုိင္ရွိပါသည္။ ခရုိင္မ်ားတြင္ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ ၄ ျမိဳ႕နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ၅ ျမိဳ႕နယ္ပါရွိၿပီး စုစုေပါင္း ျမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ ရွိပါသည္။ 
ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားပါရိွပါသည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑သည္ စီးပြားေရးစမီံခန္႔ခြဲမႈ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
ရြက္ပါသည္။ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေရနႏံွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ပါဝငပ္ါသည္။ ေအာက္ပါ ပုံစံကြက္-၁ တြင္ ယေန႔ေခတ္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္တုိ 
အတြင္း ေလ့လာႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ ၁၂ ခ်က္ကုိ စာရင္းျပဳစုေဖၚျပထားပါသည္။  

ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)ေအာက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစုိးရဝန္ထမ္း 
မ်ားဟူ၍ ခြျဲခားထားပါသည္။ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အစုိးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ 
ပါသည္။ အျခားအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သည့္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးုလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲက့ဲသုိ႔ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
က႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)ရွိ ဝနထ္မ္းမ်ားအားလံုးကို ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အက္ ဥပေဒေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ပုစံကံြက္ - ၁   ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑(အုပခ္်ဳပေ္ရး ယႏၱရား)ႏွင့္ ပတသ္ကၿ္ပးီ အခ်နိတ္ုိအတြငး္ သရိွရိန ္အခ်က ္   (၁၂) 
ခ်က ္

၁။ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)တြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁ သန္းနီးပါးရိွပါသည္။ 

၂။ ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းအမ်ားဆုံး (၃၈%)ႏွင့္ စုိကပ္်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလပု္ငန္းဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ (ေပါင္း ၁၂%) ရွိၾကၿပီး 
ျပညထ္ဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၁%)ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန (၇%)ရွိၾကပါသည။္ 

၃။ အျခားအေရွ ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယဥွ္ပါက သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာကတ္ြင္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴရိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားသည္ 
ေသးငယေ္နပါေသးသည။္  

၄။ မၾကာေသးမီအခ်ိနက္ အဓိက ေလာင္စာဆီမရွရွသိည့္ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြသည ္ႏွစ္ဆတုိးခဲ့ၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၃%ျဖစ္ခဲ့ ပါသည။္  

၅။ ျပညသ္ူ႔အသုံးစရိတက္ိႏွုစ္ဆတုိးျမွင့္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးအသုံးစရိတ္မွာ ရသုးံမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားအရ ၅.၄% 
သာရိွေနပါေသးသည။္ 

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလပု္ငန္း ၄၄ ခုမွရရိွေငြမွာ ဂ်ီဒပီီ၏ ၇% သာရိွၿပီး ႏိုငင္ံတကာတြင္ပ်မ္းမ်ွရရိွႏႈန္း ၁၁% ထကန္ည္းပါသည္။ 

၇။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားမွ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြ၏ သုံးပံု ႏွစ္ပုကံုိရွာေဖြေပးပါသည။္ 

၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပႏွီင့္ အခြန္ေကာက္ခရံရွိေငြအခ်ဳိးအစားမွာ ၃.၃ မွ ၇.၄%အတြင္းသာရိွၿပီး အာရွတုိကတ္ြင္ အနိမ့္ဆုံးမ်ားအနက ္
တစ္ႏိုင္ငံျဖစသ္ည္။ 

၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စ၊ု ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ပံုစံစနစ္ျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပရ္ွပိါသည္။ 



x 
 

၁ဝ။ ျမန္မာႏိုင္ငသံည ္အာရွတုိကတ္ြင္ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈပုိမုိအားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငမံ်ားအနကတ္စ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ တြင္ ျပညန္ယ္ 
ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခ်ေပးသည့္ေငြေၾကးပမာဏမွာ ျပည္သူ႔အသုံးစရတိ္၏ ၁၂%သာရိွပါသည။္  

၁၁။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပညန္ယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔၏ အသုံးစရိတမ္်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမေံပးရန္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရိွေခ်။ 

၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ ျပည္နယႏွ္င့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေအာကတ္ြင္ တတယိအဆင့္ေရြးေကာကတ္င္ေျမွာက္ေပးသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္မရိွေခ်။ 
အခ်ဳိ ႔ႏုိင္ငမံ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာအစိုးရမ်ားကုိ ‘ေဒသအစိုးရ’ဟုေခၚသည။္ 

ျျပညသ္ေူရးရာက႑ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရး 

ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးဟုဆိုရာ၌ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ စနစ္တက်၊ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆိုလိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား) ၏ အရည္အေသြး၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ႏုိငင္ံေတာ္၏ 
ဆီေလ်ာ္သည့္အခန္းက႑အေပၚ အဓိကအေလးထားတင္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါပုံစံကြက္တြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကို စာရင္းျပဳစု တင္ျပေပးထားပါသည္။ 

ပုစံကံြက္ - ၂   ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈ ရညမ္နွး္ခ်ကပ္နး္တုိငမ္်ား 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ ႏုိင္ငမံ်ားစြာတြင္၊ အစိုးရမ်ားသည ္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑မ်ား ပုိမုိထေိရာက္စြာလပု္ေဆာင္ႏိုင္မႈရွိေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြလွ်က ္
ရွိပါသည။္ ထိသုို႔ရွာေဖြရာ၌ေတြ႔ရေလ့ရွသိည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ရညမ္ွနး္ခ်က္ပန္းတုိ္င္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ ႔မွာ -  

 ျပညသ္ူ႔က႑ အသုံးစရတိမ္်ားကုိ ေလ်ာ္ညီေအာင္ သံုးစြဲရန။္ 

 ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။ 

 အခ်ိန္တိအုက်ိဳးမ်ားျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲရသည့္ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ကုိကည္သီည့္ရလဒ္ရရိွႏုိင္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယမူႈ၊ တာဝန္ခမံႈ ျမွင့္တင္ရန။္ 

 အစိုးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာက်သည့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈအရည္အေသြးမ်ားတုိးျမွင့္ရန္။ 

 ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားအား တာဝနဝ္တၱရားမ်ား ခြေဲဝေပးရန္။ 

 ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန။္ 

 ျပညသ္ူလထူႏွုင့္ ထေိတြ႕ဆက္ဆရံန။္ 

 ႏိုင္ငေံတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားရိွ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားက်င့္သုံးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ပုစံံမ်ား (Corporate Governance)  

 တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန။္ 

အစုိးရမ်ားထံမွ လူအမ်ား၏ အဓိကေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန ္
ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ လူ႔စြမ္းအား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဇယား (Human Development Index) ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ရလဒ္ရည္ညႊန္းကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာရာတြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆင့္မွာ အေတာ္ေလး 
နိမ့္က်ေနပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အရည္အေသြးကုိ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံမူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္း ဆန္းစစ္မႈ (World 
Bank’s Country Policy and Institutional Assessment (PCIA)) ရည္ညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖင့္ အသံုးျပဳတုိင္းတာသည့္အခါ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ အဆင့္နိမ္႔ေနပါေသးသည္(ဇယား ၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။    

ဇယား - ၁    အစုိးရ၏ လပုေ္ဆာငခ္်ကက္ုိ ရလဒႏွ္င့္ ျဖစစ္ဥ ္ရညည္ြနး္ကနိး္မ်ား အသုးံျပဳတုိငး္တာျခငး္ 

ရည္ညႊနး္ကိနး္  ျမန္မာ  အိမန္းီခ်ငး္ႏုိင္ငမံ်ား  

ဝငေ္ငြ 

လတူစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသားတင္ဝင္ေငြ 

(အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ဝယလ္ုိအားမ်ွေျခ) 

Gross national income per capita/ GNI (US$ Purchasing Power 
Parity) 

 

၃၉၉၈ 

ထုိင္းႏိုင္ငံ     ၁၃၃၆၄ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၄၈၉၂ 

လာအိုႏုိင္ငံ    ၄၃၅၁ 

ကေမၻာဒီးယား ၂၈ဝ၅ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၂၇၁၃ 
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လလူသားဖြ႔ံၿဖဖိဳးတိုးတက္မႈ 

UNDP လူ႔စြမ္းအား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဇယား ၂၀၁၄ (Human Development 
Index 2014) (၁၈၇ႏိုင္ငကံုိ အဆင့္သတ္မတွ္ ရာတြင္  ) 

 

၁၅ဝ 

ထုိင္းႏိုင္ငံ     ၈၉ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၁၂၁ 

ကေမၻာဒီးယား  ၁၃၆ 

လာအိုႏုိင္ငံ    ၁၃၉ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  ၁၄၂ 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑စမီခံန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ((Institutions) ၏ 
အအရည္အေသြး 

ကမၻာ့ဘဏ္မွျပဳလပု္ေသာ  ႏိုင္ငံေပၚလစီမူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
သုံးသပ္ခ်က္ ၂ဝ၁၃ (World Bank 2013 Country Policy and 
Institutional Assessment) 

(အနိမ္႔ဆုံး = ၁၊ အျမင့္ဆုံး = ၆) 

 

၂.၇ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၃.၅ 

လာအိုႏုိင္ငံ    ၃.၁ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၂.၉ 

ကေမၻာဒီးယား ၂.၈ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္း၏ ‘လူထုအေျချပဳ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္၊ အစုိးရသည္ ေနျပည္ေတာ္အဆင့္မွ 
ျပည္နယ္/တုိ္င္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခရုိင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ပုိငခ္ြင့္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ 
အခ်ဳိ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ေလးမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ 
ပါဝင္သည့္  ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ား ပါဝင္လာေစခဲ့ပါသည္။   

အစုိးရအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းေခၚဆိုမႈေစ်းႏႈန္းကို ေလ်ွာ့ခ်ၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာကို မုိဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ေအာငျ္မငစ္ြာ ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး၊သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာနမွ တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္လုပ္ေဆာင္ထားရာမွ 
ႏုိင္ငံတကာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအသစ္ႏွစ္ခုကို ေစ်းကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။  

အခ်ဳိ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ မလိုအပ္သည့္ “လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ကုိ ေလ်ွာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ 
“ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား” ကုိလည္း ေအာင္ျမငစ္ြာ ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ - ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာ၌ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ကာလကို ၂၁ ရက္မွ ၁ဝ ရက္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ဗဇီာေၾကးကိုလည္း 
ထက္ဝက္ေလ်ာ့ခ်ခ႔ဲသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားရိွ လက္ရွိရုံးႏွစ္ရုံးအျပင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံကူး 
လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ ရုံးေပါငး္ ၁၅ ရုံးကိုလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ကုိ တင္းက်ပ္စြာကန္႔သတ္ခဲ့သည့္အေျခအေနမွ ယခုအခါ ၄င္းတုိ႔ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ 
ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ စာသင္ၾကားရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ထုိျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈသည္လည္း အေရးပါ 
လွပါသည္။ 

အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပခ္်ဳပ္စီမံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန ္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအာရုံစုိက္မႈ 
အထူးတလည္မရရွိခဲ့သည့္ ၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း အေလးေပးတင္ျပလုိသည့္ သေဘာ 
ရွိသည္။  ယင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အက္ဥပေဒ၊ ျပည္သူဘ႑ာစီမံခန္႔ခြမဲႈ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္၊ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင ္
အသစ္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအက္ဥပေဒအသစ္၊ ႏုိင္ငံ႔ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအက္ဥပေဒအသစ္၊ အစုိးရအဖြဲ႔ 
လုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ားပင္ ျဖစပ္ါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္စနစမ္ွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္အေျခအေနတြင္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာမည္ဆိုပါက၊ ႏုိင္ငံ၏ျပည္သူ႔ေရးရာက႑မွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထူး စိတ္ဝငစ္ားစရာ 
ေကာင္းလွပါသည္။ 

 ၁၉၄၈ မွ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္အတြင္း၏ အခ်ိန္ကာလတစ္ဝက္ေက်ာ္မ်ွသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး အက်ိဳး 
ဆက္အျဖစ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္သည့္အေလ့အက်င့္ 
အစား အမိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေမြတစ္ခုကုိ ခ်န္ရစခ္ဲ့ပါသည္။ 
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 ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ဒီမုိကေရစီ” စနစ္အရ ကာကြယ္ေရး၊ 
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာမ်ားကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အရပ္သားအစိုးရအစား 
တပ္မေတာ္ကို တာဝန္ခ်ထားေပးသည္။ 

 ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အစုိးရ၏ “ခုိင္မာသည့္ေက်ာရုိး”ကဲ့သုိ႔ တည္ရွိ 
ေနၿပီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာရွိေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံအုပခ္်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကေပါင္းစည္းေပးသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

 ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခဥံပေဒဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး သုိ႔မဟုတ္ 
အခြန္အခေကာက္ခံေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါး ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မည္သို႔အေကာင္းဆံုး ခြေဲဝလုပ္ကုိင္မည္နည္းဆိုသည္မွာ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ေမးခြန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ ေလသည္။ 

 လက္ရွိရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတုိ႔အား ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးမႈမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)ဆုိင္ရာ 
ရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္းမွာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း 
(ဘတ္ဂ်က္) အား အေရးပါဆံုး ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒႏွင့္ ျပည္သူအားတာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ဟူသည့္ 
အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ႏွစ္အလိုက္သုံးစြမဲႈပုံစံမ်ားသည္ အာဏာရွင္အစုိးရအဆက္ဆက္ လက္ေအာက္တြင္ ယိုယြင္း 
ခဲ႔သည္။ လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလမဲ်ား လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ နည္းပါးေနျပီး စစအ္သံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသံုးစရိတ္မ်ားမွာမ ူ
ဆက္လက္ျမင့္မားလ်ွက္ ရွိေနပါေသးသည္။  

 အစိုးရ၏ အခြန္အခေကာက္ခံရရွိမႈ နည္းပါးေနျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရည္၏ အေထြေထြအားနည္းခ်က္ တစ္ခုကုိ 
ညႊနျ္ပေနပါသည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အာရွတုိက္တြင္ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ အခြန္အခ အခ်ဳိးအစားတြင္ 
အနိမ့္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစေ္နၿပီး ၃.၃ မွ ၇.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ွသာရိွသည္။ ယင္းအခ်က္က အခြန္အခပုိင္းဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ စြမ္းေဆာငန္ဳ္ိင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈျပႆနာမ်ားကို ေဖၚျပေနၿပီး၊ အခ်ဳိ ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရအေပၚယံုၾကည္မႈနည္းပါးသည့္ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း ေဆာင္ေနပါသည္။ 

 ယခင္က ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာတြင္ အရည္အခ်င္းအေပၚ အေျခခံခန္႔ထားျခင္း မဟုတ္ဟု ျပည္သူလူထု 
အေနျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ားက ဝန္ၾကီး 
ဌာနမ်ားစြာရွိ အဆင့္ျမင့္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွိရာထူး အားလံုးနီးပါးကို ရယူထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ
အလႊာအသီးသီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုရွိလာမည္ဆိုပါက 
ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ျပန္လည္ ရရွိေစႏိုငမ္ည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း၏ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း အားနည္းလွပါသည္။ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ား၏ 
လက္ေအာက္တြင္ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ေကာင္စီေခတ္က ပါတီမွ ခ်မွတ္ၿပီး ၁၉၈၈ခုႏွစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင ္
တပ္မေတာ္မွ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ဝနၾ္ကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္း 
မ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးသည္။ 

 ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာသည့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ပုံစံ (Corporate 
Governance) မွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာသည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံပုံအဆင့္ဆင့္က ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပုိမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ 
ႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းအားျဖင့္ “ခရိုန ီ အရင္းရွင္စနစ္”ကု ိ
လည္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ၿပီး ယခင္အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္ မ်ားစြာေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
လည္း နည္းပါးသြားေစႏုိင္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔က႑သည္ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားမွစတင္ၿပီး အေရးႀကီးလာခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ခႏွုစ္ 
မွစတင္ၿပီး ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈမွရရွိသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၃% အထိ ႏစွ္ဆမ်ွ ျမင့္တက္ 
ခဲ့ပါသည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္က႑တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစမ္်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရနံႏွင့္ 
ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈကို မညီမ်ွမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေစသည့္ “သယံဇာတက်ိန္စာ” ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ ွ
ယခုအခါ တားဆီးႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္မ ွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ရွဳေထာင့္မွ  ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈကုိ 
ၾကည့္မည္ဆိုပါက၊ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆကြျဲပားျခားနားၾကသူမ်ားအၾကား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ရွိသူအားလံုးတြင္ တူညီသည့္ ဆႏၵ 
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သေဘာထားကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါအပုိင္းတြင္  ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း မ်ားကုိ 
စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ သြင္ျပင္လကၡဏာအခ်ဳိ ႔ကုိ တင္ျပထားပါသည္။  

ျျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးဆုိငရ္ာ သငခ္နး္စာမ်ား 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး မည္သည့္ေနရာမွ စတင္သင့္သနည္း။ ဤသည္မွာ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္း 
လေဲရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မည္သည့္အစုိးရမဆို ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ 
ရြက္ရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနျခင္းအတြက္ မည္သည့္ေနရာမွ စတင္သင့္သနည္း 
ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမွာ ပိုမိုပင္ အေရးႀကီးလာသည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ေလ့လာ 
စရာမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔သည္ အာဏာရွင္စနစ္မ ွ
ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တူညီသည့္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) အစဥ္အလာရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးကို မည္သို႔ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွ ိ
ပညာရွင္မ်ားထံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးဝင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမူေဘာင္ (Framework for Economic and Social Reform) ထတဲြင္ 
ထုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။ ဥေရာပတိုက္မွ ယခင္ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား အသြင္ကူးေျပာငး္ျခင္းမ ွ
ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ 
ဥေရာပႏွင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ပုံစံကုိ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈ဝ 
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက အတုယူခဲ့ျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ မၾကာခဏ သတိရရနေ္မ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသမိုင္းေၾကာင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေလ့လာစရာမ်ားစြာ ရွိေပးႏုိင္သည္ဟုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေလးအနက္ယုံၾကည္ပါသည္ (ပုံစံကြက္-၃ကို 
ႀကည့္ပါ)။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ ကုိလိုနီအာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစသ္ုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန ္
ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခဲ့သည္။ ကုိလုိနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အလြန္အမင္း မ်ားျပားၿပီး၊ တည္ျငိမ္မႈကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အထူးလုိလားအေလးထားခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ ဘ႑ာေငြေၾကးသံုးစြမဲႈ နည္းသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးက႑ကိုလည္း လူနည္းစု အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိရန္သာ တည္ေဆာက္ထားခဲ႔ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကုိ က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မ်ွေဝျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝလွသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို  ေခတ္ 
ေလးေခတ္ ခြျဲခားေလ့လာႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ထိ ဒမီုိကေရစီ အစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ခ႔ဲသည့္ ပါလီမန္ 
ဒီမုိကေရစီေခတ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ထိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခႏုွစ္ထိ ျမနမ္ာ့ဆုိရွယ္လစ္ 
လမ္းစဥ္ ပါတီအစုိးရေခတ္ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထိ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေခတ္ဟု ပုိင္းျခား ေလ့လာႏိုင္သည္။ 
ထုိကာလမ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားအျပားရိွခဲ့ေသာ္လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အမ်ားအျပားသည္လည္း ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့ 
သည္။ ဥပမာဆုိရလွ်င္ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရာထူးေနရာကို ၁၉၇၂ခႏုွစ္ေရာက္မွသာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

ပုစံကံြက္ - ၃   ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑(အုပခ္်ဳပေ္ရး ယႏၱရား) ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရး သမုိငး္မ ွ ေလလ့ာသငယူ္ျခငး္ 

ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑တြင္ ၁၉၄၈ ခႏွုစ္မွ ၂၀၁၁ ခႏွုစ္အတြင္း ရငဆ္ုိင္ခဲ့ရသည့္  စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ သကဆ္ုိင္ ဆီေလ်ာ္မႈ 
ရွိေနဆဲျဖစသ္ည။္ ၄င္းတုိ႔မွာ ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ဖြဲ႔စည္းတညေ္ထာင္ရမည္။ ေနျပည္ေတာ္ မသွည္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာမ်ား မညသ္ို႔ ခြဲေဝေပးရမည္၊ မညသ္ည့္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လပု္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္ ့ 
ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးသင့္သနည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားကုိ မညသ္ုိ႔ စီမံခန္႔ခြသဲင့္သနည္း၊ စသည္ျဖင့္ျဖစသ္ည။္ 
ျမန္မာႏိုင္ငသံမိုင္းကုိ ေလလ့ာႀကည့္မညဆ္ုိလ်ွင္၊ ေအာက္ပါအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ကြ်ႏ္ုပတ္ုိ႔ အမ်ားအျပား ေလလ့ာသင္ ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည။္  
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အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္တခုအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
လက္ခံယုံၾကည္ထားပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူမ်ား 
ထားရွိေသာ ယုံၾကည္မွဳ ကို ျပန္လည္ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး 
မ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလေဲစႏိုင္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည္။   

ျျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လရဲန္ ေရြးခ်ယႏို္ငသ္ည့္ နညး္လမး္မ်ား 

ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ မၾကာေသးမီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အေတြ႔အႀကဳံမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖၚျပသည့္ ဇယားတစ္ခု (ဇယား ၂)ကုိ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ယခုတင္ျပ 
ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပည့္စုံသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပအ္ေနျဖင့္ ေဖၚျပထားျခင္းမ်ဳိး 
မဟုတ္ပါ။ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာႏွင့္ အခ်ိန္ေပးရန္ လုိအပ္ပါ 
ေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည္ဟု လက္ေတြ႔က်က်လည္း ရွဳျမင္ၾကည့္လုိပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပေပးထားျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမ်ွ နက္နဲစြာ ခ်ဲ ႔ထြင္လုပ္ကုိင္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ဟူသည့္ကိစၥရပ္ကုိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
အေလးအနက္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ 
သတင္းမီဒီယာ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စတင္ေနျပျီဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လေဲရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ယခုစာတမ္းသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု 
ယုံၾကည္ပါသည္။ အလားတူပင္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အသိုင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ ႔၏ သေုတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ 
စီမံကိန္းမ်ားစဥ္းစားရန္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္မိပါသည္။ 
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ဇဇယား - ၂    ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးအတြက ္ေရြးခ်ယစ္ရာ နညး္လမး္မ်ား 
 

#  ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရး  အေၾကာငး္ျပခ်ကက္ နမူနာ(လုပေ္ဆာငခ္်က္)မ်ား  

၁  အစိုးရ၏ ဗဟုိခ်က္ကုိ 
အားေကာင္းလာေစရန္ 
လုပေ္ဆာင္ေပးျခင္း   

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ဦးေဆာင္မႈ 
သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရး 
အတြက္ လုိအပ္ပါသည။္ သမၼတရံုးသည္ 
ႏုိင္ငေံရးဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာ 
လမ္းညႊန ္ခ်က္၊ မူဝါဒ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈ၊ ျပညသ္ူ႔ ဆကဆ္ေံရးႏွင့္ အစိုးရ 
တစ္ခုလုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ 
ေျခရာခံျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလပု္ပါသည။္  

သမၼတရံုးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မူဝါဒဌာနတစ္ခကုုိ တညေ္ထာင္ၿပီး 
ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မူဝါဒပိုင္း ဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန။္  

 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ တုိးတက္မႈျဖစ္ စဥ္ကုိ 
ျပညသ္ူလထူုအေနျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားပိုမုိရရွိေစရန္ 
သမၼတရံုး၏ ျပညသ္ူ႔ဆကဆ္ံေရး လုပင္န္းကုိ 
ခ် ဲ႔ထြင္ရန။္ 

၂  ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာဆုိင္ရာအေရးကစိၥမ်ား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္း 

  

အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဆုိင္ရာအေရး 
ကိစၥမ်ားကုိ ထေိရာက္စြာ စီမခံန္႔ခြဲျခင္း၊ 
အလုိအပ္ဆုံးေနရာမ်ားသုိ႔ ေငြေၾကး 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏွင့္ 
အခြန္ေကာက္ခမံႈကုိ တုိးတကေ္စျခင္း 
တုိ႔ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေအာင္ျမင္မႈကုိ ျဖစ္ 
ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ 

   

ဘတ္ဂ်က္လပု္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
ေစျခင္း ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပညသ္ူလထူု 
သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ၿပီး 
ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသုံးစရတိ္မ်ား 
အေပၚတြင္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတခ္်က ္
ခ်မွတရ္ာတြင္ ပါဝငႏို္င္ေစသည။္ 

 

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား(ဘတ္ဂ်က္မ်ား) 
ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္ 
မ်ားကုိ သကဆ္ုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအား 
ခ်မွတေ္ပး ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကးီ 
ဌာန၏ အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန။္ 

၃  ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာကသ္ည့္ ျပည္သူ႔ 
ဝနထ္မ္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 

 

တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးစံုႏွင့္ ကုိးကြယသ္ည့္ 
ဘာသာေပါင္းစံုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ေခတ္မီ၊ ကြ်မ္းက်င္တတေ္ျမာက္ၿပီး 
အားလုံးပါဝင္ႏိုငသ္ည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ 
သည္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ 
လထူုယုံၾကည္မႈျပန္လညရ္ရွိႏုိင္ေစရန္ 
အေရးႀကီးသည့္ ေျခလမွ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ ္
သည္။  

 

အရည္အခ်င္းအေပၚအေျခခံၿပီး အလုပခ္န္႔ 
အပ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးသည့္အေလ့ 
အက်င့္မ်ား တုိးတကက္်င့္သုံးလာျခင္းျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငသံားမ်ားအားလံုးကုိ ႏိုင္ငံ့ 
ဝနထ္မ္း ရာထူးမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္။  

ဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဒမီုိက 
ေရစီတန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစျပီး 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ 
သင္တန္းမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ဝနထ္မ္းမ်ားအား 
ပုိ႔ခ်ေပးရန။္ 

 

ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းမ်ား၏လစာမ်ားႏွင့္ 
ရာထူးအဆင့္ သတမ္တွ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန။္  
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၄၄  ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား 
ကုိ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း။ 

 

ထိေရာက္သည့္ ျပညန္ယႏွ္င့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္း တည ္
ေထာင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး 
လုိအပ္ခ်ကမ္်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေပးသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစႏွ္င့္ ေရရွညတ္ညတ္ံ့ခုိင္ျမ ဲ
သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရငွ္းမႈျဖစ္ထြန္းေစ ရန္ 
အေရးႀကီးသည့္ လုပေ္ဆာင္ခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္ သည္။ 

 

ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရမ်ား၏ လုပင္န္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ 
ပတသ္က္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုငရ္န္   
သမၼတရံုးတြင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္။ 

 

လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ ဇယားတစ္ႏွင့္ 
ႏွစ္ျပငဆ္င္သည့္မူၾကမ္းကုိ ေရးဆြရဲန္ 

၅၅   ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

အစိုးရအေနျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ 
လုပေ္ဆာင္သည္ဆုိရာတြင္ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားကဲ့ေသာက႑ 
မ်ားရိွ ျပည္သူ႔ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားအား ယခု 
ထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပေ္ပးႏိုင္ 
သည္ဟ ုသကေ္သျပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ 
ပါသည္။ 

ႏုိင္ငသံားမ်ားအေနျဖင့္ ျမဳိ႔နယ္အုပခ္်ဳပ္ေရး 
အဆင့္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား 
အမ်ားျပညသ္ူအားလုံးတုိင္ၾကားႏိုင္ 
သည့္စနစ္တစ္ခကုုိ မတိဆ္ကေ္ပးရန။္ 

 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ား တုိးတက္မႈကုိ 
ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈ ႔ႏုိင္သည့္ အေျခခလံပု္ေဆာင္ခ်က္ 
ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရရိွႏိုင္သည့္စနစ္တစ္ခကုုိ 
ဖနတ္ီးေပးထားရန ္

၆၆   သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရတစ္ခကုို ပံပ့ုိး 
ကညူီေပးျခင္း 

ေနရာတုိင္းတြင္ ျဖစေ္နသည့္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားတုိက္ဖ်က္ 
ႏုိင္ျခင္းက ျပညသ္လူထူု ၏အစိုးရအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဝနေ္ဆာင္မႈ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည။္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ား 
က်င့္သုံးရန္ 

 

အျပဳိင္အဆုိင္စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယသူည့္၊ 
လုပက္ုိင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ 
ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 
အေလ့အလြင့္မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန ္

၇၇  ႏုိင္ငပံုိင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 

ႏုိင္ငပံုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည။္ 

ပုိမုိထိေရာက္ၿပီး တာဝနခ္ံမႈရွိလာေစရန္ 
အတြက္ ေရနႏွံင့္ ဓါတ္ေငြ႔ က႑၊ စစတ္ပ္ မွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါ အဝင္ 
ႏုိင္ငပံုိင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားတြင္ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္က်င့္သုံးသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမမံႈအေလ့အက်င့္ (Corporate 
Governance) မ်ားတုိးတက္ 
ေျပာင္းလကဲ်င့္သုံးရန။္ 

 



1 
 

မမတိဆ္က ္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လက သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မိမိတုိင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းတစရ္ပ္ကုိ စိတ္အားထက္သန္ 
ေနေသာႏိုင္ငံတကာပရိသတ္မ်ားအား ခ်တ္ဟမ္ေဟာက္စ္တြင္ ေျပာၾကားေပးရန္ လန္ဒနၿ္မိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤမိန္႔ခြန္း 
သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူ ပရိသတ္မ်ားကို  စိတ္မပ်က္ေစခဲ့ပါ။ 

`ျမန္မာႏိုင္ငသံမိုင္းမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ကာလ တစ္ခုကုိ ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ႏႈိင္းယွဥ္ 
စရာမရွိဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတစ္ခုရဲ႕လမ္းေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သြားေနပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တဝက္ၾကာ 
စစ္အာဏာရွငစ္နစန္ဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တ့ဲ အေျခအေနကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲတယ္ဆုိတာ ထက္မေလ်ာ့တဲ့ အေျခအေန 
တစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဘယ္လုိနည္းန႔ဲမွ အပ်က္မခံႏုိင္ပါဘူး။’ ဟု သမၼတက 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွမေပၚေပါက္ဖူးသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပစရာမရွိသည့္ ျမနမ္ာႏိုင္င၏ံ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း 
အ့ံအားသင့္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္း 
မ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ 
ကတိကဝတ္မ်ားကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပုိ၍ ျဖစထ္ြန္းေစခဲ့ပါသည္။ 

ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ကက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအေပၚ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပး 
ခဲ့ယံုသာမက၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မ်ားကိုပါခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ျပည္ပတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္း 
ေရွာင္ေနခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး၊ အစုိးရအေပၚ ယခင္က ဆန္႔က်င္ေဝဖန္ 
ခဲ့သူမ်ားမွာလည္း ယခုအခါ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ သမၼတ၏ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ 
ေနၾကပါသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဝူါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားမွာ 
ေရာေထြးေနေသာ္လည္း ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ၏ လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ 
အတိုင္းအတာကို သတိျပဳၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ 
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရာမွ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆ္ုိင္ရာဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္ဒဏက္်ခံခဲ့ဖူးသည့္ ပါတီဝင္မ်ား 
အား ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ေရာက္မႈကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပုတံင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပလီ လႊတ္ေတာ္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၄၄ ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိငခ္ဲ့ၿပီး ၄၃ ေနရာတြင္အႏိုင္ရခဲ့ပါ သည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ခႏွုစ္ 
ၾသဂုတ္လအထိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိနမ္ွစ၍ အစုိးရအား ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၄ဖြဲ႔ႏွင့္ 
ေအာင္ျမငစ္ြာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုငခ္ဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၁၆ဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးပါဝင္သည့္ တႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညမီႈ မူၾကမ္းအေပၚ 
ယာယီသေဘာတူညီလက္ခံမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ေသးေသာ္ 
ျငားလည္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းအေပၚ ယာယီသေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ျခင္းသည္ 
ထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲ ျဖစ္ေျမာက္လာေစရန္အတြက္ 
လမ္းခင္းေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း ေငြလစဲနစ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းညိွႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေၾကြးၿမီမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ညိႇႏိႈင္း 
ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဝူါဒမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ဆက္သြယ္ေရး၊သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာနမွ တစ္ဦး 
တည္းခ်ဳပ္ကုိင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ တင္ဒါမ်ားေခၚယူခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမွ 
တယ္လီေနာႏွင့္ ကာတာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ေအာ္ရီဒူးတို႔သည္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္သူလူထုအား 
ေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကုန္အက်မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ၿပီး လူမ်ားစြာကို သတင္း 
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အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိရရွိလာေစႏုိင္ရန္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

ထုိျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငတံကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအတြက္ အထင္ႀကီးစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ 
ၾကသူမ်ားကမူ အမွတ္မေပးလိုလွေခ်။ ထိုသို႔သံသယျဖစ္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မယံုၾကည္မႈ၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ခမုွာ အဓိကက်သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုျဖစသ္ည့္ (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ)တုိ႔ကုိ 
တပ္မေတာ္ (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) မွ တုိက္႐ုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆ ဲ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ခႏွုစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒအရ 
လႊတ္ေတာ္ေနရာ၏ ၂၅%ကုိ ရယူထားသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔တြင္ ထိေရာက္သည့္ ဗီတုိအာဏာ 
သုံးႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေရာေထြးသည့္ရလဒ္မ်ား 
ျဖစ္ေနရျခင္းမွာလည္း ျပည္သူလထူုအေနျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

အျပဳသေဘာဘက္မွၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ `အစစ္အမွန္လား’၊ `အတုအေယာင္လား’ ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး ကြဲျပားျခားနားလြန္းႏိုင္သည့္ အျမငအ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အမ်ဳိးသား သတင္းမီဒီယာတစ္ခုတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ျငင္းခုနေ္ဆြးေႏြးလာ 
ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးကို လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္ခန္႔က စဥ္းစားေတြးေတာ၍ပင္ ရခဲ့မည္မဟုတ္ပါ။ (တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပင္းအထန္ ျငင္းခုနခ္ဲ့ၾက 
သည့္ လူထုစကားရည္လုပြ ဲနမူနာတစ္ခုကို ပုံစံကြက္ - ၄ တြင္ၾကည့္ပါ။) 

ပပုစံကံြက္ - ၄  အစုိးရ၏ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ားမာွ `အစစအ္မနွလ္ား`၊ `အတအုေယာငလ္ား` ဆုိသည့္ ေခါငး္စဥျ္ဖင့္ (ဒဗီြဘီ)ီ 
ရပုျ္မငသ္ၾံကားမ ွတုိက႐္ုိကထ္တုလ္ႊင့္သည့္ စကားရညလ္ပုြ ဲ

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ လူအမ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈအမ်ားဆုံး ေမးခြန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစသ္ည့္ `ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဘယ္ေလာက္စစ္မွန္၊ မွနက္န္သလ။ဲ`ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပတြင္အေျခစိုက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္င ံသတင္း 
မ်ားကုိ လႊင့္ထတု္ေပးေနခဲ့သည့္ မီဒယီာအဖြဲ႔အစည္း ျဖစသ္ည့္ ဒီမုိကရကတ္စ္ျမန္မာ့အသမံွ စကားရညလ္ုပြတဲစ္ခကုုိ ႏုိင္ငတံဝွမ္းလုံးသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ 
ထတု္လႊင့္ျပသခဲ့ပါသည္။  

သမၼတ႐ံုးမွ ဦးေဇာ္ေဌးႏွင့္ ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈအဖြဲ႔မွ ဦးတင္ေမာင္သန္း 
တုိ႔သည္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈျဖစ္စဥ္မွာ စစ္မွနမ္ႈရွိၿပီး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရိွေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္း ေျပာဆုိၾက 
ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ဦးေအာင္ၾကညည္ြန္႔ႏွင့္ ဦးေဖသန္းတုိ႔မွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ခရီးမတြင္လဘွဲ၊ ပုဒ္မ 
၄၃၆က ပတိဆ္ုိ႔ထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးကုိ ဗတီုိ အာဏာေပးထားေၾကာင္း 
ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာဆုိၾကပါသည္။  

ဦးေဇာ္ေဌးက အစိုးရျပဳျပင္္ေျပာင္းမႈမွ `ျမန္မာေႏြဦး`ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွ အသီးအပြင့္မ်ား စတင္သီး 
ပြင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမနမ္ာအစိုးရကုိ စးီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငတံကာအသုိင္းအဝိုင္းမွ ကင္းကြာဖယ္ၾကဥ္ 
ခံရျခင္းမ်ဳိး မရွိေတာ့ေခ်။`ဟုေျပာၾကားၿပီး စကားရညလ္ုပြကဲုိ ဖြင့္လွစခ္ဲ့ပါသည္။  

ထုိအျပဳသေဘာအျမင္အေပၚ ဥးီေဖသန္းမွ ျပဳျပင္ေျပာငး္လမဲႈမ်ားက သာမန္ျပညသ္ူလူထုအေပၚ မညသ္ုိ႔အက်ဳိးသကေ္ရာက္ေစသနည္းဟု ျပန္လည ္
ေခ်ပေမးျမန္းခဲ့သည။္ လယသ္မားမ်ား၊ အလုပသ္မားမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမ်ား တုိးတက္မႈမရိွဟုလည္း ဆုိပါသည္။ `အကယ္၍ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈ 
ဟဆုုိလွ်င္၊ အစမွာဘရိွဲေနေသးပါတယ။္ လူေတြဟာ ဆင္းရေဲနၾကေသးတယ။္ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခုျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲဖို႔လုိတယ္`လုိ႔လည္း 
ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ေထာက္ခေံျပာၾကားခဲ့သည။္  

ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာင္းလဲျခင္း၏ လ်င္ျမနမ္ႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပညသ္ူေတြအေနနဲ႔ ပုိၿပီးလကေ္တြ႔က်က် စဥ္းစားေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည။္ ႏိုင္ငတံကာပညာရွငမ္်ားကမူ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈသည္ တုိင္းျပညမ္ွာရိွသည့္ စြမ္းရညထ္က ္ ပုိၿပီးလ်င္ျမန၊္ ျမနဆ္န္လြန္း 
ေနသညဟ္ ုေျပာဆုိၾကေၾကာင္း ျပနလ္ည္ေျပာဆုိပါသည္။ ၿငမိ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ အခ်ိနယ္ူရပါမည ္
ဟဆုို္သည။္ 

ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က အျခားႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပရ္နလ္ည္း ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ သကူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္အား 
ဟန္႔တားခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဒမ္ ၄၃၆ကုိလည္း ေဝဖန္ေျပာဆုိပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒသည ္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကုိ ေရာကရ္ွိရန္ 
အလွမ္းကြာေဝးေနေသးေၾကာင္းလည္း သကူေျပာဆုိပါသည။္ ဦးေဖသန္းက ျပညန္ယႏွ္င့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ သမၼတမွ 
တုိက္႐ုိက္ခန္႔ထားျခင္းအား ေမးခြန္းထတု္၍ (ဦးေအာင္ၾကညည္ြန္႔အဆုိကုိ) ေထာက္ခေံျပာဆုိပါသည။္ `ရခုိင္ပါတီအႏိုင္ရေပမဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔တဲ့ 
အခါက်ေတာ့ ရခုိင္ပါတကီမဟတုဘ္ဲ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတကီ ျဖစေ္နပါတယ္̀  ဟုလည္း သကူ ေျပာၾကားပါသည္။ 

`ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခဥံပေဒကုိက ျပညန္ယန္ဲ႔တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တစ္မ်ဳိးေပးထားျပီးသားပါဘ။ဲ`ဟ ု
ဦးေဇာ္ေဌးမွ ယင္းေဝဖန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေခ်ပေျပာၾကားပါသည္။ ျပႆနာမွာ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပညန္ယႏွ္င့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
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လုပပ္ုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြေဲဝခ်မွတေ္ပးသည့္ ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လညး္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈလုပင္န္းမ်ား လပုက္ုိင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  

ဦးေဖသန္းက `ေျမပုေံဟာင္းမ်ားကုိ သုးံၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြ ႏွစ္ခ်ီထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးလပု္ကုိင္ေနၿပီးတဲ့ေျမေတြကုိ `ေျမလြတ၊္ေျမ႐ုိင္း` ေတြပါ 
ဆုိၿပီး စီးပြားေရးလပု္ငန္းေတြကုိခ်ေပးတယ္။`ဟု ေျမယာသမိ္းဆည္းမႈ ျပႆနာႀကီးမားပံုကုိ ေထာက္ျပေျပာ ဆုိပါသည္။ ဦးေဇာ္ေဌးက ျပႆနာကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆုိၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒအသစ္တစ္ခကုုိ ခ်မွတ္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မတရားမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏိုင္ေစရန ္
လုပက္ုိင္လ်က္္ ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါသည္။ 

