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မကသ္ယ းအမာုိႏးလ္ ာႏွင့္ ရြဲသ ေအမင ္ တုိ႔သည္ အမရွေဖမငေ္ဒးရွင္း ျမနမ္မာုိႏင္ငံဆိုင္ရမ႐ံုးမွ အစီအစဥ္ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္ 
အႀကီးတန္းအစီအစဥ္အရမရွိ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဆ ဆနက္မ့္္ဘြဲ မွမ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံ၏ ေဒသာႏၲရအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အထ းျပ်ဳ 
ေလ့လမေသမ သီးျ္မးလ တ္လပ္သည့္ အတိုင္ပင္္ံတစဥ္ီးျဖစ္သည္။ ၾကညျ္ပမ္ခစေ္စမမွမ ျမန္မမ့ဖ ႕ံၿဖိ်ဳးေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ ႔အစည္း၊ 
စီးပ မးေရးာွႏင့္ လ မႈဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအဖြဲ ႔ (MDRI-CESD) မ ွ တ ြဲဘက္သုေတသနမွဴးျဖစ္သည္။ စမေရးသ မခမးအေနာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
မ န္ျပညန္ယ္၊ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးာႏွင့္ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္မခမး၊ စည္ပင္သမယမ 
ေရးဝန္ႀကီးမခမး၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတီဝင္မခမးကုိ ယ္ုသုေတသနအတ က္ သတင္းအ္ခက္ 
အလက္မခမး ေကမက္္ံ စုေဆမင္းရမတ င္ ပံ့ပိုး က ညီ္ြဲ့ၾကသည့္အတ က္ အထ းေကခးဇ းတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင ္စမေရးသ မခမးသည္ 
ဂခရတ္ဘစ္ဆင္ဂခမ၊ တင္ေမမင္သနး္၊ ေဂးလ္(စ္) ဒစ္ဆင္ဂခ်ဳန္း(စ)္၊ အက(္စ္)ကေနဒီာွႏင့္ ကင္(မ္)နင္တို႔အမးလည္း ယ္ုစမတမ္းာွႏင့္ 
ပတ္သက္၍ ေလးေလးနက္နက္သံုးသပ္ၿပီး အျပ်ဳသေဘမ ေထမက္ျပ အႀကံျပ်ဳ္ြဲ့ၾကျ္င္းအတ က္ အထ းေကခးဇ းတင္ပါသည္။ 
ေနမက္ဆုံးအေနျဖင့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းမ ွသီဒါာႏ ြဲ႕အမး  ယ္ုသုေတသနစမတမ္းအျပင္အဆင္အတ က္ အထ းလံု႔လထုတ္ေပး္ြဲ့ျ္င္း 
ေၾကမင့္လည္းေကမင္း၊ အန္းဘိေရွမ့ အမး တည္းျဖတ္ရမတ င ္ ပံ့ပိုးက ညီ္ြဲ့ျ္င္းေၾကမင့္လည္းေကမင္း ေကခးဇ းတင္ရွိပါေၾကမင္း 
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 
 

ျမနမ္မဖ့ ႕ံၿဖ်ိဳးေရး အရငး္အျမစအ္ဖြဲ ႔အစညး္၊ စးီပ မးေရးာွႏင့္ လ မႈဖ ႕ံၿဖ်ိဳးေရးအဖြဲ ႔ (MDRI-CESD) သည္ ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံ၏ လ မႈစီးပ မး 
တိုးတက္ေျပမင္းလြဲေရးအတ က္ ရည္ရ ယ္ေသမ သီးျ္မးလ တ္လပ္သည့္ သုေတသနာႏွင့္ အတိုင္ပင္္ံအဖ ြဲ႕အစည္းတစ္္ုျဖစ္ပါသည္။ 
MDRI-CESD သည္ စီးပ မးေရးက႑ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလြဲမႈ၊ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမႈေလခမ့္ခေရး၊ ေရရွည္တည္တ့ံ္ိုင္ျမြဲေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ 
ေရးာွႏင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကမင္းမခမး စေသမက႑မခမးတ င္ သက္ဆိုင္သ မခမး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေသမ မ ဝါဒေရးရမ သုေတသန 
လုပ္ငန္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္လခက္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင ္ လက္ရွိျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မခမးတ င္ ပါဝင္ေဆမငရ္ က္ေနၾကေသမ 
အဓိကအေရးပါသည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးအတ က္လည္း ေလ့ကခင့္သင္တန္းေပးျ္င္းာွႏင့္ ပညမေရးဆိုင္ရမဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးကုိ ေဆမင္ 
ရ က္ေပးလခက္ ရွပိါသည္။ 