ဦးေဇာ္ေဌးက `ကြ်န္ေတာ္တုိ႔န႔ဲ ခငဗ္်ားတုိ႔`ဟု အၿမဲတမ္းေတြးေတာေနတတက္်င့္ကုိ ေက်ာ္လြန္ျဖတသ္န္းစဥ္းစားေပးၾကပါရန္ ေလးေလးနကန္က္ 
ပန္ၾကားေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ ကန္႔ကြကဆ္ႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ 
ေဆြးေႏြးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည။္ ယခင္အစိုးရလကထ္ကတ္ြင္ ထုိကဲ့သုိ႔လုပရ္ပ္မ်ဳိး လုပက္ုိင္မည္ မဟတုသ္ညက္ုိ ျပညသ္ူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခ်ကက္ အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္လုပက္ုိင္ပုံမ်ား မည္မွ်ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ ဆုိသညက္ုိလည္း ညႊန္ျပေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါ သည။္ 

ကုိးကား - ဒီမုိကရကတ္စ္ျမန္မာ့အသမံွ ၂ဝ၁၄ ခႏွုစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထတုလ္ႊင့္ခ်က္မ ွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ယူဆခ်က္အေပၚတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အမ်ဳိးသားေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္က ဩဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အတုအေယာင္ဟု ယုံၾကည္ 
ၾကသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမမွစြန္႔ခြာသြားဘ၊ဲ ထင္ရွားသိသာသည့္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ 
ဟုလည္း ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ရွိ ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဘဝတြင္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္မူ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္သူမ်ားက ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ မည္သည့္ပါတီအႏုိင္ရေစကာမူ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ ျပႆနာမ်ား 
အတြက္ အေျဖရွာရန္လုိအပ္မည္ဟု အေလးအနက္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္္ရွိသည့္  ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး၏ နက္ရႈိင္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းအေမြကို 
ျပန္လည္ၾကည့္လွ်င္ သေဘာထားရႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနသည္မွာ အ့ံဩစရာမေကာင္းလွပါ။   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
ေျဖရငွ္းခ်က္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ေစရန္ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာ စဥ္းစားေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ 
ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားဆိုင္ရာ အစြန္းေရာက္မႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရန္မွာလည္း အေရးတၾကီး လုိအပ္လွ 
ေပသည္။  

ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို စတင္ရန္၊ ထုိအေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ 
သည့္အေျခအေနတစ္ခုကုိ ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရနအ္တြက္ ျဖစ္ပါသည္။ စာတမ္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္တစ္မ်ဳိးမွ 
ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ မပါမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းျပရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားကို မည္သို႔ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ ဆုိသည္ကို ေဆြးေႏြးမႈ ပိုမုိမ်ားျပားလာႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။  

အခန္း - ၁ တြင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ျဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရလာခ်ိန္မွစတင္ကာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အစအထိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈပါသည္။ မၾကာခဏ 
ဆုိသလိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကြယ္ဝသည့္သမုိင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းမျပဳဘဲ၊ အာရွတုိက္ႏွင့္ အျခားကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ 
လုိက္လံ အေျဖရွာမိတတ္ၾကပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာမ်ားစြာကို ၁၉၅ဝခုႏွစ္မ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးႏုအစုိးရလည္း ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ ေခတ္အဆက္အဆက္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ 
လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိျခင္းက လက္ရွိစနစ္၏ အေရးႀကီးသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ကာ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးျခားဆန္သည့္ အေျခအေနအတြက္ အထိေရာက္ဆံုး အေျဖမ်ဳိးလည္း ရလာေစႏုိင္ပါသည္။   

အခန္း - ၂ တြင္ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ကုိ ဆန္းစစ္ ေလ့လာထားပါသည္။ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းျပျခင္း၊ `ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိသည္မွာ 
သင့္အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသလဲ။` ဆုိသည့္ေမးခြန္းအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားမ်ားစြာ၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို 
ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမဝူါဒ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားကုိ 
မည္သို႔စီမံခန္႔ခြသဲည္ကုိ ၾကည့္ရႈ႔ေလ့လာျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

အခန္း - ၃ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဖိတ္ေခၚခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါသည္။ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပထမႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္းအသီးသီး၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္၊့ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လမဲႈမ်ား၏`တတိယလႈိင္း` အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပၾ္ကရန္ ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 
အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္အုပ္စုမ်ားကလည္း ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ရး 
အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုေံငြအဖြဲ႔ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) စီမခံန္႔ခြမဲႈ၏ အရည္အေသြးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ျဖင့္ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤအခနး္တြင္ ေနာက္(အာဏာရလာမည့္) အစုိးရအေနျဖင့္ 
ဆက္လက္လပု္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ကို ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ 
ထားပါသည္။ 

အခန္း - ၄ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငရံွိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေတြးေတာ စဥ္းစားရန္အတြက္ 
မူေဘာင္တစ္ခုကုိ တင္ျပေပးထားပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ အတိုက္အခံႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင ္ ေအာငျ္မင္မႈရရွိသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္လုိၾကသည္ဆုိသည့္ အေျခခံအခ်က္ေပၚမွ စတင္ထားပါသည္။ 
ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ 
အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ကမၻာ့အဝွမ္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ျပဳျပင္ေျပာငး္ 
လေဲရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းျပီး ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ နမူနာမ်ားကိုလည္း တင္ျပေပးထားပါသည္။   

ယခုစာတမ္းကို ေရးသားရာတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈကုိ စိတ္ဝင္စားမႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္ 
ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစေ္သာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္လည္း ပတ္သက္သက္ဆိုင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ပုဂၢလိကက႑၊ သတင္း မီဒီယာႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ဤစာတမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။2 

ဤစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုရန္အတြက္၊ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝါရင့္မူဝါဒေရးရာအႀကံေပးပဂုၢဳိလ္မ်ား၊ ယခင္ႏွင့္ အမႈထမ္းဆဲ 
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သတင္းစာအယ္ဒီတာမ်ား၊ လယ္သမား၊အလုပ္သမားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
စသျဖင့္ လူထုလူတန္းစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏အျမင္ ရႈေထာင့္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ အခ်ိန္ေပး 
ေျဖၾကားေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ စိတ္ပါလက္ပါ အေလးအနက္ ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္တစ္ခုမွ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး ရရွိခံစားႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)ဆီသို႔ ေအာင္ျမင္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဆုိသည့္   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသုေတသနက သေဘာထားအျမင္ အစြန္းေရာက္ေနၾကသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျငင္းအခုန္မ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနၾကသကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘ၊ဲ  ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ 
မတူညီႀကေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ ရွိၾကသူမ်ားအၾကားတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလေဲရးအေပၚတြင္မူ တူညီသည့္ ဘုံသေဘာထားအျမင္မ်ား ရွိေနႀကသည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ သူတို႔၏ 
သေဘာထား အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားကို တိတိက်က် ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

                                                 
၂ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကလုသမဂၢအဖြဲ႔အစညး္မ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္င ံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတကေ္ရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၊ စးီပြားေရးႏွင့္ လမူႈေရးဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈအဖြဲ႔တုိ႔သည္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရးကုိ ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ စာတမ္းျပဳစုခဲ့ၾကပါသည။္ ယင္းစာတမ္းမ်ားမွာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ 
ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည္။ ဥပမာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကအူည ီ ျဖင့္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ ျမနမ္ာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပေ္ဆာင္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာသည္ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာ ႏွင့္ပတသ္က္ျပီး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လက္ခႏွံစ္သက္မည္ျဖစေ္သာ ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာ စမီံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ 
ေသခ်ာက်နေကာင္းမြန္စြာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည။္  
  



5 
 

ဤစာတမ္းတြင္ တင္ျပထားေသာကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းငယ္ရွင္းလင္းလုိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စရိုက္လကၡဏာမ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာစြာ တင္ျပႏုိင္ရန္ ဌာန 
အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရယူခ႔ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔အခ်က္အလက္မ်ားရယူရာ၌ 
အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ရွိရသလုိ အလ်ငအ္ျမန္ေျပာင္းလေဲနသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
ထိေရာက္စြာျပင္ဆင္ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးေစလုိပါသည္။ 
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အအခနး္ - ၁   ျမနမ္ာႏိုငင္ ံျပည္သူ႔ေရးရာက႑ သမုိငး္အက်ဥး္ 

ဤအခန္းတြင္ ေခတ္ေလးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)၏ သမုိင္းေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳံး 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။3 လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ဒီမုိကေရစီအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပထမပုိင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စလီက္ေအာက္ ၁၉၆၂မွ ၁၉၇၄ အထိ ဒုတိယပုိင္း၊ ျမန္မာ့ 
ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီလက္ေအာက္ ၁၉၇၄မွ ၁၉၈၈အထိ တတိယပုိင္းႏွင့္ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္ရွိ ၁၉၈၈မ ွ ၂ဝ၁၁အထိ 
စတုတၳပုိင္းတို႔ျဖစပ္ါသည္။ 

ေခတ္ေလးေခတ္အတြင္း အေျပာငး္အလမဲ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္စပ္မႈလည္း  မ်ားစြာရိွေနပါသည္။ အေစာပုိင္း အစုိးရမ်ား 
ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္အစုိးရမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေနပါေသးသည္။ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ   မ်ားစြာေလ့လာရရွိႏိုငပ္ါသည္။   

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည့္ႏိုင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကုိလိုနီစနစ္သည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈျမင့္မားလွၿပီး၊ အမိန္႔အာဏာ တည္ၿမ ဲ
ေရးအတြက္သာ အာ႐ုံစုိက္အေလးထားခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ခုိငမ္ာေသာေက်ာရုိးမွာ ဌာနတိုင္းကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကရဲန္ 
အိႏၵိယပဋိဉာဥ္ ဝန္ထမ္း(အိုင္စီအက္စ္) ေကာ္မရွငန္ာတစ္ဦးပါရွိသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးႏုသည္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္ေစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေတာ္သာ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုိင္မာသည့္ 
ေက်ာရုိးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမငခ္ဲ့ေခ်။   

ထုိ႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စမီွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ား၊ ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားခန္႔ထားၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ခုိင္မာေသာေက်ာရုိးကို ေအာင္ျမင္စြာ အားျဖည့္ေပးရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ဗဟိုအာ႐ုံေၾကာ သုိ႔မဟုတ္ ပင္မေက်ာ႐ုိးႏွင့္အလားသ႑ာန္တူေသာ ခုိင္မာ 
အားေကာင္းသည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔၏ ထင္ရွားသိသာေသာ သြင္ျပင္ 
လကၡဏာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တာဝန္ခံမည့္အစား၊ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အစီရင္ခံရသည့္ ျပည္ထဲေရး ဝနႀ္ကီးလက္ေအာက္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရွိေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန ္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာလည္း 
ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားက လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ပညာ 
အရည္အခ်င္းတို႔ျဖင့္ ရာထူးရရွိလာသည့္ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရခန္႔အပ္ခံရသည့္ 
ဝန္ၾကီးမ်ား၏ အခန္းက႑တို႔ကုိ ရွင္းလင္းကြျဲပားေစရန္အလို႔ငွာ၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အတြက္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရာထူးကုိ 
ျပန္လည္ခန္႔ထားရန္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ခန္႔ထားခဲ့သည့္ 
ဘက္မလိုက္ဘ၊ဲ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကဳံရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ရာထူးပံုစံပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
အစုိးရအတြင္းမွသာမက၊ ျပင္ပမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိသူမ်ားအားလံုးက ေပၚလစီမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းတို႔အျပင္ လူထုႏွင့္ တုိးတက္လာသည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး 
တုိ႔က့ဲသို႔ေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ အလြန္အမင္းအားနည္းလ်က္္ရွိၿပီး အေျခအေန 
တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူအမ်ားအျပားသည္ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရာထူးမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို ခန္႔ထားပါက  စစ္တပ္၏ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ တာရွည္ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း စုိးရိမ္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆုိေစကာမူ၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ အစုိးရသည္ ဝန္ထမ္း ၁၆ဝေက်ာ္မွ်ရွိမည့္ ႐ုံးတစ္႐ုံး တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဝနႀ္ကီးမ်ားအတြက္ 
အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားကို ခန္႔အပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို စုစည္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  
ဤရဲရင့္လွေသာ အစပ်ဳိးေျခလွမ္းက ေခတ္မီၿပီး၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တု႔ံျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ အစုိးရတစ္ခု၏ အခ်ိန္ေပး 
အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာသစ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို 

                                                 
3  ေနာက္ခသံမိုင္းေၾကာင္းအတြက၊္ ယခုအခန္းကုိ M.W. Charney ၏ A History of Modern Burmaႏွင့္ R.H Taylor ၏ The State in 
Myanmar တုိ႔မွေကာက္ႏႈတ္ခဲ့ပါသည။္ J.S. Furnivall ၏  The Governance of Modern Burma က ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ပံုစံႏွင့္ ၁၉၄၈မွ 
၁၉၅၂ခုႏွစ္အတြင္း ျပညသ္ူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစတံုိ႔ကုိ ျခဳံငုံသုံးသပ္ေပးထားပါသည္။ 
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ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း အားျဖည့္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ဤႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အဓိကက် အေရးႀကီး 
လွေသာ္လည္း  လုိအပ္သည့္ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ ထပ္မံျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ခန္႔အပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေရရွည္တြင္ 
တည္တံ့ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကေဲပးျခင္းႏွင့္ တာဝနခ္ံမႈစနစ္မ်ားရိွေစရန္အတြက္ ေနာင္တက္လာမည့္အစုိးရ၏ 
အေလးေပးဂရုစုိက္မႈလည္း လုိအပ္ပါသည္။ 

 ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္က်င့္သုံးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအေလ့အက်င့္မ်ား  တုိးတက္ လုပ္ေဆာင္ 
လာေစရန္အတြက္ အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ေတြးေတာႀကံဆလ်က္္ရွိၾကပါသည္။ ဤစနစ္မွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီ 
အစုိးရမ်ား က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည့္ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ပုံစံမ်ဳိးပင္ျဖစပ္ါသည္။ 
ယင္းဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တကမ္းအကြာတြင္ ထား 
ထားျပီး ဘုတ္အဖြဲ႔ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကို ရွငး္ရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈသမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပုံေဖာ္ခဲ့သည့္  
ႀကီးမားသည့္အင္အားစုအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရႏိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံအေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုမွာ ၁၉၄၈မွ စတင္ၿပီး ဆက္တုိက္နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပငျ္ဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းစစ္က ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစ႐ုံသာမက၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံ 
ေရးတြင္ စစ္ေရးအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္မႈကုိ ႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးကမူ `၂ဝရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရးအရ 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနမ်ားစြာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရန္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အၾကား 
ေဝခြပဲုိင္းျခားႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေခ်။`ဆိုသည့္အထိပင္ သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္ (Callahan 2005, p.3)။ ထုိသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘ ဲ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑တြင္ အာဏာရွင္စနစမ္ွ ဒီမုိကေရစီပုံစံသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္း၍မျဖစႏို္င္ဟုလည္း ျငင္းခ်က္ 
ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အအပုိငး္ - ၁    ဒမီုိကေရစအီစုိးရမ်ား (၁၉၄၈ - ၁၉၆၂) 

ျပည္တြင္းစစႏွ္င့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငမိ္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိလူအမ်ားအျပားက  ဒီမုိကေရစီအစုိးရလက္ထက္အား ႏုိင္ငံ 
၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမိုင္းတြင္ `ေ႐ႊေခတ္`ဟု တင္စားေျပာဆိုလ်က္္ ရွိေနပါေသးသည္။  ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပု ံ
အေျခခံဥပေဒက ဒီမုိကေရစီအစုိးရအတြက္ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစခ္ု ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ 
ေရးရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အတန္အသင့္ ခုိင္မာစြာ ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ 

ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးဝနႀ္ကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီပုံစံသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ကုိလိုနီေခတ္ 
အစုိးရသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ျမင့္မားလွၿပီး အမိန္႔အာဏာ တည္ျမဲေရးကုိ ဦးစားေပးလြန္းသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈမွာ နည္းပါးလြန္းခဲ့ပါသည္။ စးီပြားေရးမွာလည္း လူနည္းစုကုိသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျပီး 
ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားကို လူအမ်ားစု ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္စနစ္မ်ဳိးလည္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ 
ထုိအေျခအေနကို ဦးႏုက ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။  

ကံအေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျမန္မာႏုိငင္ံသည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စတင္ရငဆ္ုိင္ႀကဳံေတြ႔ေနခဲရ့ၿပျီဖစၿ္ပီး ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္ေရး 
အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစစ္ဥ္ကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ေစခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာမီကာလမွာပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ခဲ့ေလသည္။ ဦးႏုပါတီျဖစ္သည့္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ 
ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲျပားမႈမ်ား၊ အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အယူအဆအစြန္းေရာက္ကြျဲပားမႈမ်ားႏွင့္ ခါးသီးမႈမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းျပီး ဘာသာေရးအေပၚ အေျခခ ံ
သည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ ပုိမုိရရွိႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓါတ္ေနရာကို 
အစားထိုးဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒက ၿဗိတိနႏို္င္ငံ၏ ပုံစံကုိအတုယူထားသည့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚတြင္ အေျခခံ 
သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပရ္ွိၿပီး၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူတုိင္း မဲေပးဆံုးျဖတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ 
တစ္ရပ္ႏွင့္ ပင္လုံညီလာခံတြင ္ သေဘာတူညီထားရိွခဲ့သည့္အတိုင္း၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ `ေတာင္တန္းေဒသမ်ား’ မ ွ
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ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုစီကုိ ဦးေဆာင္ရန္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ ယင္းဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ လုပထ္ုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုစံံမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ပုံစံမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့သည္။ 
၁၈၈၅ခုႏွစ္မွစ၍ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း၊ အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစျ္ဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၃၇ခုႏွစ ္
ျမန္မာအစုိးရအက္ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရခဲ့ပါသည္။ ၁၉ဝ၇ခႏွုစ္ ျမနမ္ာ့ေက်း႐ြာအက္ဥပေဒႏွင့္ 
၁၈၉၈ခုႏွစ္ ျမဴနီစပယ္အက္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခပံင္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ ၈၀၀ခန္႔မွ်၏ တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ဤကာလတြင္ပင္ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ လူအမ်ား ေလးစားအထင္ႀကီးရသည့္ ပဋိဉာဥ္ဝန္ထမ္း (Indian Civil Service) မွ တုိက္႐ုိက္ 
ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစၿ္ပီး၊ အစပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျမင့္မားသည့္ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္းကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။  ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ ေကာ္မရွင္သည္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္း 
က႑တြင္ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအတြင္းဝန္႐ုံးဖြဲ႔စည္းပုံက အဆင့္ျမင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ 
ဌာနမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္တည္ရွိေနေစေလသည္။ (ပုံစံကြက္-၅ ကုိ ၾကည့္ပါ။)  

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္က ရွမ္း၊ကခ်င္၊ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ေလးခု၊ ဗမာလူမ်ဳိး အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ တုိင္း ၇ 
တုိင္းႏွင့္ မြန္တုိင္းႏွင့္ ခ်င္းအထူးတိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရမ်ား ႏွင့္ (ဥပေဒျပဳမႈ)ေကာင္စီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ က်နသ္ည့္ 
`ေတာင္တန္းေဒသမ်ား’ကုိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေကာင္စီ (၁၃)ခု သည္ 
ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအစုိးရမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္ အတြင္းဝန္႐ုံးမ်ားရိွျပီး အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိငု္းကုိ 
စီမံခန္႔ခြရဲန္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔တစ္ခုရွိပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီး၏ 
အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ကုိ ခန္႔အပ္ပါသည္။   

ပပုစံကံြက္ - ၅   ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္အဖြဲ႔တြင ္အျမတဲမး္အတြငး္ဝနမ္်ားႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ အေတြ႔အႀကဳ ံ

ေဂ်အကစ္္ ဖာနီေဘာလက္ သူ၏ ဂႏၱဝင္ေျမာကလ္ကရ္ာ `The Governance of Mordern Burma’ စာအုပ္တြင္ ၁၉၄၈ ခႏွုစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထ ိ
ဒီမုိကေရစီအစိုးရမ်ားလကထ္က္ အျမတဲမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည။္ ဤစနစ္ေအာကတ္ြင္ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ 
သည္ ျပည္ထေဲရး၏ အတြင္းဝန္လည္း ျဖစသ္ျဖင့္ အလြန္ပင္ဩဇာ အာဏာရွိပါသည္။   

`ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အစိုးရကုိယ္စားအမိန္႔မ်ားႏွင့္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိလက္မတွထ္ုိးခြင့္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိငသ္ည့္ 
ကိစၥမ်ားအားလံုးအတြက္ တာဝန္လႊဲအပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အတြင္းဝန္ရာထူးျဖင့္ တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေနသည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွ ိ
တစ္ဦးစီ ရွိၾကသည္။  အကယ္၍ ဝန္ႀကးီတစ္ဦးသည ္ႏွစ္ခု သုိ႔မဟတု္ ႏွစ္ခုထက္ပုိသည့္ ဌာနမ်ားကုိ တာဝနယ္ူရလွ်င္၊ ဌာနတစ္ခုစီ အတြက္ အစိုးရ 
အတြင္းဝနတ္စ္ဦးစ ီရွိၾကသည။္ ဥပမာ - ယခင္အစိုးရလကထ္ကက္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝငတ္စ္ဦးသည္ အမ်ဳိးသားစီမကံနိ္း၊ သာသနာေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စ ု
ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ခဲ့ၿပီး၊ သီးျခားလုပ္ငန္းတာဝန္ သုံးခုအတြက္ တစ္ခစုတီြင္ လက္ေအာကဝ္နထ္မ္းတစ္ဦးႏွင့္ သီးျခား အစိုးရ 
အတြင္းဝန္ တစ္ေယာက္စရီွိပါသည။္ 

ၿဗိတသိွ်အစိုးရလကထ္က္က အတြင္းဝန္မ်ားအားလုံးကုိ တေပါင္းတည္း အတြင္းဝနမ္်ားအျဖစ္ျဖင့္သာ လသူိမ်ားခဲ့သည။္ ဤအမည္ျဖင့္ပင္ 
အတြင္းဝနမ္်ား႐ံုးထုိင္သည့္ အေဆာက္အအံုကုိ အတြင္းဝန္မ်ားရုံးဟု ေခၚခဲ့ၾကသည။္ ၿဗိတသိွ် အုပ္စုိးစဥက္ အတြင္းဝနမ္်ားအားလံုးအတြက ္
ေနရာမ်ားစြာေပးခဲသ့ည။္ သုိ႔ေသာ္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားလည္း လုိအပ္လာသျဖင့္ ေနရာႏွင့္ပတသ္က္ျပီး ဖိအားေပးမႈ 
မ်ားလာခဲ့ပါသည။္    

ျပညထ္ဲေရးအတြင္းဝန္သည္ အတြင္းဝနခ္်ဳပ္အျဖစ္ျဖင့္ အေရးႀကီးဆုံးေနရာတြင္ရွိေနျပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြင္း ဝန္တုိ႔ကုိ 
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မတွ္ၾကပါသည။္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအတြင္းဝန္မ်ားသည္ မမိတိုိ႔လုပင္န္း နယပ္ယတ္ြင္ အျမတဲမ္း 
အထူးျပဳေလလ့ာေနေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  ယခငက္ အျခားအတြင္းဝန္မ်ားမွာ မၾကာခဏဆိသုကဲ့ သုိ႔ပင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခမုွ တစ္ခုသုိ႔ 
အခ်ိန္တုိအတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယခုအခါ ထုိသုိ႔ မၾကာခဏေျပာင္းေ႐ႊ ႔ရျခင္းမ်ဳိးမွာ ျဖစခ္လဲွပါသည။္ 

မညသ္ည့္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္မဆုိ အစိုးရအတြင္းဝနသ္ည္ ဝန္ႀကီး၏ မမိတိုိ႔ျပည္နယ္အတြင္း ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အၾကံဥာဏ္ 
ေတာင္းခရံန္၊ မူဝါဒခ်မွတရ္ာတြင္ တရားဝင္ လုပထ္ုံးလုပန္ည္းပံုစမံ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္သည့္ပံ့ပုိးကညူီမႈရရွိရန္၊  သူ၏ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း 
ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရန္ အဓိကပ့ံပုိးေပးရသပူင္ျဖစသ္ည။္ မိမဝိန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး မညဆ္ုိပါက အတြင္းဝနက္ုိ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ ဖတိ္ေခၚၾကသည္။ 
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ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာတြင္ သီးျခားတာဝန္ဝတရၱားမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအတြက္ တာဝန္ေပးထားသည့္ တြဘဲက္အတြင္းဝန္မ်ား ခန္႔ထားသညလ္ည္း 
ရွိပါသည။္ ယင္းတုိ႔လက္ေအာကတ္ြင္ အတြင္းဝန္ သုိ႔မဟတု္ တြဘဲက္အတြင္းဝန္၏ ကုိယ္ေရးလက္ေထာက္ သုိ႔မဟတု္ ဝနထ္မ္း အရာရိွ 
ရာထူးမ်ားျဖင့္ အထူးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေပးထားေသာ  ဒုတယိ အတြင္းဝန္ မ်ားရိွၾကပါသည။္ ဒုအတြင္းဝန္လကေ္အာကတ္ြင္ လကေ္ထာက္ 
အတြင္းဝနရ္ွိၿပီး ပုံမနွ္အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး ေန႔စဥ္လပု္ငန္း အေသးစိတက္ုိ တာဝန္ယရူပါသည္။ ယင္းအရာရိွ မ်ားအားလုံးကုိ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မွ ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ျပီး အခ်ိနမ္ေရြး မခိင္ဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ အပ္ႏံွႏုိငသ္ည’္ (Furnivall 
1960, p.62)။  

၁၉ဝ၈ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဝန္႐ုံး အကဥ္ပေဒအေပၚ အေျခခေံရးသားသည့္ အတြင္းဝနမ္်ား ႐ုံးလက္စြစဲာအုပ္သည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အစိုးရႏွင့္ပတသ္က္သည့္ ကစိၥရပ္မ်ားအတြက္ အားလုံးလုိက္နာရသည့္ ရညည္ႊန္း လကစ္ြဲစာအုပတ္စ္အုပ ္ ျဖစခ္ဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အလပု္ကုိ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းအျဖစ ္လုပက္ုိင္သမူ်ားဟ ုအသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရိွမ်ား အားလုံးႏွင့္ သကဆ္ုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လပုထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။   

၁၉၇၀ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလအထိ အတြင္းဝန္ရာထူးကုိထားရိွခဲ့ျပီး ေနာကဆ္ုံး ေတာ္လနွ္ေရးေကာင္စလီကထ္ကတ္ြင္မွ ဖ်ကသ္မိ္းခဲ့သည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒမီုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အား အသြင္ေျပာင္းရန္ သီးျခား 
ရႈေထာင့္မ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငေံတာ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျျပညသ္လူထူ၏ု 
စားဝတေ္နေရး အေျခခလံုိအပခ္်ကမ္်ားကုိ ႏိုငင္ေံတာ္မ ွ တာဝနယ္ေူဆာင႐္ြကေ္ပးသည့္ စနစ္အတြက္ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းကို 
တင္ျပခဲ့သည္။ ဖာနီေဘာလ္၏ အဆိုအရ၊ ေနာင္ ၁ဝႏွစ္တာကာလအထိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို လ်င္ျမနစ္ြာ တုိးခ်ဲ ႔ခန္႔ထားခဲ့ပါ 
သည္။ ၁၉၆ဝခုႏွစ္တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ၄ဝဝဝခန္႔ႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္မဟုတ္သည့္ ဝန္ထမ္း ၁၇ဝဝဝဝ တုိ႔အား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ 
ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး အစုိးရဝန္ထမ္းအင္အားကို သုံးဆမွ်တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ အစုိးရသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပါ 
ခ်ဲ႕ထြင္လပု္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အသစ္မ်ား၊ ဌာနမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

ဦးႏုသည္ အစုိးရ၏  အသက္ေသြးေၾကာဟု သတ္မွတ္သေဘာထားသည့္ `လြတ္လပ္အမွီခုိကင္း၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ 
ရွိသည့္’ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစထ္ြန္းေစရန္အလို႔ငွာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 
၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ၊ ၁၉၅၅ခုႏွစ္ စစေ္ဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၁၉၆ဝခုႏွစ္တြင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တုိ႔မွ တင္ျပသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ အေျခခပံါသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
အက္ဥပေဒသစ္၊ ရာထူးအဆင့္မ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊  စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္သစ္မ်ားကို အဆိုျပဳတင္ျပခဲျ့ပီး ဝနႀ္ကီးးမ်ားႏွင့္ 
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာ့ဗိမာန္ (The Institute of 
Public Administration) ကုိ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝနႀ္ကီး ဌာနလက္ေအာက္တြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  

အစုိးရက စီးပြားေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ စတင္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္လုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ ေရာင္းဝယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက ျပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြခဲဲ့သည္။ ေရနံလုပင္န္း 
အပါအဝင္ က႑မ်ားစြာတြင္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရးသိပၸံသည္ 
ႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  ဖာနီေဘာလ္၏ အဆို အရ၊ ၁၉၆ဝခုႏွစ္အထိ၊ လူဦးေရ ၁ဝဝဝဝဝ ခန္႔ကုိ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္ 
ခန္႔ထားခဲ့သည္။ 

၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေမြအႏွစ္တစ္ခုကုိ 
ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူႀကီးပုိင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာရွင္မ်ားက ဤေခတ္ကို `ေ႐ႊေခတ္`ဟု 
သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။ အနာဂတ္ကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ဤအခ်ိန္မွ အေရးႀကီးသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာ 
ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ အတြင္းဝန္မ်ား၏ အခန္းက႑မွစတင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္ 
က်င့္သုံးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္၊ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအထိ စုံလင္စြာပါရွိသည္။    

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအခ်ိန္ကပင္ရွိခဲ့သည့္ အကြဲအၿပဲျဖစ္တတ္သည့္သေဘာမ်ား စတင္ေနခဲ့ၿပျီဖစျ္ပီး ေနာင္ ႏွစ္ ၅ဝ ခန္႔အထိ 
အစုိးရမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဒုကၡေပးလ်က္္ရွိေနေသးသည္ကုိ သတိခ်ပ္ၾကရန္လည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစပ္ြား 
ေနျခင္းကလည္း ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ခရီးရွည္ကို စတင္ေစခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလွသည္ 
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ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစျံဖစခ္ဲ့သည္မွာ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊလက္ထက္ ၁၉၉၂ တြင္ အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။   

ျပည္တြင္းစစ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းသည့္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးဝါဒမွ ပုိမုိက်ဥ္းေျမာင္းသည့္ 
ဗမာဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒဆီသို႔ စတင္ေ႐ြ႕လ်ားေစခဲ့ၿပီး၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားအေၾကာင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၁ခုႏွစ ္
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျမႇင့္တင္ေရး အက္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းက  ႏုိင္ငံ့ဝနထ္မ္းမ်ား အပါအဝင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံသားအားလံုး  တန္းတူညီမွ် ကုိယ္စားျပဳမႈမရွိဟု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအမ်ားစုကုိ အေတြး 
ေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။   

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးေရာယွက္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ ဖက္ဆစ္ 
ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ) အတြငး္ အုပ္စုကဲြမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကဳိးပမ္းၾကသည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ပဋိပကၡကုိ ပုိမုိျပင္းထန္ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးေရာယွက္မႈသည္ ပါတီႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ 
အတူတူ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝငး္လက္ထက္တြင္ အျမင့္ဆုံးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါလိမ့္မည္။     

`ႏုိင္ငံ့ဝနထ္မ္းအဖြဲ႔အစည္း၏ လြတ္လပ္အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းမႈအေပၚ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစခဲ့သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ေမြးျမဴေပးခဲ့ၿပီး၊ 
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပါ ထိခုိက္ေစခဲ့ပါသည္`ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကုိယ္တုိင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
အဖြ႕ဲမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ ဝန္ခံခဲ့ပါသည္။ (ျမန္မာ့အစုိးရ ၁၉၆၁၊ စာမ်က္ႏွာ-၄). 

အအပုိငး္ - ၂    ေတာ္လနွေ္ရးေကာငစ္ ီ(၁၉၆၂ - ၁၉၇၄ ) 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္က ပါတီႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ ထပ္တူျဖစ္သည့္ အဆင့္ 
တြင္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အလြန္ကဲြျပားျခားနားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ျခင္း၏ 
ဇာတ္လမ္းအစပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စေီခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒီမုိကေရစီေခတ္မွ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေရးႀကီးသည့္ စ႐ုိက္လကၡဏာအမ်ားအျပား ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္မွာ သိသာထင္ရွား လွပါသည္။ ၁၉၇၂ 
ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိက ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမႈတစ္ခု စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွ ယင္းလကၡဏာ မ်ား 
ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့သည္။   

ယင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္ခဲ့သည့္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့နည္း၊ 
ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ခ်ီတက္မည့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကို တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ဳိးစုံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ထုိးေဖါက္ ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ 
ပါဝင္ပါသည္။  

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ပထမဆုံးလုပ္ငန္းေဆာင္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခ ံ
ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အဓိကပါဝင္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႔တစ္ခုကုိ 
ဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ `ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ခ်ီတက္မည့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္`မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ 
အသစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဟု ေခၚတြင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
အာဏာသိမ္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ အျခားႏိုင္ငေံရး ပါတီမ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 
ေနာက္၁၂ ႏွစ္တာကာလအထိ၊ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ၊ ျမန္မာႏိုငင္ံသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒမရွိဘ ဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ၾကရပါသည္။  

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာစုတုိ႔တြင္ ခန္႔ထားသည့္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္  လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟိုလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ တစ္ခုကုိ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစမ္်ား ခ်မွတ္သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအနက္မွ 
ပထမဆုံးတစ္ခုမွာ ဗဟိုလုံျခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အစီရင္ခံရန္မလိုဘ၊ဲ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒သို႔ တုိက္႐ုိက္သတင္းေပးပုိ႔ေစခဲ့သည္။  `အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ တစ္ခုကုိ ဖန္တီး 
ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး အရပ္ဘက္ အေထြေထြအုပခ္်ဳပ္ေရးမွ ပံ့ပုိးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေကာ္မတီမ်ားက 
အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး၊ အစုိးရဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။   
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ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို သိသာစြာ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ လုံျခဳံေရး 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္၊ ယခုအခါ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွ တုိက္႐ုိက္အခန္းက႑ တစ္ခု 
ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုံးသပ္ေလ့လာသူတစ္ဦးက `အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစမံ်ားကို အလံုးစုံျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္အတူ အစုိးရရာထူးမ်ားကုိ 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို ခြေဲဝေပးျခင္းက ေနဝင္းအစုိးရႏွင့္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ႏုိ္င္ငံေရးစနစ္အေပၚတြင္ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ကို အစုိးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ ထုိးေဖါက္ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။  
(နာကာနိရွ ီ၂ဝ၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၇).4 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ား၏ ျပည္သူပုိင္သိမ္းျခင္းကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္၊ စီးပြားေရးကို 
ႏုိင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရွိေစရန္ အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  (ပုံစံကြက္-၆) အစုိးရသစ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို 
ခ်က္ျခင္းျပည္သူပုိင္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ပို႔ကုန၊္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ လက္လီ/လကၠား က႑တို႔ကုိလည္း ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
၁၉၆ဝခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ခ်ည္ထည္စက္႐ုံမ်ား၊ သစ္စက္မ်ား၊ ဓာတုေဗဒလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ 
စက္႐ုံမ်ားကိုလည္း ျပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္း ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားတြင္ 
အလုပ္လုပ္သူမွာ လုပ္သား အင္အား စုစုေပါင္း၏ ၁ဝ% ရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံပုိင္က႑မွ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄ဝ% ကုိလည္း ရရွိေစခဲ့သည္ဟု ေတလာက 
ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ တုိက္႐ုိက္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းခ်မွတခ္ဲ့ျခင္း၊ အႀကီးစား 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြကို ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ စီမခံန္႔ခြျဲခင္းတို႔ျဖင့္ စီးပြားေရး 
အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ပပုစံကံြက ္- ၆   ႏိုငင္ေံတာ္ပုိင ္စးီပြားေရးလပုင္နး္မ်ားကုိ စမီခံန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ အေတြ႔အႀကဳ ံ

၁၉၄၈ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္၊ လြတလ္ပ္ေရးရၿပီးေနာက ္ အစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စမီံခန္႔ခြဲရန္ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္စနစ္တစ္ခကုုိ လ်င္ျမန္စြာတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဒတုယိကမၻာစစေ္ၾကာင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈ မ်ားျဖစ္ၿပီး 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပန္လညေ္ကာင္းမြန္လာေစရန္ ၿဗိတသိွ်စစတ္ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လကေ္တြ႔လပု္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကုိ တစိတတ္ပိုင္းမွ် ဆကလ္က္ 
လုပေ္ဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည္။ ဘဏ္လပု္ငန္း၊ ဆကသ္ြယ္ေရးမ်ား၊ စီးပြားကနု္သြယ္မႈႏွင့္ စကမ္ႈလပု္ငန္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပုိငဆ္ုိင္မႈသည္ 
ႏုိင္ငံျခားအရင္းအႏီွးကုိ စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈရရွႏိုိင္ေစရန္ တစ္ခတုည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစသ္ည္ဟ ု ျမနမ္ာ့အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ အျမင္လည္း 
ထင္ဟပ္ေနပါသည။္ ဆုိရွယလ္စ္ဝါဒႏွင့္ပတ္သကသ္ည့္ ေျပာဆုိေရးသားမႈကလည္း ယင္းအမ်ဳိးသားေရးဝါဒမီ်ား၏ စတိက္ူးခံစားခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ 
ေဖာ္ျပေနပါသည။္  

စကမ္ႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတကေ္ရး ေကာ္ပိုေရးရွငး္၊ သတၱဳတူးေဖၚေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ႏုိင္ငေံတာ္သစ္လုပ္ငန္းဘုတအ္ဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လယယ္ာ စုိက္ပ်ဳိးေရး 
ထြက္ကနု္ ေရာင္းဝယ္ေရးဘုတအ္ဖြဲ႔၊ အစိုးရ ခ်ညမ္ွ်င္ႏွင့္ အထည္စက႐္ုံဘတု္အဖြဲ႔၊ ျပညတ္ြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဘတု္အဖြဲ႔၊ ျပညေ္ထာင္ 
စုျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားဘုတအ္ဖြဲ႔၊ ျပညေ္ထာင္စုျမန္မာႏိုင္င ံ  ပငလ္ယ္ကူးသေဘၤာလပု္ငန္း ဘုတအ္ဖြဲ႔၊ ရန္ကနုဆ္ိပက္မ္း စမီံခန္႔ခြဲမႈ ဘုတ္အဖြဲ႔၊ 
ျပည္ေထာင္စုျမနမ္ာႏိုင္င ံ အာမခံဘတုအ္ဖြဲ႔၊ ျပညေ္ထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္၊ ႏုိင္ငေံတာ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ႏွင့္ ျပညေ္ထာင္စုျမနမ္ာႏိုင္ငံ ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ တုိ႔သည္ ပို၍အေရးပါေသာ ဘတု္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပုဂၢလကိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ လုပင္န္းမ်ားကုိ ထထိိေရာက္ေရာက ္လပုက္ုိင္ခြင့္ 
ျပဳထားၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ (စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း)မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုိက္နာရနမ္လုိအပ္ဘ၊ဲ အစိုးရဌာနမ်ားထက ္
ပုိၿပီးလြတလ္ပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိၾကပါသည္။  ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လႊတ္ေတာ္မွ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပက္ုိင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ အသုံးျပဳရန ္
လ်ာထားေငြကုိ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ မဲခြဆဲုံးျဖတသ္ည္။ ထုိ႔အျပင ္ ေနာက္ႏွစ္လ်ာထားေငြကုိ အတညမ္ျပဳေသးမီ၊ ႏွစ္စဥ္ တုိးတကမ္ႈ 
အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ လႊတေ္တာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ ႏွစ္ပတလ္ည္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္မွ စစ္ေဆးေပးရပါသည။္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာ 
ေငြစာရင္းႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငပံုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လညသ္ုံးသပ္ပါသည္။  ထုိအခ်ိန္က ဘတု္အဖြဲ႔ဝင္ ဒါ႐ိုကတ္ာမ်ားကုိ သကဆ္ုိင္ရာဝန္ႀကီးက ခန္႔အပ္ၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ 
အျခားအရာရွမိ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည။္  ဘတု္အဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံု ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ကတ္ြင္ ပုမံွန္အားျဖင့္ ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစညး္ 
လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ တာဝနေ္ပးထားၿပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးပညာရွင္မ်ားမရိွသျဖင့္ ၁၉၅ဝ ခႏုွစ္မ်ားအတြင္းက ယင္းပညာ 
ရွင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။   