 
အမရေွဖမငေ္ဒရငွး္ (The Asia Foundation) သည္ အကခ်ိဳးအျမတ္မယ သည့္ ာိုႏင္္ငံတကမ ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးအဖြဲ ႔အစည္းတစ္္ုျဖစ္ၿပီး 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေနသည့္ အမရွေဒသရွိ လ မခမး၏ လ ေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမခမးကို ေဆမင္ရ က္ 
လခက္ရွိပါသည္။ ဆယ္စုာႏွစ္ ေျ္မက္ာႏွစ္ၾကမ ကမလအတ င္း ရရွိထမးသည့္ လုပ္ငန္းာွႏင့္ ေဒသတ င္း အေတ ႔အၾကံ်ဳမခမးတို႔အေပၚ 
အေျ္္ံ၍ ၂၁ ရမစုတ င ္ အမရွေဒသတ င္း ေတ ႔ၾကံ်ဳေနရသည့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးျဖစ္ေသမ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈာွႏင့္ ဥပေဒ၊ စီးပ မးေရး ဖံ ႔ၿဖိ်ဳး 
တုိးတက္မႈ၊ အမခ်ိဳးသမီး စ မ္းေဆမင္ရည္ျမင့္မမးေရး၊ သဘမဝပတ္ဝန္းကခင္နွင့္ ေဒသတ င္း ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ေရး လုပ္ငန္းမခမးကို 
လုပ္ေဆမင္လခက ္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစီအစဥ္ာႏွင့္ ပညမရပ္ဆုိင္ရမ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမခမးကိုပါ ေဆမင္ရ က္ 
ျ္င္းျဖင့္ အမရွေဒသ ၿငိမ္း္ခမ္း၊ တရမးမွခတကမ ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးသမယမေရးအတ က္ က ညီေဆမင္ရ က္လခက္ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတ င္ 
႐ုံး္ခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အမရွာိုႏင္ငံေပါင္း (၁၈) ာိုႏင္ငံာွႏင့္ ဝါရွင္တန္၊ ဒီ စ ီ တုိ႔တ င္္ ႐ုံးမခမးရွိပါသည္။ အမရွေဖမင္ေဒးသည္ အစုိးရဌမန 
ဆုိင္ရမာွႏင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မခမးျဖင့္ လုပ္ငန္းမခမးတြဲ ဖက္လုပ္ေဆမင္ကမ၊ ရန္ပံုေင မခမးအမး ာွႏစ္ာႏုိင္ငံာွႏင့္ ာႏုိင္ငံေပါင္းစု ံ ပါဝင္ေသမ 
ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးအဖြဲ ႔အစည္းမခမး၊ ေဖမင္ေဒးရွင္းမခမး၊ ေကမ္ပိုေရးရွင္းမခမး ာွႏင့္ တစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မခမးမွ လက္္ံရရွိပါသည္။ 
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အမမွ 