                                                 
4 နာကာနိရွကီ `အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္သာမက၊ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ပါ မတုိးတက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေတာ့သည့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးစနစတ္စ္ခုျဖစ႐္ုံမွ်မက၊ ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တန္႔ေနသည့္ ႏုိင္ငေံရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစသ္ည…္`ဟုလည္း 
ဆက္လက္အားျဖည့္ ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည။္   
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ဥပမာ သတၳဳတူးေဖာ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘတု္အဖြဲ႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ သံမဏိႏွင့္ သြပ္ သတၳဳတြင္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည။္ ဘတု္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တြင္ 
အနည္းဆုံး ေလးဦးသည ္ စက္႐ု၊ံ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ဘ႑ာေရး၊ စးီပြားေရး သုိ႔မဟတု ္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ ဗဟသုတုမ်ားႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္ 
သူမ်ားျဖစရ္မညဟ္ု ဘတု္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအက္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဘတု္အဖြဲ႔ဝငမ္်ားမွာ သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးသည္ ဘတု္အဖြဲ႔ 
၏ ဥကၠ႒၊ ဘ႑ာေရး၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပသ္မားဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ၏ အတြင္းဝန္ သုံးဦး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၏ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ 
ေကာ္မရငွ္နာ၊ ျပညေ္ထာင္စုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အစိုးရ အရာရိွႀကီးတစ္ဦးသည္ အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ပါသည။္   

ဆုိရွယလ္စ္ေခတတ္ြင္ ကုိယ္ပုိင္လြတလ္ပ္စြာ လုပက္ုိင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စနစ္ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငေံတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 
မိခင္ဝန္ႀကးီဌာနအတြင္းရိွ ဌာနမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငေံတာ္ အစိုးရပိုင္လုပင္န္းမ်ားတြင္ လုပက္ုိင္သည့္ ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈကုိ အဓိကအားျဖင့္ ဖ်က္သမိ္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘတု္အဖြဲ႔ အက္ဥပေဒမ်ားတြင္ ခ်မွတထ္ားသည့္ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စမီံမႈစံႏႈန္းမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရသည။္   

ကုိးကား၊ J.S. Furnivall ၏ The Governance of Modern Burma 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္သူလူထုဘဝ၏ ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အစုိးရ၏ပါဝင္မႈကုိ အလြန္အမင္းခ ဲ်႕ထြင္ ေနရာယူခဲ့သည္။ 
အစုိးရသည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသုိလ္မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသုိလ္ေကာင္စီမ်ားကို ၁၉၆၂ခႏွုစ္တြင္ 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား တျဖည္းျဖည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစတစျဖင့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာ 
မ်ားစြာကို ျပည္သူပုိင္ သိမ္းျခင္း၊ တုိက္ပိတ္ျခင္းမ်ား လုပ္လာခဲ့ပါသည္။ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း (ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔အစည္း) ကုိလည္း 
ႏုိင္ငံေတာ္မွထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဗုဒၶသာသနာ့ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကုိ ၁၉၆၅ ခႏွုစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။   

အအပုိငး္ - ၃   ျမနမ္ာဆ့ုိရယွလ္စစ္နစ ္စမီကံနိး္ႏွစမ္်ား (၁၉၇၄ - ၁၉၈၈)   

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ စီမံကိန္းကာလကို `ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ’ တစ္ခုအျဖစ္ ေၾကညာၿပီး၊ အရပသ္ားအစုိးရ ျပန္လည္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
`ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ`ပုစံံယူခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပါတီကို တထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ အတူေပါင္းစပခ္ဲ့မႈသည္ ထူးျခားမွတ္သားဖြယ္ 
လကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ အစုိးရသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
အရပ္ဘက္နယ္ပယ္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑သည္ လူ႔အဖြ႔အဲစည္းႏွင့္ တထပ္တည္း 
နီးပါးျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခဥံပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို  
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပေ္နရာမ်ားတြင္ အစားထိုးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာွက္ေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ဥကၠ႒ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔မ်ားကို ခန္႔ထားသည္။ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသည္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေတာ္ပါတီ 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပါတီေကာ္မတီမ်ားသည္ တစတစျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္ မပုိခဲ့လွ်င္ပင္၊ မေလ်ာ့သည္အထိ 
အေရးပါလာခဲ့ပါသည္။  

လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမြရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပုံစနစက္ုိ အၿပီးအပုိင္ ဖ်က္သိမ္း 
ခဲ့သည္ကို ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းၾကားစာအမွတ္ ၉၇၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ စစ္ႀကိဳေခတ္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္ေရးရျပီးကာလ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည့္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အတြင္းဝန္ရာထူးစနစ္ကုိ တရားဝင္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုသည့္ဆႏၵကုိ 
ေၾကညာလ်က္္ အစုိးရသည္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
စံႏႈန္းမ်ားကို စနစ္တက်ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတြင္းဝန္လက္စြစဲာအုပ္ကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။   

မဆလပါတီကို ‘လူထုပါတီ’ အျဖစ္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲလ်က္္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားႏွင့္အျပိဳင္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံ အသစ္ကုိ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အလုပ္သမားေကာင္စီမ်ားႏွင့္ လယ္သမားေကာင္စီမ်ားကို ေက်း႐ြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္အဆင့္အထိ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ဝနထ္မ္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ျပည္သူ႔ေရးရာမဝူါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းသည္  မဆလ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီကဲ့သုိ႔ေသာ ပါတီအစိတ္အပုိင္းမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားသာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
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ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒသစ္က ျပည္ေထာင္စေုအာက္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္ ခုနစ္ခႏွုင့္ တုိင္းခုနစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္း 
ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုစံံတြင္ ခြျဲခားထားျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားကို ယခင္ကေပးအပ္ခဲ့သည့္ 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အသင့္အတင့္ ရရွိခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္တြင္ အစုိးရ၊ 
ဥပေဒျပဳေကာင္စီ၊ အတြင္းဝန္မ်ားမရွိေတာ့ေခ်။  ယင္းေနရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္သူ႔ေကာင္စအီက္ဥပေဒျဖင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စမီ်ားအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ဖြ႕ဲစည္း 
ခဲ့ျပီး ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို စီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားအနက္   ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ဟု 
မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။  (ပုံစံကြက္ - ၇ တြင္ၾကည့္ရန္) 

ပပုစံကံြက္ - ၇  ဗဟုိဥးီစးီခ်ဳပက္ုိငမ္ႈေလ်ာခ့်သည့္ ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ အေတြ႕အႀကဳ ံ

ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈျမင့္မားလသွည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ ကုိလုိနီေခတ္မွ ဒီမုိကေရစ၊ီ ဆုိရယွလ္စ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရေခတ္ မ်ား 
တစ္ေလွ်ာကလ္ုံးရိွ ျပညသ္ူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ထူးထူးျခားျခား စြဲၿမဲေနသည့္ စ႐ိုကလ္ကၡဏာ ပုံစတံစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည။္ ကုိလုိနီေခတလ္ြန္ 
ကာလတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပုံမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ သမၼတဦးသိနး္စိနတ္ုိ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပံုမ်ားကုိ ႏႈိင္းယဥွ္ 
တင္ျပရန္မာွ စတိ္ဝင္စားစရာေကာင္းလပွါသည္။   

၁၉၅၁ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက၊္ ဥးီႏုအစုိးရသစ္သည္ ျပညေ္တာ္သာ ညီလာခံကုိက်င္းပၿပီး အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့သည့္ ကစိၥရပ္မ်ား 
အနက ္အုပခ္်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဒီမုိကေရစီ စနစက္်င့္သုံးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။  အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးဆုိင္ရာ လပု္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ထပ္မံခြေဲဝေပးရန္ ဦးႏုအစိုးရသည္ ၿမိဳ႕နယ္အရာရိွ ႀကီးမွဴးသည့္ ၿမိ႕နယ္သာယာေရးေကာ္မတ ီ တစ္ခကုုိ 
ၿမိဳ ႔နယတ္ုိင္းတြင္ ဖြဲ႔စညေ္ပးခဲ့ပါသည။္  ေကာ္မတီဝငမ္်ားတြင္ ရဝဲနထ္မ္း၊ လမ္းႏွင့္တံတား လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေျမယာမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလယွမ္်ားႏွင့္ ဖဆပလခန္႔အပ္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ လထူုအတြင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္ေလးဦး တုိ႔ပါဝင ္
ပါသည္။   

ခ႐ိုငႏွ္င့္ တုိင္းအစီအစဥမ္်ား ေရးဆြျဲပငဆ္င္ရာတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ျပညေ္တာ္သာေကာ္မတီအား ေငြစာရင္း လ်ာထားခ်ကႏွ္င့္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥက္ုိ တင္သြင္းရန ္ ဖတိ္ေခၚသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတဂ္်ကတ္ြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အတြက ္အစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပရပါသည။္၊ 
လႊတ္ေတာ္မွ ေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္ကုိ သေဘာတလူက္ခံခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ တုိင္းေကာ္မတီမ်ားအား လြတလ္ပ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ခ်ေပးၿပီး၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထပ္မညံႇိႏႈိင္းစရာမလိုဘ ဲၿမိဳ႕နယသ္ာယာေရး ေကာ္မတမီ်ားသုိ႔ ရန္ပံုေငြမ်ား ထပ္မေံပးအပ္ပါသည။္  

တုိင္းသာယာေရးေကာ္မတီက လပု္ငန္းမ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး အသုံးစရတိ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခရံပါသည။္ ဗဟုိအစိုးရမွ 
ဌာနအၾကီးအကမဲ်ားက လုပင္န္းတုိးတက္မႈႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး ၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည။္ ၿမိဳ႕နယ ္
ျပည္ေတာ္သာေကာ္မတီမ်ားက စမီံခ်ကမ္်ားအတြက္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ လုပအ္ားတုိ႔ကုိ ေပးမညဟ္ု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည။္ 

ေတာ္လနွ္ေရးေကာင္စီလကထ္ကတ္ြင္၊ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေနာက္ျပန္လညွ့္ခဲ့ပါသည။္ ေတာ္လနွ္ေရးေကာင္စီအတြက္ အဓိက အေရးႀကီး 
သည့္ကိစၥမွာ ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးပင္ျဖစသ္ည္။ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတမီ်ားကုိ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပက္ြက္၊ ေက်း႐ြာ 
အုပ္စုအသီးသီးတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတမီ်ားကုိ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ဗဟုိဦးစီး ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ အားျဖည့္ရန္အတြက ္အဓိကထားခဲ့သည။္   

ျပညသ္ူ႔ေကာင္စီေခတတ္ြင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတမီ်ားကုိ ျပည္သူ႔ေကာင္စီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဖဲြဲ႔စည္းခဲ့သည။္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ 
မ်ားအား ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ဆက္လကထ္ားရိွေသာ္လည္း ျပညသ္ူ႔ေကာင္စီ အကဥ္ပေဒက အလပုသ္မားေကာင္စမီ်ားႏွင့္ လယသ္မား 
ေကာင္စမီ်ားကုိလည္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဤအခ်ကက္ ေအာကေ္ျခမွ ျပညသ္လူူထပုါဝငမ္ႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခအုထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ ပါသည။္  

၁၉၈၈ခုႏွစတ္ြင္ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္၊ ျပညသ္ူ႔ေကာင္စီမ်ားကုိ ဖ်ကသ္မိ္းၿပီး ပထမပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမဝ္ပ္ပိျပားမႈ 
တည္ေဆာက္ေရး အဖဲြ႔မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာကပ္ုိင္းတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း 
အစားထုိးဖြဲ႔ခဲ့သည။္ ဤဖြ႕ဲစည္းပံုအသစ္မ်ားက ေတာ္လွနေ္ရးေကာင္စပီံုစံသုိ႔ တပတ္ျပန္လညေ္စခဲ့ပါသည။္ လထူုပါဝင္မႈကုိ ပတိ္ပငတ္ားဆီးခဲ့သည။္ 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ေကာင္စမီ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ရဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အရာရိွမ်ားက အဖြဲ႔ဝငမ္်ားျဖစလ္ာခဲ့သည။္   

ကုိးကား၊ J.S. Furnivall ၏ The Governance of Modern Burma ႏွင့္ R.H Taylor ၏ The State in Myanmar 

 

ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းပုံႏွင့္ တထပ္တည္း ေရာစပ္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ 
စီးပြားေရးဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုံစံကုိ ေက်ာခုိင္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ကြာျခားခ်က္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ မိခင္ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းရွိ ဌာနတစ္ခုအသြင္ပင္ ႐ုိးရွင္းစြာ လုပက္ုိင္ေနၾကရေတာ့သည္။   
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မဆလပါတီေခတ္၏ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ ယေန႔အထိ ဆက္လက္ရွိေနဆပဲငျ္ဖစ္သည္။ ဤကာလမွ အေရးပါသည့္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
မ်ားစြာမွာ ယခုအထိ က်န္ရွိေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ အားလံုးအနက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ေနာက္အႏွစ္ ၄ဝ ကာလတြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ေရာယွက္ေနျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငေံတာ္အစုိးရ ေရာေထြး 
ေနျခင္းဟု မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာအေျခခမံ်ားသည္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပငပ္အေရးေပၚ 
အေျခအေနေအာက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္သြားခဲ့ၿပီး၊ အထက္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္  အစားထိုးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ 
အစုိးရေခတ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ အထိကို ေလ့လာၾကမည္ ျဖစပ္ါသည္။ 

အအပုိငး္ - ၄    တပမ္ေတာ္အစုိးရ (၁၉၈၈ - ၂ဝ၁၁) 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အာဏာယူခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင ္
ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးဆက္တစ္ခုကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈မ ွ ၂၀၁၁ခႏွုစ္ ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
ထူးျခားထင္ရွားမႈမွာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအျဖစ္ အစားထုိးဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈ အတ္ိုငး္အတာပင္ ျဖစ္သည္။  
အရပ္သားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို အတန္အသင့္ အားေကာင္းသည့္ တပ္မေတာ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ၿပီး 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအသံုးစရိတ္ စစုုေပါင္း၏ ၄ဝ% အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ ျမန္မာစီးပြားေရးကို 
ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းက ႏုိ္င္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကိုလည္း 
စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္၏ 
အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ထားရိွေပးႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခုကုိ 
တပ္မေတာ္အစုိးရက ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ကာ 
တပ္မေတာ္၏အထတဲြင္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ အျမင္သေဘာထားမွာ၊ မဆလ 
ပါတီအစုိးရအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးမွ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့ရသည္။ 
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ က်ရႈံးခဲ့ၿပီျဖစၿ္ပီး၊ တပ္မေတာ္ကသာလွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ယင္းရႈေထာင့္ျဖင့္ ၾကည့္မွသာလွ်င္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါသည္။     

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္၊ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခဥံပေဒကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ယူခဲ့သည္။ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္၂ဝ အတြင္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးက စုိးမုိးခဲ့ပါသည္။ အႀကီးတန္းစစ္အရာရွိ ၁၉ ဦးပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပပ္ိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ (နဝတ) က အမိန္႔၊ 
ေၾကျငာခ်က္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျခဳံ၍ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္၊ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘ၊ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ လကၡဏာအေပၚတြင္ အက်ဳိးဆက္တစ္ခု သိသာစြာျဖစ္ေစခဲ့ျပီး ယေန႔ထက္တိုင္လည္း ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ကုိလိုနီေခတ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ဳိးကို ျပန္လည္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံအတြငး္ရွိ ဗဟိုမွ ေက်း႐ြာအသီးသီးကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပျိပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕ကို 
ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခ႐ုိင ္ ၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ အဆင့္ဆင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္ ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ 
သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၊ ေနာင္တြင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေကာင္စီမ်ားကို ပံ့ပုိးရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးတြဲထားရိွခဲ့ပါသည္။   

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြ႕ဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ 
ပါဝင္မႈကုိ တရားဝင္ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း၊ အစုိးရဝနထ္မ္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားအၿပီးတြင္၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပေစသည့္ ပုံစံမ်ားကုိ 
ျဖည့္စြက္ေစခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သည္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး၊ ဆန္႔က်င္သူမ်ားဟု ထင္ျမင္ရသူမ်ားအား 
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစမ္ ွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ရသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
ေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းမ်ားတြင္ သေဘာတရားေရးရာမ်ား ပုိမုိ ထည့္သြင္းလာခဲ့ပါသည္။   
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ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ထပ္မံထုိးေဖါက္ရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ထမ္းအဖြ႕ဲ၏ အဆင့္ျမင့္ေနရာ အဆင့္ဆင့္သုိ႔ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိအေျမာက္အျမားအား အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားစုတြင ္
ယခင္တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူး၏ ၅ဝ%ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးအားလံုးနီးပါးကို ရရွိထားၾကပါသည္။5 အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ရွိျခင္းက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔တြင္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ အေရးပါသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစၿ္ပီး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၏ 
တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးအဆင့္သည္ အရပ္ဘက္တြင္ ရရွိသည့္ ေနရာထက္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း ျမင္ၾကေလသည္။ 
`ဆရာသမား ၏ တန္ခုိးဩဇာအရွိနအ္ဝါ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ရာထူးရရွိလာမႈမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူး 
တုိးျမႇင့္ျခင္းစနစ္အတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားတစ္ခုဟုလည္း လူအမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။   

ယခင္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဝငေ္ရာက္လာျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ျဖင့္၊ ႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးပါမႈမွာ အတန္အသင့္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္အတြင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈမွ ရရွိေငြမွာ ၂ဝ% မွ ၇%အထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ လမ္းညႊန္ မႈျဖင့္ 
လုပ္ကုိင္သည့္ စီးပြားေရးမွ ပုဂၢလကိစီးပြားေရးစနစ္သုိ႔ အသြင္ကးူေျပာင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပုိမုိ ဆန္းျပား႐ႈပေ္ထြး သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာၿပီး၊ ထုိသို႔ခ်မွတ္ႏုိင္ရနအ္တြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္္ ရွိပါသည္။ 
ယင္းအခ်က္ကို အခြန္ေၾကာင့္ရရွသိည့္ ဘ႑ာေငြမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃% သုိ႔မဟုတ္ ၄% အထိသာရွိသည့္၊ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံသည့္ 
နယ္ပယ္ထက္ ပုိမုိသိသာထင္ရွားသည့္ ေနရာမရွိေတာ့ေခ်။ 

ႏွစ္ ၂ဝ မွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ေနာက္ဆံုး ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ ျပငဆ္င္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမ ွ
တဆင့္ တပ္မေတာ္သည္ `လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္`တစ္ခကုုိ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳး 
ပမ္းခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္အရ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅%တြင္ရွိျပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ 
ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ရယူထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ေၾကညာ 
ခဲ့သည့္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမပုံ၏ အဓိကအဆင့္ျဖစ္၍  ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစုိးရလက္သုိ႔ 
တပ္မေတာ္မွ အာဏာ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးပါပါသည္။

                                                 
5  ၂၀၁၄ခႏွုစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရနက္နု္ၿမိဳ ႔ႏွင့္ ေနျပညေ္တာ္တုိ႔တြင္ ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိ အစိုးရအရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်ကမ္်ားမွ 
အေျခခသံည္။ 
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အအခနး္ - ၂   ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ ျပညသ္ူ႔ေရးရာ က႑ (အပုခ္်ဳပေ္ရးက႑) 

 ဤအခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ `ျပည္သူ႔ေရးရာက႑`ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ကို ရွင္းလင္း 
တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ခႏွုစ္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေဖၚျပၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ပါမည္။ ဤအခန္း၏ က်န္သည့္အပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို စီမံခန္႔ခြသဲည့္ အပုိင္း 
သုံးပုိင္းျဖစ္ေသာ မဝူါဒလုပ္ငန္းစဥက္ုိ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမး္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားကို 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

ျမနမ္ာႏိုငင္႐ံွ ိျပညသူ္႔ေရးရာက႑ အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိုခ်က ္အက်ဥး္ခ်ဳပ ္

ျမန္မာႏိုင္င႐ံွိ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား) တြင္ ျပညေ္ထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ ျပညေ္ထာင္စ ု
နယေ္ျမမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငေံတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၅ဝ% ႏွင့္ အထကပ္ုိင္ဆုိင္သည့္ ပုိငဆ္ုိင္မႈမ်ား၊လပု္ငန္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။  

အပုိငး္ - ၁   ျမနမ္ာႏ္ိုငင္ရံွ ိျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑၏ ဖြဲ႔စညး္ပု ံ

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခဥံပေဒတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစုိးရစနစ္ကုိ ေဖၚျပေရးသားထားပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ 
ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စျုမနမ္ာႏိုင္ငေံတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ 
၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဟူ၍ သုံးခု ရွိခဲ့ပါသည္။     

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခြေဲဝသံုးစြကဲ်င့္သုံးပုံကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထား 
ပါသည္။    
 ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ ျပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ 
 အုပခ္်ဳပေ္ရးအာဏာ၊ အစုိးရ၏ အႀကီးအကရဲာထူးကို သမၼတအားေပးအပ္ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတြင္ သမၼတ၊ 

ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။     
 တရားစရီငေ္ရးအာဏာ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရား႐ုံးမ်ားကို ေပးအပ္ထားပါသည္။ 

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက ဖယ္ဒရယ္စနစ္တစ္ခကုုိ ခ်မွတ္ထားသည္။ အာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ခုအၾကား ခြေဲဝထားၿပီး တရားစရီင္ေရးႏငွ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာခြေဲဝမႈကုိ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔ျဖင့္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဖြ႕ဲစည္းပုံကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္။   

ပု ံ- ၁   ႏိုငင္ေံတာ္အစုိးရ၏ အုပခ္်ဳပေ္ရးဆုိငရ္ာ ဖြဲ႔စညး္ပုစံနစ ္  

ကုိးကား၊  ခ်စ္ေစာႏွင့္ အာႏိုး (၂ဝ၁၄) - စာေရးသမူ်ားမွ ခ႐ုိင္အေရအတြက္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြကသ္ည္။ (၂၀၁၅) 

ေနျပည္ေတာ္ 

တုိငး္ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ၁၄ ေနျပည္ေတာ္(ျပည္ေထာငစ္ ုနယ္နမိတ္ိ) (၁) 

ကုိယ္ပိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင့္ရတုိငး္ (၁)  
ကုိယ္ပိငုအု္ပခ္်ဳပခ္ြင့္ရေဒသမ်ား(၅) 

 

ခရရိငုမ္်ား (၇၂) 

ၿမိဳ ႕နယယ္မ်ား (၃၂၂) 

ရပက္ြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပစ္မု်ား 
((၁၆၄၅၅) 

ခရရိငုမ္်ား (၂)) 

ၿမိဳ ႕နယ္မ်ား (၈) 

ရပက္ြကႏွ္င့္ 
ေေက်းရြာအုပစ္မု်ား(၂၄၁) 
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၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဖြ႕ဲစည္းပုံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု ပါရွိပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်ခ႐ုိင္ ၄ ခု သုိ႔မဟုတ္ ၅ ခုခန္႔ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္မူ စုစေုပါင္း ခ႐ုိင္ ၇၄ ခုရွပိါသည္။ 
ခ႐ုိင္မ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်ၿမိဳ႕နယ္၄ခု သုိ႔မဟုတ္ ၅ ခု ပါရွိၿပီး စုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ ရွိပါသည္။ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ ရပ္ကြက္ 
မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အသီးသီး ပါရွိပါသည္။   

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၏ ျပင္ပရွိ မမိိတုိ႔၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ဤအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆုိင္ရာ ဖြ႕ဲစည္းပုံအတုိင္း ဖြ႕ဲစည္းထားပါသည္။ ဥပမာ - ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္ ႐ုံးမ်ားထားရိွပါသည္။   

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္ေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခရံသည့္ ေဒသႏၱရ အစုိးရမ်ား မရွိေခ်။ အစုိးရ၏ 
တတိယအဆင့္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္သာ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေျခ အရွိဆုံးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ 
တြင္သာ သြယ္ဝုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ရနက္ုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ပုိေရးရငွ္းမ်ားက စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေပးေနၿပီး၊ 
မၾကာေသးမီက စတင္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းကမဟုတ္ဘ ဲ အိမ္ေထာင္စအုလိုက္ မဲေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို 
စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာမူ ယခုအခ်ိန္ထ ိ ျပည္ေထာင္စႏွုင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခံယူနစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။   

ယခင္ကာလမ်ားႏွင့္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပုကံုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ အတြက္၊ အခ်ပ္ပုိ - ၁ ပါ ဇယားမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈပါ။  

ျပညေ္ထာငစ္ ုအစုိးရ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တုိ႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦး၊ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး ၆ ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး 
၃ဝ ဦး၊ ေရွ ႔ေနခ်ဳပႏွ္င့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြ႕ဲဥကၠ႒တို႔က ဦးေဆာင္ေနပါသည္။   

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒမ္ 
၉၆တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားပါသည္။ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား (၁) ဥပေဒျပဳဆိုင္ရာ စာရင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရး၊ က်နး္မာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးတုိ႔ပါ ပါဝင္ပါသည္။ ႏႈိင္းစာမည္ဆိုပါက၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ 
စာရင္းတြင္ အကန္႔အသတ္ပုိရွိပါသည္။   

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။   

၁။ သမၼတ႐ံုး  

၂။ ျပည္ေထာင္စု ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္႐ုံး 

၃။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြ႕ဲ 

၄။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

၅။ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန 

၆။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၇။ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန 

၈။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၉။ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၁ဝ။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၁၁။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၁၂။ သိပၸံႏငွ့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန 
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၁၃။ သာသနာေရးဝန္ႀကီး 

၁၄။ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန 

၁၅။ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန 

၁၆။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၁၇။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန 

၁၈။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန 

၁၉။ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန 

၂ဝ။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၁။ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၂။ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၃။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၄။ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၅။ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၆။ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၇၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၈၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၂၉၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၃၀၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန 

၃၁၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၃၂၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

၃၃၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန 

အစုိးရ၏ အႀကီးအကျဲဖစ္ေသာ သမၼတသည္ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ယူရသူ ျဖစ္ပါ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုသည္ သမၼတအစား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အစီရင္ခံပါသည္။ ယင္းဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝနႀ္ကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝနႀ္ကီးဌာနတို႔ျဖစ္ပါသည္။    

ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို ဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ၍ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားအား ခန္႔ထားတတ္သည့္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ဦးထက္ပုိသည့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကဦးေဆာင္ပါသည္။  

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားရိွၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက 
ဦးေဆာင္ပါသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သုိ႔ ႀကီးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ဳိးတြင္မူ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ 
ဦးစးီဌာနမ်ားရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ဌာနမ်ား၊ ဌာနခြမဲ်ားႏွင့္ ဌာနစိတ္မ်ား အျဖစ္ထပ္မံခြျဲခားထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပုံမွန္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည့္ကိစၥမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဘ႑ာေရး၊ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စသျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ၾကပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ အစုိးရမ်ားအမ်ားစု က်င့္သုံးေလ့ရွိသည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ဳိးပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ဖြ႕ဲစည္းပုံရွိၿပီး အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ခုိင္မာ 
ေသာေက်ာ႐ုိးအျဖစ္ျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္က႑တြင္ ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ ယင္း၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႐ုံးမ်ားရိွပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုဝနႀ္ကီးဌာန အေရအတြက္ မ်ားျပားေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး ဆက္လက္ရွိေနဆ ဲကိစၥတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း ၃ဝ ခု ရွိျပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပ်မ္းမွ်ထားရွိသည့္ အေရအတြက္မွာ 
၁၆ ခုမွ်သာရိွသျဖင့္ ႏွစ္ဆနီးပါး ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပႆနာတစ္ခအုေနျဖင့္ ျမင္ရနမ္လိုေသာ္လည္း ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
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တုိးတက္ေစရန္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမထပ္ေနေစရနႏွ္င့္ အကုန္အက်မ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိကုိ 
ၾကည္႔႐ႈရန္ ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ မၾကာခဏ သုံးသပ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။  

ျျပညန္ယႏွ္င့္ တုိငး္ေဒသႀကးီ အစုိးရမ်ား  

ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အသံုးအႏႈန္းကြဲျပား 
ေနမႈမွာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဗမာအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ကြဲျပားေစရန္ 
ခြျဲခားထားျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ၇ခႏွုင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ခုတုိ႔မွာ -   

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိ္င္းေဒသႀကီးအသီးသီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားကို ခန္႔ထားၿပီး အေရးပါသည့္ ရာထူးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သမၼတႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလွ်က္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစုိးရ အဖြ႕ဲဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ 
လ်ာထားၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးအတြက္ တာဝန္ခြေဲဝ ခ်ထားေပးပါ 
သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိ္င္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ဝန္ႀကီး ၁ဝ ဦးရွိၿပီး၊ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တာဝန္ခံရပါသည္။   

ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အေရးပါဆံုးမွာ -   

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒ ျပ႒ာနး္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 
ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၈၈ ႏွင့္ ဤလုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
(ဘတ္ဂ်က္) ေဒသဆိုင္ရာလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ကုိ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ဇယား (၂) 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအား အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၂၅၄ႏွင့္ ေျမခြန္၊ 
ယစ္မ်ဳိးခြန္၊ ဘီးခြန္ႏွင့္ ဆားခြန္မ်ားမွရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ဇယား (၅) 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအား ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ အာဏာ ေပးထားေသာ ပုဒ္မ ၂၅၇ - 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား မက်င့္သုံးရေသးသည့္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ 

သုိ႔ရာတြင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌  ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံ့ ဝနထ္မ္း 
အဖြဲ႔မ်ား မရွိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ 
အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိ္င္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင ္
႐ုံးရွိသည့္ အျခားျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံဥာဏ္မ်ား အဓိကေပးရန္ျဖစသ္ည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝနႀ္ကီးသည္ စုိက္ပ်ဳိး 
ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ျပည္ေထာင္စုဝနႀ္ကီးဌာန၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးၿပီး 
ေနာက္ဆံုး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမူ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီး 
ဌာနမွ ခ်မွတ္ပါသည္။  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ႐ုံးႏွင့္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳမႈ႐ုံး ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ 
ပံ့ပုိးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွ ိ

အစုိးရ႐ုံး ဟုေခၚၾကသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား ဖြ႕ဲစည္းမႈသည္ ၁၉၆၂ခုႏွစမ္ွ ၂ဝဝ၈ခႏွုစ္အတြင္း အဓိက အေျပာင္းအလတဲစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ 
ေက်းရြာအဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားၿပီး ႏိုင္ငံကုိ ဗဟိုအစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္မ ွ စတင္ၿပီး၊ 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို ခြေဲဝေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ျပည္နယ္မ်ား  တိုငး္ေဒသႀကီးမ်ား  

၁. ကခ်င္ျပည္နယ ္ ၈. စစက္ုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 

၂. ကယားျပည္နယ ္ ၉. တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 

၃. ကရင္ျပည္နယ ္ ၁၀. ပခူဲးတုိင္းေဒသႀကီး 

၄. ခ်င္းျပည္နယ ္ ၁၁. မေကြးတုိ္င္းေဒသႀကီး 

၅. မြန္ျပည္နယ ္ ၁၂. မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး 

၆. ရခုိင္ျပညန္ယ ္ ၁၃. ရန္ကနုတ္ုိ္င္းေဒသႀကီး 

၇. ရွမ္းျပည္နယ ္ ၁၄. ဧရာဝတတီိ္ုင္းေဒသႀကီး  

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အအစုိးရမ်ား ပုမံနွဖ္ြဲ႔စည္းပံု -  
 
၁။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
၂။ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး 
၃။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး 
၄။ စီမကံိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး 
၅။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ႀကီး 
၆။ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီး 
၇။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး 
၈။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စကမ္ႈဝန္ႀကီး 
၉။ လူမႈေရး ဝန္ႀကီး 
၁၀။ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး 
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အထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္အတိုင္းႏွင့္ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုငင္ံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြ႕ဲအစည္း၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ 
လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြ႕ဲတို႔မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ ္
သုေတသနေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါရွိထားသည့္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အၾကား 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈအတြက္ စီစဥ္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနဆျဲဖစ္ၿပီး၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလေဲနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေမးခြန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား မည္သို႔ေသာနည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေကာင္းဆံုးခြေဲဝၾကမည္ဆုိသည့္ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 
အခ်ဳိ႕ကို ခြေဲဝေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားရွိျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပထမေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ 
၏ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခခဥံပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီသည္ ဖြ႕ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြေဲဝမႈကုိ ျပနလ္ည္သုံးသပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စလုႊတ္ေတာ္သည္ တျဖည္း 
ျဖည္း အေျခခပံညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ခြေဲဝေပးရန္အတြက္ လက္ခံအတည္ျပဳသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ 
လာႏိုင္ပါသည္။  

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံရရွိႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာမွာ 
အလြန္နည္းလွပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုိမုိတာဝန္ယ ူ
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရနမ္ွာ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ထံမွ လက္ရွိရရွိေနသည္ႏွင့္ ေကာက္ခံခြင့္ေပးထားသည့္ 
အခြန္အခ အခ်ဳိ ႔တုိ႔ထက္ ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ပုိ၍လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ျပည္ေထာင္စ ုအစုိးရသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရသို႔ ဘ႑ာေငြခ်ထားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု  စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ 
မွာ  ဟုိတစ္စ၊ သည္တစ္စႏွင့္ အစီအစဥ္တက် မရွိလွေခ်။  အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းႏွင့္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္ 
အဖြ႕ဲအစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြ႕ဲတို႔မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ျမန္မာႏိုငင္ံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုေတသနေလ့လာခ်က္အရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလံုး ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။   

ႏႏိုငင္ေံတာ္ပုိင ္စးီပြားေရးလပုင္နး္မ်ား   

ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ အလြန္အေရးပါသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄၄ခရုွိၿပီး သစ္လုပ္ငနး္မွ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ 
အလိပ္က႑မ်ားအထိ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြ႕ဲ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၇% မွ်၊ 
အစုိးရ၏ အခြန္ဘ႑ာ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံမွ်ရရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ -  ျမန္မာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး 
လပု္ငန္းတြင္ ဝန္ထမ္း ၂ဝဝဝဝ (ႏွစေ္သာင္း) ခန္႔ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိ္င္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံေအာက္တြင္ အျပည့္အဝ 
ထည့္သြင္းထားရွိၿပီးျဖစပ္ါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမနမ္ာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာန၏ ဦးစီးဌာနအျဖစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။  ဝန္ၾကီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔သည္ 
သစ္လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး ဝန္ၾကီးဌာနတစ္ခလုုံး လည္ပတ္ရန္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးကဲ့သုိ႔ေသာ လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွပိါသည္။  

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအက္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း  သက္ဆိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
တန္းတူလစာႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားရရွိၿပီး လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လုိက္နာၾကရသည္။ ယင္းအခ်က္ သည္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးၾကသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးက႑မ်ား၊ ရဲဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ 
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အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားအား ခြျဲခားထားတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ ကြာျခားေန 
ပါသည္။ ထုိသို႔ ခြျဲခားရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာဏာရလာသည့္ အစုိးရတစ္ခု၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ မဟုတ္ၾကဘဲ၊ 
အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေလးစားတန္ဖုိးထား ထိန္းသိမ္းၾကမည့္သူမ်ားဟု ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒထက္ 
အျခားဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပုိမုိသက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ဳိးႏွင့္ ပုိမုိသက္ဆုိင္ပါသည္။   

အင္အားႀကီးသည့္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လပု္ကုိင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိပါ 
သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ မသတ္မတွ္ထားေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္ပုိင္ ျမနမ္ာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီ 
ကာလအထိ၊ ယင္းတပ္မေတာ္ပုိင ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ အထူးအခြင့္အေရးကို ရရွိၿပီး အခြန္အခ 
မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရပါသည္။ ယင္းအခ်က္က ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ယင္းတို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖက္စပ္လုပ ္
ကုငိ္ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထက္ ပုိၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစခဲ့ပါသည္။   

ျမနမ္ာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လုပ္ငန္းသည္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လႊစက္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ 
စက္ရုံ၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာတင္သြင္းမႈမ်ား၊ စူပါမားကက္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံမဏိႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားစသျဖင့္ 
က႑မ်ားစြာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရိွေနပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းက သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ 
ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ယင္း ဦးပုိင္ကုမၸဏမီ်ားသည္ တပ္မေတာ္အား 
ေငြေၾကးပံပ့ုိးေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တာဝန္ခံျခင္း မရွိသက့ဲသို႔၊ ျပည္ေထာင္စု 
ဘ႑ာေငြ ရသံုးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) တြင္လည္း ထည့္သြင္းေဖၚျပျခင္းမရွေိခ်။   

ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုး မည္သို႔စီမံခန္႔ခြမဲည္နည္း ဆုိသည့္အခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစပ္ါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ 
တြင္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေတြ႔အႀကဳံသည္ အျခားက႑မ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာ နမူနာေကာင္း 
တစ္ခုႏွင့္ ေရွ႕ေျပးအစဥ္အလာတစ္ခုပင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈက အျပိဳင္အဆိုင္ 
ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးခ့ဲ 
ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေကာ္ပုိေရး႐ွင္းမ်ားတြင္ က်င့္သုံးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ (corporate governance) ကုိ ျပဳျပငေ္ျပာင္း 
လရဲန္ လုိအပ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ဖြ႕ဲစည္းျခင္းသည္ 
ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အေရးႀကီးျပီး စိန္ေခၚမႈ ရွိသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။   

အအပုိငး္ - ၂   မဝူါဒလပုင္နး္စဥက္ုိ စမီခံန္႔ခြျဲခငး္   

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္ အပုိင္းသံုးပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၏ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုိင္း သုံးခု 
ျဖစ္ေသာ မူဝါဒလုပင္န္းစဥ္ စီမခံန္႔ခြမဲႈ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြမဲႈတုိ႔အား 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။   

အစုိးရ၏ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ မမိိတုိ႔လိုလားသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ကုိင္မည္ ဆုိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း ပင္ျဖစ ္
သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငေံရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပါဝင္ေနေလ့ရွိပါသည္။ အစုိးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပုံတြင္ ပုံမွန္ 
အားျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပငျ္ဖစ္သည္။   

၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ႏုိ္င္ငကံုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရႏွင့္ ၁၉၈၈ မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ 
အစုိးရႏွစ္ခုစလံုး၏ အေမြအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား လုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္ အတန္ပင္ကြာျခားပါသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မဝူါဒမ်ားကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတစ္စုက ခ်မွတ္ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ 
သုံးသပ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရဘ ဲ အဓိကအားျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚၾကရပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔အေျခအေနတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ မူဝါဒေရးရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မွာ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပ်က္စီးက်ဆင္းခဲ့ပါသည္။   
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သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္းစတင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္သူ႔ေရးရာ မဝူါဒကိုခ်မွတ္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားဆံုးမွာ 
ရာထူးအျမင့္ဆုံးအဆင့္၊ အဓိကအားျဖင့္ သမၼတႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ားက ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အၾကံျပဳျခင္း၊ ပ့ံပုိးကူညီျခင္း 
တုိ႔အတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း မရွိေခ်။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လပု္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအေပၚ တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကုိ  ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံ 
ဥာဏ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။   

မူဝါဒေရးရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ႏုိင္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး အၾကံေပးေကာ္မတီဝင္မ်ား အပါအဝင္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းအႀကံ 
ေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားထဲတြင္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကသည့္ ထင္ရွားေသာ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသား 
မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယခင္က ျပည္ပအေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
တကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ က႑မ်ဳိးစုံမွ လုိအပခ္်က္ မ်ားျပားလြန္းသည့္ 
အေျခအေနတြင္ အၾကံေပးပုဂၢဳိလမ္်ားႏွင့္ အၾကံေပးေကာ္မတီမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားေနသျဖင့္၊ နည္းပညာအႀကံဥာဏ္ႏွင့္ မူဝါဒ 
ရႈေထာင့္ အျမင္မ်ားတြင္ ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မထပ္ေစရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
သည့္ နည္းစနစ္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းသာမက၊ ေရရွည္တြင္ 
တကၠသုိလ္ႏွင့္ ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား (think tanks) ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ 
ရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။   