ျမန္မမ့ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ ႔အစည္း၊ စီးပ မးေရးာွႏင့္ လ မႈဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအဖြဲ ႔ (MDRI-CESD) ာႏွင့့္ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတို႔သည္ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံ ေဒသဆိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေဆ းောႏ း္ခက္စမတမ္းမခမး (Subnational Governance in Myanmar Discussion Paper 
Series) မ ွသတၱမေျမမက္စမစဥျ္ဖစေ္သမ ယ္ုစမတမ္းကုိ ဂုဏ္ယ ဝမ္းေျမမက္စ မျဖင့္ ျဖန္႔္ခီအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ ျဖစ္ထ န္းေနေသမအေျပမင္းအလြဲမခမး၏ အရွိ္န္က ျမန္ဆန္ၿပီး အျမြဲတမ္းေျပမင္းလြဲျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွခမ့္ခေရးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ေရရွည္ဖ ံ႕ၿဖ်ိဳးေရးာႏွင့္ အစိုးရ၏ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးအစီအစဥ္မခမးအတ က္ 
အလ န္အေရးပါေသမ ကိစၥရပ္မခမးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွခမ့္ခေရးာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးက႑မခမးအတ က္ အ္ခိန္ာႏွင့္တေျပးညီေဆမငရ္ က္မည့္ သုေတသနမခမးာႏွင့္ ေလ့လမဆန္းစစ္မႈမခမး အေရးတႀကီး 
လိုအပ္လခက္ရွိသည္။ ယ္ုသုေတသန ေဆ းောႏ း္ခက္စမတမ္းမခမးသည္ အမရွေဖမငေ္ဒးရွင္းာွႏင့္ MDRI-CESD တို႔အၾကမး ကမလ 
ရွည္ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈမွ ေပၚထ က္္ြဲ့ၿပီး အမခ်ိဳးသမးအဆင့္ာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအဆင့္ မ ဝါဒ္ခမွတ္သ မခမး၊ အရပ္ဘက္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၊ 
စီးပ မးေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၊ ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးေရးမိတ္ဘက္အဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ အျ္မးစိတ္ပါဝင္စမးသ မခမးအမးလုံးကို ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ 
ေဒသာၲႏရအဆင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မခမးာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ သုေတသနေတ ႕ရွိ္ခက္မခမးကုိ မွခေဝေပးရန္ရည္ရ ယ္ပါသည္။ ယ္ ု
သုေတသန ေတ ႕ရွိ္ခက္မခမးသည္ အထ းသျဖင့္ မ ဝါဒ္ခမွတ္ေရးာွႏင့္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးတို႔တ င ္ တိုက္႐ိုက္အေထမက္အပံ့ျဖစ္ 
ေစပါလိမ့္မည္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ သမိုင္းအစဥ္အလမအမးျဖင့္ ေကခးလက္ေျမယမလ ႔အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္္ုျဖစ္ေသမ္လည္း ၿမိ်ဳ႕ျပျဖစ္ထ န္းမႈမခမးသည္ 
ာႏုိင္ငံ၏ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးအတ က္ တစ္ေန႔တျ္မးပိုမိုအေရးပါလမ္ြဲ့သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးျဖစ္ေသမ ရန္ကုန္ာွႏင့္ 
မာၲႏေလးတို႔သည္ စီးပ မးေရးအလခင္အျမန္ဖ ႕ံၿဖိ်ဳးလမၿပီး တည္ေဆမက္ေရးစီမံကိန္းသစ္မခမး အမခမးအျပမးေဆမင္ရ က္လမသည ္
ာႏွင့္အမွခ အမခမး၏အမ႐ံုစိုက္မႈကို ပိုမိုရရွေိသမ္လည္း ာႏို္င္ငံတဝွမ္းမ ွ အျ္မးေသမ ၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕ငယ္မခမးသည္လည္း ျမန္မမ 
ာႏုိင္ငံ၏အသ င္က းေျပမင္းေရးာွႏင့္အတ  အလခင္အျမန္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေျပမင္းလြဲလမေနၾကသည္။ ျမဴနစီီပယ္အဖြဲ ႔မခမးဟုေ္ၚတ င္္ြဲ့ေသမ စည္ပင ္
သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တုိင္းတ င္တည္ရွိၿပီး ေသမက္သံုးေရာွႏင့္ အညစ္အေၾကးစ န္႔လုပ္ငန္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ 
လမ္းျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းစသည္တို႔ကို ဝန္ေဆမင္ေပးသည့္အျပင ္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မခမးာွႏင့္ အေဆမက္အအံု ေဆမက္ 
လုပ္္ င့္မခမးထုတ္ေပးျ္င္း၊ အေဆမက္အအံု အ္ န္မခမးေကမက္္ံျ္င္း စသည္တို႔ကုိလည္း စီမံေဆမင္ရ က္ေနၾကသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ရန္ကုန္၊ မာၲႏေလးာႏွင့္ ေနျပည္ေတမ္ၿမိ်ဳ႕မခမးမွအပ ကခန္ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးအမးလုံးအတ က္ ျမဴနီစီပယ ္
အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ၾကေသမ္လည္း ၎တုိ႔၏ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုာွႏင့္ အမွန္တကယ ္ ေဆမင္ရ က္ေသမလုပ္ငန္းရပ္မခမး 
အေၾကမင္းကုိ ကခယ္ကခယ္ျပန႔္ျပန္႔ သိနမးလည္ထမးျ္င္းမရွိပါ။ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအ္ခက ္
အလက္ာႏွင့္ သိနမးလည္မႈဆိုင္ရမက က္လပ္ကို ျဖည့္ရန္အလို႔ငွမ ယ္ုသုေတသနတ င ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေၾကမင္းကုိ 
အေသးစိတ္ေလ့လမသံုးသပ္ျပထမးပါသည္။ ယ္ုစမတမ္းသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ သမိုင္းေၾကမင္း၊ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆမက္ပံု၊ လုပ္ငန္းရပ္မခမး၊ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ၿမိ္်ဳ႕နယ္အဆင့္မခမးတ င္ လက္ေတ ႕လုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္ပံုမခမးာႏွင့္ 
မခမးမၾကမမီာွႏစ္မခမးအတ င္းက ာုိႏင္ငံတ င္ စတင္မိတ္ဆက္္ြဲ့ေသမ ာႏိုင္ငံေရးာွႏင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရမ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမခမးေၾကမင့္ 
ယင္းအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၏ အသ င္သ႑မန္ာွႏင့္ အာႏွစ္သမရေျပမင္းလြဲမႈမခမးကုိပါ နည္းစနစ္တကခ သံုးသပ္ေဆ းောႏ းထမးပါသည္။ 