အစုိးရသည္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲလုိစိတ္ရွိသည့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ မိမိတုိ႔လုပ္ငနး္ 
နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံသာမက လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈလည္း ရွိၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝနႀ္ကီးဌာနသည္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္႐ုံမွ်မက ပုဂၢလိကက႑ အေတြ႔အၾကဳံပါ ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ 
နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ပါ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရခဲ့ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္  လုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာ 
လုိင္စင္မ်ားအတြက္ ယုံၾကည္လက္ခံစရာေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔အပါအဝင္ 
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆငရ္ာတြင္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းက တယ္လီဖုန္း 
ဆက္သြယ္စရိတ္ကို မ်ားစြာက်ဆင္း သြားေစၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူအမ်ားရရွိႏုိင္မႈ အလြန္ပင္တုိးတက္လာကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပႆနာကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားေဖၚျပျခင္း၊ လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကဲ့သုိ႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လုပေ္ဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကုိ တင္ျပျခင္း၊ ရင္းႏီွးရမည့္ အရင္း 
အႏွီးႏွင့္ ရရွိမည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခ်ိန္ထုိး စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ ေျဖရငွ္းခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳျခင္း စသည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖၚျပေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုသည္ မည္သည့္ 
ပုံစံမ်ဳိးရွိႏုိင္သည္ဆုိသည္ကို ေဖၚျပသည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္  အဆိုျပဳနမူနာ တစ္ခုအား 
ေအာက္တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။  

ပပုစံကံြက္ - ၈   ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာ မဝူါဒျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးကုိ မညသ္ုိ႔လပုေ္ဆာငႏို္ငသ္ညႏွ္င့္ ပတသ္ကသ္ည္ ့နမနူာ 
အျဖစအ္ပ်ကေ္လလ့ာခ်က ္

သမၼတတစ္ဦးက ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ စီမခံန္႔ခြဲမႈတြင္ ဗဟုိဦးစီး ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အစီအစဥရ္ွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့မညဆ္ုိပါက ေအာက္ပါမူဝါဒခ်မွတ္လပု္ေဆာင္ျခင္း အဆင့္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ 
သမၼတ႐ံုးရိွ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ဌာနမ်ားအၾကား ပးူေပါင္းလပု္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတတီစ္ခကုုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးအား ဥကၠ႒အျဖစပ္ူးတြခဲန္႔ထား 
၍ ျပညေ္ထာင္စုအစိုးရမွ ျပညန္ယႏ္ွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စီမခံန္႔ခြဲမႈ လပု္ငန္းတာဝနမ္်ားကုိတြင္ 
အေကာင္းဆုံးမညသ္ုိ႔တာဝနေ္ပး အပ္မည္ ဆုိသညက္ုိ ဆန္းစစ္ေလလ့ာသည့္ မူဝါဒစာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ျပင္ဆင္ေရးသားႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းရပါမည။္  

 မူဝါဒေရးရာ ေလလ့ာဆန္းစစ္ခ်ကက္ုိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ပံပ့ိုးမႈမ်ား ပါေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည့္၊ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္းမ်ားက ျပဳလပု္ရပါမည။္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခဥံပေဒပါ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကးီ အစိုးရ 
လုပပ္ုိ္င္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ယင္းလုပင္န္းကုိ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကစိၥရပ္မ်ား၊ 
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လုပထ္ုံးလုပန္ည္းမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ျပီး အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ ျပညေ္ထာင္စု ေရ ွ ႔ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည။္   

အဆုိမူၾကမ္းကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတေ္တာ္ ပညာေရးေကာ္မတီ၊ ဆရာမ်ားသမဂၢႏွင့္ ျပညသ္လူထူုမ်ားအား 
တင္ျပ၍ ညွႏိႈိင္းေဆြးေႏြးပါမည။္ ယင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလပု္ျပီးေနာက္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးက ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတသ္က္ျပီး 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကျပီး၊ မည္သည့္နညး္ကုိ ေရြးခ်ယလ္က္ခံမညက္ုိ ဆုံးျဖတ္ၾကမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအစည္းအေဝးတြင္ မူဝါဒစာတမ္းကုိ 
တင္ျပေပးပါမည။္   

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဆုံးျဖတခ္်ကအ္ျပီးတြင္ ျပညေ္ထာင္စုေရွ ႔ေနခ်ဳပ္ရုးံအား ျပညေ္ထာင္စ ု လႊတေ္တာ္တြင္ မဲေပး ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက ္
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြေဲပးေစႏိုင္ပါသည။္ ျပညေ္ထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယႏွ္င့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အေျခခံပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳခဲ့လွ်င္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားအား ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း 
(ဘတဂ္်က)္လႊဲေျပာင္း ေငြတြင္ ထည့္သြင္း ျပီး မဝူါဒအသစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည။္ 

အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွပါသည္။ တခါတရံတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား အၾကား ႏုိင္ငံေရးပုိင္းဆိုင္ရာ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရိွေနႏိုင္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးပုိင္းဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းအၾကား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေန 
သည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။   

 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္တြင္၊ မူဝါဒပုိင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ သမၼတ႐ံုးမွ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ေပးရာတြင္ ကူညီပံ့ပုိးရန္အတြက္ သမၼတသည္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးေျခာက္ဥးီကို ခန႔္ထားပါသည္။    

သမၼတဦးစီးသည့္ အဆင့္ျမင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီတြင္ ဒုသမၼတမ်ားႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး ေျခာက္ဦးအနက္ ေလးဦး ပါဝင္ပါသည္။ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ‘အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္းရွိ 
အစုိးရအဖြဲ႔ငယ္ပုံစံ’ရွျိပီး၊ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔တစ္ခုလုံး ပါဝင္မည္ 
ဆုိပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား ကြဲျပား မႈရွိသည့္ ၃၀ ဦး ထက္ပုိေသာ 
ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈစနစ္တစ္ခုကုိ စီမံခန္႔ခြရဲန္ ခက္ေပလိမ့္မည္။   

သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ားအနက္မွ သုံးဦးသည္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္
အစုိးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီ ေျခာက္ခုကုိ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိး 
တက္မႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ တုိ္င္းရင္းသားေရးရာ၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးတို႔ျဖစပ္ါသည္။   

ပပုစံကံြက္ - ၉   `အစုိးရ၏ ဗဟုိခ်က’္ - အစုိးရ ဝနႀ္ကးီအဖြဲ႔ႏွင့္ သမၼတ႐ုးံ 

သမၼတဦးသနိ္းစနိ္၏ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သည္ အစိုးရ၏ လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလမဲႈ မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကသဲည။္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ႏွင့္ သကဆ္ုိင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အစိုးရ ဝန္ႀကးီအဖြဲ႔၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ 
ေကာ္မတီခြဲမ်ား ပါဝငပ္ါသည။္   

အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကုိ သမၼတမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီး ၃၀ဦးလုံးပါဝငသ္ည္။ အဓိကအခန္းက႑မွာ အစိုးရ၏ လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ားႏွင္ ့ 
ပတသ္က္ၿပီး၊ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံးကုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးရန္ ျဖစ္ပါသည။္ ဆကလ္ကလ္ုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာကစိၥရပ္မ်ားကုိ အစိုးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီ ေျခာက္ခကု ကုိင္တြယ္ေလ့ရွပိါသည။္   

အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေကာ္မတီမ်ားကုိ သမၼတ သုိ႔မဟတု္ ဒတုယိသမၼတတစ္ဦး သုိ႔မဟတု ္သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး တစ္ဦးဦးမွ သဘာပတအိျဖစ ္ ေဆာင္ 
ရြကပ္ါသည။္ ယင္းအစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ ေကာ္မတ ီ
မ်ားသည္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရး လုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ၊္ အေကာင္ အထည္ေဖၚမႈကုိ မဟဗ်ဴဟာေျမာက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈ မ်ားေပးၾကပါသည။္   

အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေကာ္မတမီ်ားမွာ  

၁. သမၼတ သဘာပတိအျဖစေ္ဆာင္ရြကသ္ည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ေကာ္မတီ  

၂. အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး အမွတ္ - ၁ မဥွီးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးေကာ္မတ ီ
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၃. အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး အမွတ္ - ၅ မွ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလကိက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ 

၄. အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး အမွတ္ - ၆ ဦးေဆာင္သည့္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ 

၅. လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတ ီ

၆. ဒုသမၼတ တစ္ဦး သဘာပတအိျဖစ္ေဆာက္ရြကသ္ည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လမူႈေရးေကာ္မတီ 

၇. အဓိက အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လမ္းညႊန္ေကာ္မတ၊ီ ယင္းေကာ္မတကီုိ သမၼတမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ 
အဖြဲ႔ဝငမ္်ားမွာ ဒသုမၼတမ်ားႏွင့္ သမၼတ႐ံုးမွ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  

အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေကာ္မတခီြဲမ်ား မ်ားစြာရိွပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပါသည္။ ၂၀၁၃ခႏွုစ္ ဩဂတုလ္တြင္ သမၼတက 
ေကာ္မတီခြ ဲ၂၈ ခုသည္ ျပညသ္လူထူႏုွင့္ တုိက္႐ုိက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံအသစ္တစ္ခုျဖင့္ လပု္ေဆာင္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သမၼတမွ ထတု္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတခီြဲမ်ားအား `လုပင္န္းေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနမ်ား’ (Delivery Units) ဟု ေခၚေဝၚၿပီး၊ 
ဒုဝန္ႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ေလ့ရွပိါသည။္ 

အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ အတြင္းဝနက္ုိ အစိုးရ႐ုံးတြင္ ထား႐ိွၿပီး သမၼတ႐ံုး၏ အစိတအ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ ဝန္ႀကးီအဖြဲ႔ အတြင္းဝန္၏ လပု္ငန္း 
တာဝန္မွာ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏ လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပေ္ဆာင္ရန္၊ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏ မွတတ္မ္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီး အဖြဲ႔၏ 
လုပင္န္းလည္ပတ္မႈကုိ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်မွတရ္နတ္ုိ႔ျဖစ္ပါသည္။   

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္၊ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အျဖစ္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဥပမာ ဘ႑ာေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္း 
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔က စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈတြင ္တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာ္မရွငက္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးတြင္ ဦးေဆာင္ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ႐ံုးျပီးလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားအေကာင္းဆံုး အေရးႀကီးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းက႑ကို 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ အစုိးရ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား႐ိွလုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အအပုိငး္ - ၃   ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား စမီခံန္႔ခြျဲခငး္ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းသည္ အစုိးရ၏ အေရးအႀကီးဆံုးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြေဲဝသံုးစြရဲာတြင္ အစုိးရ၏ ဦးစားေပးအစအီစဥ္မ်ားကို ေဖၚျပသည့္ 
အတြက္ အမ်ဳိးသား ရသံုးမွန္းေျခစာရင္း (national budget) သည္ အစုိးရ၏ အေရးႀကီးဆံုး ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးသူလည္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤစနစ္က အစုိးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးကို အခြန္မ်ားမွတဆင့္ ရွာေဖြပံုႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို အသံုးျပဳပုံကုိ စီမံခန္႔ခြဲ 
ပါသည္။ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈတြင္  ျမင့္မားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားကို ခ်မွတ္ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သီးျခားဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဥပမာ - ဝင္ေငြခြနဥ္ပေဒမ်ား 
(၁၉၇၄)၊ အျမတ္ခြန္ (၁၉၇၆)၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (၁၉၇၆)၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၁၉၈၈) ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ 
ေရးခြန္ (၁၉၉ဝ) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၁၉၈၆) 
ကလည္း ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြပဲုံႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ 
ဝယ္ယူမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးသည္။   

အစုိးရသည္ မၾကာေသးမီက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ၿပီး အႀကီးစား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
လုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေငြေၾကးစနစမ္်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ပင္မ ရသံုးမွန္းေျခ 
စာရင္း ဥပေဒ (organic budget law) ႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူေရး ဥပေဒကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးၾကီးၿပီး အေျခခံက်သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးပါ။ ရသံုးမွန္းေျခစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သတငး္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္မွ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကသဲည့္ အခန္းက႑ကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ မႈမရွိေခ်။ (ပုံစံကြက္-၁၀ ကုိ ၾကည့္ပါ။)   
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ပပုစံကံြက္ - ၁၀   ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိငရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ  လပုေ္ဆာငခ္်က ္အစရီငခ္စံာ   

၂၀၁၃ခုႏွစတ္ြင္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကမၻာ့ဘဏ္၏ ကူညပီံ့ပုိးမႈျဖင့္ ပထမဆုံး ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာကုိ ထတု္ေဝခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စမီံခန္႔ခြမဲႈစနစ္၏ ထိေရာကမ္ႈကုိ 
ဆန္းစစ္ေလလ့ာၿပီး၊ အစိုးရမွ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ေကာကယ္ူရရွမိႈ၊ ေငြေၾကးသုံးစြမဲႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မညသ္ုိ႔တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလပု္ႏိုင္မည္ 
ဆုိသညက္ုိ ေထာက္ျပပါသည။္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးသည္ ဤအစီရင္ခစံာ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေနျပီ ျဖစ္ပါသည။္ 
အစီရင္ခံစာကုိ www.pefa.org/fr/assessment/files/1129/rpt/8131တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။  

အစုိးရအေနျဖင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ သုံးေငြကို မည္သို႔ရွာေဖြ သုံးစြသဲည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သရိွိခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရ၏ အရြယ္အစား၊လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုလည္း ေဖၚျပေနပါသည္။   

ဇယား (၃) က ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္ကို ေဖၚျပေနပါသည္။ ဤဇယားသည္ ဗုိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ေနာက္ဆံုးသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ပထမ ၃ ႏွစ္ကုိ ေဖၚျပထားသည့္အတြက္ အထူးပင္ စိတ္ဝင္စား 
စရာေကာင္းပါသည္။   

ဇယား - ၃   ျပညေ္ထာငစ္ ုျမနမ္ာ အသုးံစရတိ ္၂၀၁၁ - ၂၀၁၅   

 ၂ဝ၁ဝ/၁၁ ၂ဝ၁၁/၁၂ ၂ဝ၁၂/၁၃ ၂ဝ၁၃/၁၄ ၂ဝ၁၄/၁၅ 

အသုံးစရိတ္ စစုုေပါင္း 
 
က်န္းမာေရး 
ပညာေရး 
ကာကြယ္ေရး 
 
 
လုပခ္၊လစာမ်ား 

၁၆.၉ 
 

ဝ.၂ 
ဝ.၈ 
၃.၃ 

 
 

၁.၁ 

၁၆.၆ 
 

ဝ.၂ 
ဝ.၈ 
၂.၉ 

 
 

၁.၂ 

၂၅.ဝ 
 

၁.၅ 
၁.၆ 
၄.၄ 

      
      
     ၁.၉ 

၂၆.၅ 
 

၁.၁ 
၁.၈ 
၄.၁ 

 
 

၂.၁ 

၂၈.၇ 
 

၁.၃ 
၂.ဝ 
၃.၈ 

 
 

၂.၁ 

       ကုိးကား၊ International Monetary Fund (IMF) Article IV 2014 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးအသံုးစရတိ္တြင္ သိသာအထင္ရွားဆံုးအခ်က္မွာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၉% နီးပါးအထိ 
လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑သည္ ေဒသတြင္းရိွ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ 
ထုိင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငတံုိ႔ႏွင့္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပျီဖစပ္ါသည္။ မၾကာေသးမီ 
ကာလအထိ၊ အာဆီယံ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႔အစည္း (OECD) 
ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရအရြယ္အစားမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄ဝ% မွ်ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ၏ အရြယ္အစားသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) 
၏ ၁၅% မွ်သာျဖစၿ္ပီး၊ အသင္းဝင္ႏုိင္ငံအားလံုးနီးပါး၏ ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ 

အစုိးရအသံုးစရိတ္တြင္ ဦးစားေပးသည့္က႑မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း သိသာစြာ ေျပာင္းလလဲာခဲ့ပါသည္။ ပညာ 
ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသံုးစြမဲႈမွာ နည္းပါးေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁ဝ - ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ မ်ားစြာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဝစုသည္ ေျခာက္ဆခြဲမွ်တက္လာၿပီး ၁.၃% ႏွင့္ ပညာ 
ေရးက႑အတြက္ ႏွစ္ဆခြဲအထိ ၂.ဝ% တုိးျမွင့္အသံုးျပဳလာခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ 
ငါးပုံတစ္ပုံတက္လာခဲ့ျပီး ၃.၅%အထိ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ 
အလြန္ဝင္ နည္းပါးေနပါေသးသည္။   

အစုိးရသည္ ဘတ္ဂ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ၄ဝ% မွ်ေလာက္အထိပင္ အရင္းအႏွီးႀကီးသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
ျဖစ္သည့္ လမ္းေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခြေဲဝေပးထားပါသည္ (Government of 
Myanmar 2013b)။ လုပ္ခလစာမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ေငြမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္အားျဖင့္ ၇.၅% မွ်သာရိွၿပီး အလြန္ပင္နည္းလွပါ 
သည္။ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္၊ ဝင္ေငြနည္းသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရင္းအႏွီးႀကီးသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ဳိးအတြက္ ၁၉% ႏွင့္ လုပ္ခလစာ 
မ်ားအတြက္ ၂၅% တုိ႔အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကၿပီး၊ ဝင္ေငြမ်ားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ၃၁% ႏွင့္ ၆% အသီးသီး အသံုးျပဳၾကပါသည္။   
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးအသံုးအမ်ားဆံုးက႑မ်ားမွာ စြမ္းအင္ (၂၁%)၊ ကာကြယ္ေရး (၁၈%)၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါး 
လုပ္ငန္း (၇%)၊ ေဆာက္လုပ္ေရး (၆%)ႏွင့္ စက္မႈ (၅%) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ (World Bank 2013) 

ဇယား ၄ က ျပီးခဲ့သည့္ ၅ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစုိးရ၏ ဝင္ေငြကို ေဖၚျပထားပါသည္။ 

ဇဇယား - ၄   ျမနမ္ာႏိုငင္အံစုိးရ၏ ဝငေ္ငြ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၅   

 ၂ဝ၁ဝ/၁၁ ၂ဝ၁၁/၁၂ ၂ဝ၁၂/၁၃ ၂ဝ၁၃/၁၄ ၂ဝ၁၄/၁၅ 
 

ဝင္ေငြစုစေုပါင္း ၁၁.၄ ၁၂. ဝ ၂၃.၃ ၂၄.၈ ၂၄.၂ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
 

အခြန္အခရေငြ 

၆.၃ 
      
       ၃.၃ 

၆.၅ 
       
        ၃.၉ 

၉.၅ 
        
        ၇.၁ 

၁၁.၄ 
 

         ၇.၂ 

၁ဝ.၄ 
      
      ၇.၄ 

ႏုိင္ငေံတာ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား ဝငေ္ငြ        ၇. ဝ         ၇.၈         ၁၅.၃        ၁၄.၇      ၁၄.၃ 
ေထာကပ္ံ့ေၾကးရရွေိငြ ဝ. ဝ ဝ. ဝ ဝ.၁ ဝ.၂ ဝ.၄ 

 
ကုိးကား၊ IMF Article IV 2014   
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာေငြတြင္ မွတ္သားစရာအေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ အၾကားတြင္ ဂ်ီဒီပီ ၁၁.၄% မွ 
၂၃.၃%သုိ႔ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ေရနံ လုပ္ငန္းအသစ္မွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ားေၾကာင့္ဟု အျပည့္အဝနီးပါး 
ဆုိႏုိင္ပါသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ ေရနံမွရရွိေငြ သည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျမတ္တစ္ခုပင္ျဖစပ္ါသည္။ အခ်ဳိ ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ `သယံဇာတ 
က်ိန္စာ’ ဟု ေခၚႏုိင္သည့္ အျဖစ္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္းအျဖစ္မ်ဳိးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေျခလွမ္းမ်ား 
ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ (ပုံစံကြက္-၁၁ ကုိၾကည့္ပါ။)  

ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရနပ္ုံေငြ အဖြဲ႔ (IMF)၏ အဆိုအရ (ဇယား-၄ ကုိၾကည့္ပါ။)၊ အစုိးရ၏ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃.၃ မ ွ
၇.၄% အထိ အလြန္နည္းပါးလွသျဖင့္ အာရွတုိက္တြင္ အခြန္ေကာက္ခရံရွိေငြ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အခြန္ရရွိေငြ 
ရာခုိင္ႏႈန္းပမာဏ နည္းပါးျခင္းက ထုိႏုိင္ငံတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ မရွိျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈကဲ့သုိ႔ေသာ 
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ားရိွေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေလ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္အခေငြက ဂ်ီဒီပႏီွင့္ အခ်ဳိးအစားတြင္ နည္း 
ေနျခင္းသည္   အစုိးရအေပၚ မယံုၾကည္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အခြန္အခေပးရန္ ေရွာင္ၾကည္ေနတတ္ေသာ အစုိးရအေပၚ 
လက္ခံယုံၾကည္ မႈမရွိသည့္ ျပႆနာကုိလည္း ညႊန္ျပေနတတ္ပါသည္။  

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဝင္ေငြ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံမွ်အထိ ရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာမီွခုိေနခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အလြန္သတိထား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။   

ပုစံကံြက္ - ၁၁ သယဇံာတ က်နိစ္ာ 

သယံဇာတက်ိန္စာဆုိသည္မွာ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာဝ သယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ႏုိင္ငမံ်ားသည္ သဘာဝ သယံဇာတနည္းပါးသည့္ 
ႏုိင္ငမံ်ားထက္ ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ၾကဳံေနရသည့္ ဝိေရာဓိအျဖစအ္ပ်က္မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါသည။္   

ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည။္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ေျမာကမ္်ားစြာ ထြကရ္ွိမႈက ေငြလေဲစ်းႏႈန္းကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစေ္စကာ၊ 
သမ႐ိုးက်(စီးပြားေရး) က႑မ်ားကုိ က်ဆင္းလာေစၿပီး စီးပြားေရးကုိ ကေမာကက္မ ျဖစေ္စႏိုင္ပါသည။္ ကုနပ္စၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသညလ္ည္း 
အလြန္လ်င္ျမန္စြာ အတက ္အက်ျဖစ္ႏိုင္ပါသည။္ ႐ုတတ္ရက္ ေငြေၾကးဓန ဥစၥာမ်ား ဒလေဟာဝငေ္ရာကလ္ာျခင္းကလည္း တခါတရံတြင္ အဂတ ိ
လုိက္စားမႈ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မညမီွ်မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအထ ိျပႆနာမ်ားကုိ ဦးတည္ေစႏိုင္ပါသည။္     

ယင္းအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊ သဘာဝသယံဇာမ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရနအ္တြက္ ထိေရာကသ္ည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမ ံ ခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ 
အလြန္ပင္ အေရးႀကးီလပွါသည။္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ သယံဇာတ ထတု္ယသူည့္က႑တြင္ ပြင့္လင္းျမငသ္ာေအာင္ လပု္ေဆာင္မႈ (Extractive 
Industry Transparency Initiative) ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသအိမွတ္ျပဳမႈ (accredition) ရရွိေအာင္ လုပေ္ဆာင္မည္ဟ ုဆုံးျဖတခ္်ကမ္ွာ 
မွနက္န္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေျခလွမ္းတစ္လမွ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
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အအပုိငး္ - ၄  ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္မ်ားကုိ စမီခံန္႔ခြျဲခငး္   

ဤအပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာပါမည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသက္ေမြး 
ေက်ာင္းလုပ္ကုိင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ လုိအပ္သည့္ အရည္အေသြး တစ္ခုပင္ျဖစပ္ါသည္။ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ထိေရာက္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဗဟုသုတ၊ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားရိွသည့္လူမ်ားကို ခန္႔အပ္ေလ့က်င့္ ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။   

အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအက္ဥပေဒအရ၊ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သည္ မူဝါဒကို 
ဆုံးျဖတ္၍ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကို အတည္ျပဳေပးကာ၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူ ေပးပါသည္။   

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 
တုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္ အဖြဲ႔၏ တာဝန္ဝတၱရား ၏မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ရာထူးဝနအ္ဖြဲ႔၏ 
ဥကၠ႒သည္ သမၼတအား တုိက္႐ုိက္တာဝန္ခံပါသည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွွင့္ေပးျခင္း၊ အၿငိမ္းစား 
ယူျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းတို႔အား ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။   

အျခားျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ 
ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္း၏ သမၼတမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ 
ဦးေဆာင္သည့္ က႑မွပါဝင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အား 
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၾကံဥာဏ္ေပးပါသည္။ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာက လစာမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႔အား အၾကံျပဳေပးပါသည္။   

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားအရၾကည့္လွ်င္၊ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အကန္႔ အသတ္ရွိေနၿပီး၊ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ 
အတြင္း ဒီမုိကေရစီေခတ္မစွတင္ၿပီး ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ အခန္းက႑မာွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ (ပုံစံကြက္-၁၂ ကုိ 
ၾကည့္ပါ။) 

ပုစံကံြက္ - ၁၂   ရာထးူဝနအ္ဖြ ဲ႔(Public Service Commission) မ ွျပညေ္ထာငစ္ ုရာထးူဝနအ္ဖြဲ႔  (Union Civil Service Board) 

၁၉၄၇ ျပည္ေထာင္စု ျမနမ္ာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒက `ျပညေ္ထာင္စု၏ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ ျပညေ္ထာင္စုအစိုးရအား ပံပ့ုိးကူညရီန ္
`ရာထူးဝန္အဖြဲ႔`ကုိ ဖြဲ႔စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည။္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ အဓိကတာဝန္မွာ အစိုးရ 
လုပင္န္းမ်ားတြင္ ျပနတ္မ္းဝင္အရာရွမိ်ား ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အၾကဥံာဏ္ေပးရန္ျဖစ္သည။္    

၁၉၅၃ခုႏွစတ္ြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ အခန္းက႑တာဝနသ္ည္ ႏိုင္ငေံတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဘုတအ္ဖြဲ႔မ်ား အတြက္ ျပနတ္မ္းဝင္အရာရွိမ်ား 
ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ အတြက္ပါ တုိးခ ဲ်႕ခဲ့ရပါသည။္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားတြင္ 
မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္းႏွင့္ အဂတ ိလုိက္စားျခင္းမ်ား မ်ားျပားလာမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ယင္းလုပေ္ဆာင္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ကြျဲပားျခားနားမႈ စတင္ေဝဝါးလာခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္းအလုပက္ုိ အသကေ္မြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ 
လုပေ္ဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေမွးမွနိ္က်ဆင္းလာေစခဲ့ပါသည။္   

၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဆုိရွယလ္စ္သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပခ္်ဳပ္ပု ံ အေျခခဥံပေဒတြင္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကုိ ရညည္ႊန္းေဖၚျပမႈမရိွခဲ့ဘ၊ဲ တနညး္အားျဖင့္ 
အဆင့္အတန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစလုိခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ `ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱရား(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)` ကုိ အစိုးရ၏ ပုိမုိႀကီးမား 
သည့္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမႈအျဖစ္ျဖင့္ ေကာ္မရွငက္ုိ ျပညထ္ေဲရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာကတ္ြင္ ထားရိွခဲ့ၿပီး၊ ဗဟုိဝနထ္မ္း ေရြးခ်ယ္ေလက့်င့္ေရးအဖြဲ႔ 
အျဖစ္ အမညေ္ျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာ့ဆုိရွယလ္စ္ လမ္းစဥ္ပါတဝီင္ျဖစရ္နမ္ွာ ဝနထ္မ္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခရံရန္အတြက ္အေရး 
ၾကီးသည့္အခ်က္ (စံႏႈန္း) တစ္ခုျဖစခ္ဲ့ၿပီး၊ တခါတရံတြင္ လုပင္န္းကြ်မ္းက်င္မႈထက္ပင္ ပုိအေရးပါေနခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငေံတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပင္န္း 
မ်ားသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားလကေ္အာကတ္ြင္ လုံးဝေရာကရ္ွိေနခဲ့ၿပီး အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရ ဝနထ္မ္းမ်ားအၾကား 
ကြျဲပားျခားနားမႈကုိ အၿပီးအပိုင္ ဖ်ကသ္မိ္းခဲ့ပါသည္။ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သေဘာတရားေရးရာပိုင္းႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ လပု္ေဆာင္ခ်က ္
မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ ဆုိရွယလ္စ္လမ္းစဥက္ုိ ေလ့လာရန ္အခ်ိနမ္်ားစြာေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၇ခုႏွစ္ တြင္ ဗဟုိဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယေ္လ့က်င့္ေရး 
အဖြဲ႔ကုိ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းေရြးခ်ယ္ေလက်င့္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စသီုိ႔ တုိက္႐ုိက္အစီရင္ခံရပါသည္။   

၁၉၈၈ခုႏွစတ္ြင္ တပ္မေတာ္အာဏာသမိ္းျပီးေနာက၊္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ေလက့်င့္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမဝ္ပ္ပိျပားမႈ႔ တည္ေဆာက္ေရး 
အဖြဲ႔၏ တုိက႐္ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာကတ္ြင္ ထားရိွခ့ဲပါသည။္ ယင္းအခ်ကက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ဆက္လကရ္ွိေန 
ဆဲျဖစေ္ၾကာင္းကုိ မ်ားစြာ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံဝ့နထ္မ္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အလုပမ္ထွုတပ္ယ္ခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း 
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အစိုးရအေပၚ သေဘာတရားေရးရာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး ပုိမုိအေလးထားသင္ၾကားခဲသ့ည္။ အဖြဲ႔အစညး္၏ အမညက္ုိေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး 
ယခုတဖန္ ျပည္ေထာင္စု ရာထးူဝန္အဖြဲ႔ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ပါသည။္    

ကုိးကား၊ J.S. Furnivall ၏ The Governance of Modern Burma ႏွင့္ M.W. Charney ၏ A History of Modern Burma 

၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲန္အတြက္ႏွင့္ ခြင့္ႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ခန္႔ထား 
ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သီးျခားစည္းကမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပသည္ အေထြေထြမူေဘာင္ကုိ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္း အက္ဥပေဒအသစ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအက္ဥပေဒက လမူ်ဳိး၊ ေမြးဖြားရာေဒသ၊ ဘာသာႏွင့္ က်ား၊မ ကြဲျပားမႈ 
အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မရွိသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ 
အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။ ဘက္မလိုက္မႈသည္ ဗ်ဴရုိကေရစီစနစ္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား)ကုိ ဆက္လက္ 
တန္ဖုိးထားမႈ ရွိေစရန္အတြက္ အေရးပါလွသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္၊ အက္ဥပေဒက `ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္း မ်ားသည္ 
ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းေစရမည္`ဟု သီးျခားေဖၚျပထားပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ မည္သို႔သက္ဝင္ေအာင္ လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္ 
ေဆာင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာမူ မရွင္းလင္းလွေခ်။   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအက္ဥပေဒ၏ စိတ္ဝငစ္ားစရာအခ်က္တစ္ခုမာွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွတပါး အစုိးရဝန္ထမ္း 
မ်ားအားလံုးအတြက္ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္မူ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္းအက္ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းသည့္ သေဘာ 
သဘာဝအရ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး 
ဝန္ထမ္း မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အုပခ္်ဳပ္ေရးမွမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ယင္းဥပေဒမွာ အႀကဳံး မဝင္ေခ်။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းစုစုေပါငး္ဦးေရမွာ ၉ဝဝဝဝဝ ခန္႔ရွိပါသည္6။ အထူးသျဖင့္ ̀ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား`ဟု အျခားေနရာ မ်ားတြင္ 
မသတ္မွတ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဟူ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိထားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းျဖင့္မူ  လူဦးေရ ၅၂သန္းအတြက္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ မမ်ားလွေခ်။   

ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာနသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရ ၃၃၆၆ဝဝ (ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အေရအတြက္၏ ၃၈%)ျဖင့္ အႀကီးဆံုး 
ဝန္ႀကီးဌာနျဖစေ္ၾကာင္း ဇယား ၁ တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္း 
အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၉၅၉၈ဝ ဦး (၁၁%)ရွိသည့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
ငါးလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုတြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁ဝ၇၉၈ဝ ဦး (၁၂%) ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးဝနႀ္ကီးဌာနတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၅၈၁၁ဝ ဦး (၇%) 
ရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းက႑ေလးခုတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအေရအတြက္၏ ၇၀% 
နီးပါးရွိပါသည္။  

ပပု ံ- ၂ က႑အလုိက ္ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္မ်ား   

 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဦးေရစုစေုပါင္း၏ ၅၁% ရွိပါသည္ (Government of Myanmar 2010)။ အဆင့္ျမင့္ ရာထူး 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားမွာ ၃၂.၅% ရွိျခင္းက မမ်ားလွေသာ္လည္း၊ အရည္အခ်င္း အေပၚအေျခခံၿပီး 
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးေပးသည့္စနစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္မူေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခကုုိ ကုိယ္စား 
ျပဳပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (၄၈%) ကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရး 

                                                 
6 MNPED Project Appraisal and Performance Review Department - ဝန္ထမ္းဦးေရကုိ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အက္ဥပေဒေအာကတ္ြင္ အႀကဳံးဝငသ္ည့္ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ရညည္ႊန္းပါသည။္  
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မူဝါဒႏွင့္ ပညာေရး (၆၉.၇%) ႏွင့္ က်န္းမာေရး (၄၉.၂%) ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား၌ ကုိယ္စားျပဳ 
မႈေကာင္းစြာရိွၿပီး၊ ျပည္ထဲေရး (၁.၂%) ကဲ့သုိ႔ေသာ လုံၿခဳံေရးကို ဦးတည္သည့္ဌာနမ်ားတြင္မူ ကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးလွပါသည္။ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ ႏိုင္င၏ံ ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၃၃ဝ ခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား 
ခန္႔ထားရန္ တာဝန္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမိဳ ႔နယ္ ၃ဝဝၿမိဳ ႔နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္ (Chit Saw and 
Arnold 2014a, p.17)။ 

ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမ်ဳိးႏွင့္ ကုိးကြယ္မႈဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေသးေခ်။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းနယ္ပယ္တြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းအေပၚ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔တစ္ခု 
အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈရွိမရွိကုိ အကျဲဖတ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ဳိးမ်ားကိုသာ အမ်ားအျပားခန္႔ထားသည္ဟု အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြင္း ယုံၾကည္ 
လွ်က္ရွိၾကပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္မဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ အုပ္စုႏွစစ္ ု
ခြျဲခားထားပါသည္။ ျပန္တမ္းဝငအ္ရာရွိအုပ္စုမ်ားတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားဟု ေခၚၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုအတြင္းရွိ ဌာနတစ္ခု ၏ အၾကီးအကမဲ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။   

ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ားတြင္ အဆင့္ ေျခာက္ဆင့္ရွိပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား (ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား)၏ ေအာက္တြင္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပမ္်ား (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား)၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 
(ဒု အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ)၊ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား (လက္ေထာက္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာမ်ား)၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 
(မန္ေနဂ်ာမ်ား) ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအရာရွိမ်ား (လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာမ်ား) ရွိၾကပါသည္။   

အရာရွိအဆင့္မ်ားကို ျပန္တမ္းဝငမ္ဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းအဆင့္ ေျခာက္ဆင့္မွ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါသည္။ အဆင့္အျမင့္ဆုံး 
ရာထူးမွာ ႐ုံးအုပ္ (ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)၊ ထုိ႔ေနာက္ ဌာနခြစဲာေရး (လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴ း)၊ အထက္တန္းစာေရး (အၾကီးတန္း- 
ကြ်မ္းက်င္)၊ ေအာက္တန္းစာေရး (အငယ္တန္း ကြ်မ္းက်င္)၊ အႀကီးတန္း လက္ေထာက္ႏွင့္ အငယ္တန္း လက္ေထာက္ တုိ႔ျဖစ္ 
ပါသည္။  

အစုိးရအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔၍ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ေနေစရန ္
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ခ၊လစာမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားေပးႏိုင္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လစာႏွင့္ အမ်ားစုသည္ အျခား လစာမဟုတ္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အၿငိမ္းစားလစာမ်ားကို ရရွိခံစားၾကရပါသည္။ (ဇယား ၅ ကုိ ၾကည့္ပါ။)   

လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ပုဂၢလိကက႑အား ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑တြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ခ်ိန္မစွ၍ ယင္းရည္မနွ္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္မီေစရနအ္တြက္ လုပ္ခ၊ လစာမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားေပးရန္ အစုးိရအေန 
ျဖင့္ အေတာ္ပင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ လကၡဏာမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရွိရပါသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ လုပ္သက္အေတြ႔ 
အႀကဳံရွိသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ အျမင့္ဆုံးလစာသည္ ၃လမွ်သာ အေတြ႔အႀကဳံရွိေသးသည့္ အငယ္တန္းလက္ 
ေထာက္တစ္ဦး၏ အနိမ္႔ဆုံးလစာ၏ ေလးဆမွ်သာ ရွိေနပါသည္။ လစာမ်ား၏ ဤမွ်ေလာက္သာကြာျခားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္အတန္းမ်ားအရဆုိလွ်င္၊ အလြန္ပင္ကြာဟမႈ နည္းေနသည္ဟု ဆုိရပါမည္7။ အလားတူပင္၊ ျမန္မာ့ ေရနႏွံင့္ဓါတ္ေငြ႔ 
လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ညႊနၾ္ကားေရးမွဴးတစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ ၂၄၀ 
ခန္႔ႏွင့္ (ညီမွ်ေသာ) လစာရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အႀကီးတန္း 
မန္ေနဂ်ာမ်ားရရွိသည့္လစာ၏ တစိတ္တေဒသမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။   

ယင္းနမူနာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခ၊ လစာႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔တုိ႔အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အနက္မွ အခ်ဳိ႕ 

                                                 
7 ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဒုတယိဝန္ႀကီးမ်ား၏ လစာမ်ားမွာ အေမရကိန္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝဝဝ ျဖစသ္ျဖင့္ 
အတန္အသင့္ ျမင့္မားပါသည။္ ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္ၿပီး၊ လႊတေ္တာ္အမတ္မ်ား၏ လစာမ်ားကုိ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ အထိ 
တုိးျမွင့္ေပးပါမည။္   
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ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမွာ နည္းပါးေနျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
အစုိးရမွ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ၏လစာကို သိသိသာသာတိုးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

   ဇယား - ၅   ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္မ်ား၏ လစာဖြဲ႔စညး္ပု ံ- ၂ဝ၁၅8 

အဆင့္  လစဥ ္ ရရွသိည့္လစာေငြ  (ကက်ပ,္ ‘‘၀၀၀)) 
 ၂ဝ၁၅ မတလ္ မတုိင္မ ီလစာ ၂၀၁၅ မတလ္ ေနာက္ပိငု္း လစာ 
၁၃ ၂၅၀ - ၂၆၀ ၅၀၀ 
၁၂ ၂၂ဝ - ၂၃ဝ ၃၈ဝ - ၄ဝဝ 
၁၁ ၂ဝဝ - ၂၁ဝ ၃၄ဝ - ၃၆ဝ 
၁ဝ ၁၈ဝ - ၁၉ဝ ၃၁ဝ - ၃၃ဝ 
ဝ၉ ၁၆ဝ - ၁၇ဝ ၂၈ဝ - ၃ဝဝ 
ဝ၈ ၁၄ဝ - ၁၅ဝ ၂၅ဝ - ၂၇ဝ 
ဝ၇ ၁၁ဝ- ၁၁၆ ၂၁ဝ - ၂၂ဝ 
ဝ၆ ၁၀၅ - ၁၁ဝ ၁၉၅ - ၂ဝ၅ 
ဝ၅ ၉၉ - ၁၀၄ ၁၈ဝ - ၁၉ဝ 
ဝ၄ ၉၃ - ၉၈ ၁၆၅ - ၁၇၅ 
ဝ၃ ၈၇ - ၉၂ ၁၅ဝ - ၁၆ဝ 
ဝ၂ ၈၁ - ၈၆ ၁၃၅ - ၁၄၅ 
ဝ၁ ၇၅ - ၈ဝ ၁၂၀ - ၁၃ဝ 

ကုိးကား - ျမန္မာ့အလင္း မတ္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၅ 

ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ျပနတ္မ္းဝင္မဟုတ္သည့္ အရာရွိမ်ား (အဆင့္ ၇ ႏွင့္ အဆင့္ ၁) 
မ်ားအား အလုပ္စတင္ဝင္ႏုိင္ရနခ္န႕္ထားရာတြင္ တာဝန္ရွပိါသည္။ စတင္အမႈထမ္းသည့္အဆင့္မွ အထက္တြင္၊ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားသည္ ျပန္တမ္းဝင္ႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္ မဟုတ္သည့္အဆင့္မ်ားအတြက္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းကို 
ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း တြင္ပင္ စီမံခန္႔ခြပဲါသည္။ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရး 
မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ား(အဆင့္ ၁၂ႏွင့္ အဆင့္ ၁၁) ခန္႔ထားျခင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ 
တင္ျပရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားေရးစနစမ္်ဳိးသည္ ျပင္ပမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စတင္အမႈထမ္းသည့္ 
အဆင့္မွလြဲၿပီး ခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ `တံခါးပိတ္စနစ္`ဟုေခၚၾကပါသည္။  