ဤစမတမ္းအတ က ္လိုအပ္ေသမရန္ပံုေင ကုိ ၿဗိတိ္န္ာ္ုိႏင္ငံ ာႏိုင္ငံတကမဖ ႕ံၿဖိ်ဳးေရးဌမန (DFID) ကေထမက္ပံ့ေပးပါသည္။ စမတမ္းတ င္ 
ေဖမ္ျပထမးေသမ ထင္ျမင္သံုးသပ္္ခက္မခမးသည္ ကမယကံရွင္စမေရးသ မခမး၏ထင္ျမင္္ခက္မခမးသမျဖစၿ္ပးီ DFID၊ MDRI-CESD ာႏွင့္ 
အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းတို႔၏ သေဘမထမးမခမးမဟုတ္ပါ။ 

 

ေဒါက္တမေဇမ္ဦး      ေဒါက္တမကင္(မ္)နင္ 
အမႈေဆမင္ဒါ႐ိုက္တမ     ျမန္မမာိုႏင္ငံဌမေနကိုယ္စမးလွယ္ 
MDRI-CESD      အမရွေဖမင္ေဒးရွင္း
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အတုိေကမကေ္ဝါဟမရမခမး 

စီအက(္စ)္အုိ   အရပ္ဘက္အဖြဲ ႔အစည္းမခမး 
ဒီေအအို    စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔ 
ဒီဒီေအ    စည္ပင္သမယမေရးဦးစီးဌမန 
ဒီအမ(လ္)ဒီ   ေကခးလက္ေဒသဖံ ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌမန 
ဂခီေအဒီ    အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန 
အမ္စီဒီစ ီ    မာၱႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
အမ္အိုဘီေအ   နယ္စပ္ေရးရမဝနႀ္ကီးဌမန 
အမ္အုိစီ    ေဆမက္လုပ္ေရးဝနႀ္ကီးဌမန 
အမ္အိုအိပ္(ရွ္)ေအ   ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမန 
အမ္အုိအယ္္(လ္)အက(္ဖ)္အမဒီ  ေမ းျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ႔ံၿဖိ်ဳးေရးဝန္ႀကီးဌမန 
အမ္အက္(စ္)အမ္အီး(လ္)  အေသးစမး၊ အငယ္စမးာႏွင့္ အလတ္စမးစီးပ မးေရး လုပ္ငန္းမခမး 
အက္(စ္)အယ(္လ္)အိုအမ(လ္)စ ီ ာႏုိင္ငံေတမ္ၿငိမဝ္ပ္ပျိပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖြဲ ႔ 
အက္(စ္)ပီဒီစ ီ   ာႏုိင္ငံေတမ္ေအး္ခမ္းသမယမေရးာွႏင့္ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးေကမငစ္ီ 
တီဒီေအစီ    ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
ယ စီအက(္စ)္ဘီ   ျပည္ေထမငစ္ုရမထ းဝန္အဖြဲ ႔ 
ဝုိ္င္စီဒီစ ီ    ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
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အစရီင္္ စံမအာွႏစ္္ ခ်ဳပ ္

ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ သမိုင္းတ င္မည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးမခမးကုိေဆမင္ရ က္လခက္ရွိၿပီး အကခ်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျပည္နယ/္ 
တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မခမး၊ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလခမ့္ချ္င္းာွႏင့္ ဗဟိုာွႏင့္ ေဒသာႏၲရဆက္ဆံေရး သေဘမသဘမဝမခမး 
အမးလုံးလည္း လိုက္ပါေျပမင္းလြဲလခက္ရွိသည္။ အစဥ္အလမအမးျဖင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ ေကခးလက္စိုက္ပခ်ိဳးေရးအေျ္ျပ်ဳ လ ႔အဖ ြဲ႕ 
အစည္းတစ္္ုျဖစေ္သမ္လည္း ယ္အု္ါ လ ဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးမွမ ၿမိ်ဳ႕ႀကီးျပႀကီးမခမးာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕ငယ္မခမးတ င္ ေနထိုင္လမၾကၿပ ီ
ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးမွမ တစ္ေန႔တျ္မးပိုမိုအေရးပါလမၿပျီဖစ္သည္။ ယင္းအေျ္အေနတ င ္ ၿမိ်ဳ႕ျပစည္ပင္သမယမေရး စီမံ္န္႔္ြဲ မႈ 
စနစ ္(ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး) မွမ တိုင္းျပည္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေရးအသ င္က းေျပမင္းမႈျဖစစ္ဥ္တ င္ ပိုမိုအေရးပါေသမ အ္န္းက႑၌ 
ရွိလမပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒာွႏင့္ ေနမက္ဆက္တ ြဲျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးလုပ္ငန္းမခမးေၾကမင့္ အ္ခ်ိဳ႕ေသမာႏိုင္ငံံ ့
လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ အသစ္ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္လိုက္ေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕ ၁၄ ္ုသို႔ လႊြဲေျပမင္းေပး္ြဲ့ၿပီး 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္လည္း စီမံ္န္႔္ြဲ မႈယာၲႏရမးအသစ္မခမး ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ေပးာုိႏင္္ြဲ့သည္။ သို႔တုိင္ေအမင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ 
ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈပမမဏ ႀကီးမမးေသမ ာုိႏင္ငံတစ္ာုိႏင္ငံျဖစ္ေနေသးသည္။ ထိုအေျ္အေနတ င ္အသစ္ေပၚထ န္းလမေသမ စည္ပင္သမ 
ယမစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးစနစ္မွမ အစဥ္အလမကုိ ေဖမက္ထ က္မႈတစ္္ုျဖစလ္မသည္။ ယ္ုအ္ါ ျမန္မမာႏိုင္ငရံွိ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမး အမးလုံးတ င္ 
ျမန္မမဘမသမျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ (Development Affairs Organisations) မခမးရွိေနၿပျီဖစက္မ ယင္းအဖ ြဲ႕မခမးသည္ 
လ မႈဝန္ေဆမငမ္ႈ အမခ်ိဳးအစမးမခမးစ မကု ိ ဝန္ေဆမင္ေပးျ္င္း၊ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ စီမံ္ န္႔္ြဲ ျ္င္းစေသမ လုပ္ငန္း 
တမဝန္မခမး ကိုေဆမင္ရ က္သည့္ အေရးပါေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္လမၾကၿပျီဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကဝိေသသလကၡဏမမခမးမွမ ေအမက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။ 
 ယင္းအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္လံုးဝေရမက္ရွိေနေသမ အျပည့္အဝ 

ေဒသာၲႏရအမဏမ္ ြဲေဝကခင့္သံုး္ င့္ရသည့္ တစ္မခ်ိဳးတည္းေသမ စီမံ္န္႔္ြဲ ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည္။ 
 ယင္းအဖ ြဲ႕မခမးသည္ မိမိတို႔ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းေကမက္္ံရရွိေသမ အ္ န္ဘ႑မေင ကုိ သံုးစ ြဲၿပီး ဘ႑မေရးအရ မိမိ 

ေျ္ေထမက္ေပၚမမိ ိအျပည့္အဝရပတ္ည္ေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည္။ ေကမက္္ံရရွိေသမ အ္ န္ဘ႑မေင ကုိလည္း 
လ တ္လပ္စ မစီမံသံုးစ ြ္ဲ  င့္ရွိၾကသည။္ အျ္မးေသမ ေဒသာႏၲရ ဌမနဆုိင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္မွမမ  ျပည္ေထမင္စု 
အစိုးရထံမွ ရန္ပံုေင ကုိ တစ္နည္းမဟုတ္တနည္း လက္္ံရရွိေနၾကျ္င္းျဖစ္သည္။ 

 ယင္းတုိ႔သည္ အဓိကကခေသမ အေျ္္ံလ မႈဝန္ေဆမင္မႈအဖ ြဲ႕မခမးျဖစ္သည္ ့ ၿမိ်ဳ႕ျပေရရွိေရး၊ ေရဆိုးစ န္႔ပစ္ျ္င္း၊ အမိႈက ္
သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ လမ္းာႏွင့္ တံတမးမခမး၊ လမ္းမီးမခမးာႏွင့္ ေရာႏႈတ္ေျမမငး္မခမးအစရွိသည့္ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးစ မကို ေဆမင္ရ က္ 
ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းရွိ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးအတ က္ လိုင္စင္ာွႏင့္ ပါမစ္မခမးထုတ္ေပးျ္င္း၊ အ္ န္ာွႏင့္ 
ဝန္ေဆမင္္ မခမးေကမက္္ံျ္င္း၊ ေဒသတ င္းက းတို႔လုပ္ငန္းာႏွင့္ လမ္းအသံုးျပ်ဳ္ေကမက္္ံျ္င္းလုပ္ငန္းမခမးကို ေလလံေ္ၚ 
ယ ္ခထမးေပးျ္င္းစေသမ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးက႑စီမံ္ န္႔္ြဲ မႈကိုလည္း ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ 

 ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသ္ံေကမ္မတီျဖစ္ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမွ ႀကီးၾကပ္ေသမတစ္္ုတည္းေသမ 
ေဒသာၲႏရစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီသည ္ဆံုးျဖတ္ပို္င္္ င့္ရွိၿပီး အဖ ြဲ႕ဝင္အမခမးစုကို 
ေဒသ္ံလ ထုကေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ 

သီးျ္မး ‘တတိယအလႊမ’ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမရွိေသမတုိင္းျပည္တစ္္ုတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ာႏိုင္ငံေတမ္ာႏွင့္ ျပည္သ လ ထု 
အၾကမးၾကမး္ံဆက္သ ယ္ေပးေသမ အေရးအပါဆံုးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေနျဖင့္ 
လ ထုလိုအပ္္ခက္ကုိ တုန္႔ျပန္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္မႈ၊ တမဝန္္ံမႈာွႏင့္ ပ င့္လင္းျမင္သမမႈ ပိုမိုအမးေကမင္းလမပါက ပိုမိုေကမင္းမ နေ္သမ 
ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈမခမးကိ ု ေဆမငရ္ က္ေပးာုိႏင္႐ံုမွခမက ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အမးနည္းေနေသမ ျပည္သ ာွႏင့္အစိုးရၾကမး ဆက္ဆံေရးကိုပါ 
ျပည္လည္တည္ေဆမက္ေပးာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ေပၚေပါက္လမပံုာႏွင့္ သမိုင္းေၾကမင္း၊ 
လက္ရွိဥပေဒေၾကမင္းဆုိင္ရမ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမး၊ လုပ္ငန္းရပ္မခမး၊ ဖ ြဲ႕စည္းပံုာွႏင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၾကံ်ဳေတ ႕ေနရေသမ စိန္ေ္ၚမႈမခမး 
စသည္တို႔ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္သမ သိရွိနမးလည္ထမးၾကသည္။ ယ္ုအစီရင္္စံမသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
အေနျဖင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံ္ န္႔္ြဲ မႈစနစ ္ (ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) ကိုမည္သုိ႔စီမံေဆမင္ရ က္ေနၾကသည္ကုိ ျ္ံ်ဳငံုေဖမ္ျပ 
ရန္ရည္ရ ယ္ၿပီး ေနမက္ထပ္မ ဝါဒေရးရမဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈမခမးအတ က္ ထည့္သ င္းစဥ္းစမးသင့္သည့္အ္ခက္မခမးကိုလည္း အၾကံျပ်ဳတင္ျပမည ္
ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕မခမး၏ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး (ရန္ကုနၿ္မိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ီ
ာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ) အတ က္ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေဆမင္ရ က္ရန္ သီးျ္မးဥပေဒ ျပဌမန္း္ခက္မခမး 
ရွိၿပီး သီးျ္မးလုပ္ပိငု္္ င့္အမဏမမခမး ရွိေနၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔ကိ ုယ္ုအစီရင္္ံစမတ င ္ထည့္သ င္းေဆ းောႏ းသ မးမည္မဟုတ္ပါ။  
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သမိငုး္ေနမက္္ ာွံႏင့္ ဥပေဒေၾကမငး္ဆိငုရ္မ ျပဌမနး္္ခကမ္ခမး 