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းသည္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံ၊ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ဟ ု
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ားစြာက မယံုၾကည္ၾကေခ်။ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ရာထူးမ်ားကို ယခင္တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားရယူထားျခင္းကို သက္ေသသာဓကအျဖစ္ ေထာက္ျပၿပီး ေဝဖန္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾက 
ပါသည္။   

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔သည္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ရွိပါ 
သည္။ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စီမခံန္႔ခြမဲႈ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားရွိသည့္ ေဖာင္ႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲပါသည္။   

သုိ႔ရာတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေက်ာင္းဟုေခၚသည့္ ကုိယ္ပုိင္ ေလ့က်င့္ေရး 
သင္တန္းေက်ာင္းရွိၿပီး၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားထားရိွၿပီး ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 

                                                 
8 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရရွေိသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အဆင့္ ၁ မွ ၆ ရာထူးရိွသူမ်ားသည္ ျပနတ္မ္းဝင္အဆင့္ 
မဟတု္ပ ဲ အေထြေထြစီမခံန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပတသ္က္ေသာကိစၥမ်ားကိ ု အေထာကအ္ပံ႔ေပးရသူမ်ားျဖစသ္ည္။ အဆင့္ ၇ မွ ၁၂ ရာထူးရိွသူမ်ားသည ္
ျပညသ္ူ႔ေရးရာ ဝနေ္ဆာင္မႈက႑ အဆင့္ဆင့္မွ ျပနတ္မ္းဝင္ အရာရွမိ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒတုယိညႊန္ၾကာေရးမွဴးခ်ဳပ္က အဆင့္ ၁၁ ရွိၿပီး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အဆင့္ ၁၂ ဟသုတ္မတွသ္ညဟ္ု ဆိထုားသည။္ သို႔ေသာ္ ယခုကိုးကားထားသည့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင ္ အဆင့္ ၁၃ အထိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၄င္းအဆင့္မွာ မၾကာေသးမီွကာလမ်ားအတြင္းက 
ေဖာ္ထတု္လိကုေ္သာ အၿမတဲမ္းအတြင္းဝနရ္ာထးူကိ ု ရညည္ႊန္းထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည။္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ 
၄င္း၏လစာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ပတသ္ကေ္သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရယရူန္ခကခ္သဲျဖင့္ မတညူေီသာ သတင္းရင္းျမစ္မွ ရရွထိားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြျဲပားမႈမ်ားရိွႏုိင္ပါသည္။ 
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သက္ဆုိင္သည့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားရိွပါသည္။ ဥပမာ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမခံန္႔ခြမဲႈ 
အကယ္ဒမီရွိၿပီး၊ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္မႈ အတြက္ ဘြ႔ဲလြန္သင္တန္း 
ေက်ာင္းတစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရိွပါသည္။ မူဝါဒႏွင့္ သုေတသနကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည့္ ကုိရီးယား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံကုိ 
နမူနာယူလွ်က္၊ ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
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အအခနး္ - ၃   ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကုိ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လျဲခငး္ 

ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္ 
ဆုိသည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အနာဂတ္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္
တည္ရွိေနသည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည္။    

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အုပ္စုအသီးသီးမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လယ္သမားအုပ္စုမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားသာမက ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ 
လူထုမွလည္း ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္မွသည္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ 
မီးပ်က္သည့္ ကိစၥမ်ားအထိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွငး္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္း 
လမဲႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္သည့္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္ လယ္သမားအစည္းအ႐ုံးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား 
ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအသစ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ပုိမုိျမင့္မား 
လာခဲ့ပါသည္။  

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သည္ မထင္မွတ္သည့္ေနရာ  အခ်ဳိ႕မွျဖစေ္နခဲ့ပါသည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏ အဆင့္ျမင့္ဝနႀ္ကီးမ်ားက အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား၏ အေတြးအျမင္၊ အမူအက်င့္၊ လုပ္ပုံလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲၾကရန္ အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။    

ဆက္လက္တင္ျပမည္မွာ သမၼတ၏ အနီးစပ္ဆုံး အသိုင္းအဝန္းမွ အယူအဆအျမင္အခ်ဳိ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။    

အပုိငး္ - ၁   သမၼတ၏ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးဆုိငရ္ာ ပနၾ္ကားခ်က ္  

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ `တတိယလႈိင္း` ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္သည့္ မွတ္တမ္းဝင္မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင ္
သမၼတက အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား၏ မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မကြ်မ္းက်င္ျခင္းတို႔အား ပြင့္လင္းစြာ 
ေဝဖနေ္ျပာဆိုခဲ့ပါသည္။9 သမၼတသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္လွ်က္၊ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားကို ယခင္ 
အစုိးရလက္ထက္မွ အက်င့္စ႐ုိက္မ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး၊ `ျပည္သူ႔ဝန္ကုိထမ္းရြက္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔’ ေျပာင္းလ ဲလပု ္
ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။   

သမၼတသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပုမိုိေကာင္းမြန္လာေစလိုသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကုိ တု႔ံျပန္လွ်က္ `ျပည္သူဗဟိုျပဳ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး`ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရရရွိေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငျံခား 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

သမၼတက ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိလည္း ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟုလည္း ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား 
ေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအပါအဝင္ လူအမ်ားအျပား၏ အေရးႀကီးသည့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရကသာ ခ်မွတ္ေနသည္ဆုိသည့္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေျပာဆိုေဝဖန္ေနမႈကုိ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကာလ 
တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအသစ္မ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လူထုကုိ ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ားကို စတင္စီမံခန္႔ခြဲ ပါလိမ့္မည္ဟုလည္း သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   

သမၼတသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္စႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာလွ်င္ မျပည့္မီေၾကာင္း’ 
ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအရာရွိမ်ား၏ `ျပည္သူလူထု၏ အသံကုိ နားမေထာင္ဘဲ၊ မတိုင္ပင္ဘဲ`၊ 
`အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ̀ ႏွင့္ `လုိအပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားမရွိဘဲ̀  လုပ္ငန္းမ်ား 

                                                 
9 သမၼတသည္ `တတယိလႈိင္း` ျဖစသ္ည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈအတြက္ အစိုးရ၏ မူဝါဒဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖၚျပေသာ 
၂၀၁၂ ခႏွုစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရကေ္န႔ႏွင့္ ၂၀၁၃ခႏွုစ္ ဩဂတု္လ ၉ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ျပညေ္ထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအား ေျပာဆုိသည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားအပါအဝင္ 
အေရးႀကးီေသာ မနိ္႔ခြန္းမ်ားစြာကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည။္ ဒတုိယလႈိင္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စတတုၳလႈိင္း ပဂုၢလိကက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားတြင္ ဆကသ္ြယ္ေရးလပု္ငန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလ်ာ့ခ် 
ေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဖၚျပခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  
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ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၏ ျပႆနာကိုလည္း အေလးအနက္ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ အရာရွိမ်ား၏ `လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား`ႏွင့္ အခ်ိန္ဆြဲ၊ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ေအာင ္လုပ္ေနမႈမ်ား`ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။   

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာပင္၊ ျမန္မာႏ္ိုင္ငအံစုိးရသည္ `တရားဝင္မႈ ျပႆနာ`ဟု ေခၚၾကသည့္  ယုံၾကည္မႈ မရရွိျခင္းကို ပုိမိုၿပီး ခံစားခဲ့ၾက 
ရခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဗဟုသုတႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈကုိ ေလ့လာရန္ တႏိုင္ငံလုံးစစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းေနၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဆင့္အဆင့္၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားအပါအဝင္ အဓိကအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပးီ မသိသေလာက္ နည္းလွပါသည္။ 
ၿခဳံ၍ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုသူမ်ားက အားကိုးယံုၾကည္မႈ အဆင့္အနိမ္႔ဆုံးဟု အမွတ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ 
တရား႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ သြားမည့္အစား  ျပႆနာမ်ားကို မိမိတုိ႔ဘာသာ ေျဖရွင္းယူရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။   

ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အစုိးရ၏ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ျပန္လည္ 
ရယူၿပီး ယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္၌ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
အစုိးရအၾကား ဆက္ဆံမႈအရွိဆုံး ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို အဓိကထားပါသည္။ သမၼတသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုကုိ ပါဝငေ္စျခငး္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္
ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ (တစ္ဦးခ်င္းအစား 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွ) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို သြယ္ဝုိက္ေရြးေကာက္တင္ေျမာွက္မႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ 
မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ (ပုံစံကြက္-၁၃ 
ကုိၾကည့္ပါ။)  

ပပုစံကံြက္ - ၁၃   ၿမိဳ  ႔နယအု္ပခ္်ဳပေ္ရးတြင ္ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ား   

ျပညသ္ူလထူုအား ဆုးံျဖတခ္်ကခ္်သည့္ လုပင္န္းစဥတ္ြင္ ပါဝငခ္ြင့္ေပးသည့္ ၿမိဳ ႔နယေ္ကာ္မတီမ်ားကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး 
ျပန္လည္ျပငဆ္င္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည။္ ယင္းတုိ႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတႏွီင့္ ၿမိဳ႕နယ္စညပ္ငသ္ာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား ျဖစပ္ါ 
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတသီည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကိစၥရပမ္်ားကုိ အဓိကလုပက္ုိင္ၿပီး၊ လယသ္မားမ်ား၊ 
အလုပသ္မားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရငွ္မ်ားႏွင့္ အရပဘ္ကလ္ူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလယွမ္်ား ပါဝင္ပါသည။္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီကုိ ျမဴနီစီပယ္႐ံုးမ်ား အျဖစလ္သူိမ်ားၿပီး၊ ျမဴနီစီပယႏွ္င့္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဓိကထားလုပက္ုိင္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝငမ္်ားမွာ လမူႈေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈနယ္ပယမ္်ားမွ ကုိယ္စားလယွမ္်ားျဖစ္ၾကပါသည။္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတမီ်ား၏ ထိေရာက္စြာ လပု္ေဆာင္ ႏိုင္မႈကုိ 
အဆုံးအျဖတ္ မျပဳရေသးေသာ္လည္း၊ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿမိဳ ႔နယ္၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငသံားမ်ားကုိ တရားဝင္ပါဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည။္ 

အပုိငး္ - ၂   ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ ျပညသ္႕ူေရးရာ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈႏွင့္ ပတသ္ကေ္သာ အသမံ်ား   

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသက့ဲသို႔ပင္၊ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ သမၼတႏွင့္ နီးစပ္သည့္ 
အသိုင္းအဝုိင္းမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထပ္တူ 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တုိင္းတာ ရာတြင ္
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသံုးျပဳသည့္  အဓိကတိုင္းတာမႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို မေဖၚျပမီ၊ ဤအခန္းတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း မွ 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ `ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈဆုိသည္မွာ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သနည္း` ဟူသည့္ ေမးခြန္းကုိ 
ေျဖၾကားခဲ့သည့္ အေျဖအခ်ဳိ ႔ကုိ တင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အၿငမိး္စား ညႊနၾ္ကားေရးမွဴ းခ်ဳပ၊္ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကာလမတိုင္ခင္က လုပ္ကုိင္ခဲ့တ့ဲ နည္းလမ္းေတြကို ေလ့လာဖုိ႔လုိတယ္။ 
ဥပေဒေတြလရဲွပိါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနတ္ိုင္းမွာ အားလံုးလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကရတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ (Standard operating 
procedures) ေတြရွိၾကတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနက အတြင္းဝန္ေတြက အရမ္းေတာ္တယ္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒကို နားလည္ၾကတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္အျမင္ေတာ့ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုငိ္းမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပ်က္စီးယိုယြင္း လာတာဘ။ဲ အထက္ကလာတဲ့ 
အမိန္႔ေတြ၊ အာဏာေတြန႔ဲ အားလံုးကို လုပ္ၾကတာ။ ေရရွည္အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲတာ၊ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားတာမရွိဘူး။ 
စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္မယ္လို႔ ေျပာတာဘဲ။ (ဒါေပမဲ့လဲ မျပန္ပါဘူး။) စစ္တပ္ကအရာရွိေတြကို အစုိးရရာထူးႀကီးေတြမွာ 
ခန္႔တယ္။ တခ်ဳိ႕က အရည္အခ်င္းရွိၾကပါတယ္။ အမ်ားစုကမရွိၾကဘူး။ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝနအ္ဖြ႕ဲက တျခားဝန္ႀကီးဌာန 
ေတြန႔ဲယွဥ္ရင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဘာမွမရွိဘူး။ ဝန္ထမ္းလုပ္ဖုိ႔က ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအတြက္ ဘာမွမွ စိတ္ဝင္စားစရာမရိွတာ။ 
လက္ေထာက္ညႊန္မွဴးအဆင့္ေရာက္မယ္။ ဒုညႊန္မွဴး ေလာက္ျဖစ္ရငျ္ဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတာ့ မျဖစ္တာေသခ်ာတယ္။    
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တတုိငး္ရငး္သား ႏိုငင္ေံရးသမား၊  အခုက စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီရေနတာေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တာ စစ္မွန္တဲ့ 
ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အရာရွိေတြက ပေဒသရာဇ္မင္းေတြလိုဘဲ။ စစ္တပ္က အဆင့္ျမင့္အရာရွိ 
တုငိ္းက ဗမာလူမ်ဳိးေတြ။ အစုိးရဝန္ႀကီးေတြအားလံုး ၾကည့္လုိက္။ ဘယ္သူမွ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုကမဟုတ္ၾကဘူး။ ျပည္နယ္ 
ေတြမာွ တက့ဲလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြရေစခ်င္တယ္။ က်န္းမာေရးန႔ဲ ပညာေရးကို စၿပီး ေပးသင့္တယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေငြကို ပုိၿပီး သုံးဖုိ႔ 
လုိတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းအစရွိသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြက ျပည္ပမွာလို မေကာင္းဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္း ကုိယ့္ဘာသာ ခန္႔ထားႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ (တုိင္းရင္းသား) ဘာသာစကားေျပာတတ္တဲ့ ေကာင္းေကာင္း ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးထားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလိုတယ္။ အခုက ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းေတြက ဝါဒျဖန္႔ေနတာဘရဲွိတယ္။    

လႊတေ္တာ္ေကာ္မတဝီင၊္  ပထမဆံုး ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျပငရ္မယ္။ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးကို တပ္မေတာ္က ပုဒ္မ 
၄၃၆သံုးၿပီးေတာ့ တားဆီးေနတာ10 ။ ဥပမာေျပာရရင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာေတြေပးရမွာ။ အဲဒါျဖစ္လာဖုိ႔က ဇယား (၁) ႏွင့္ (၂) ကုိ ျပင္ရမယ္။11 ၾက့ံခုိင္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ အန္န္အယ္လ္ဒီေကာ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခဥံပေဒျပငဖ္ုိ႔ကုိ အားလံုးသေဘာတူတယ္။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ (public sector) ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တကယ့္ 
ျပႆနာက တကယ္ျပင္ခ်င္တဲ့စိတ္ (political will) မရွိတာဘဲ! တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ အမ်ားႀကီးကို ပုံမွန္ ေရြးခ်ယ္တ့ဲလုပ္ငန္း 
စဥ္ေတြကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံ့ဝနထ္မ္းရာထူးေတြကို ေျပာင္းေရႊ ႔ေပးလိုက္တယ္။ သူတို႔က အမိန္႔ေပးတာနဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို နာခံ 
ဖုိ႔ဘသိဲၾကတာ။ ေပၚလစီမူဝါဒေတြန႔ဲပတ္သက္တ့ဲကိစၥေတြကို ဘယ္လုိေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတာ မသိသလို ဘာေတြစလုပ္ရမယ္ 
ဆုိတာလ ဲ မသိၾကဘူး။  ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္တာကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာလုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အရင္တုံးက ျပည္သူပုိင္ 
ပစၥည္းေတြကို မတရားသိမ္းယူလိုက္သလိုဘဲ။  အေကာင္းဆံုး ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းေတြကို ခ႐ုိနီေတြကို ေရာင္းလိုက္တာ။  

လြတလ္ပစ္ြာ ဖြဲ႔စညး္ထားသည့္ အလပုသ္မား သမဂၢ ေခါငး္ေဆာင၊္ အခုေတာ့ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
အခြင့္အေရးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ လုပ္ခနည္းလို႔၊ အဓမၼခုိင္းေစမႈေတြရွိလုိ႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ 
သမားဆႏၵျပပြေဲတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒကို သက္ဝင္က်င့္သုံးလာေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။ အလုပ္ရွင္ 
ေတြက ဥပေဒကို ဘယ္ေတာ့မွ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ အစုိးရက သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြေနာက္လိုက္ဖုိ႔ အထူးရဲေတြကုိ လႊတ္တုံး။ တရား 
ဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရက စက္႐ုံေတြ ေရာင္းပစ္ေနတာကိုလ ဲ စိတ္ပူမိတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ေကာ၊ အိမ္ေကာ၊ 
သူတို႔ရမဲ့ ပင္စင္လစာေကာ အားလံုးဆံုး႐ႈံးကုန္မွာ။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားေတြက အထူးသျဖင့္ လုပ္ခရတာနည္းၾကတယ္။ 
အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္၂ဝဝဝဝဝ [အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝဝ ေလာက္] ေလာက္ရဖို႔လုိတယ္။ ေနထိုင္စရိတ္က ေတာ္ေတာ္ကုိ 
တက္လာၿပီေလ။   

လမူႈေရးတက္ႂကြလႈပရ္ာွးသ၊ူ  အစုိးရထဲမွာ တပ္မေတာ္သားေတြက ေနရာတိုင္း၊ ဝန္ႀကီးေတြေရာ၊ အရာရွိႀကီးေတြေရာ။ 
ဒီမုိကေရစီမွာ အရပ္သားအစုိးရျဖစ္ရမွာ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးဆိုတာလ ဲ အတုအေယာင္ေတြဘ။ဲ လယ္သမားေတြလ ဲ အခုထဲ 
လယ္သိမ္းခံေနရတုံး။ အစုိးရက ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ခ႐ုိနီေတြေျပာတာဘ ဲလုိက္လုပ္ေနတာ။ လယ္သမားေတြအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈဆုိတာ ႐ုပ္ျပေတြဘ။ဲ အမွန္ေတာ့ ေက်းလက္ေဒသကလူေတြအေျခအေနက ပုိပုိဆုိးလာတာ။ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ေကာ္မတီေတြမွာလ ဲၾက့ံခုိင္ေရးကလူေတြ၊ အစုိးရအရာရွိေဟာင္းေတြခ်ည္းဘဲ။    

သတငး္စာ အယဒ္တီာ၊  အစုိးရရဲ ႔လုပ္ရပ္ေတြကို အရင္က သတင္းေရးဖုိ႔ခက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က ရတဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ 
အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း ေရးတာျဖစျ္ဖစ္။ အစုိးရဟိုတယ္ေတြလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းေတြကို ခ႐ုိနီေတြယူလိုက္တာကို အစီရင္ခံစာ 
ေရး႐ုံနဲ႔ကုိ သတင္းေရးတာ အပိတ္ခံရတာမ်ဳိး ရွိႏုိင္တယ္။ အခုေတာ့ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခကု ခင္ဗ်ားကို တရားစြခဲ်င္စြမဲယ္။ 
ဒါေပမဲ့ သူတို႔ႏုိင္ခ်င္မ ွႏုိင္မယ္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကကို အရင္ထက္စာရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္း လာတယ္။ သတင္းေတြ 
ဆုိ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းဌာနေတြကို အၿမဲတမ္းအရင္ေပးတယ္။ အခုေတာ့ ျဖစ္ေနတာေတြကို သတင္းေရး လာတယ္။ ဆႏၵျပတာမ်ဳိး 
ေတာင္ သတင္းထဲထည့္လာတယ္။ အစုိးရရဲ႕တခ်ဳိ႕လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြ တုိးတက္လာတယ္။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပး 
တာမ်ဳိးဆို ပုိျမန္လာတယ္။ ကားဝယ္ခြင့္ပါမစ္ေတြရလာတယ္။ မုိဘုိင္းဖုန္းဝယ္လာႏိုင္တယ္။ ဆင္းမ္ကတ္ဒ္တစ္ခုက အခုဆုိရင္ က်ပ ္
၂၀၀၀၀ ေလာက္ဘရဲွိေတာ့တယ္။ အရင္က တပတ္ရစ္ကားတစင္းစာ ေလာက္ေပးရတာ။  ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ 

                                                 
10 ၂၀၀၈ခႏွုစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒမ္ ၄၃၆တြင္ ျပငဆ္င္ခ်က္ျပဳလပု္ရန္အတြက္ အမတဥ္ီးေရ၏ ၇၅%ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရွရိန္ 
လိုအပ္သည။္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ၏ ၂၅%ကုိ တပ္မေတာ္သား အမတမ္်ားအတြက္ 
ခ်န္လပ္ွထားပါသည။္   
11 ၂ဝဝ၈ခႏွုစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဇယား တစ္က ျပည္ေထာင္စအုစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ လပု္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ 
ဇယား ႏွစ္က ျပညန္ယႏွ္င့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳမႈအာဏာကုိ ေဖၚျပထားပါသည။္   
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ေတာ္ေတာ္ကုိ အစြန္းေရာက္လာတယ္။ အစုိးရကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာက အမ်ဳိးသား အားကစား တစ္ခုဘ။ဲ လူေတြက အစုိးရ 
ဘာလုပ္လုပ္ မခ်ီးက်ဴးခ်င္ၾကဘူး။   

ဤေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပေနသက့ဲသို႔ပင္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိသည္မွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ 
အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းအဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္တပ္မွခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အေတြ႕အႀကဳံ ကြ်မ္းက်င္မႈေပၚအေျခခံသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုပုံစျံမင္လာေစေရး၊  ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ားကို ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႊေဲျပာင္းေပးေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ 
ေရွးရႈ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  သသိာထင္ရွားေသာ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရးတို႔ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။   

တႏိုင္ငံလုံးရွိ လၻက္ရည္ဆိုင္မ်ား၊ ႐ုံးမ်ားတြင္၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုသုံးႏႈံးသည့္ စကားလံုးျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ `စိတ္ဓါတ္ 
အေတြးအေခၚ အယူအဆေျပာင္းလဲမႈ`ရွိၾကရန္ အားလံုးက ေတာင္းဆိုေနပါသည္။  အရာရွိမ်ားက လူေတြကုိ အထက္စီးမွ 
ၾကည့္တတ္ၿပီး၊ မိမိတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လူတစ္စုအတြက္သာ စိတ္ဝင္စားၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္းမဟုတ္ဟု ျပည္သူ 
လူထု အမ်ားစုက ထင္ျမင္သေဘာထားေနသည္ကုိလည္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာက႑ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ ျပနလ္ည္တည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္က လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္းရွိ လူမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ မိမိတုိ႔ကုိမိမိတုိ႔ 
မျမငေ္တာ့ဘဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္မႈရလာေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ 
ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရျခင္းမွ ဒီမုိကေရစီစနစတ္စ္ခုသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးလုပင္န္းစဥႏ္ွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ရႈပ္ 
ေထြးမႈႏွင့္ သံသယမ်ားစြာ ပုိမုိျဖစထ္ြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ ပုံစံကြက္-၁၄ တြင္ ေဆြးေႏြးပါရွိသည့္ ၂ဝ၁၄ခႏုွစ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
ေလ့လာခ်က္12 အရ၊ လူထုသည္ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိထား၍ အျပဳသေဘာ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့္ ထိ 
စပ္မႈမရွိဟု ခံစားၾကရၿပီး၊ လူအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈနည္းပါး၍ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္ကြဲလြမဲႈမွာလည္း အစြန္းေရာက္ 
လြန္းလွပါသည္။      

ပုစံကံြက္ - ၁၄ ျမနမ္ာႏိုငင္ ံ ၂၀၁၄ - ေျပာငး္လေဲနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစညး္အတြငး္တြင ္ ႏိုငင္သံားမ်ား၏ အသပိညာႏွင့္ 
တနဖ္ုိးထားမႈမ်ား 

၂ဝ၁၃ခုႏွစတ္ြင္ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းသည္ ျပည္နယႏွ္င့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄၌ လေူပါင္း ၃ဝဝဝကုိ ေမးျမန္းၿပီး ႏိုငင္ံသားမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ 
တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ စစ္တမ္း တစ္ခေုကာက္ယခူဲ့ပါသည္။ အဓိကေတြ႔ရွိခ်က ္အခ်ဳိ ႔မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစပ္ါသည္။ 

 အစိုးရႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ ဗဟသုတုအလြန္နည္းပါးပါသည။္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၈၂%သည္ အစိုးရ၏ မညသ္ည္႔ အစိတအ္ပိုင္းအမညက္ုိမွ် 
မေျပာျပႏိုင္ပါ။ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး သုိ႔မဟုတ ္တရားစရီငေ္ရး)  

 မညသ္ည့္အစိုးရအဆင့္၏ ဆုးံျဖတခ္်ကက္ သတူုိ႔၏ဘဝမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွေိစသနည္းဟု ေမးျမန္းေသာအခါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ (၂၉%)၊ ေက်းရြာအဆင့္ (၂၀%)ႏွင့္ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး (၃%) သုိ႔မဟတု ္ ျမိဳ ႔နယ္အဆင့္ (၂%) မွမဟတုဟ္ ု
အေလးထားေျဖၾကားခဲသ့ည။္ ၁၄% က မညသ္ည့္အစိုးရဆုံးျဖတ္ ခ်ကမ္်ားကမွ သတူုိ႔၏ဘဝကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရိွပါဟ ုေျဖၾကား 
ခဲ့ၾကပါသည္။  

 လူအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈ အဆင့္မွာလည္း နည္းပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ယုံၾကည္ႏိုင္ပါသလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကုိ ၇၇% က 
မယုံၾကညဟ္ု ေျဖဆုိၾကပါသည။္  

 ႏုိင္ငေံရးဆုိင္ရာ အစြန္းေရာကမ္ႈတြင္လည္း ဒဂီရ(ီေရခ်ိန)္အလြန္ျမင့္ပါသည။္ ျပညသ္ူအမ်ားစု မႀကိဳက္ႏွစ္သက ္ သည့္ ပါတတီစ္ခကုုိ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ေထာက္ခလံွ်င္ ထုိသူငယ္ခ်င္းကုိ အဆကအ္သြယ္ျဖတ္မညလ္ား ဆုိသည့္ေမးခြန္းကုိ ၄၁% မွ ျဖတပ္ါမည္ဟ ု
ေျဖၾကားခဲ့ပါသည။္  

                                                 
12 အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ၂ဝ၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၄၊ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငသံားမ်ား၏ အသပိညာႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား   
http://asiafoundation.org/publications/pdf/1449 
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 ေျဖဆုိသူစစုုေပါင္း၏ ၆၂%က ျမနမ္ာႏိုင္ငံသည္ လမ္းမွနေ္ပၚသုိ႔ ေရာကေ္နၿပီဟု ယုံၾကည္ၾကေသာ္လည္း ယင္းကနိ္းဂဏန္းမာွ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္သည့္ ျပည္နယမ္်ားတြင္ သသိာစြာက်ဆင္းၿပီး မသပိါဟု ေျဖၾကားသမူ်ားၿပီး မေသခ်ာ၊မေရမရာ 
ျဖစ္ေနသညက္ုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 ႏုိင္ငသံည္ လမ္းမနွ္ေပၚသုိ႔ ေရာကေ္နၿပီဟု ေျဖၾကားသမူ်ားက လမ္းေဖါက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိး 
တက္မႈမ်ားကုိ အေလးထားေျပာၾကားၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဦးတည္ခ်ကႏွ္င့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိးျမင္ၾကသမူ်ားက ပဋိပကၡမ်ား၊ 
စီးပြားေရးမေကာင္းျခင္းႏွင့္ အစိုးရ မေကာင္းျခင္း ဆုိသည့္အခ်ကမ္်ားကုိ အဓိကေျပာၾကားၾကပါသည။္ 

ကုိးကား၊ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္း၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာ၂၀၁၄၊ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႏိုင္ငသံားမ်ားအသိပညာႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား 
http://asiafoundation.org/publications/pdf/1449   

အအပုိငး္ - ၃  ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ စညံႊနး္ကနိး္မ်ား  

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံတစ္ႏ္ိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို တုိင္းတာရန္အတြက္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။  အခ်ဳိ႕ေသာ ညႊန္ကိန္းမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသျဖင့္ ယင္းတို႔၏ 
အသံုးဝင္မႈကုိ ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ညႊန္ကိန္းမ်ားက ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။   

ႏုိ္င္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ပုံစံကြက္-၁၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ 
အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ထားသည့္ သုေတသန၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထား 
ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းျဖင့္ 
နိဂုံးခ်ဳပ္ထားၾကပါသည္။   

ပုစံကံြက္ - ၁၅   ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည ္ႏ္ိုငင္တံကာ အစရီငခ္စံာမ်ား   

မၾကာေသးမီကထြကရ္ွိခဲ့သည့္ ေအာကပ္ါႏိုင္ငတံကာအစီရင္ခံစာမ်ားက ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခား အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏ္ိုင္ငံမ်ားကဲသ့ုိ ႔ သာယာ ဝေျပာမႈရွလိာႏ္ုိင္ေၾကာင္း သေဘာထားအျမင္မ်ား 
တညူီေနၾကပါသည္။   

“အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အရင္းအျမစန္ည္းပါးမႈသည္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈအတြက္ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္သည့္ အကန္႔ အသတ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည။္” 

- OECD. 2013. Myanmar Multidimensional Study, 2013     

“အဓိက စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏိုငလ္ွ်င္ လင္းလကသ္ည့္ အနာဂတ္ရွိပါသည္။ ” 

 - IMF.2013. Article IV Mission 

“ျမန္မာ့ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑သည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔လြန္းေနသည္။ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စမီံမႈ ဖြဲ႔စည္းပံုမာွ အားနည္း ေနသည။္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈႏွင့္ တာဝနခ္ံမႈမရိွေခ်။”   

- ADB, Myanmar in Transition, 2012 

 “ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသည္ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈအသစ္တဖန္ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ရွေိနပါသည။္ ”  

- McKinsey & Company. 2013. Myanmar’s moment: Unique opportunities, major challenges.  

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားက `ရလဒ္ ညႊန္ကိန္းမ်ား`ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေဆး႐ုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၄င္းတို႔အတြက္အေရးပါသည့္အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ အေရးျပဳကာ တိငု္းတာၾကပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္၊ မေကာင္းေသာရလဒ္တုိင္းအား အစုိးရ၏  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု အျမဲတေစ လက္ညႈိးထိုးရန္ခက္လွပါသည္။ 
ဥပမာ - ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈက ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ရွင္ ေနထုိင္မႈသက္တမ္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အာဟာရရွိသည့္ အစားအစာမ်ားစားသံုးႏုိင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေရရရွျိခင္းႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ညီမွ်မႈမ်ားရိွျခင္းတုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
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ဤအခ်က္မ်ားကိုိ မူတည္ၿပီး ကုလသမဂၢ13ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္14တုိ႔မွ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ားကို ေလ့လာပါမည္။ ယေန႔ေခတ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ား တုိးျမွင့္ေပးရမည္ဟု 
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ မွတ္တမ္းသည္ အေကာင္း၊ အဆိုး ေရာေထြး 
လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င၏ံ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြပမာဏသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ 
လူစြမ္းအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အညႊန္းတြင္မူ ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားထက္ အဆင့္နိမ္႔က်လ်က္ရွိပါသည္။ 

(ဇယား-၆ ကုိ ၾကည့္ပါ။)  

ဇဇယား - ၆    အစုိးရ၏လပုေ္ဆာငခ္်ကက္ုိ ရလဒည္ြနက္နိး္မ်ားအသုးံျပဳတုိငး္တာျခငး္ 

ရည္ညႊနး္ကိနး္  ျမနမ္ာ  အိမန္းီခ်ငး္နဳိ္ငငံ္မ်ား  

ဝငေ္ငြ  
လတူစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသားတင္ဝင္ေငြ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ 
ဝယလ္ုိအားမ်ွေျခ) 

 
၃၉၉၈ 

ထုိင္းႏိုင္ငံ     ၁၃၃၆၄ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၄၈၉၂ 
လာအိုႏုိင္ငံ    ၄၃၅၁ 
ကေမၻာဒီးယား ၂၈ဝ၅ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၂၇၁၃ 

လူစြမအ္ား  ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ  
ကမာၻ႔ ကလုသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ အစီအစဥမ္ွ 
ထတု္ျပနသ္ည့္ လူစြမ္းအား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ အညႊန္း Human 
Development Index (၁၈၇ႏိုင္ငကံုိ 
အဆင့္သတ္မတွ္ ရာတြင္  ) 

၁၅၀ 

ထုိင္းႏိုင္ငံ   ၈၉ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၁၂၁ 
ကေမၻာဒီးယား  ၁၃၆ 
လာအိုႏုိင္ငံ    ၁၃၉ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  ၁၄ 
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စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား- `ယေန႔ျမန္မာသည္ အေရွ႕ေတာငအ္ာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငျံဖစပ္ါသည္။ လူဦးေရ 
၅၁.၄သန္းရွိၿပီး ဂ်ီဒီပီအရ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြမွာ ၁၁၀၅ ေဒၚလာရိွၿပီး ေဒသအတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ 
၃၇.၅% ရွပိါသည္။….. လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွား 
ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ကာ လာအိုႏုိင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိ္င္းယွဥ္၍ 
လာခဲ့ရပါသည္။`    

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ ရလဒ္မ်ား- ျမနမ္ာႏိုင္ငံတြင္ မညီမွ်မႈနည္းပါးပါသည္။ မညီမွ်မႈကုိ တုိင္းတာရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဝင္ေငြကြာဟခ်က္ကိုတုိင္းတာမႈ (Gini co-efficient) မွာ ၃ဝ ေအာက္ျဖင့္ ေဒသအတြင္း 
လူမႈေရးမညီမွ်မႈတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကို ရရွိထားပါသည္။ အဆိုးဆံုးႏုိင္ငံမ်ားမွာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏ္ိုင္ငံ 
ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ တုိ႔ျဖစ္ျပီး ၄၅ နီးပါးရွိပါသည္။   

က်န္းမာေရး ရလဒ္မ်ား-   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးရလဒ္မ်ားမွာ အေကာင္းအဆိုး ေရာေထြးလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္းတြင္ မိခငမ္်ားက်န္းမာေရးတြင္ သိသိသာသာတိုးတက္မႈ ရွိလာခဲ့ၿပီး မိခငေ္သဆံုးႏႈန္းမွာ ေဒသတြင္း 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၏ ေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ၿပျီဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးမ်ားေသဆံုးႏႈန္း၊ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား 
သည့္ႏႈန္းမွာ အျခားအာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ျမင့္မားေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို 
မၾကာေသးမီက ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၃% ထိ ၇ ဆတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြနည္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ ၀.၈% ၏အထက္တြင္ ရွိလာ 
ခဲ့ပါသည္။   

ပညာေရး ရလဒ္မ်ား- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးရလဒ္မ်ားတြင္ ဆုံးခန္းတိုင္ ပညာသင္ႀကားႏုိင္သည့္ႏႈန္းမွာ နိမ္႔က်ၿပီး၊ 
အရည္အေသြးကို ျပႆနာအျဖစ ္ရႈျမငႏ္ို္င္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း အျခား ႏ္ိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ ႔ေနရာမ်ားတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္သည့္ႏႈန္းမွာ ေဒသတြင္း အျခားႏ္ိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိ္င္းယွဥ္ႏုိင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ပညာေရး 

                                                 
13 United Nations Development Programme. 2014.  2014 Human Development Report—Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience.   New York:  United Nations. 
14 World Bank. 2014. Myanmar: Ending Poverty and Boosting Prosperity in a Time of Transition. Washington, DC: World Bank. 



38 
 

အသံုးစရိတ္ကို ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၆% ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဝင္ေငြနည္းသည့္ အျခားႏ္ိုင္ငမံ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသံုးစရိတ္ 
၃.၃% ထက္ မ်ားစြာနည္းေနပါေသးသည္။   

လမ္းမ်ား ရလဒ္-  ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လမ္းမ်ား ေဖါက္လုပ္ႏုိင္မႈမွာ 
သိသိသာသာ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ႏွင့္ ၂၀၁၁ခႏွုစ္မ်ားအတြင္း ေက်းလက္ေဒသလမ္းမ်ား ဆက္သြယ္မႈကုိ ၇၈၅၀ မ ွ
၅၇၇၀၀ ကီလိုမီတာအထိ တုိးျမွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ တံတားမ်ားကိုလည္း ေဖါက္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားလာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေသးၿပီး၊ မုတ္သုန္ ရာသီတြင္ လမ္းမ်ားစြာမွာ 
အသံုးမျပဳႏုိင္ေတာ့ေခ်။ အတိအက်ေျပာႏိုင္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငတံြင္ ကုန္းတြင္းေဒသမ်ားအတြင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ 
အခ်ဳိးအစား (road density)မွာ နည္းပါး ေနပါေသးသည္။   

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရလဒ္မ်ား-  ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈမွာ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိေသးေခ်။ လူဦးေရ၏ ၃၀%မွ်သာ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားမွ ရရွိၾကၿပီး၊ က်န္ ၁၉%မွာ လွ်ပ္စစ္မီးကို အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွၾိကပါသည္။ ယင္းက ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ 
သည္ ၄၉%ျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား (၃၁%)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၄၆%)တုိ႔ထက္ ေရွ ႔သုိ႔ေရာက္ေနၿပီး လာအိုျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (၆၃%)၊ 
အင္ဒုိနီးရွား (၇၃%)၊ အိႏၵိယ (၇၅%)ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (၉၇%) တုိ႔၏ ေနာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။   

ရလဒ္ညႊန္းကိန္းမ်ားအျပင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွငမ္်ားကလည္း ျဖစ္စဥ္ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ၾကပါသည္။ 
အစုိးရမ်ားသည္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုသည္ကို ၾကည့္မည့္အစား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုသည္ကုိ 
တုိင္းတာၾကပါသည္။   

ကမၻာ့ဘဏ္က ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား15 တစက္မၻာလံုးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ 
စုေဆာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းညႊန္ကိန္းမ်ားက တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ သတင္းမီဒီယာလြပ္လပ္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကး ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားျခင္းတို႔အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တုိးတက္မႈမ်ားကို လုိက္လံၾကည့္ရႈပါသည္။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာေပၚရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ နိမ့္က်ေနပါသည္။ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အနိမ္႔ဆုံးအဆင့္တြင္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျမနမ္ာ၏ရမွတ္မ်ား တက္လာခဲ့ပါသည္။ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ နမူနာတစ္ခုပင ္
ျဖစ္သည္။  (ဇယား-၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ဇဇယား - ၇   အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ တေစတ့ေစာငး္၊ ကမၻာဘ့ဏ၏္ ကမၻာအု့ပခ္်ဳပစ္မီမံႈ သတငး္အခ်က ္အလကမ္်ား စစုညး္မႈ   

 ျမနမ္ာ အေရ ွ႔အာရ ွ

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ၁.ဝ ၃.၈ 

ႏိုင္ငေံတာ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈ ဝ.၅ ၂.၃ 

သတင္းမီဒယီာလြတလ္ပ္ခြင့္ ၄.၅ ၄.၅ 

ကုိးကား၊  World Bank global database of governance indicators. www.agidata.org` 

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၏ အရည္အေသြးကို အကျဲဖတ္ ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာတိုင္းတာသည့္ ညႊန္ကိန္း ငါးခုပါသည့္ အတြဲတစ္ခု ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ (ႏုိင္ငမံူဝါဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
အကျဲဖတ္ေလ့လာခ်က္ - CPIA) ယင္းညႊန္ကိန္းမ်ားမွာ ၁) ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေျချပဳ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ၂) ရသံုး 
မွန္းေျခစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အရည္အေသြး ၃) ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားကို ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ ၄) 
ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပခ္်ဳပ္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ ၅) ျပည္သူ႔ေရးရာက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝနခ္ံမႈႏွင့္ အဂတိလိုကစ္ား ျခင္း16 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။   

                                                 
15 World Bank global database of governance indicators. www.agidata.org. 
 
16 World Bank Group. 2015. Global database of governance indicators. www.agidata.org  
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ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၃ခႏွုစ္က CPIA အကျဲဖတ္ေလ့လာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။17 ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ 
CPIA ၏ စံညႊန္းကိန္း ၅ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ ေရးရာက႑အကျဲဖတ္ေလ့လာခ်က္ကို တင္ျပထားပါသည္။ ၁ (နိမ့္) 
မွ ၆ (ျမင့္) အထိ အမွတ္ေပးထားပါသည္။     

ဇဇယား - ၈   ျမနမ္ာႏိုငင္ရံွ ိျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑စမီခံန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အဖြဲ႔အစညး္မ်ား၏ အရညအ္ေသြး   

၁. ပုိငဆို္ငခ္ြင့္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥး္စည္းကမး္အေျချပဳ အုပခ္်ဳပစံီ္မမံႈ 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ စံႏႈန္းႏွင့္ အမွတေ္ပးစညး္မ်ဥ္း TAF-CESD သေုတသနအဖြဲ႔မွ ထပ္မံျဖည့္စြကသ္ည့္ အကဲျဖတ္ေလလ့ာခ်က္  

သတ္မတွ္စည္းမ်ဥ္း၊ ပဂုၢလကိ စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ားကုိ 
ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒစနစ၊္ စညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းေပၚ 
အေျခခသံည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စမီံမႈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ယင္းပုိငဆ္ုိင္မႈႏွင့္ 
ကန္ထရိုကစ္ာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာ 
ၿပီး လုပက္ုငိ္ ေဆာင္ရြကသ္ည။္   

ရမတ္ွ၊ ၂.၅ 

တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်ကေ္ၾကာင့္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငတံြင္ 
ယင္းတုိင္းတာခ်ကႏွ္င့္ ပတသ္က္သည့္ လပု္ေဆာင္ ခ်က္မာွအားနည္းလသွည။္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား သက္ဝငေ္စရန္ အလြတသ္ေဘာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ လည္း လပု္ေဆာင္ၾကရၿပီး ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား 
သည္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္း မ်ားအတြက ္
စကာၤပူကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားစီရင္မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတဆ္က ္
လုပေ္ဆာင္ၾကရသည။္  

၂. ရသံုးမနွး္ေျခစာရငး္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုငရ္ာ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အရည္အေသြး 

သတ္မတွ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္း၊ မဝူါဒပိုင္းဆုိင္ရာ ဦးစားေပး 
မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီး ယုံၾကညလ္က္ခ ံ
ေလာကသ္ည့္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)ရွိမႈ 
အတုိ္င္းအတာ။ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)ကုိ 
စနစ္တက်၊ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ 
ရညမ္ွန္းထားသည့္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေစရန ္
အတြက္ ထိေရာကသ္ည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စမီံခန္႔ခြဲမႈ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ထားသည့္ ျပညသ္ူ႔စာရင္းအင္း 
မ်ားႏွင့္ ဆကလ္ကလ္ုပေ္ဆာင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ 
သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အပါအဝင္ အခ်ိနမ္ွန္၊ တကိ်မွနက္န္ 
သည့္ စာရင္းအင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရငခ္ံ 
တင္ျပျခင္း   

ရမတ္ွ။ ၃.၀ 

ျမန္မာႏိုင္ငသံည္ ဤသတမ္ွတခ္်က ္ စည္းမ်ဥ္းကုိ ေကာင္းစြာ မလုပေ္ဆာင္ 
ႏုိင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ ဗဟုိစီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ခ်ေပးသည့္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ အကန္႔အသတ္အနည္းငယမ္ွ်ျဖင့္ သက္ဆုိငရ္ာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္)ကုိ ျပငဆ္င္ရပါသည။္ 
အမွနတ္ကယ္အသုံးစရတိ္မ်ားသည္ ခ်ေပးသည့္ဘတ္ဂ်က္မ်ား မွ (၂၀+%) 
မွ်အထိ အသုံးျပဳမညဟ္ု ခန္႔မွန္းသည့္ အမ်ဳိးအမညတ္ြင္သာမက၊ ေငြေၾကး 
ပမာဏတြင္ပါ ကြာဟမႈရွိ နပါသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရငခ္ံစာမ်ားတြင္ 
မပါဝငသ္ည့္ ဘတဂ္်က္ျပင္ပမွ အသုံးစရိတ္ ကိန္းဂဏန္း မွာလည္း ျမင့္မားလ ွ
ပါသည္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ အေလအလြင့္ႏွင့္ စီမံအုပခ္်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း 
တုိ႔ကုိ ကုိငတ္ြယေ္ျဖရငွ္းရန္ တာဝနရ္ွိၿပီး၊ လႊတေ္တာ္အေနျဖင့္မူ ဝနေ္ဆာင္မႈ 
လုပင္န္းမ်ား ထိေရာက္အက်ဳိးရိွမႈကုိ အကဲျဖတရ္န ္ လုိအပ္သည့္ ဘ႑ာ 
ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စုံစုံမရွေိခ်။   

၃. အခြနဘ္႑ာဝငေ္ငြမ်ား ထိေရာက္စြာ စစုည္းႏိုင္မွဳ  

သတ္မတွ္စည္းမ်ဥ္း၊ “ျပ႒ာနး္ထားရိွသည့္ အခြန္ဖြဲ႔စည္းပံု 
သာမက၊ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အမွနတ္ကယ္ ေကာကခ္ံရရိွ 
သည့္ ဝင္ေငြမ်ားအားလုံး၏ အခြန္ဘ႑ာစုစည္းႏိုင္မႈကုိုိ  
အကဲျဖတ္ျခင္း။   

 

ရရမတ္ွ၊  ၃.၀ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဤသတ္မတွစ္ည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမွာ 
ကမၻာ့ဘဏ္အကဲျဖတ္ခ်ကထ္က္ နိမ္႔က်ေန ပါသည။္ အခြန္ေကာက္ခရံရွိေငြမွာ 
နည္းပါးၿပီး ဝင္ေငြခြန္မွ ရရွသိည့္ အခြန္မွာလည္း နည္းပါးလွပါသည္။ 
အခြန္စည္းၾကပ္မႈ အားနည္းလွၿပီး အခြန္ႏွင့္ အေကာကခ္ြန္ ဝန္ထမ္း မ်ားမွာ 
လည္း အလြန္ပင္ အဂတလိုိက္စားၾကသည္ဟု သေဘာထား ယဆူခ်က္ျဖင့္ 
အခြန္အခေပးေဆာင္ရာတြင္ မေပးလုိၾကေခ်။ အခြန္ေကာကခ္ံျခင္းဆုိငရ္ာ 
ဥပေဒအေျခခတံြင္တုိးတက္မႈ အခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ေခတမ္ီဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားရိွသည့္ စနစတ္စ္ခုေပၚေပါက္ရန ္လုိအပ္ေသးသည္။  

 

                                                 
17World Bank Group. 2015. Country Policy and Institutional Assessment Database 
http://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.PUBS.XQ 
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၄၄. ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပခ္်ဳပမ္ႈအရည္အေသြး  

သတ္မတွ္စည္းမ်ဥ္း - ဆရာ/ဆရာမ၊ က်န္းမာေရးဝနထ္မ္း၊ 
ရဲစသည့္ ဗဟုိအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ထထိိေရာကေ္ရာကေ္ဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚအကဲျဖတ္ျခင္း။  

မူဝါဒေပါင္းစပည္ိႇႏိႈ္င္းမႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ျခင္း၊ 
အရည္အေသြးႏွင့္ ကုိယက္်င့္တရား၊ 
လုပခ္လစာလုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ 
လစာစာရင္းစီမခံန္႔ခြဲမႈတုိ႔အား အဓိကထား 
အကဲျဖတ္ပါသည။္ 

 

ရရမတ္ွ၊ ၂.၅ 

ဤသတမ္ွတခ္်ကစ္ညး္မ်ဥ္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပေ္ဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွေိခ်။ 
ထိေရာက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာငး္လမဲႈျပဳလုပရ္န္ လုိအပ္ပါသည။္ အျပဳသေဘာ 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း လုပခ္လစာ ဥပေဒႀကမ္းမွာ civil service wage bill 
ေရရွညတ္ည္တံႏို့င္ၿပီး ထပ္မတံုိးႏိုငသ္ည့္ အေနအထားရိွပါသည။္ ကြ်မ္းက်င္ 
ပညာရွငမ္်ားကုိ ရရွႏိုိင္ရန္ ခကခ္ဲေသာ္လည္း လုပခ္လစား အဆင့္မ်ားႏွင့္အတ ူ
လစာမဟုတသ္ည့္ အျခားခစံားခြင့္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းအျဖစ္ လုပက္ုိင္လာရန္ ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ပါသည။္  မူဝါဒဆုိင္ရာ ညွိႏွဳိင္း 
ေဆာင္ရြကသ္ည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မဖြံ႕ၿဖိဳး မတုိးတကလ္ေွသးဘ၊ဲ 
သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကးီဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ား၏ သီးျခား 
လြတ္လပ္စြာ ရပတ္ည္ေနမွဳကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ လုံေလာကသ္ည့္ အင္အား 
မရွိေခ်။   

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားမွာလည္း တကြတဲစ္ျပားစီ ျဖစ္ေနၿပီး လပု္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မွဳ လုပင္န္းစဥမ္်ားတြင္ အဆင့္မ်ား မ်ားျပားလွၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ 
အေသးအဖြဲ ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ဳိးမ်ားမွအစ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔အထိ တင္ျပတတ္ေလ 
သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ရာထူး တုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႔သည ္
ပုံမွန္အားျဖင့္ အရည္အခ်င္း၊ လုပသ္ကမ္်ားအေပၚ အေျခခေံသာ္လည္း အစိုးရ၏ 
အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးပံုစံမ်ားရိွေနေၾကာင္းလ ဲ
ၾကားသရိပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုးံနီးပါးရိွ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းအဆင့္ျမင့္ရာထူး 
အားလုံးနီးပါးကုိ ယခင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက ေနရာယထူားပါသည။္    

၅. ျပည္သူ႔ ေရးရာက႑တြင ္ပြင့္လငး္ျမင္သာမႈ၊ တာဝနခ္မံႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားျခငး္ 

သတ္မတွ္ခ်က္စည္းကမ္း၊ အုပခ္်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ယင္းတုိ႔၏ 
ရန္ပုေံငြသုံးစြမဲႈႏွင့္ အေရးယလူုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိး 
ရလဒ္ကုိ မဆဲႏၵရွင ္ ျပည္သမူ်ား၊ လႊတေ္တာ္ႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ တာဝန္ခမံႈ အတုိင္းအတာ။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ၾကပ္မတက္ြပ္ကဲ 
ျခငး္အေပၚ တာဝန္ခမံႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လပု ္
ေဆာင္မႈအေပၚ တာဝနခ္ံမႈ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ျခင္း၊ ကုိယက္်ဳိးရွာ 
အက်ဳိးစီးပြားအုပ္စမု်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 
ခ်ဳပ္ကုငိ္ထားမွဳ  

 

ရရမတ္ွ၊ ၂.၅ 

ျမန္မာသည္ ယင္းသတမ္တွ္ခ်ကတ္ြင္လည္း ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိေခ်။ အဂတလိုိက္စားမႈသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ ျဖစေ္နျပီး ခ႐ိုနီမ်ားသည ္
အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပမ္ႈမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိခစံားေနသညဟ္ု ျပညသ္ ူ
လထူုအမ်ားစုက ထင္ျမငေ္နပါသည။္ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငေံတာ္ပုိင ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလကိက႑တုိ႔တြင္ ဆက္လကပ္ါရိွေနပါသည။္ 
မၾကာေသးမီက အေျခအေနမ်ား မ်ားစြာတုိးတကလ္ာခဲ့ပါသည။္ ႏိုင္ငတံကာ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အဂတလိုိက္စားမႈ အျမင္အကဲျဖတ္ခ်က္  (Transparency 
International Corruption Perception Index) တြင္ ၁၇၇ႏိုင္ငံအနက ္
၁၅၇ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွလိာခဲ့သျဖင့္ ၂၀ေနရာခန္႔ တက္လာခဲ့ၿပီျဖစပ္ါသည။္ 
တရားဝင္ ျပငပ္တာဝနခ္ံမႈစနစ္မ်ားရိွေနၿပီး ယင္းတုိ႔တြင္ စာရင္းခ်ဳပ႐္ုံးႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းက႑မွာ အသစ္ 
ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းအခန္းက႑မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ လပု္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မရိွျဖစေ္နတတ္ပါသည္။  အစိုးရ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကုိ အကဲျဖတရ္န္အတြက ္
ျပညသ္ူလထူု လုိအပ္သည့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာ 
ထိန္းသိမး္ထားပါသည။္ သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနမ်ားသည ္
အစိုးရ၏ လပု္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကုိ စုံစမ္းေဖၚ ထတု္ရန္အတြက္ တက္ၾကြစြာ 
လုပေ္ဆာင္လွ်ကရ္ွိပါသည။္   

 

ပ်မ္းမွ် ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စမီံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စံႏွဳန္း     

ရမွတ္၊ ၂.၇ 
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ၿခဳံ၍ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ CPIA ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ပ်မ္းမွ် 
ရမွတ္မွာ ၂.၇ ျဖစပ္ါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကေမၻာဒီးယား ၂.၈၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၂.၉၊ လာအိုႏုိင္ငံ 
၃.၁ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ၃.၅ စသျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ရမွတ္အသီးသီးရွိၾကပါသည္။18  

ယင္းအခ်က္က ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသည္ `ထိရွပ်က္စီးလြယ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား`ႏွင့္ အလားတူအဆင့္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းအသံုး အႏႈန္းမွာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ က်ဆင္းေနသည့္ ဝင္ေငြနည္းႏုိင္ငံမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစသ္ည္။ (ပုံစံကြက္-၁၆ ကုိ 
ၾကည့္ပါ။) 

ပပုစံကံြက္ - ၁၆   ျမနမ္ာႏိုငင္၏ံ ဝေိရာဓ ိ- အငအ္ားႀကးီ ႏိုငင္ေံတာ္လား သုိ႔မဟတု ္ထရိပွ်ကစ္းီလြယ ္ႏိုငင္ေံတာ္လား   

ျမန္မာႏုိင္ငသံည္ စစတ္ပ္ႀကီးစိုးသည့္ ႏုိင္ငတံစ္ခုျဖစသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အင္အားႀကီးသည့္ ႏုိင္ငတံစ္ႏိုင္ငံ  မဟတု္ေခ်။ 
ဘက္ေပါင္းစုံမွႀကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငေံရးအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းသုိ႔ စစ္တပ္မွ ဝင္ေရာကထ္ုိးေဖါကခ္ဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အားနည္းခ်က ္လကၡဏာတစ္ခုပင္ျဖစသ္ည္။   

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအစိုးရသည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငႏွံင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သုိ႔မဟတုဘ္ဲ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးမဝူါဒကုိ ခုိင္မာစြာ ဦးေဆာင္လမ္းညႊနခ္ဲ့ျခင္းမရွေိခ်။ ဇယား ၇ တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ဘတ္ဂ်ကသ္ည္ လႊတ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပး 
ထားသည့္ ဘတ္ဂ်ကႏွ္င့္ အသုံးစရတိအ္မ်ဳိးအစားႏွင့္ ပမာဏမွာ ကုိကည္ီမႈမရိွသည့္ အားနည္းသည့္ မဝူါဒစနစ္တစ္ခု ျဖစေ္နပါသည္။ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ အားနည္းၿပီး၊ အရာရိွမ်ားအား လပု္ပုိင္ခြင့္ ျပဳထားပါသည။္ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျပညသ္ူ႔ေရးရာ စမီံခန္႔ခြဲမႈ အဓိက 
႐ႈေထာင့္ ၅ခုျဖင့္ သုံးသပ္ရာတြင္ ျမနမ္ာႏိုင္ငသံည္ ထိရပွ်ကစ္ီးလြယသ္ည့္ ႏုိင္ငတံစ္ခု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားရိွေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။  

အခြန္အခမ်ားတြင္ထက ္အစိုးရ၏ အားနည္းခ်ကက္ုိ ပုိမုိထင္သာျမငသ္ာေသာ ေနရာမရွေိတာ့ေခ်။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည ္အစိုးရ၏ အေျခခံ 
တာဝန္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရညက္ုိ ကုိယစ္ားျပဳမႈတစ္ခုအျဖစ ္
အခြန္အခမွရရိွေငြကုိ အသုံးျပဳေလရ့ွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အခႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးအစားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အနိမ့္ဆုံးမ်ားအနကတ္စ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး 
၃% မွ ၄%အထသိာ ရရိွပါသည။္ တစ္ခါတစ္ရတံြင္ အစိုးရမ်ားက ထိေရာက္မႈမရွသိည့္အျပင္ အတင္းအဓမၼဆန္ႏုိင္သည့္ “အခြန္”ပံုစံ မ်ားျဖင့္ 
ျပညသ္ူလထူုအေပၚ ေကာကခ္ံခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ - ေဒသတြင္း လမ္း၊ တတံားမ်ား ေဆာက္လပု္ရာတြင္ တစ္အမိတ္စ္ေယာကႏ္ႈန္းျဖင့္ 
လုပ္အားေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းမွ ေတာင္းဆိမုႈမ်ား။  

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွေၾကာင္းလည္း ျပသႏိုငခ္ဲ့ပါသည။္ အစိုးရမွ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လပု္ေဆာင္မညဟ္ု စတိပ္ုိင္းျဖတထ္ားလွ်င္ တနည္းမဟတု္တနည္းျဖင့္ လပု္ေဆာင္မညသ္ာျဖစသ္ည။္ ယင္းအရည္အေသြးမွာ 
ႏုိင္ငတံကာအသုိင္းအဝိုင္းမွ ေခၚဆုိေနသည့္ ထိရွပ်က္စီးလြယသ္ည့္ ႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ကြာျခားေနသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပုိငး္ - ၄   ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္ျပညသ္ူ႔ေရးရာ က႑ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရး၏ အားသာခ်ကမ္်ား   

အထက္ေဖၚျပပါ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ညႊန္ကိန္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသအတြင္း အျခားႏ္ိုင္ငံမ်ား၏ ေအာက္သို႔ 
ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံ၏ မ်ားစြာေသာ အေျပာင္းအလမဲ်ားက အျခားႏ္ိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏုိ္င္သည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားမွတဆင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ႏို္င္ငံသားမ်ား၏ ဘဝကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။  အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
က႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မတွ္တမ္းမ်ားမွာ အားတက္စရာေကာင္းပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိ္င္ငံတကာအေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ေသာက႑မ်ားတြင္ ေအာင္ျမငစ္ြာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္မွဳမ်ားသည္ ေနာက္ထပျ္ပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။   

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆံုး ျပည္သူ႔ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ 
စနစ္ျဖင့္ေခၚယူၿပီး ပုဂၢလိက တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႏွစခ္ုကုိ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ဝနေ္ဆာင္မႈ ေပးေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈက မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာ ျပည္သူလူထုကုိ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ေစခဲ့ပါသည္။ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံစံကြက္ ၁၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။)  

                                                 
18World Bank Group. 2014. CPIA database. http://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.PUBS.XQ  
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အစုိးရသည္ `စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား`ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ `ႀကိဳးနီစနစ္`မ်ားကို စတင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရမွ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးရနၾ္ကာျမင့္ခ်ိန္ကုိ ၂၁ရက္မွ ၁၀ရက္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး 
ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ခကိုလဲ ေဒၚလာ ၅ဝ မွ ၂၅ ေဒၚလာအထိ တဝက္မွ် ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံး ၁၅ ႐ုံးကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ကက့ဲသို႔ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ 
႐ုံးႏွစ္႐ုံးသာရိွသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လာေရာက္ရန ္ မလုိေတာ့ေခ်။19 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ သြားလာမႈကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တင္းၾကပ္ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းကို အဆံုးသတ္ 
လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ ျခင္းႏွင့္ စာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။   

အျခားအေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေခၚဆိုေနသည့္ `ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ`၏ အစိတ္ 
အပုိင္းအျဖစ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မတွ္ခြင့္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယခင္ကေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစပ္ါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မ်ားကို သိရွိရပါသည္။ 

ပပုစံကံြက္ - ၁၇ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈ၏ ႏိုငင္ေံရး၊ ဆကသ္ြယေ္ရးလပုင္နး္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာေ့ပးျခငး္ 

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ တယလ္ီဖနု္းကမုၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကာတာ၏ ေအာ္ရီဒူးႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမွ တယလ္ီေနာတုိ႔က 
မုိဘုိင္းဖုနး္အသစ္ႏွင့္ သရီးဂ်ီအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရနက္ုန၊္ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပညေ္တာ္တုိ႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည။္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွသိညဟ္ု လူအမ်ားက ခ်ီးက်ဴးၾကသည။္ ဆကသ္ြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်ကအ္လကႏွ္င့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ 
တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခကုုိ လုပက္ုိင္ခြင့္လုိင္စင္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ တယလ္ီဖုန္းဆကသ္ြယ္ေရးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္ဦးတည္း 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အဆုံးသတခ္ဲ့ျခင္းက ဆလဲ္ဖနု္းဝန္ေဆာင္မႈကုိ ပုိ၍ေစ်းသကသ္ာေစခဲ့ၿပီး က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသုံးျပဳလာႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ 
ႏုိင္ငပံုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စတိ္ပုိင္းျဖတထ္ားသညက္ုိ ျပသေနျခင္းျဖစ္ပါသည။္   

သုိ႔ရာတြင္ ဆက္သြယေ္ရးက႑ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးကုိ လုပေ္ဆာင္ျခင္းက အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည။္ ျမန္မာ့စာတုိကႏွ္င့္ 
ဆက္သြယေ္ရးလုပင္န္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾသဇာအာဏာရိွသူမ်ားအတြက ္ အျမတေ္ငြမ်ားကုိ ေပးခဲ့ၿပီး လူအမ်ားစုအတြက္ ထုိကတ္န္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ခႏွုစ္မတုိင္မကီ ဆင္းမက္တ္တစ္ခကုုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ မွ်ေပးခဲ့ရၿပီး၊ ဆင္းမ္ကတ္ 
ရရွိရန္လည္း အရာရွမိ်ားကုိ လာဘထ္ုိးရတတ္ပါသည္။ 

သမၼတဦးသနိ္းစနိ္ခန္႔ထားခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလလဲုိသည့္ တတ္သပိညာရွငမ္်ား အဝန္းအဝိုင္းက ေျမာကက္ုိရီးယား ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငသံည ္
ကမၻာေပၚတြင္ တယလ္ီဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈႏႈန္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေနခဲေ့သာေၾကာင့္ ဆကသ္ြယ္ေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငေံတာ္သမၼတဦးသိန္းစနိ္၏ အၾကေံပးပုဂၢဳိလမ္်ားက ဆက္သြယေ္ရးလုပင္န္းမ်ား တုိးတကလ္ာျခင္းျဖင့္ 
အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငတံကာအေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည။္ သုိ႔ရာတြင္ 
လုပပ္ုိင္ခြင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ေလလပံစ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဝင္ေငြပုိရႏိုင္မညဟ္ု ေထာက္ျပေဝဖန္တုံ႔ျပန္ၾကသမူ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ ရပါသည္။  

ပုဂၢလိက ကမုၸဏီမ်ားကုိ ျမန္မာ့စာတုိက္ႏွင့္ ဆကသ္ြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိငခ္ြင့္ေပးခဲ့သည့္ မူဝါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ၏ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဆကသ္ြယေ္ရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတေ္ပးသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခအုျဖစလ္ုပက္ုိင္ၿပီး၊ တျဖည္းျဖည္း ျမန္မာ့စာတုိက္ႏွင့္ ဆက္သြယေ္ရး လုပင္န္းကုိ ပုဂၢလကိပံုစံျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲလုပက္ုိင္ရန္ 
အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွငမ္်ား၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္၊ ၁၈၈၅ခုႏွစက္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဆကသ္ြယေ္ရးလပု္ငန္းမ်ားအား 
ခ်မွတခ္ဲ့သည့္ဥပေဒကုိ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကုိ ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြကေ္ရးဆြခဲဲ့သည။္ တင္ဒါေခၚယသူည့္ 
လုပင္န္းစဥ္တြင္ လပု္ေဆာင္ေပးရန္ ႏိုငင္ံတကာ အတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ Roland Berger ႏွင့္ ဆကသ္ြယ္ခဲ့ပါသည။္   

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာကတ္ုိဘာလတြင္ ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့ရာ တြင္ အတုိက္အခံမ်ားက  
ဆက္သြယေ္ရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည။္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဆကသ္ြယေ္ရးလုပင္န္း လုိင္စင္မ်ားအတြက ္
အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေအာင္သမူ်ားကုိ မေၾကညာမီ တစ္ရက္အလုိတြင္၊ လႊတ္ေတာ္မွ အတုိက္အခံမ်ားက လုိင္စင္ရသူမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ရန္ အေရးေပၚ 
လႈပရ္ွားမႈမ်ားကုိ စတင္ခဲ့ပါသည။္ ၁၈လၾကာ ႀကိဳးစားလပု္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အလပုမ္်ားမွာ က်ဆုံးလုနးီပါးအေျခအေနသုိ႔ ေရာကရ္ွိခဲ့ပါသည္။  

တုံ႔ျပန္မႈအေနျဖင့္၊ အသစ္ေပၚထြကလ္ာခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းမီဒယီာမ်ားက ကန္႔ကြကဆ္န္႔က်င္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတမ္်ားအား 
အားလုံးအသုံးျပဳႏ္ုိင္သည့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စတိ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ေနၾက သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ မၾကည့္ဘဲ ခ႐ုိနီမ်ား၏ 
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ပံ့ပုိးၾကသူမ်ားအျဖစ ္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါသည။္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ သမၼတက ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသမားမ်ားအား 

                                                 
19 http://www.mmbiztoday.com/articles/myanmar-govt-opens-15-new-passport-issuing-offices 
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ေထာကခ္ံၿပီး ႏိုင္ငတံကာရင္းႏီွးျမုွဳပ္ႏံွ သူမ်ား၏ ေလးစားယုံၾကည္မႈကုိ ထိခုိက္ႏိုငသ္ညဟ္ု လႊတေ္တာ္အမတမ္်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
လူအမ်ားစု၏ ေထာကခ္ံမႈျဖင့္ ေနာကတ္ေန႔တြင္ ဥပေဒအသစ္ကုိ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   

ဆက္သြယေ္ရးလုပင္န္း ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈကုိ မေမွ်ာ္လင့္ေသာေနရာမွ တုိကခ္ုိက္ျခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ရပါသည။္ ႏိုင္ငံျခား သ႐ံုံးမ်ားက သမၼတ႐ံုးႏွင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔အား တင္ဒါေပးသည့္ စည္းကမ္းသတ္မတွ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ယင္းတုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမုၸဏီမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးရန္ အေရးဆုိ 
ၾကပါသည။္ သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ႏိုင္ငတံကာ ပစၥည္းဝယယ္ူေရး ႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး 
လုိအပ္ခ်ကမ္်ားျပည့္မီေစရန္ တင္ဒါစနစ္ ကုိ ျပငဆ္င္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး ျမနမ္ာျပညသ္လူထူုအတြက္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္မ်ား ရရိွေစရန္ 
ရညရ္ြယထ္ား ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ရပါသည္။ 

တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လေီနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးတုိ႔မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ေပးခဲ့ခ်ိန၊္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇလူုိင္လတြင္ ျမန္မာ့ 
ဆက္သြယေ္ရးလုပင္န္းကုိ ေနာက ္ ၁ဝ ႏွစ္တာအတြင္း ဆမူီတုိမုိ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ပံ့ပုိးေပးမည့္ ဂ်ပန ္ ကုမၸဏီ KDDI က မုိဘုိင္းဆကသ္ြယ ္
ခ်ိတဆ္က္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လပု္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဘလီ်ံ ပံပ့ုိးေထာက္ပံမ့ည္ျဖစပ္ါသည္။  

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝငဘ္ာလတြင္ ရနက္ုနႏွ္င့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခလံွ်က္  

အစုိးရသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တုိးတက္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူသိမမ်ားလွသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရးအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း စတင္ခ႔ဲပါသည္။ 

ယင္းျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အစုိးရအဖြဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း သင္တန္း 
သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ပူးေပါင္းညိွႏွဳိင္းေရးစနစ္ (aid coordination mechanism) တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 
ျပည္သူ႔ေရးရာ ဘ႑ာေငြေၾကး စီမခံန္႔ခြမဲႈ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အက္ဥပေဒမွ အဂတိလိုက္စားမႈ 
ပေပ်ာက္ေရး အက္ဥပေဒအထိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒအသစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလ ဲျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ား 
သက္ဝင္လာေစခဲ့ပါသည္။   

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခဥံပေဒမွ ပုဒ္မမ်ားကို မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့လွ်င္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒက အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳ 
ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တရားဝင္ခြျဲခားထားသျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီ 
မူေဘာင္တစ္ခုကုိလည္း လမ္းညႊန္ေပးၿပီး ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈလုိအပ္ေနပါသည္။  

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ပါလီမန္သုိ႔တာဝန္ခံေစပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္  မည္သည့္ အစုိးရကိုမဆို ယင္းတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ျပငဆ္င္ရပါမည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားက မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဘက္လုိက္မႈ ကင္းကင္း ပညာရွင္ဆန္ဆန္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရမည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပက္ုိင္ေဆာင္ 
ရြက္ရပါမည္။    

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စအုစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးသစ္မ်ားအၾကား 
အာဏာခြေဲဝေပးေသာ ဖက္ဒရယ္ပုံစံအစုိးရတစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အတြက္ ယင္းျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈက အလြန္သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။  မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက၊ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္အရ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသို႔  ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္
တာဝန္ခြေဲဝေပးေစရန္လုိအပ္ပါသည္။  ဖက္ဒရယ္စနစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခု 
ျဖစ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခငး္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဗဟိုအစုိးရ၏ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ျပန္လည္ 
တု႔ံျပန္ေပးႏ္ိုင္ပါသည္။  
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အအခနး္ - ၄     ျမနမ္ာႏိုငင္ ံျပညသူ္႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နညး္လမး္မ်ား   

ယခုေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားႏုိင္သည့္ 
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပေပးပါမည္။ ပထမေမးခြန္းမွာ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
မည္သို႔စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္၊ ၁ဝ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပုိၿပီး 
ေရွ႕အနာဂတ္ကို စဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည့္အခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္သည့္ မည္သည့္အစုိးရ 
အတြက္မဆို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပငျ္ဖစ္သည္။ တႏိုင္ငံလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေပးျခငး္၊ လုိအပခ္်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာ ႏုိငင္ံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းကုိ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း သာမကႏုိင္ငတံကာႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းျခင္းအပါအဝင္ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ား အလြန္မ်ားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မူ စိန္ေခၚမႈ ပုိ၍ပင္မ်ားျပား 
ေလသည္။     

ဤအခနး္က ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစားမည္ ဆုိသည္ကို ရွင္းလင္း 
ေဖၚျပရနရ္ည္ရြယ္၍ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မည္သို႔အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကုိ တတ္သိပညာရွင္ 
မ်ားထံမွ ေလ့လာသိရွိႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားပါမည္။ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ စတင္ရပါမည္။ ယင္းဦးစားေပးမႈမ်ားမွာ 
လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကာလမစွတင္ၿပးီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲခဲေ့သာ္လည္း အတိတ္ကာလမွစၿပီး၊ 
ေနာင္တက္လာမည့္ အစုိးရမ်ားအားလံုးပါ ႀကဳံေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အ့ံဩစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါ 
သည္။   

အပုိငး္ - ၁   ျပညသ္ူ႔ေရးရာ က႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈ  

ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖၚျပပါရွိသည့္အတိုင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွစတင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံအတြက္ ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားျခင္း 
အထိ မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူတစ္သန္းနီးပါးမွ် ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑မွာ အလြန္ပင္ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘဝမ်ားအေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။  

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိစဥ္းစားမည္ဆုိလွ်င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အေျခခံက်ၿပီး 
ဆက္လက္တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အဓိကႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္တုိ႔အေပၚ အဓိက 
အာ႐ုံစုိက္သင့္ပါသည္။    

ျပည္သူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္မႈတြင္ အေျခခံက်ၿပီး ဆက္လက္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို အာ႐ုံစုိက္ၿပီး၊ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဆီေလ်ာ္သည့္ အခန္းက႑ကို စဥ္းစားရန္ တုိက္တြန္း၍၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို စဥ္းစားေစသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အသံုးဝင္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။  

ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲေရး - ဆီေလ်ာ္သည့္ အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးသည္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑၊ လုပ္ငန္းတာဝနမ္်ားႏွင့္ အဓိကႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ထိေရာက္မႈႏွင့္ လုပေ္ဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရညတ္ုိ႔ အေျခခကံ်ၿပီး ဆကလ္ကတ္ုိးတက္ေကာင္းမြနမ္ႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစႏိုငေ္သာ ျပည္သူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္မႈ 
လုပင္န္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သကဆ္ုိင္ပါသည။္   

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရိွ အစုိးရမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑မ်ား ပုိမုိထိေရာက္စြာ 
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သို႔ေသာအခန္းက႑မ်ဳိးတြင္ရွိရမည္။ မည္သည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အစုိးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သမဝါယမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။ ျပည္သူတုိ႔အား တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈမ်ားကို မည္သို႔ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္မည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပုိ၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ မည္သို႔စီမံခန္႔ခြမဲည္ ဆုိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။ (ပုံစံကြက္-၁၈ ကုိၾကည့္ပါ။)  
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ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့ရွိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အခ်ဳိ ႔မွာ  -  

 ျပည္သူ႔က႑ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ္ညီေအာင္ သံုးစြရဲန္။ 

 ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္။ 

 အခ်ိန္တိုအက်ိဳးမ်ားျခင္းႏွင့္ သုံးစြရဲသည့္ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ရလဒ္ရရွိႏုိင္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ 

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ျမွင့္တင္ရန္။ 

 အစုိးရ၏ နည္းဗ်ဴဟာက်သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအရည္အေသြးမ်ားတိုးျမွင့္ရန။္ 

 ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားအား တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ခြေဲဝေပးရန္။ 

 ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္။ 

 ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္။ 

ပပုစံကံြက္ - ၁၈    ေစ်းကြက ္စးီပြားေရး၏ အားနညး္ခ်ကမ္်ား (သုိ႔) ေစ်းကြကပ္်ကျ္ပားမွဳ  

အစိုးရ၏အခန္းက႑သည္ မညသ္ည့္အေၾကာင္းေႀကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးပါသည္ဆုိသညက္ုိ ခုိင္လုံစြာ ေထာက္ျပသည့္ အေႀကာင္းျပ 
ခ်ကတ္စ္ခုအား ေဘာဂေဗဒပညာရပတ္ြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေဘာဂေဗဒ သီအိုရကီ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး လုပင္န္းမ်ားသည္ ျပညသ္မူ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါး 
ကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစထ္ြန္းေစႏိုင္သညဟ္ုဆုိပါသည။္ သုိ႔ရာတြင္ ေစ်းကြကသ္ည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အျမင့္မားဆုံးေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ 
မေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ်ဳိးမ်ားလည္း ရွပိါသည။္   

ဥပမာ - ကုမၸဏီတစ္ခတုည္းကသာ ေစ်းကြက္အတြင္း လုပက္ုိင္ေနလွ်င္၊  အၿပိဳင္အဆုိင္မရိွ ျဖစသ္ြားတတ္ပါသည္။ ထုိအတြက္ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ 
တြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးလုပင္န္းကဲ့သုိ႔ အရင္းအႏီွး အလြန္အမင္းႀကီးမားသျဖင့္ ပုဂၢလကိကုိ လုပပ္ုိင္ခြင့္ေပးထားလွ်င္ပင္၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မည့္သူမရိွ 
`ကမုၸဏီ တစ္ခတုည္းက အလုိအေလွ်ာက္ လက္၀ါးႀကီးအုပထ္ားႏိုင္သည့္ လပုင္န္းမ်ား`ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစသ္ည။္     

‘အမ်ားျပညသ္ူ (အတြက္ မရွမိျဖစ)္ အဓိက လုိအပ္သည့္ အရာမ်ား (public goods)’ ႏွင့္ ‘ေဘးထြက္အက်ဳိးရလဒ္မ်ား (externalities)’ ႏွစ္ခုလုံး 
သည္လည္း အစိုးရအခန္းက႑ အေရးပါမွဳကုိ ထင္ရွားေစသည္။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကုိ အမ်ားျပညသ္ူအတြက္ (မရိွမျဖစ)္ အဓိကလုိအပ္သည့္ 
အရာအျဖစ ္သုံးစြဲျခင္းသည္ စံနမူနာ ဥပမာတစ္ခုျဖစသ္ည။္ ေလထညုစ္ညမ္းမႈသည ္ ေဘးထြကအ္က်ဳိးရလဒ္ တစ္ခု၏ နမူနာပင္ျဖစ္သည။္ ဆာ 
နစက္ုိလပ္စ္ စတန္း (Sir Nicholas Stern) က ကာဗြန္မ်ားအသုံးျပဳမႈမ်ားလာၿပီး ညစ္ညမ္းမႈက ကမၻာႀကီး ပေူႏြးလာမႈသည္ အႀကီးမားဆံုးေသာ 
ေစ်းကြကစ္ီးပြါးေရး၏ အားနည္းခ်က ္(သုိ႔) ေစ်းကြက္ပ်က္ျပားမႈတစ္ခဟုု ေခၚထားပါသည္။ 

ေစ်းကြကစ္ီးပြါးေရး၏ အားနည္းခ်က္ (သုိ႔) ေစ်းကြက္ပ်က္ျပားမွဳေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားမရရိွျခင္းတုိ႔ျဖစ္ကာ ၂၀၀၈ခႏွုစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္လပု္ငန္း အက်ပ္အတည္းႏွင့္ လူအမ်ားအျပားကုိ အလပု္လကမ္ဲ့ ျဖစေ္စခဲသ့ည့္အေျခအေနမ်ဳိးမ်ား 
တြင္ အစိုးရမွ ဝငေ္ရာကထ္ိန္းညိႇေပးရန္ လုိအပ္ပါသည။္ တခါတရံ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး လပု္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္လညပ္တ္ေန 
ေသာ္လည္း လူအမ်ားအျပား စားစရာမရွိ ျဖစေ္နသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးလညး္ ရွိပါသည။္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈႏွင့္ ဝင္ေငြမညမီွ်မႈသညတ္ုိ႔သညလ္ည္း 
ေစ်းကြကပ္်ကမ္ႈ၏ အျခားနမူနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြႏွင့္ ဥစၥာဓနမ်ားကုိ ျပန္လညေ္ဝမွ်ေပးရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဝင္ေရာကလ္ုပက္ုိင္ ေပးရပါသည။္20     

 

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာေပမ်ားကို ေရးသားၾကရာတြင္ခ်မ္းသာသည့္ OECD ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး ေရးသားခဲ့ၾကသည္။  ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ကေနဒါ၊ 
ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္တုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ႏုိ္င္ငံမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ21၏ အေတြး 
အေခၚအယူအဆမ်ားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ရႈျမငၿ္ပီး၊ အစုိးရ၏ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကမဲႈႏွင့္ အရြယ္အစားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္ 

                                                 
20 ဤကစိၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အေသးစီတ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအတြက ္Joseph Stiglitz. 2000. Economics of the Public Sector ကုိၾကည့္ပါ။ 
21 The neo-liberal New Public Management school အတြက္ အလြန္ေလးစားအထင္ႀကီးစရာေကာင္းသည့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွလိွသည့္  
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ President Ronald Reagaက ၁၉၈၀ခုႏွစမ္်ားအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ `အစိုးရသည္ ျပႆနာ၏ 
အေျဖမဟတု္ဘ ဲအစိုးရကုိယတ္ုိင္က ျပႆနာျဖစေ္နတတ္ပါသည။္  
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လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစခ္ဲ့ၿပီးေနာက္ အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ မ်ား 
ခ်မွတ္မႈမရွိျခင္းအေပၚ အခ်ဳိ႕က အျပစ္တင္ၾကၿပီး ယုံၾကည္မႈကုိ စတင္ေျပာင္းလလဲာခဲ့ၾကပါသည္။22 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ထူးျခားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာစ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစုိးရ၏ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်င့္သုံးရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ 
စီးပြားေရးကို ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကထိန္းခ်ဳပ္လုိစိတ္ႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရရွိခဲ့သည့္ 
ကုိလိုနီေခတ္အေမြကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တုိးတက္သာယာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္လုိစိတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

မည္သည့္ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယေန႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးဆိုသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ အားလံုး 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္းမွတဆင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္မွာ ျမနမ္ာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ကိစၥတစ္ရပ္ပငျ္ဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ရန ္လာမည့္အပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံမွ ျပဳျပငေ္ျပာင္း 
လေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖၚျပထား 
ပါသည္။   

အအပုိငး္ - ၂    ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္လပုေ္ဆာငျ္ခငး္ 

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးတြင္ အေရးေပၚဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 
ထုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔လုပ္ငန္းမွစတင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ကို 
ဆုံးျဖတ္ရျခင္းပငျ္ဖစပ္ါသည္။ မည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ယခုစတင္ရန္လုိအပ္ၿပီး မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈက ေနာက္က်မွ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္ပါသနည္း။   