ျမန္မမာုိႏင္ငံရွ ိစည္ပင္သမယမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒေၾကမင္းဆုိငရ္မေနမက္္ံမခမးကုိ ေနမက္ေၾကမင္းျပနေ္ျ္ရမ 
ေကမက္လခင္ ၁၈၇၄ ္ုာွႏစ္ ျမဴနီစပီယ္အက္ဥပေဒကို ေတ ႕ရမည္ျဖစသ္ည္။ ထိုအက္ဥပေဒအရ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိအဓိကၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးရွ ိ
ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီမခမးသုိ႔ လုပ္ပိုင္္ င့္ေပးထမး္ြဲ့သည္။ ထို႔ေနမက ္ ျမဴနီစီပယဥ္ပေဒမခမးကုိ ၁၈၈၄ ္ုာွႏစ္ 
ျမဴနစီီပယ္အက္ဥပေဒာွႏင့္ ၁၈၈ရ အထက္ျမန္မမာိုႏင္ငံျမဴနီစပီယ္အက္ဥပေဒမခမးျဖင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆ ြဲ္ြဲ့သည္။ ၁၈၉၈ ္ုာွႏစ္တ င္ 
ျမန္မမတစ္ာုိႏင္ငံလံုးအကခ်ံဳးဝင္ေသမ ျမဴနီစပီယ္အက္ဥပေဒကို ေရးဆ ြဲြဲျပဌမန္း္ြဲ့သည္။ ထိုဥပေဒတ င ္ အ္ န္ေကမက္္ံမႈ အ္ င့္ 
အမဏမအျပင္ ေသမက္သံုးေရ၊ လမ္းမမခမး၊ ေရဆိုးထုတ္ျ္င္း၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္း၊ လမ္းမီးမခမး၊ ေျမယမ၊ ေစခး၊ သမးသတ္လုပ္ငန္း၊ 
ေမမ္ေတမ္ယမဥ္၊ ေရယမဥ္၊ ဆိပ္ကမ္းစသည္တို႔ကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္း၊ ေဒသဝန္ေဆမင္မႈ အေျ္္ံအေဆမက္အအံု တည္ေဆမက္ေရး 
လုပ္ငန္းမခမးကုိ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ ေမ း/ေသစမရင္းာွႏင့္ လက္ထပ္မွတ္တမ္းမခမး ထုတ္ေပးျ္င္းစသည္တို႔ကို ေဆမင္ရ က္ပိုင္္ င့္မခမး 
ေပးအပ္ထမးသည္။ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးထြဲတ င္ ကခန္းမမေရး (ေဆးေပး္နး္ာႏွင့္ ေဆး႐ံုမခမး ေဆမက္လုပ္ျ္င္းာႏွင့္ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း)၊ 
ပညမေရး (စမသင္ေကခမင္းမခမး ေဆမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း)၊ ေဘးကင္းလုံျ္ံ်ဳေရး (မီးေဘးအာႏၲရမယ ္ကမက ယ္ေရး 
ာႏွင့္ သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ္ႀကိ်ဳတင္ျပင္ဆငေ္ရး)၊ လံုျ္ံ်ဳေရး (သီးျ္မးျမဴနီစီပယ္ရြဲတပဖ္ ြဲ႕) စသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

၁၈၉၈ ္ုာႏွစ္ ျမဴနီစပီယ္အက္ဥပေဒသည္  မ လပံုစံအတိုင္း ာႏွစ္ေပါင္း ၉၅ ာႏွစ္ၾကမအသက္ဝင္တည္ၿမြဲ္ြဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ္ုာႏွစ္ေရမကမ္ွသမ 

အျပည့္အစံု ျပန္လည္ျပင္ဆငေ္ရးဆ ြဲ္ြဲ့သည္။ ၁၈၉၈ ္ုာွႏစ္ဥပေဒကိ ု ၁၉၉၃ တ င္အသစ္ျပဌမန္းေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔မခမး 
ဥပေဒျဖင့္ အစမးထုိး္ြဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၃ ္ာုႏွစ ္ဥပေဒ ကိ ု၁၉၉၇ တ င္ျပန္လည္ျပင္ဆင္္ြဲ့သည္။ အဓိကျပင္ဆငသ္ည့္အ္ခက္မွမ စည္ပင္သမ 
ယမေရးလုပ္ငန္းမခမး လုပ္ပိုင္္ င့္တမဝန္ကိ ု ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမေအမက္ရွိ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနမ ွအသစ္ဖ ြဲ႕စည္းေသမ 
နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္ရွိ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီးဌမနလက္ေအမက္သုိ႔ လႊြဲေျပမင္းေပး္ြဲ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ ထိုအ္ခိန္မွ 
စ၍ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီးဌမနသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏစ္မခ်ိဳးလံုးကို တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္္ြဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ 
္ုာွႏစ္မွစ၍ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ ာႏုိင္ငံေတမ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ ဇယမး - ၂ ပါ ျပဌမန္း္ခက္ 
မခမးာႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္၌ရွိေသမ တစ္္ုတည္းေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္လမ 
ၾကသည္။ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမး၏ လက္ေအမက္္ံမဟုတ္ေတမ့ေသမ စည္ပင္သမယမေရအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ယ္ုအ္ါ 
ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံ္န္႔္ြဲ ေရး လုပ္ငန္းမခမးသမ ပုိမုိအေလးထမးေဆမင္ရ က္လမရၿပးီ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးက 
စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးကုိ အသီးသီးျပဌမန္းကမ မိမိတို႔ေဒသအတ င္းရွိ စည္ပင္သမယမ စီမံ္န္႔္ြဲ မႈစနစ္ကိ ု ျပဌမန္း 
သတ္မွတ္ေပးၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ္ာုႏွစ္မ ွ စတင္ၿပီး ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုတို႔တ င္ ျပဌမန္း္ြဲေ့သမ စည္ပင္သမယမေရး 
ဥပေဒမခမးမွမ ၁၉၉၃ ္ုာႏွစ ္စည္ပငသ္မယမေရးအဖြဲ ႔မခမးဥပေဒကိ ုအေျ္္ံၿပီးျပဌမန္းျ္င္းျဖစ္သျဖင့္ တ ညီမႈမခမးစ မ ရွိၾကပါသည္။ 
 