တတ္သိပညာရွင္မ်ားက အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္း စတင္ရန္လုိအပ္သည္ကုိ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းက 
အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္တစ္စုသည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးလိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အသိုင္းအဝုိင္းအား လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းေရး မူေဘာင္တစ္ခုကုိ 
ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။23  

ျပည္သူ႔ေရးရာ စမီံခန္႔ခြမဲႈ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွငမ္်ားအတြက္ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေလ့ရွပိါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင ္
တြင္ မက္ခ႐ုိ (တႏိုင္ငံလုံး၏) စီးပြားေရး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ မ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ 
ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳထားျခင္းႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရွိေနပါသည္။   

အစုိးရတစ္ရပ္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ အလိုအပ္ဆုံးေနရာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ခြေဲဝ 
သုံးစြျဲခင္းႏွင့္ အခြန္ေငြေကာက္ခမံႈကုိ တုိးတက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ `လ်င္ျမန္ေသာ ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ား`ကို 
ရရွိေစႏိုင္ပါသည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက အစုိးရ၏ ဘ႑ာေငြေၾကး 
မ်ားမွ အေလအလြင့္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေစ်းၿပိဳင္စနစျ္ဖင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူလုပ္ 
ကုိင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားကို စာရင္းစစရ္န္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ တုိးတက္လာေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚၿပီး အခြန္စီမံ 
ခန္႔ခြျဲခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရနပ္ုံေငြအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြ ဲလုပ္ကုိင္ေနပါ သည္။   

ဒုတိယဦးစားေပးရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမွာ `အစုိးရ၏ ဗဟိုခ်က္ (သမၼတ႐ံုး)`ကုိ အင္အား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရနျ္ဖစ္သည္။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မူဝါဒ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ (မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး) တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ 

                                                 
22 ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ျပညသ္ူ႔ေရးရာစမီံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား၏ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈကုိ 
၂၀၀၈ခုႏွစ္ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းမျဖစ္ခင္ကပင္ စတင္ေမးခြန္းထတု္ေနခဲ့ပါသည္။ (Schick 1998). 
23 စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္ ၂၀၁၃ 
ttp://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Ref%20Doc_FrameworkForEconomicAndSocialReform2012-
15_Govt_2013%20.pdf 
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ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေနမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ကာလအတြင္း ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ 
သမၼတ႐ံုးသည္ ဤေနရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ရွိေနပါသည္။ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးမ်ားေအာင္ျမငေ္စရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အၿမဲလိုအပ္ပါသည္။ သမၼတကဲ့သုိ႔ေသာ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက ျပည္သူလူထုအား အေျပာင္းအလမဲ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးရန္ ႏွင့္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တုိးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
လူထု၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ အတားအဆီးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သက့ဲသို႔၊ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးအစီအစဥမ္ွာလည္း စီစဥ္ထားသက့ဲသို႔ မျဖစ္လာသည္မ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ သမၼတ 
အေနျဖင့္ အထက္ပါ ပုံစံကြက္-၁၈ တြင္ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရးကို ရပ္တန္႔ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္က ဝင္ေရာက္ေျဖရငွ္းေပးခဲ့သက့ဲသုိ႔ပင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ သမၼတသည္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တုိးတက္မႈအေျခအေနကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပငေ္ပးသည့္ ‘delivery units’ မ်ားကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ 
အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြ႕ဲေကာ္မတီသစ္မ်ားကို စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ား ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရနအ္တြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံက်သည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာငအ္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကဳံနည္းပါးမႈက တခါတရံတြင္ အေကာင္းအဆိုး ေရာေထြး 
ေနသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခငး္ကလည္း အစုိးရအတြက္ အေလ့အက်င့္ အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ 
ေနသည့္အတြက္၊ မူဝါဒအသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ 
ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားထုတ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။   

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စမီံခန္႔ခြမဲႈ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သေဘာတူလက္ခံသည့္ တတိယဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အတြင္း၌ 
အုပ္စုကြဲေနျခင္းကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ကူညီျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အထူးတိုက္ဆုိင္ 
လွပါသည္။ မၾကာေသးမီက ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသက့ဲသို႔ မၿပီးေသးသည့္ ပဋိပကၡမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ 
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္ခ်န္ရစ္ေစခဲ့ပါသည္။   (ပုံစံကြက္ ၁၉ ကုိၾကည့္ပါ။)  

ပပုစံကံြက္ - ၁၉   ပဋပိကၡအတြက ္ေပးဆပရ္မႈႏွင့္ ႏိုငင္ေံရးေဆြးေႏြးအေျဖရာွမႈတစခ္လုုိအပျ္ခငး္ 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ပဋပိကၡက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အပ်ကသ္ေဘာ အက်ဳိး ဆက ္
ျဖစ္ေစျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ အျဖစအ္ပ်က္၊အခ်က ္ အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပေပးခဲ့ပါသည။္ ေလ့လာခ်ကတ္ြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ကာလ 
အတန္ၾကာေအာင္ ႀကီးမားသည့္ အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား (စစမ္ကပ္ဋပိကၡ)ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငမံ်ား (၁၉၈၁ - ၂၀၀၅) သည္ ထုိကာလအတြင္း 
အၾကမ္းဖကမ္ႈမ်ား မႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ႏုိင္ငမံ်ားထက္ အ့ံဩေလာကစ္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ၂၁ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိျမင့္ေနခဲ့ပါသည္။ ပဋပိကၡကုိ 
အဆုံးသတ္ျခင္းႏွင့္ `အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရရွသိည့္`ႏိုင္ငေံရးအရ ညွိႏႈိ္င္းအေျဖရွာမႈကုိ ေအာင္ျမငေ္အာင္လုပေ္ဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပဋပိကၡႏွင့္ ပဋိပကၡ 
အလြန္ အေျခအေနမ်ားရိွႏိုင္ငံမ်ားအား အျခားမညသ္ည့္လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားကုိမွ် မလုပ္ေဆာင္မ ီအရငဆ္ုံး ဦးစားေပးလုပေ္ဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကား၍ အစီရင္ခံစာကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။   

ျမန္မာႏ္ိုင္ငသံည္ လြတလ္ပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ခႏွုစ္ကတည္းက ဆက္တုိကန္ီးပါးပင ္ ျပညတ္ြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနခဲသ့ည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစပ္ါသည။္ 
ဤႏိုင္ငတံြင္ စစ္အတြက ္ ေပးဆပ္ရမႈမွာ စစ္ျဖစပ္ြားမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားသာမကဘ ဲ လသူိန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း 
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ ရပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္အတြင္းတြင္ လူေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ (၅သိန္း) ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သညဟ္ု 
ခန္႔မွန္းၾကပါသည္ (Smith, 1999)။ တိကု္ပြတဲြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား အေရအတြက္မွာလည္း အနည္းဆုံး ၅၀၀၀၀ (၅ေသာင္း) ေက်ာ္ခန္႔ 
ဟု အခ်ဳိ ႔ကလည္း ခန္႔မွန္း ၾကပါသည္ (Callahan, 2005)။ နယစ္ပ္ျပညန္ယမ္်ားရိွ ရြာမ်ားမွာ မၾကာခဏပင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြကေ္ျပး 
တိမ္းေရွာင္ပုန္းေအာင္းၾကရသည။္ အျခားတေနရာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ ႔ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါသည္။   

စစ္မက္ပဋိပကၡက ျမနမ္ာ့ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတကေ္ရး၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိလည္း ေသြဖီေစခဲ့သည္။ ဥပမာ - ၁၉၆၀ႏွင့္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ 
ႏုိင္ငေံတာ္အသုံးစရတိ ္၄၀% မွ ၆၀% အထမိွ် ေရာက္သည္အထိပင္ စစ္အသုံးစရိတပ္မာဏမွာ ရွိခဲ့ပါသည။္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ပင္ စစ္အသုံးစရိတ ္
သည္ ၂၃.၅% အထိရွေိသးၿပီး ျမင့္လြန္းေနပါေသးသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အသုံးစရတိ္မွာ 
ႏုိ္င္ငေံတာ္အသုံးစရတိ္၏ ၅.၄% အထသိာ ရွခိဲ့ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆကတ္ုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္က ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အဆုိး႐ြားဆုံးေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ 
ၿပီးေနာက္ ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပုသံ႑ာန္ကုိ အေျခခကံ်က် ဖ်ကဆ္ီးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။  တုိင္းရင္းသား လနူည္းစုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ ၆ဝ 
စစ္ပြဲ၏ ႏိုင္ငံတညေ္ဆာကေ္ရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ေမရီကလဟန္ (Mary Callahan) ၏ သုေတသနေလလ့ာခ်ကတ္ြင္ `ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆက္ဆေံရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ပါဝငမ္ႈက အဆုံးစြန္အထ ိ ေရာကရ္ွိခဲ့ျခင္း`ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည။္ `ႏွစ္ဆယ္ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္
စစ္ေရးက အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငသံားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ရနသ္ူမ်ားကုိ မခြျဲခားႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငေံတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ 
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ေလသည္`ဟု သုံးသပ္ထားပါသည။္  

၂၀၁၃ခုႏွစတ္ြင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ တႏိုင္ငံအပစ္အခတရ္ပစ္ဲေရးသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈစက္ဝန္းကုိ ခ်ဳိးဖ်ကရ္န္အတြက္ 
ပထမဆုံးေျခလွမ္းပင္ျဖစပ္ါသည။္  အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလကန္က္ကို္င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးအတြက္ အနာဂတ္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းလာေစႏ္ိုင္ပါသည္။ 

ႏုိ္င္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔အစုိးရ၏ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈကုိ `အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း`ဟု 
ေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည္ အေၾကာင္း 
ႏွစ္ရပျ္ဖစ္သည့္ ယင္းတို႔မွာ စစ္ဖက္၊အရပဖ္က္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံရွိသည့္ 
တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကို ကုိင္တြယ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။   

မၾကာေသးမီကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယင္းနယ္ပယ္တြင္ ရဲတင္းသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္ 
လွမ္းခဲ့ပါသည္။ အရဲရင့္ဆုံးေျခလွမး္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ျပည္သူမ်ားက အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ေတာင္းဆိုမႈကုိ တနည္းအားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ ေပးသည့္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္တဆင့္မွာ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ၿမိဳ ႔ေတာ္မ်ားသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးရနျ္ဖစ္သည္။   

ေခတ္မီၿပီး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရွသိည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစလိုသည့္ ဆႏၵကဲ့သုိ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မႈ 
အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏုိင္သည့္ အျခားျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
ရာထူးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ေစရန ္ လုိအပ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ 
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ဒီမုိကေရစီတန္ဖုိးမ်ားကို ထင္ဟပ္သင္ၾကားရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။   

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကုိ အသိေပးေျပာၾကားရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပုိ၍ဒီမုိကေရစီ နည္းက်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေနပါသည္။ အစုိးရ၏ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္ၿပီး အႀကီးမားဆံုး အက်ဳိးဆက္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ေဒသႏၱရ အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
လူထု၏အသံမ်ားကို ၾကားနာေစႏုိင္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ေအာငျ္မင္မႈကုိ လူအမ်ားက လ်င္ျမန္စြာ အကျဲဖတ္ႏုိင္သည့္ 
အတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။   

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးသည္ ယခင္အာဏာရွင္အစုိးရမွ အဓိကအေျပာင္းအလ ဲ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
လုပ္ကုိင္ခါစပင္ရွပိါေသးသည္။ တပ္မေတာ္ပုိင ္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်ဳိ႕က႑မ်ားရိွအခြင့္အေရးမ်ားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ 
အျခားစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ကုိင္လာေစခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ 
အသစ္မ်ားကို အစုိးရမွ ခ်ေပးခဲ့ရာတြင္ ခ႐ုိနီမ်ားကို မေပးဘ၊ဲ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေတြ႔အႀကဳံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီး ဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေလ့လာေဝမွ်သင့္ပါသည္။   

အေထြေထြဦးစားေပးလုပ္ငန္းသံုးချုဖစ္ေသာ အစုိးရ၏ဗဟိုခ်က္(သမၼတ႐ုံး)ကုိ အင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း၊ အားလံုးပါဝင္ ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈတစ္ခုကုိ 
ျဖစ္ေစျခင္းတို႔အျပင္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏ္ိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးႏွင့္ သမိုင္း ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အေလးအနက္ သတိေပးထားပါသည္။   

အခန္း (၂) တြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ခဲ့သက့ဲသို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ေမးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ယေန႔အထိ ဆီေလ်ာ္ေနပါေသးသည္။ `ထိေရာက္သည့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို မည္သုိ႔ တည္ေဆာက္မည္နည္း။ ေနျပည္ေတာ္မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ား ကုိ ၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ ႔ 
မည္သို႔ဗဟို ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္နည္း။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား အစုိးရ၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ခြေဲဝခ်မွတ္ေပးမည္နည္း။ ရရွိလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို အားလံုးခံစားႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိ အာဏာရွင္စနစ္မ ွ
ဒမီုိကေရစီစနစ္သုိ႔ မည္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကမည္နည္း။’ ဆုိေသာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ယခင္က ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ေသာ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ 
သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရန္မွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ (ပုံစံကြက္-၂၀ ကုိ ၾကည့္ပါ။)   



49 
 

ပပုစံကံြက္ - ၂၀   ျပညသ္ူ႔ေရးရာ က႑ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈ ျမနမ္ာသ့မုိငး္မ ွေလလ့ာေတြ႔ရွခိ်က ္

ယေန႔အထိ ဆီေလ်ာ္ေနေသးေသာ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ သမိုင္းတြင္ ျဖစပ္်ကခ္ဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားတြင္ -  

 ၁၉၄၈ ခႏွုစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္း အျမတဲမ္းအတြင္းဝန္မ်ား  

 ၁၉၄၈ ခႏွုစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျပညန္ယ္အစိုးရမ်ား  

 ၁၉၄၈ ခႏွုစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငပံုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း  

 ၁၉၄၈ ခႏွုစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ရန္ စမီံခန္႔ခြဲျခင္း   

 ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ (Civil Service Commission) မွ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ (Union Civil Service Board) တုိ႔ပါဝင္ပါသည။္ 

၁၉၆၂ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး ဖတရ္ႈႏုိငသ္ည့္ သုေတသနမ်ားမွာ 
နည္းပါးလပွါသည။္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ရန္ကုန ္ စီးပြားေရးတကၠသုိလက္ဲ့သုိ႔ေသာ တကသၠုိလ္မ်ားမွ ျပညသ္ူ႔ေရးရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ပတသ္ကသ္ည့္ အစီအစဥမ္်ား စတင္ဖြင့္လစွ္ခဲ့ပါသည္။ သကဆ္ုိင္ရာ သေုတသန ေလလ့ာခ်က္မ်ား မၾကာမီထြကရ္ွလိာမညဟ္လုည္း ေမွ်ာ္လင့္မိ 
ပါသည္။ 

ေဖၚျပပါရွိခဲ့သည့္အတုိင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစမ္ွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ရာတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ (လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို) အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အႀကဳံကုိ 
မ်ားစြာေလ့လာရႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပရွိ ယခင္`ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား’ မွေလ့လာမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာတန္ဖုိး 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ပုံစံမ်ားကို 
အနီးစပ္ဆုံးယူထားသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ (ပုံစံကြက္-၂၁ ကုိ ၾကည့္ပါ။) 

ပုစံကံြက္ -၂၁   အသြငက္းူေျပာငး္ေရးမ ွရရွသိည့္ သငခ္နး္စာမ်ား - ယခင ္`ျပညသ္ူ႔ဒမီုိကေရစ ီႏိုငင္မံ်ား` 

၁၉၉၀ခုႏွစတ္ြင္ ယခင္ `ျပညသ္ူ႔ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငမံ်ား`ျဖစ္သည့္ လက္ဗီးယား (Latvia)၊ လစ္သေူယးနီးယား (Lithuania)၊ အက္စတုိးနီးယား 
(Estonia)၊ ပုိလန္ႏိုင္ငံ (Poland)၊ ခ်ကက္ုိစလုိ ဗားကီးယား (Czechoslovakia)၊ ဟန္ေဂရီနုိင္ငံ (Hungary)၊ ႐ုိေမနီးယား (Romania)၊ 
ဘလူ္ေဂးရီးယား (Bulgaria)၊ ဆားဗီးယား (Serbia)၊ ခ႐ုိေအးရွား (Croatia)၊ စလုိဗားနီးယား (Slovenia)ႏွင့္ ေဘာ့စနီးယား - ဟာဇီဂုိဗီးနား (Bosnia-
Herzegovina) တုိ႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပညသ္ူ႔ ေရးရာက႑အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိက ျပနလ္ည္ဖြဲ႔စည္းျပငဆ္င္ျခင္းမ်ားကုိ လုပက္ုိင္ခဲ့ပါသည္။   

အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလမဲ်ားအနက္ အခ်ဳိ ႔တြင္ -  

 ပုိမုိအားေကာင္းေသာ မဝူါဒ ေရးဆြခဲ်မွတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးစမီံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပညသ္ူ႔ဆကဆ္ံေရး လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ား အပါအဝင္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ သမၼတ႐ံုးကုိ ပုိ၍ အားေကာင္းလာေစျခင္း။ 

 ယခင္က ပါတီအဖြဲ႔အစညး္မ်ားမွ မူဝါဒလမ္းညႊနမ္်ားရရွခိဲ့ေသာ အဓိကက်ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သကဆ္ုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
မူဝါဒေရးဆြခဲ်မွတမ္ႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရညမ္်ားကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း။   

 ေငြစာရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လပုင္န္းမ်ားကုိသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြေၾကး စီမခံန္႔ခြဲမႈစနစ္ တစ္ခလုုံးတြင္ ဦးေဆာင္ 
ရသည့္ အခ်က္အခ်ာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တာဝန္ဝတရၱားမ်ားေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ေျပာင္းလဲျပငဆ္င္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ 

 ျပညတ္ြင္းလုံၿခဳံေရးမွ ပုိ၍ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုစံသံုိ႔ ေျပာင္းလတဲာဝန္ယရူသည့္ ျပညထ္ဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ေျပာင္းလ ဲ
ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။  

 ႏုိင္ငေံရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္၍ ရာထူးခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးျမွင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဝါဒသေဘာတရားေရးရာမ်ားကို အဓိက 
ထားသည့္ ျပည္သူ႔ဝနထ္မ္း စီမခံန္႔ခြဲမႈေက်ာင္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းျခင္း။ 

 ႏုိင္ငေံတာ္မွ ဗဟုိဦးစီးခ်မတွသ္ည့္ စီးပြားေရး စီမကံနိ္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပုိ၍ကုိက္ညသီည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစညး္မ်ားအား တျဖည္းျဖည္း 
ဖ်ကသ္ိမ္းျခင္း။  

 လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပညသ္ူလထူကုုိ တာဝနခ္ံေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအသစ္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ 

 ႏုိင္ငပံုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလကိပိုင္ သုိ႔မဟတု္ စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားအသြင္ လပုက္ုိင္ျခင္း တုိ႔ပါဝငပ္ါသည။္ 
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ယင္းျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ အဓိကေျပာင္းလမဲႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကးီမ်ားစြာကုိ အစားထုိးခဲ့သည။္ 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းမ်ားစြာသည္ နစန္ာေၾကးႏွင့္အျခား ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့သည။္ သုိ႔မဟတု္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ျပာင္းေပးခဲ့သည။္ 
ျပညသ္ူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္မႈ၏ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥသ္စ္မ်ား ကုိလည္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဥေရာပ သမဂၢပံ့ပိုးကညူီမႈျဖင့္ OECD ႏ္ိုင္ငံမ်ား၏  SIGMA စီမကံိန္း (ယခငက္ အေရွ ႔ႏွင့္ အလယ္ပုိင္း ဥေရာပႏိုင္ငမံ်ားတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမမံႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တုိးတကလ္ာေစရန္ ပံ့ပုိးကညူီမႈဟု လူသမိ်ားသည့္ Support for Improved Governance and Management in 
Central and Eastern European Countries) သည္ ယခင္ `ျပညသ္ူ႔ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ား’ အား ပုိ၍ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ 
ႏုိင္ငေံတာ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရ၊ ျပညသ္ူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ရန္ အေထာက္အကေူပးခဲ့ပါသည။္ 

  

OECD ႏိုင္ငံမ်ား၏ SIGMA Programme မွရရိွသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကုိ at: http://www.sigmaweb.org/publications/ တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည။္  

အပုိငး္ - ၃   ျမနမ္ာႏ္ိုငင္တံြင ္ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈအတြက ္ေရြးခ်ယစ္ရာလမး္မ်ား   

ေနာက္ဆံုးအပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကုိ တင္ျပေပးထားၿပီး ႏုိ္င္ငံအတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေျပလည္မႈကုိ ဦးတည္ ေစသည့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို အေလးထားေဖၚျပထားပါသည္။  

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သုံးႏႈံးခဲ့သည့္ `အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ 
သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး’ က ပုံေဖၚေပးခဲ့ပါသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ 
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို လႊမ္းမိုးေနခဲ့သည့္ အဓိကအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းရပါမည္။ ပထမတစ္ခုမွာ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာမဟုတ္သည့္ ႏုိငင္ံသားမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ယခုသုေတသနေလ့လာခ်က္အတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး 
ရႈေထာင့္အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေစရန္ `အဓိက အက်ဳိး 
ရလဒ္ရရွိႏိုင္သည့္နယ္ပယ္` ခုနစ္ခတုြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ စဥ္းစားရန္ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေန ျဖင့္ 
ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပေပးလိုပါသည္။   

၁။ အစုိးရ၏ ဗဟုိခ်ကက္ုိ အားျဖည့္ေပးျခငး္ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔သည္ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္သည့္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုးသည္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ လမ္းညႊန္မႈ၊ မူဝါဒညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အစုိးရတစ္ခုလုံး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ေနပါသည္။  

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ အစုိးရအဖြ႕ဲသစ္၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံအသစ္ျဖင့္စတင္၍ ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္  ဆန္းသစ္သည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္အစုိးရမ်ားထက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပုိ၍ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ 
မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ သမၼတ႐ံုးမွ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည့္အဖြ႕ဲအပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒျပဳရာတြင္ လ်င္ျမန္မႈ 
ရွိေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကိုလည္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေနာင္လာမည့္အစုိးရမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေတြ႕အႀကဳံမွ ရရွိခဲ့သည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစပ္ါသည္။   

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈေအာင္ျမင္ေစရန္  ျပည္သူလူထု၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အားေကာင္းသည့္ 
ပုံမွန္ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းထားရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သမၼတ႐ံုးအတြင္းတြင ္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနတစ္ခုကုိ 
ခ်ဲ႕ထြင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ သတင္းႏွင့္ ျပနၾ္ကားေရးဝနႀ္ကီးဌာနမ ွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ပုိ၍ ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈရွိေစရန္  တုိက္တြန္း 
အားေပးႏုိင္သည္။ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္မႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး၊ ယုံၾကည္မႈရရွိရနႏွ္င့္ သေဘာေပါက္ 
နားလည္မႈ တုိးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။   
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ဗဟိုမွ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာပါဝင္ပတ္သက္ၿပီး ရႈပေ္ထြးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင့္ 
အကဆဲတ္ေသာႏိုင္ငံေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ သမၼတ႐ံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအၾကား 
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းတာဝနမ္်ားကို အေကာင္းဆံုး 
မည္သို႔ ခြေဲဝလုပ္ကုိင္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး `အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္`မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သစ္တစ္ခုကုိ ဖြ႕ဲစည္းသင့္ပါသည္။  

ၿပီးျပည့္စုံၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အစုိးရမူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း တို႔အတြက္ 
ေကာင္းမြန္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီ စနစ္တစ္ခု မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။ ပုိ၍ အင္အားေကာင္းၿပီး ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ 
ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔ အတြင္းဝန္႐ုံးတစ္ခု၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီ အသစ္မ်ားသည္ မူဝါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္လည္း ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကႏဲုိင္ပါသည္။    

ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ စတင္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
သမၼတတိုင္းသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းေရးတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွရွိေနခဲ့သည့္ ေတာင္ကုိးရီးယား 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ပါသည္။ (ပုံစံကြက္-၂၂ ကုိ ၾကည့္ပါ။)   

ပပုစံကံြက္ - ၂၂   ကုိရးီယားႏိုငင္တံြင ္သမၼတ႐ုးံမ ွျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ားကုိ မညသ္ုိ႔ဥးီေဆာငခ္ဲသ့နည္း။ 

၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံရွသိမၼတတုိင္းသည္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လပု္ေဆာင္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ သမၼတ 
ကုိယ္တုိင္ ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ေကာ္မတကီုိ စတင္ထားရိွခဲ့ပါသည။္ 

သမၼတ႐ိုေတဝူး (၁၉၈၈ - ၁၉၉၃) သည္ စစတ္ပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္တြင္  ျပညသ္ူ႔ေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဒီမုိကေရစ ီ
နည္းက်ျဖစေ္အာင္ အာ႐ံုစူးစိုကလ္ပု္ေဆာင္ခဲ့ပါသည။္ အစိုးရအခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားစြာကုိ ထတု္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်၍ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ေကာ္မတတီစ္ခကုုိ ဖြဲ႔စညး္ခဲ့သည။္  

သမၼတကင္ေယာင္ဆမ္း (၁၉၉၃ - ၁၉၉၈) လက္ထကတ္ြင္ မူဝါဒညွိႏႈိင္းမႈကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အစိုးရအတြင္း အဓိက ျပငဆ္င္ ေျပာင္းလ 
ဲဖြဲ႔စည္းမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အားထတု္သည့္ `အထူးဝန္ႀကီးဌာန (super ministry)’ စနစ္တစ္ခကုုိ 
အဆုိျပဳသည့္ အုပခ္်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တထီြင္ဆန္းသစ္မႈ သမၼတေရးရာ ေကာ္မတတီစ္ခကုို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဥပမာ - ဩဇာႀကီးမားလွသည့္ 
စီးပြားေရးစမီံကနိ္းအဖြဲ႔ကုိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည။္   

သမၼတကင္မ္ေဒးဂ်ဳံ (၁၉၉၈ - ၂၀၀၃) လကထ္ကတ္ြင္ ျပည္သေူရးရာ စမီခံန္႔ခြဲမႈပုံစအံသစ္ေပၚ အေျခခသံည့္ အာရွေငြေၾကးဆုိင္ရာ အၾကပ္ 
အတည္းမ်ားအၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလႈိင္းတစ္ခကုုိ မိတဆ္က္ခဲ့ပါသည။္ စီမခံန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငပံုိင္လပု္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အဂတလိုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ကုိ အဓိကထား လပု္ကုိငသ္ည့္ သမၼတေရးရာ အစိုးရ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ျမွင့္တင္သည့္ ေကာ္မတတီစ္ခကုုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည။္ သ၏ူ အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ့ဝနထ္မ္း 
အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ စတင္မတိဆ္က္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မ်ား ထတု္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ေတြ႔က်သည့္ 
လုပင္န္းေဆာင္တာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ပါသည။္   

သမၼတ႐ိုျမိဳဟြန္း (၂၀၀၃ - ၂၀၀၈) လက္ထကတ္ြင္   ျပညသ္ူ႔လူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လုိအပ္ခ်ကမ္်ားကုိ တနု္႔ျပန္လုပေ္ဆာင္ေပးသည့္ 
အစိုးရျဖစေ္စရန္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည။္ အီလကထ္႐ြန္နစ္နညး္ပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ အစိုးရ (e-government)၊ ဝန္ထမ္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတုိ႔တြင္ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပက္ုိင္သည့္ အစိုးရ၏ တထီြင္ဆန္းသစ္ၿပီး၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ်ာ့မႈဆုိင္ရာ သမၼတေရးရာ ေကာ္မတတီစ္ခကုုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါ သည။္   

သမၼတလီေျမာင္ဘတ္ (၂၀၀၈ - ၂၀၁၃) ကမူ ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလမဲႈႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ယခင္ သမၼတမ်ား၏ အဓိက အာရံုစုိက္ 
လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လကလ္ပု္ေဆာင္ခဲ့ပါသည။္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ အေလးအနက္ထားသည့္ အမ်ဳိးသား ယွဥ္ျပဳိင ္
မႈျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ သမၼတေရးရာ ေကာင္စတီစ္ခကုုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည။္ 
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၂၂။ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြေၾကး စမီခံန္႔ခြမဲႈ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးကုိ ဆကလ္ကတ္ုိးတကေ္စေရး   

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစသ္ုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ အလြန္အေရးႀကီး 
သည့္ က႑မွ ပါဝင္ပါသည္။   

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖၚရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရနပ္ုံေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သုိ႔ ႏုိ္င္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ 
လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြမဲႈျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အခြန္စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ၊ ဘ႑ာေရး မူဝါဒႏွင့္ ႏုိ္င္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ကြပ္က ဲမႈတုိ႔တြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ဤနယ္ပယ္ရွိ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ ပုိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 

ရသံုးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) သည္ အစုိးရ၏ အေရးႀကီးဆံုး ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ အျဖစ္ျပန္လည္ေရာက္ရွေိစရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာအခြန္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစုိးရ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ ပါဝင္ႏုိင္္ခြင့္ရရွိရန္ ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစရန္လုိအပ္သည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ (ပုံစံကြက္- ၂၃ 
ကုိ ၾကည့္ပါ။)  

ပုစံကံြက္ - ၂၃  ရသုးံမနွး္ေျခစာရငး္ (ဘတဂ္်က)္ ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈရွေိရး လပုေ္ဆာငခ္်က ္

အစိုးရ၏ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းမ်ားကုိ အမ်ားျပညသ္သူိရွေိစရန္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပညသ္လူူထမု်ားအား 
ပါဝင္ခြင့္ေပးျခင္းတုိ႔က မူဝါဒဆုိင္ရာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္၊ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား 
အေမွာင္ခ်ထားျခင္းက အစိုးရမ်ားအား လူႀကိဳက္မမ်ားလသွည့္၊ အက်ဳိးမရွိႏွင့္ မ႐ုိးသားသည့္ အသုံးစရတိ္မ်ားကုိ ေဖ်ာကထ္ားရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖနတ္ီးေပးႏိုင္ၿပီး၊ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္အထိ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည။္   

International Budget Partnership အဖြဲ႔က ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတခါ စံႏႈန္းသတ္မတွခ္်က္ သုံးခုျဖင့္ ႏုိင္ငေံပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ 
လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ၾကည့္ရႈသည့္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈ သုေတသနေလ့လာခ်က ္ (Open Budget Survey) 
ကုိထုတ္ျပန္ပါသည္။ ယင္းစံႏႈန္း သုးံခ်က္မွာ ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈရွသိည့္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း(ဘတ္ဂ်က္)၊ (ျပညသ္ူလထူ)ု ပါဝင္ခြင့္ရွသိည့္ 
ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ၾကပ္မတ္ၾကည့္ရႈမႈ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ခႏွုစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငသံည ္ အမွတ္ ၁၀၀ ေပးရာတြင္ 
ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးနီးပါးကုိ ျပညသ္လူထူုအား 
သိရွခိြင့္မေပးခဲသ့ည့္အတြက္ သညု သာရရိွခဲ့ပါသည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားသည ္
ျမန္မာႏိုင္ငထံက္ မ်ားစြာေကာင္းမြန္ပါသည္။   

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လြတလ္ပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာတုိ႔မ ွရသုံးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ရလဒ္မ်ားအေပၚ စတိဝ္င္စားမႈရွိၿပီး၊ 
အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊အသုံးစရတိ္မ်ားႏွင့္ ပတသ္က္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ပုိ၍ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွလိာပါသည္။ ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြ 
ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းမြနတ္ုိးတကမ္ႈရွလိာေစရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးတုိ႔အေနျဖင့္ 
အေရးယလူုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပင္န္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမငသ္ာသည့္ ရသုံးမွနး္ေျခစာရင္း သေုတသန ေလလ့ာခ်က ္ (Open Budget Survey) 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည။္ အေရးယလူုပေ္ဆာင္ရမည့္ လုပင္န္းမ်ားတြင္ -   

 ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း အဆုိျပဳလႊာ၊ အတည္ျပဳသည့္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ၆လ (ႏွစ္လယ)္ ဘတဂ္်က ္
ဆန္းစစသ္ုံးသပ္ခ်က၊္ ႏွစ္အဆုံး အစီရငခ္ံစာ၊ စာရင္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခစံာတုိ႔ကုိ ထတု္ေဝျခင္း၊ လကရ္ွိတြင္ ယင္းစာရြကစ္ာတမ္းမ်ားမွာ ဌာနတြင္း 
အသုံး ျပဳရန္အတြကသ္ာ ထတုေ္ဝေနပါသည္။   

 အႀကိဳ - ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း ေဖၚျပခ်ကႏ္ွင့္ ႏုိင္ငသံားမ်ားအတြက္ (လြယက္စူြာနားလညေ္စႏိုင္ေသာ) ဘတဂ္်ကမ္်ား ထတု္ေဝျခင္း။  

 လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ႏုိင္ၿပီး၊ အႀကိဳဘတဂ္်က္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုနမ္ႈလပု္ႏုိင္ 
သည့္ စြမ္းရညရ္ွိေစျခင္း၊ ရသုးံမွန္းေျခ စာရင္း (ဘတဂ္်က)္ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္သည့္ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္မ်ား 
တရားဝငလ္ုပပ္ုိင္ခြင့္ရွိေစျခင္း   

The Open Budget Survey ၏ အစီရင္ခံစာကုိ   http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-MyanmarCS-English.pdf 
တြင္ သြားေရာက္ဖတရ္ႈႏိုင္ပါသည။္ 
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အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈမ်ားရိွပါသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ 
အတိုင္း၊ မၾကာေသးမီကာလကအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်က္၏ အခ်ဳိးအဆမ်ားစြာ 
ကုိ စစ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ပညာေရးဘတ္ဂ်က္အခ်ဳိးအဆမွာ အလြန္ နည္းပါးလွပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လွ်င္ျမန္စြာခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္လာသည့္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔က႑မွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားလည္း ပုိမုိရရွိ လာေန 
ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသင့္ၿပီး၊ `သယံဇာတက်ိန္စာ` မျဖစ္ေစ 
ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးသင့္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတ 
မ်ားအေပၚ တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိေနရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ Extractive Industry Transparency Initiative ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းသည္ ယင္းလမ္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိရန္ ပထမ 
ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။   

၃၃။ ကြ်မး္က်ငမ္ႈရွသိည့္ ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္အဖြဲ႔အစညး္ျဖစထ္ြနး္လာေစျခငး္   

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသူမ်ား (professional) ျဖစ္လာေစျခင္းက ႏုိင္ငံသားမ်ားစြာ၏ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
အေပၚတြင္ မယံုၾကည္မႈကုိ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။   

အစုိးရက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအက္ဥပေဒတစ္ခုကုိ ျပ႒ာန္းၿပီး ေခတ္မီ လုပ္ငန္းသေဘာနားလည္ကြ်မ္းက်င္သည့္ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရသည့္ 
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ ဤနယ္ပယ္ရွိ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ -   

ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္ရာထးူမ်ားကုိ ျမနမ္ာႏိုငင္သံားမ်ားအားလုးံအတြကျ္ဖစေ္စရန ္လုိအပပ္ါသည။္ ဤသို႔ ျဖစ္ေစရန္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထား  ေရးႏွင့္ 
ရာထူးတိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ အေမြမ်ား အနက္ 
တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစု၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားမွာ ယခင္ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္နည္းပါးေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။    

ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္ေလက့်င့္သငၾ္ကားမႈတြင ္ဖြဲ႔စညး္အုပခ္်ဳပပ္ု ံအေျခခဥံပေဒ၏ ဒမီုိကေရစဆီုိငရ္ာ တနဖ္ုိးထားမႈမ်ား ထငဟ္ပမ္ႈ ရွရိနလ္ညး္ 
လုိအပပ္ါသည။္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔၏ ေဖါင္ႀကီး၊ မႏၱေလး ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဌာန၏ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးနည္းပညာမ်ားကို 
ေခတ္မီေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ယခင္အာဏာရွင္စစ္အစုိးရသည္ အေျခခံ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားျခင္းကို သေဘာတရားေရးရာမ်ား သြတ္သြင္းပို႔ခ်သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ပုိ၍ ေခတ္မီၿပီး၊ အျပန္ 
အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈရွိသည့္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ၿပီး၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းသည္လည္း 
ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနသင့္ပါသည္။ သင္တန္းသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ားအတြက္ ႏုိ္င္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
အား ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သင့္သည္။   

ျပညသ္ူ႔ေရးရာဝနေ္ဆာငမ္ႈကိ ု နညး္ဗ်ဴဟာက် စမီခံနခ္ြဲ႔ျခငး္အား ပိမုိတုိးုတကအ္ားေကာငး္ေစျခငး္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အားေကာင္းေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈဝနႀ္ကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္က 
ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြသဲည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ခန္႔ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈ မ်ားရိွၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စရုာထူးဝနအ္ဖြဲ႔ကုိ အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိ ျပနလ္ည္သုံးသပ္ျခင္းက ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ ခုိင္မာေသာေက်ာ႐ုိးကဲ့သုိ႔ရွိေနသည့္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အေရးပါမႈေၾကာင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခန္႔ခြမဲႈကုိလည္း အလားတူ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။   

ပုစံကံြက္ - ၂၄   အာရႏိုွငင္မံ်ား၏ ႏိုငင္ံဝ့နထ္မး္ စမီခံန္႔ခြမဲႈ အဖြဲ႔အစညး္မ်ား 

သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ အာရွတုိကရ္ွိ ႏုိင္ငမံ်ားစြာတြင္ ဝန္ထမ္းစမီံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝနထ္မ္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ဝနထ္မ္းစမီံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားရိွခဲ့ၾကပါသည။္ ျဗိတသိွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစဥ္အလာတြင္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းေကာ္မရွငမ္်ားကုိ 
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ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ အရည္အခ်င္းေပၚ အေျခခသံည့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈႏွင့္ ရာထူးတုိးေပးသည့္စနစ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးခဲ့ပါသည။္ တခါတရံ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ 
စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ အျခား ဓမၼဓိ႒ာနက္်က် ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရာထူးတုိးေပးသည့္ စံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ထားပါသည။္ 

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္း ဝန္ႀကီးဌာနက အဓိကဝန္ထမ္းစမီံခန္႔ခြမဲႈ လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ စမီခံန္႔ခြဲပါသည။္ ရဝဲနထ္မ္းမ်ား၊ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ရထားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားစရီင္ေရး ဝနထ္မ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ သီးျခား 
ေကာ္မရငွ္မ်ား ရွပိါသည။္  

စကၤာပူႏိုင္ငတံြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းဌာနႏွင့္ ရသုံးမွနး္ေျခေငြစာရင္းဌာနတုိ႔မွတဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဝနထ္မ္းဌာနက မူဝါဒ၊ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လစာႏွင့္ အဆင့္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ သင္တန္းႏွင့္ လုပေ္ဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရညတ္ုိ႔ကုိ 
စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဌာနက အစိုးရ၏ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းဦးေရ လုံေလာက္စြာရိွမႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ဳိး စုံရွိသည့္ 
ဝနထ္မ္းမ်ား အခ်ဳိးအစားတက်ရိွ၊မရွကိုိ (establishment control) ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ Establishment control ဆုိသညမ္ွာ အစိုးရက 
အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည့္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခား ဝနထ္မ္းစီမခံန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ ္အမ်ားစုကုိ သကဆ္ုိင္ 
ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ တာဝနခ္ြဲေဝေပးထားပါသည္။ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းေကာ္မရွငက္ ယခုအခါ အဆင့္ျမင့္အရာရွမိ်ား ခန္႔ထားေရး၊ စည္းကမ္း 
ထိန္းသိမး္ေရးႏွင့္ အယခူံဝင္ျခင္းမ်ားကုိ အဓိကိငုတ္ြယ္ပါသည။္   

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က အိႏၵိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (IAS)၊ အိႏၵိယရတဲပ္ဖြဲ႔(IPS)ႏွင့္ အိႏၵိယ သစ္ေတာအဖြဲ႔မ်ား (IFS) ပါဝင္ 
သည့္ အိႏၵိယတႏ္ိုင္ငလံုံးရိွ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းမ်ား အဖြဲ႔မ်ားအတြက္  စာေမးပြစဲနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။  ဝနထ္မ္းမ်ား၊ ျပညသ္ူ 
မ်ား၏ နစန္ာမႈမ်ားႏွင့္ပင္စင္မ်ား ဝန္ႀကီးဌာနက  အုပခ္်ဳပ္ေရး၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သစ္ေတာအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဝနထ္မ္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမ ံခန္႔ခြဲေပးပါ 
သည္။  ျပညန္ယ္ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔မ်ားက အိႏၵိယရိွ ျပည္နယ္အုပခ္်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားအတြက္ ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေပးသည။္   

OECD ႏ္ိုင္ငံမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဝနထ္မ္းစီမခံန္႔ခြဲမႈလုပင္န္းေဆာင္တာမ်ားကုိ သကဆ္ုိ္င္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ခြဲေပး 
ေနခ်ိနတ္ြင္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္မ ူ ဦးစားေပးလပု္ငန္းမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနသည့္၊ အရည္အခ်င္းအေပၚ အေျခခံသည့္ တာဝနခ္ံမႈ 
ရွိသည့္ ဗဟုိေရြးခ်ယခ္န္႔ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။  လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ခြေဲဝလုပေ္ဆာင္ေစျခင္းက အဂတိ 
လုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈတုိ႔ကုိ ပုိမုိမ်ားျပားေစႏိုင္ၿပီး၊ အားနည္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစႏ္ိုင္ပါသည။္   

၄၄။ ထေိရာကမ္ႈရွသိည့္ ျပညန္ယႏွ္င့္ တုိငး္ေဒသႀကးီအစုိးရမ်ားကုိ ဖြဲ႔စညး္ျခငး္   

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အရဲရင့္ဆုံး ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယမွစတင္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈျမင့္မားလွသည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အစဥ္အလာတစ္ခုကုိ ေျပာင္းျပန္လနွခ္ဲ့ျခင္း ျဖစပ္ါသည္။   

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္အစုိးရမ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကအေျပာင္းအလတဲစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။  သုိ႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား အတြက္ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ားကိုမူ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ခြေဲဝခ်မွတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားရနအ္ျခားမူဝါဒ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနပါသည္။   

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသည္ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအစုိးရမ်ားအၾကား ေအာင္ျမငစ္ြာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ခြေဲဝခဲ့ၾကသည့္ အိႏၵိယ၊ 
မေလးရွားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ အစုိးရသည္ ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမ်ားအၾကား တာဝန္ဝတၱရားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ခြေဲဝခ်ထားျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို မူဝါဒျပန္လည္သုံးသပ္မႈတစ္ခ၏ု အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ျဖင့္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ႏိုငပ္ါသည္။ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြ႔ဲတုိ႔ ပူးေပါင္း 
ျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ ယခုအထိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည္ထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းလမ္း လုိအပ္ေၾကာင္းကို အေလးထားတင္ျပထားပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
မူေဘာင္တစ္ခု ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကရဲန္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တာဝန္ေပးသင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခဥံပေဒကို ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ရန ္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳလႊာတင္ျပႏိုင္ရန္ အစုိးရကို ပံ့ပုိးကူညီေပးႏိုင္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ဇယား (၂) တြင္ ေဖၚျပထားသည္ထက္ ပုိမိုျပည့္စုံစြာ 
ေဖၚျပေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။   



55 
 

၅၅။ ဝနေ္ဆာငမ္ႈလပုင္နး္မ်ား တုိးတကေ္ကာငး္မြနေ္စျခငး္   

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ `ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ`တြင္ အဓိကအပိုင္းႏွစ္ပုိင္း ပါဝင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး 
ေကာင္းစြာရရွေိရး၊ ေသာက္ေရ၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကဲ့သိုေသာ ျပည္သူတုိ႔၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး 
ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပုံေဖၚရာတြင္ တက္ၾကြစြာ 
ပါဝင္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။   

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္စတင္ခဲ့ၿပီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ားကို ႐ုိးရွင္းစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ 
`ၾကိဳးနီစနစ္`ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းတို႔ပါဝင္ၿပီး၊ လူမ်ားစြာ ႏုိင္ငျံခားတြင္ ပညာသင္ၾကား၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   

ရပ္ရြာအဆင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ပါဝင္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
ျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မ်ားကို တုိငတ္န္းေျဖရငွ္းေပးႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခု ရွိသင့္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေန တြင္မ ူ
ျပည္သူလူထုသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး 
မရွိလွေသးေခ်။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ `စိတ္ဓါတ္အမူအက်င့္`ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး 
တုိင္တန္းမႈစနစသ္ည္ ယင္းအခ်က္ကို လက္ေတြ႔ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။   

ပုစံကံြက္ - ၂၅    မေလးရာွးႏိုငင္၏ံ ျပညသ္မူ်ား၏ မေက်နပမ္ႈတုိငၾ္ကားသည့္ ဗ်ဴ႐ုိ   

“ျပညသ္ူမ်ား၏တုိင္ၾကားခ်ကမ္်ားကုိ ၾကားရသည္မွာ နားမခ်မ္းသာစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈ၍မရႏိုင္သည့္ 
အဖိုးတန္လွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစပ္ါသည။္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္နး္မ်ားကုိ ထပ္မေံကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စတိ္ထ ဲ
ရွိေသာ္လည္း ေျပာမထြကသ္ည့္ ကစိၥရပ္မ်ားစြာကုိ သရိွိခြင့္ရရွိၿပီး၊ အသုံးဝင္လသွည့္ သလဲြန္စမ်ား ကုိလည္း ေပးေလရ့ွိပါသည။္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားခ်ကမ္်ားကုိ ႀကိဳဆုိသင့္ပါသည။္” (ေဒါကတ္ာ တမ္ဝန္ဝါး၊ ျပညသ္ူ႔မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားေရး ဗ်ဴ႐ို၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးဌာန၊ 
မေလးရွား)  

၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငကံ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လထူု၏ ေဝဖန္အႀကံျပဳ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သိရွေိစရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ 
မေက်နပမ္ႈတုိင္ၾကားေရး ဗ်ဴ႐ိုကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည။္ မေက်နပ္မႈအမ်ားဆုံးမွာ ဝန္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းသည့္ အစိုးရဝနထ္မ္းမ်ားႏွင့္ ႐ုိင္းစုိင္းသည့္ 
ဝနထ္မ္းမ်ားအေပၚ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပညသ္လူထူကု တရားမွ်တမႈမရွိေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္မညေီသာ အုပခ္်ဳပ္ေရးတြင္မွနက္န္မႈမရိွေသာ၊ 
မမွနမ္ကန္လုပက္ုိင္မႈမ်ား ပါရိွသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚလည္း တုိင္တန္းၾကပါသည္။   

ျပညသ္ူ႔မေက်နပ္မႈတုိင္ၾကားေရး ဗ်ဴ႐ုိကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး အာဏာျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းျဖစ္သည့္ အတြင္းေရးမွဴ းခ်ဳပ္က ျပညသ္ူ႔မေက်နပခ္်က္မ်ား တုိင္ၾကားေရး အျမတဲမ္းေကာ္မတီ၏ သဘာပတိအျဖစ ္ေဆာင္ရြကပ္ါ သည။္ 
ဗ်ဴ႐ုိကုိ အေရးႀကီးသည့္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုိယတ္ုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္႐ုံမက၊ အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ 
ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈႏုိငသ္ည့္ လပု္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ပံပ့ုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည။္   

ဗ်ဴရုိသည္ ဘတု္အဖြဲ႔တစ္ခလုုံး၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတကလ္ာေစႏိုငသ္ည့္ ႀကီးမားသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိသည့္ ကိစၥမ်ား သုိ႔မဟတု္ တစ္ႏ္ိုင္ငလံုံး 
ႏွင့္ သက္ဆုိငသ္ည့္ ကစိၥရပ္မ်ားကုိ ေဖၚထတု္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝငပ္ါသည။္ 

သမၼတ႐ုံးသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္လံၾကည့္ရႈအကဲျဖတ္ျခင္းတို႔တြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလရဲန္ ဦးစားေပး လုပင္န္း 
တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အစုိးရအေနျဖင့္ ရရွိႏိုင္မႈကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကျဲဖတ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၊ 
လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုတုိ႔ရရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္း တုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလရဲန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ 
အကျဲဖတ္မႈအားေကာင္းျခင္းက အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း ညႊန္ျပလွ်က္ရွိပါသည္။   

က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သီးျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
တာဝန္ယူလုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ အျခားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပေ္ဆာင္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင္န္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 
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ဤစာတမ္းတြင္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးထားဘ၊ဲ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ၏ 
အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ထက္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ ကုိင္တြယ္သင့္ပါသည္။ 

၆၆။ သန္႔ရငွး္ေသာ အစုိးရႏွင့္ အဂတလိုိကစ္ားမႈ တုိကဖ္်ကေ္ရး   

အေရးယူမႈမရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳးိဆက္တစ္ခုကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ 
ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ အဆင့္အနိမ့္ဆုံးရရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခု 
ျဖစျ္ပီး ျပည္သူလူထုအျမင္တြင္လည္း အစုိးရ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကုိ မ်ားစြာေမးခြန္းထုတ္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။   

အစိုးရသည္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တုိ႔ကို အဂတိလုိက္စားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေစခဲ့ပါ သည္။ 
အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီကို သမၼတမွ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒအသစ္ကုိလည္း ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။   

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ အစုိးရ၏ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာသည္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ အာရုံစုိက္ဦးစားေပးသည့္နည္းလမ္းတြင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ အေျခခံက်သည့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါေသးသည္။   

တုိးတက္လာသည့္ အခြန္စနစ္ ႀကီးၾကပ္မႈကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈကုိ လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္ေတာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိစနစ္တြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အခြန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အခြန္အခေပးေဆာင္ရန္ကုိ ညွိႏႈိင္းၾကသည္။ တခါတရံတြင္ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာပင္မသိရွိၾကေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
အမူအက်င့္မ်ားက စြျဲမဲသြားခဲ့လွ်င္ အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခုိက္ေစ႐ံုသာမက ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္လည္း အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ အစုိးရသည္ ေကာက္ခံသင့္သည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို မရရွိသည့္အတြက္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို လုပ္သင့္သေလာက္မလုပ္ေပးႏိုင္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္လည္း သက္ေရာက္ 
ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစျခင္းႏွင့္ 
အြန္လုိင္းမွေပးေခ်ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေခတ္မီဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈနည္းစနစ္မ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

အၿပဳိင္အဆိုင္စနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူ႔ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည့္စနစ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက 
အဂတိလိုက္စားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ တန္ဖုိးကို ရရွိေစ 
ႏုိင္ပါသည္။ သမၼတက အၿပဳိင္အဆိုင္စနစျ္ဖင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရ၌ 
အေျခခံပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔ကို ဝယ္ယူသည့္ (procurement) ဥပေဒ မရွိေခ်။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အစုိးရဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား 
သည္ ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔ကို ဝယ္ယူရာတြင္ မိမိတုိ႔ဘာသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး က်င့္သုံးလုပ္ကုိင္ၾက ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုိင္စင္ခ်ေပးရာ၌ အထူးသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္က႑မ်ားသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အဂတိ 
လုိက္စားမႈ၏ အဓိကပင္မအရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီက သတၱဳတြင္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ 
သစ္ေတာကဲ့သို႔ေသာ ပင္မအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ စီမံထိနး္ခ်ဳပ္ႏ္ိုင္သည့္ စနစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရပါမည္။   

ပုစံကံြက္ - ၂၆ ေဟာငေ္ကာင၏္ အဂတလိုိကစ္ားမႈတုိကဖ္်ကေ္ရး ေကာ္မရငွ ္  

၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဟာင္ေကာင္၏ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မ္းမ်ားသည္ အဂတလိုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနခဲ့ပါသည။္ 
ျဗိတသိွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းက အဂတလိုိက္စားမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်ကသ္ည့္ လြတလ္ပ္ေသာ ေကာ္မရွင္ (Independent Commission Against 
Corruption - ICAC) ကုိ အစိုးရအတြင္းရိွ အလုံးစံုေသာ အဂတလိုိက္စားမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏိုင္သည့္ လုပပ္ုိင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္း၍ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

အဂတလိုိက္စားမႈမ်ားကုိ တုိကဖ္်ကသ္ည့္ လြတလ္ပ္ေသာ ေကာ္မရွင္ (ICAC) တြင္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ နည္းလမ္း ၃ သြယ္ရွိပါသည္။ ပထမမွာ 
အဂတလိုိက္စားမႈကုိ ျပည္သလူထူသုရိွိေအာင္ ပညာေပးသည။္ ဒုတယိမွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ အဂတလိုိက္စားမႈကုိ တားဆီးရန ္
ႀကိဳးပမ္းသည္။ တတယိတြင္ အဂတလိုိက္စားမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ သက္ဝင္ေအာင္ လုပေ္ဆာင္ခဲ့ပါသည။္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
ICAC က အာရွတုိက္တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအမ်ားဆုံးမွ အ႐ိုးသားဆုံး ေဟာင္ေကာင္၏ ျပညသ္ူ႔ေရးရာအုပခ္်ဳပ္ေရးအျဖစ္သုိ႔ ပုံစေံျပာင္း 
ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။   
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္ (ICAC) ထံမွ အေရးၾကးီသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္ပါသည။္ ေအာင္ျမငသ္ည့္ အဂတလိုိကစ္ားမႈ 
နည္းဗ်ဴဟာတြင္ အသပိညာေပးျခင္း၊ တားဆီးျခင္းႏွင့္ (ဥပေဒ)ကုိ သက္ဝင္ေအာင္လပု္ေဆာင္ျခင္း ဆုိသည့္ ၃ ေခ်ာင္းေထာက္ခုကံဲ့သုိ႔ ေဒါကသ္ုံး 
ေခ်ာင္းျဖင့္ ေထာကထ္ားပါသည။္ အဂတလိုိက္စားမႈကုိ `သာမန္အျပဳအမူ`အျဖစ္ျဖင့္ ရႈျမင္လွ်င္ သုိ႔မဟတု္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြေၾကး ဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားသည္ အားနည္းလြန္းလွ်င္ အဂတလိုိက္စားသည့္ အမူအက်င့္ ဆုိသညက္ုိပင္ ကြကဲြျဲပားျပား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိႏိုငသ္ျဖင့္ 
ဥပေဒကုိ သက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတစ္ခတုည္းျဖင့္ မညသ္ုိ႔မွ်မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်။    

၇၇။ ႏိုငင္ပံုိငစ္းီပြားေရးလပုင္နး္မ်ားကုိ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လမဲႈမ်ား ျပဳလပုျ္ခငး္  

ျမန္မာ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္တစ္ခုအထိ အေရးႀကီးသည့္  
အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားသည္ ယခင္အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ပုိင္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရး 
မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ကုိင္ေစခဲ့ပါသည္။ အစုိးရ၏ ခ႐ုိနီမ်ားအစား 
ေစ်းၿပဳိင္စနစ္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေပးႏုိင္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုသုံး၍ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္မ်ား 
ခ်ေပးျခင္းသည္ အားရစရာနမူနာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။   

ဤနယ္ပယ္ရွိ အျခားျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ - ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးေကာ္ပုိရွင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔က႑မွ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ (corporate governance) ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစျခင္းမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ေရနကံုမၸဏီမ်ားသည္ `ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုအတြင္းမွ ႏုိ္င္ငံေတာ္` 
တစ္ခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သမိုင္းမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံသည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လပု္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဦးစားေပးအလုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။    

မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငနး္မ်ားကို ခြျဲခားရန္ လုိအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ငွားရမ္း 
သည့္ အေျခအေနကိုလည္း ေျပာငး္လရဲပါမည္။  သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလားတူ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခ 
အေနမ်ား မရွိေတာ့ေခ်။ 

ပုစံကံြက္ - ၂၇  စကၤာပႏိုူငင္၏ံ ႏိုငင္ပံုိငစ္းီပြားေရးလပုင္နး္မ်ား 

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈတြင္ အေရးႀကီး သည့္ က႑တြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ ႏိုင္ငပံုိင္လုပင္န္းမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၁.၈% အထိရွိၿပီး၊ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငပံုိင္လုပင္န္းက႑မ်ားတြင္ 
အႀကီးမားဆုံးႏိုင္ငမံ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည။္ စကၤာပူ၏ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ား သည္ OECD နုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ပုဂၢလကိပိုင္ျပဳလပု္ျခင္းကုိ 
အခြင့္ေကာင္းယူွလွ်က္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရငး္ႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္းရိွပါသည္။   

စကၤာပူ၏ ႏိုင္ငံပုိငလ္ုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမမံႈ (corporate governance) ၏ စတိ္ဝငစ္ားစရာ ပုံစမံ်ားကုိ 
ေဖၚျပပါသည။္ ျပည္သူ႔ဝနေ္ဆာင္မႈလပု္ငန္းမ်ား ဘတု္အဖြဲ႔၊ အိုးအိမ ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဘတု္အဖြဲ႔ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အစိုးရမွအက္ဥပေဒျပ႒ာန္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ မ႐ိုိးဖလာ ႏိုင္ငပံုိင္ လုပင္န္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ရွပိါသည။္ 
ယင္းဘတု္အဖြဲ႔မ်ားက လမူႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ထူးျခားသည့္ လႊမ္းမိုးမႈဩဇာမ်ားလည္းရိွပါသည္။ အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဘတု္အဖြဲ႔မွ အိမမ္်ားတြင္ 
လူဦးေရ အားလုံး၏ ၈၀% ေနထုိင္ပါသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ခ်ိတ္ဆကထ္ားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အစိုးရဦးပိုင္ကုမၸဏီႀကီးျဖစေ္သာ တမီားဆကခ္္ ဟုိးလ္ဒင္း၏ လက္ေအာကမ္ွလပု္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အာဏာရိွပါသည။္ စကၤာပူေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ စကၤာပူလွ်ပ္စစ၊္ စကၤာပူ ဆကသ္ြယ္ေရးမ်ား၊ စကၤာပူ MRTစနစ၊္ 
စကာၤပူဆိပက္မ္းအာဏာပိုင္၊ နကပ္က္ြ်န္း သေဘၤာလုိင္း၊ လုိင္စင္ရ ဆမီကီြန္ဒတတ္ာထုတလ္ပု္ေရး၊ စကၤာပူ တကခ္္ႏိုေလာ္ဂ်ီ အင္ဂ်င္နယီာရင္း၊ 
ဆန္ဘာဝမ္ သေဘၤာက်င္းႏွင့္ စကၤာပူ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္ (ယခုဒဘီီအက္စ္) တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။   

တီမားဆက္ခဟ္ုိးလ္ဒင္းမ်ားက စကၤာပူႏုိင္ငတံြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအာလုံး၏ ၃၀% မွ်ႏွင့္ အစုရယွ္ယာတန္ဖုိးေငြ စစုုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၃ 
ဘလီ်ံမွ် ရွပိါသည။္ ယင္း၏ တစ္ဦးတည္း ရယွယ္ာပိုင္ရငွ္မွာ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသည။္ တမီားဆကခ္္ဟုိးလ္ဒင္းမ်ားသည ္
ကုမၸဏီမ်ားအကဥ္ပေဒျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငတံြင္ ဖြဲ႔စည္းထားရိွၿပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဦးပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ လုပက္ုိင ္
ပါသည္။ ယင္းသည္ ပဂုၢလကိ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ လုပက္ုိင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ တီမားဆကခ္္ ရီဗ်ဴးကုိ ထုတေ္ဝပါသည ္ 
(temasekreview.com.sg)။ 
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နနဂိုးံ 

ဤသုေတသနေလ့လာခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကို အဓိကေလ့လာထားပါသည္။ 

အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္စနစမ္ွ ဒီမုိကေရစနစ္သုိ႔ သမိုင္း 

ဝင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အဓိက်ေသာအရာ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေႀကာင့္လည္း 

စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အရာဟု 

ေလးေလးနက္နက္ ယုံႀကည္ထားပါသည္။ 

ဤစာတမ္းကို ေရးသားရာတြင္  ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ျပင္ပမွ ပုဂၢဳိလ္အသီးသီးျဖင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး၊ ယင္းသုိ႔ 

ေတြ႔ဆုံျခင္းမွ သိရွိခဲ့ရသည္မွာ ျမနမ္ာႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုအသီးသီးအတြင္း ပါတီႏုိင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္မွဳမ်ား 

ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသက့ဲသို႔  မတူကဲြျပားမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကို ဘုံသေဘာထား အျမင္အျဖစ္ 

ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ယုံႀကည္မွဳသည္ တန္ဖုိးႀကီးသည့္  အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ႀကီးမားသည့္ 

စိန္ေခၚမွဳတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအႀကား ယုံႀကည္မွဳ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖရွာမွဳသည္ အာဏာရွင္စနစမ္ွ ဒီမုိကေရစီစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံႀကည္မွဳ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္  နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ျဖင့္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယုံႀကည္မွဳ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မွဳဆိုရာတြင္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊ ဗမာ - 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပုံစံ ေျပာင္းလဲမွဳအေပၚ 
အေျခခံထားရပါမည္။ 

ဇယား - ၉ တြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ မၾကာခင္က ေဆာက္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အနာဂတ္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္မထားေပ။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအေနျဖင့္ အာဏာရွင္ 
စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီပုစံံ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳသို႔ ေအာင္ျမင္စြာအသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ မည္သို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ဆုိသည္ ကုိ 
ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရး နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ေဖၚျပထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔တြင္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကို မဟာအစီအစဥ ္
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျပီးသည္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့လွ်င္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္မ်ားသည္ 
အလြန္ရွည္ႀကာမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထုလည္း ဆက္လက္ ထိခုိက္နစ္နာမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အမွန္တကယ္ အစုိးရ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွဳအႀကား ကြာဟမွဳသည္လည္း ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနမည္။ ယင္းအစား ဤစာတမ္း 
သည္ လက္ေတြ႔က်သည့္အျမင္ျဖင့္ ရွဳျမင္သုံးသပ္ထားျပီး၊ အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထားေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ 
နက္႐ႈိင္းေအာင္ အခ်ိန္ႀကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အရာဟု 
ေလးေလးနက္နက္ ယုံႀကည္ထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြါး  ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူအားလံုးသည္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သတင္းမီဒယီာ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလေဲရး 
အေပၚ ေဆြးေႏြးမူမ်ားကို ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားရန္ ဤစာတမ္းသည္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္လည္း ဤစာတမ္းပါ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္တြင္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။   
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အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤသုေတသန စာတမ္းသည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အသိပညာႏွင့္ 
တန္ဖုိးထားမွဳမ်ား စစ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိရသက့ဲသို႔၊ အမ်ားျပည္သူ လုိလားေတာင့္တေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာဝ ေျပာ၍ 
တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေပၚထြန္းလာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါသည္။ 

ဇဇယား - ၉    ျမနမ္ာႏိုငင္တံြင ္ျပညသ္ူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လေဲရးအတြက ္ေရြးခ်ယစ္ရာနညး္လမး္မ်ား 

#  ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲေရး  အေၾကာငး္ျပခ်က္ နမနူာ(လုပေ္ဆာငခ္်က္)မ်ား 

၁.  အစိုးရ၏ ဗဟုိခ်က္ကုိ 
အားေကာင္းလာေစရန္ 
လုပေ္ဆာင္ေပးျခင္း   

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ဦးေဆာင္မႈသည္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
လုိအပ္ပါသည။္ သမၼတရံုးသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ 
ခ်က္၊ မူဝါဒပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈ၊ ျပညသ္ူ႔ 
ဆက္ဆေံရးႏွင့္ အစိုးရတစ္ခလုုံးတြင္ ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလေဲရးကုိ ေျခရာခံျခင္းတုိ႔ကုိျပဳ 
လုပပ္ါသည။္ 

သမၼတရံုးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မူဝါဒဌာနတစ္ခကုုိ တညေ္ထာင္ျပီး 
ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မူဝါဒပိုင္း ဆုိင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္။  

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ တုိးတက္မႈျဖစ္ စဥ္ကုိ 
ျပညသ္ူလထူုအေနျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားပိုမုိရရွိေစရန္ 
သမၼတရံုး၏ ျပညသ္ူ႔ဆကဆ္ံေရး လုပင္န္းကုိ 
ခ် ဲ႔ထြင္ရန။္ 

၂.  ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာဆုိင္ရာအေရးကစိၥမ်ား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္း 

  

အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဆုိင္ရာအေရး 
ကိစၥမ်ားကုိ ထေိရာက္စြာ စီမခံန္႔ခြဲျခင္း၊ 
အလုိအပ္ဆုံးေနရာမ်ားသုိ႔ ေငြေၾကး 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခမံႈကုိ 
တုိးတက္ေစျခင္း တုိ႔ျဖင့္ 
လ်င္ျမနစ္ြာေအာင္ျမငမ္ႈကုိ ျဖစ္ 
ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ 

   

ဘတ္ဂ်က္လပု္ငန္းစဥ္ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ 
ေစျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သလူထူ ု
သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ျပီး 
ျပညသ္ူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသုံးစရတိ္မ်ား 
အေပၚတြင္ အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတခ္်က ္
ခ်မွတရ္ာတြင္ ပါဝငႏို္င္ေစသည။္ 

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား(ဘတ္ဂ်က္မ်ား) 
ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ မူဝါဒဦးတည္ခ်က္ 
မ်ားကုိ သကဆ္ုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအား 
ခ်မွတေ္ပးျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဌာန၏ 
အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန။္ 

၃.  ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာကသ္ည့္ ျပည္သူ႔ 
ဝနထ္မ္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း 

 

တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးစံုႏွင့္ ကုိးကြယသ္ည့္ 
ဘာသာေပါင္းစံုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ေခတ္မီ၊ ကြ်မ္းက်င္တတေ္ျမာက္ျပီး 
အားလုံးပါဝင္ႏိုငသ္ည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ 
သည္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ 
လထူုယုံၾကည္မႈျပန္လညရ္ရွိနဳ္ိင္ေစရန္ 
အေရးၾကီးသည့္ ေျခလမွ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ ္
သည္။  

 

အရည္အခ်င္းအေပၚအေျခခံျပီး 
အလုပခ္န္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ 
ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးသည့္အေလအ့က်င့္မ်ား 
တုိးတက္က်င့္သုံးလာျခင္းျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငသံားမ်ားအားလံုးကုိ 
ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းရာထူးမ်ားအတြက္ 
လမ္းဖြင့္ေပးရန္။  

ဖြဲ႔စည္းအုပခ္်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၏    
ဒီမုိကေရစတီန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ေစျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ 
ျပညသ္ူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပုိ႔ခ်ေပးရန။္ 

ႏုိင္ငံဝ့နထ္မ္းမ်ား၏လစာမ်ားႏွင့္ ရာထူး 
အဆင့္သတ္မတွခ္်ကမ္်ားကုိ ျပနလ္ည ္
သုံးသပ္ရန္။ 
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၄၄.  ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ား 
ကုိ ေပါင္းစည္းေပးျခင္း။ 

 

ထိေရာက္သည့္ ျပညန္ယႏွ္င့္တုိင္းေဒသၾကီး 
အစိုးရမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းတညေ္ထာင္ျခင္းသည္ 
ထိေရာက္မႈရွိျပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
တုံ႔ျပန္ေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစႏွ္င့္ 
ေရရွညတ္ည္တံခ့ုိင္ျမဲ သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရွင္းမႈျဖစထ္ြန္းေစရန္ 
အေရးၾကီးသည့္ လုပေ္ဆာင္ခ်ကတ္စ္ခုျဖစ္ 
သည္။ 

 

ပညာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပညန္ယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ၾကီးအစိုးရမ်ား၏ လုပင္န္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ 
ပတသ္က္ျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖၚ ႏိုငရ္န္   
သမၼတရံုးတြင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္။ 

 

လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ ဇယားတစ္ႏွင့္ 
ႏွစ္ျပငဆ္င္သည့္မူၾကမ္းကုိ ေရးဆြရဲန္။ 

၅၅.   ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

အစိုးရအေနျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ 
လုပေ္ဆာင္သည္ဆုိရာတြင္ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ 
လမ္းမ်ားကဲ့ေသာက႑မ်ားရိွ 
ျပညသ္ူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ယခုထက ္
ပုိမုိေကာင္းမြနေ္အာင္လပု္ေပးႏိုင္သညဟ္ု 
သက္ေသျပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ ပါသည။္ 

ႏုိင္ငသံားမ်ားအေနျဖင့္ ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား 
အမ်ားျပညသ္ူအားလုံးတုိင္ၾကားႏိုင္ 
သည့္စနစ္တစ္ခကုုိ မတိဆ္ကေ္ပးရန။္ 

 

ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ား တုိးတက္မႈကုိ 
ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈ ႔ႏုိင္သည့္ အေျခခလံပု္ေဆာင္ခ်က္ 
ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရရိွႏိုင္သည့္စနစ္တစ္ခကုုိ 
ဖနတ္ီးေပးထားရန။္ 

၆၆.   သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရတစ္ခကုို ပံပ့ုိး 
ကညူီေပးျခင္း 

ေနရာတုိင္းတြင္ ျဖစေ္နသည့္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားတုိက္ဖ်က္ 
ႏုိင္ျခင္းက ျပညသ္လူထူု၏အစိုးရအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ဝနေ္ဆာင္မႈ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည။္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈအေလ့အက်င့္ 
မ်ား က်င့္သုံးရန။္ 

 

အျပဳိင္အဆုိင္စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယသူည့္၊ 
လုပက္ုိင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ 
ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ 
အေလ့အလြင့္မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန။္ 

၇၇.  ႏုိင္ငပံုိင္ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 

ႏုိင္ငပံုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမနမ္ာ 
ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ 
မႈကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 

ပုိမုိထိေရာက္ျပီး တာဝနခ္ံမႈရွိလာေစရန္ 
အတြက္ ေရနႏွံင့္ ဓါတ္ေငြ႔က႑၊ စစတ္ပ္ မွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါ အဝင္ 
ႏုိင္ငပံုိင္ စိးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားတြင္ 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားတြင္က်င့္သုံးသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမမံႈအေလ့အက်င့္မ်ားတုိးတက္ 
ေျပာင္းလကဲ်င့္သုံးရန။္ 

  

 



61 
 

အအခ်ပပ္ုိ - ၁  ယခင ္ျမနမ္ာအစုိးရမ်ား အသုးံျပဳခဲသ့ည့္ ဖြဲ႔စညး္ပုအံမ်ဳးိမ်ဳးိ 

ျပညေ္ထာငစ္ ုျမနမ္ာႏိုငင္အံစုိးရ ဖြဲ႔စညး္ပု ံ

ႏ္ိုငင္ေံတာ္ၿငမိဝ္ပပ္ျိပားမႈ တညေ္ဆာကေ္ရးအဖြဲ႔ကာလ (၁၉၈၈ - ၁၉၉၁) 

 

ကုိးကား - Kyaw, Changes in Territorial Administrative Structures and Role of Public Administrators in Myanmar. Pg – 89. 

 

 

 

အစုိးရအဖြဲ႔  

ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ ္ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာငေ္ရးဝနႀ္ကီးဌာန  ကာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန  
 

သမဝါယမဝနႀ္ကီးဌာန  

ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး 
ဝဝနႀ္ကီးဌာန 

အမ်ဳးိသားစမံီကိန္းႏွင့္ 
ဘဘ႑ာေရး ဝနႀ္ကီးဌာန 

စြမ္းအငဝ္နနႀ္ကီးဌာန 

သတၱဳတြင္းဝနႀ္ကီးဌာန  

ႏိုငင္ျံခားေရးဝန္ႀကီးဌာန  

အလုပသ္မားဝန္ႀကီးဌာန  

လူမႈဖလံုူေရးဝနႀ္ကီးဌာန  

ျပနၾ္ကားေရးဝန္ႀကီးဌာန  

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  

က်နး္မာေရးဝန္ႀကီးဌာန  

ယဥေ္က်းမႈဝနႀ္ကီးဌာန  

ေဆာက္လုပေ္ရးဝနႀ္ကီးဌာန  

စက္မႈ (၁) ဝနႀ္ကီးဌာန  

စက္မႈ (၂) ဝနႀ္ကကီးဌာန 

ကုန္သြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန  

ႏိုငင္ေံတာ္  ျငိမဝ္ပပ္ျိပားမႈ  
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔  

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ေေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန 

လယ္ယာႏွင့္ 
သသစ္ေတာဝနႀ္ကီးဌာန 
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ျျပညေ္ထာငစ္ျုမနမ္ာႏိုငင္ ံအစုိးရ ဖြဲ႔စညး္ပု ံ

ေတာ္လနွေ္ရးေကာငစ္ေီခတ ္(၁၉၆၂ - ၁၉၇၂) 

 

 

ကုိးကား - Kyaw, Changes in Territorial Administrative Structures and Role of Public Administrators in Myanmar. Pg – 85. 

 

 

 

ေတာ္လွနေ္ရးေကာင္စ ီ

ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ ္

သယ္ ူ ု႔ ာငေ္ရး 
ဝဝနႀ္ကီးဌာန 

ျပည္ထဲေရးႏွင့္   
သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

အလုပပသ္မားဝနႀ္ကီးဌာန 

ႏိုင္ငျံခားေရးဝနႀ္ကီးဌာန 
 

အမ်ဳးိသားစမီကိံနး္  
ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝနႀ္ကီးဌာန 

 

သတၱဳတြငး္ဝနႀ္ကီးဌာန 

ကာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန  

သမဝါယမဝနႀ္ကီးဌာန  

တရားေရးဝနႀ္ကီးဌာန  

ျပည္သူ႔လုပင္နး္ဝနႀ္ကီးဌာန  

လူမႈဖလံုူေရးဝန္ႀကီးဌာန 
 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန  

ျပနၾ္ကားေရရးဝနႀ္ကီးဌာန 

ယဥေ္က်းမႈဝန္ႀကီးဌာန  

ကုနသ္ြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန  

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  

စက္မႈလက္မႈဝနႀ္ကီးဌာန  

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳးိေရးႏွင့္ 
သစေ္တာဝန္ႀကီးဌာန 

 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
တိုငး္ရငး္သားေရးရာ 

ဝနႀ္ကီးဌာန  
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အအစုိးရအဆင့္မ်ား 

ေတာ္လနွေ္ရးေကာငစ္ေီခတ ္(၁၉၆၂ - ၁၉၇၂) 

 

ကုိးကား - Ne Tun, Changes in Administrative System and the Role of General Administration in Myanmar. Pg – 83. 

 

 

အတြငး္ဝန႐္ုံုံး  

ေတာ္လနွေ္ရးေကာငစ္ ီ 

ေတာ္လနွေ္ရးေကာငစ္အီစုိးရရ 

ျပည္ထဲေရး ဝနႀ္ကီးဌာန ဗဟိုလံုၿခဳေံရးႏွင့္ 
အအုပခ္်ဳပေ္ရးေကာ္မတီ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုငး္လံုၿခဳေံရးႏွင့္ အုပခ္်ဳပေ္ရး 
ေေကာ္မတီ 

တိုငး္မငး္ႀကီး  

ခ႐ုိငလံု္ၿခဳေံရးႏွင့္ အုပခ္်ဳပေ္ရးေကာ္မတီ 

ခ႐ုိင္ဝန ္

ဌာနခြလံုဲၿခဳေံရးႏွင့္ အုပခ္်ဳပေ္ရးေကာ္မတီ 

ခ႐ုိင္ခြေဲကာ္မမရငွန္ာ 

ၿမိဳ ႔ နယ္လံုၿခဳေံရးႏွင့္ အုပခ္်ဳပေ္ရးေကာ္မတီ 

ၿမိဳ ႔ ပုိင ္ 

လကေ္ထာကၿ္မိဳ ႕ပပုိင ္

ရပက္ြက္/ေက်းရြာလံုၿခဳေံရးႏွင့္ အုပခ္်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ 

စာေရး  
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ျျပညေ္ထာငစ္ ုျမနမ္ာႏိုငင္အံစုိးရ ဖြဲ႔စညး္ပု ံ

ပါလမီနအ္စုိးရေခတ ္(၁၉၄၈ - ၁၉၅၂) 

 

 

ကုိးကား၊ - Kyaw, Changes in Territorial Administrative Structures and Role of Public Administrators in Myanmar. Pg – 81. 

 

 

အစိုးရအဖြ႕ဲ 

ဝနၾ္ကီးခ်ဳပ ္

ဒတိုယဝနၾ္ကီးခ်ဳပ္ 

ၾ္ၾၾၾ ီၾ ီ

ၾ္

တိုငး္မငး္ႀကီး ႏိုင္ငျံခားေရးဝနႀ္ကီးဌာန က်နး္မာေရးဝနႀ္ကီးဌာန 

ကာကြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန 

တရားေရးဝနႀ္ကီးဌာန 

ျပနၾ္ကားေရးဝနႀ္ကီးဌာန 

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြနဝ္နႀ္ကီးဌာန  

စုိက္ပ်ဳးိေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန  

ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဝနႀ္ကီးဌာန  

လမး္ပနး္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပနလ္ည္ထူေထာငေ္ရး   
ဝနၾ္ကီးဌာန  

အမ်ဳးိသားစမီကိံနး္ဝနႀ္ကီးဌာန 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ် ႔ဳပ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန  

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာငေ္ရးႏွင္ ့ 
ဆက္သြယ္ေရးဝနႀ္ကီးဌာန 

အလုပသ္မားဝန္ႀကီးဌာန 

စက္မႈလက္မႈဝနႀ္ကီးဌာန 

သတၱဳတြငး္ဝနႀ္ကီးဌာန 

ကူးသနး္ေရာငး္ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ
နာန

ေထာက္ပံေ့ရးဝနႀ္ကီးဌာန 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရးဝနႀ္ကီး 

ဌာန 

အေရးပုိင/္ခ႐ိုငဝ္န ္

နယ္ပုိငဝ္န္ေထာက္ 

ၿမိဳ ႕ပုိင ္

သူႀကီး 



65 
 

အအစုိးရအဆင့္မ်ား 

ပါလမီနအ္စုိးရေခတ ္(၁၉၄၈ - ၁၉၆၂) 

 

 

ကုိးကား - Ne Tun, Changes in Administrative System and the Role of General Administration in Myanmar. Pg – 80. 

 

 

ႏိုငင္ေံတာ္သမၼတ 

ျပည္ေထာငစု္အစုိးရ 
ျပည္နယ္/ ဝေိသသတိုင္းေကာငစ္ ီ 
(ရမွး္၊ ကခ်င၊္ ကရင၊္ကယား၊ခ်ငး္) 

အတြငး္ဝန႐္ုးံ 

ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီး၊ ဥကၠ႒ 

ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ 

တိုငး္မငး္ႀကီး 

နယ္ျခားေဒသအုပခ္်ဳပပေ္ရး 

ျပည္နယ္အတြငး္ဝန္႐ုးံ 

တိုငး္မငး္ႀကီး 

ခ႐ိုငဝ္န ္

နယ္ပုိငဝ္နေ္ထာက္  

ၿမိဳ  ႔ ပုိင ္ 

သူႀကီး  

ရြာေခါငး္ 

ခ႐ုိငဝ္န္ 

နယ္ပုိငဝ္နေ္ထာက္ 

ၿမိဳ ႔ ပုိင ္

သူႀကီး 

ရြာေခါငး္ 

ပတူာအို 
ကြမ္လံု 
ေလာက္ကိုင ္
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ျျမနမ္ာႏ္ိုငင္တံြင ္ၿဗတိသိွ်အစုိးရ စမီအံပုခ္်ဳပပ္ု ံ(၁၉၃၇ - ၁၉၄၂) 

 

ကုိးကား - Ne Tun, Changes in Administrative System and the Role of General Administration in Myanmar. Pg – 77. 

 

ၿဗတိိသွ်ဘုရင ္ 

ၿဗတိိသွ်ပါလီမန္ 

ေငြစာရငး္မငး္ႀကီးမ်ား   
(ကးူသန္းေရာငး္ဝယေ္ရး) 

 

ၿဗတိိသွ်အစုိးရ 

ျမနမ္ာျပည္နယ္ဆိုငရ္ာ ဝနႀ္ကီး  

ျမနမ္ာျပည္နယ္႐ုးံ
 ရု

ျမနမ္ာဘုရငခ္ ံ 

အထက္လႊတ္ေတာ္  

 

ေေအာက္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးခ်ယ္ခရံသည့္ ဝနႀ္ကီးမ်ား  အႀကကံေပးမ်ား ဘ႑ာေရးဆိုငရ္ာ 
အအၾကံေပး 

ေငြစာရင္းမငး္ႀကီးမ်ား   
(ေျမယာ) 

အတြငး္ဝနရ္ုးံ  စာရငး္စစခ္်ဳပ ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ  
ဝနေ္ဆာငမ္ႈ  

ဌာနမ်ား  တိုင္း/ခ႐ုိင/္ၿမိဳ ႕႔နယ္အုပခ္်ဳပေ္ရး  ေဒသႏၱရအဖြဲ႔မ်ား  နယ္ျခားအုပခ္်ဳပေ္ရး  

တိုငး္မငး္ႀကီး  

အေရးပုိင/္ခ႐ုိငဝ္န ္ 

နယ္ပိုငဝ္နေ္ထာက္  

ၿမိဳ ႕႔႔ပုိင ္

သူႀကီး  

ရြာေခါငး္  
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