ဖ ြဲ႕စညး္ပံုာွႏင့္ လပုင္နး္ေဆမငရ္ ကပ္ံု 

သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးလက္ေအမက္တ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီး၏ လုပ္ပိုင္္ င့္ေအမက္တ င္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးက တစ္ဖန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္ကို 
တမဝန္္ံရသည္။ ထိုသုိ႔ာႏိုင္ငံေရးအဆင့္ေ္ါင္းေဆမင္မႈ ေအမက္ဖက္သုိ႔ေရမက္လမေသမအ္ါ ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးအဆင့္ရွိေသမ 
ာႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္းက သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးကိ ု ႀကီးၾကပ္က ပ္ကြဲသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ စည္ပင္ 
သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၌ အျပနအ္လွန္အေထမက္အက ျပ်ဳေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းာႏွစ္္ု ေပါင္းစပပ္ါဝင္ေနသည္။ ပထမတစ္္ုမွမ 
တစ္စိတ္တပိုင္း ေရ းေကမက္္ံျဖစေ္သမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳအဖ ြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမခမးကုိ ေစမင့္ၾကည့္ 
ထိန္း္ခ်ဳပ္ျ္င္းာွႏင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းျ္င္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္သည္။ ဒုတိယတစ္ဖ ြဲ႕မွမ ာႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္းမခမးာႏွင့္ဖ ြဲ႕စည္းထမးသည့္ ၿမိ်ဳ႕နယ ္
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးေပးအပ္ျ္င္းကို စမီံ္န္႔္ ြဲျ္င္း၊ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးက႑ စီမံႀကီးၾကပျ္္င္းတုိ႔ကို 
ေဆမင္ရ က္သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အျပည့္အဝ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေျဖေလွခမ့ေပးထမးသည့္ တစ္္ုတည္းေသမ ဌမနအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစက္မ၊ မခမးေသမအမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးကသမ 
လႊမ္းမိုးထမးေသမ ႐ႈပ္ေထ းသည့္ လုပ္ငန္းဝန္းကခင္တ င္ လုပ္ကိုင္ေဆမင္ရ က္ေနၾကသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကရည္ရ ယ္္ခက္မွမ ၿမိ်ဳ႕ျပေနလ ထုသို႔ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈအမခ်ိဳးမခ်ိဳး ေဆမင္ရ က္ေပးရန္ာွႏင့္ 
ေဒသတ င္း စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကို စီမံ္န္႔္ြဲ ရန္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းရပမ္ခမးအမးလုံးကို ေဒသတ င္းမွ 
ကိုယ္တိုင္ေကမက္္ံရရွိေသမ ဝငေ္င အမခ်ိဳးမခ်ိဳးျဖင့္သမ အျပည့္အဝကခ္ံသံုးစ ြဲရသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမန္မမ 
ာႏုိင္ငံတ င ္ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမး ေဆမင္ရ က္ေသမ အႀကီးဆံုးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးထြဲမွတစ္္ုျဖစၿ္ပီး၊ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီး ဌမနမခမးာွႏင့္ 
မတ က ြဲျပမးေသမ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရွိၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကေဆမင္ရ က္ေပးေသမ ဝန္ေဆမင္မႈ လုပ္ငန္းမခမးထြဲတ င္ 
အမိႈက္သိမ္းျ္င္း၊ လမ္းတံတမးအငယ္စမး ေဆမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပ်ဳျပငထ္ိန္းသိမ္းျ္င္း၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္း၊ ၿမိ္်ဳ႕ျပေရ ရရွိေရး၊ လမ္းမီးမခမး၊ 
ပန္းျ္ာွံႏင့္ကစမးက င္းမခမးျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ သုႆန္ေျမမခမးာႏွင့္ မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္စက္မခမး စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္းစသည္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ 
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စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္္  င့္မခမးထြဲတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈစမီံကိန္း ေရးဆ ြဲျ္င္းပါဝင္ေသမ္လည္း ျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ာႏွစ္္ုစလံုးတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္းဆိုငရ္မ သီးသန္႔လုပ္ငန္းရပ္မခမးကုိ မေတ ႕ရေ္ခ။ 
ယင္းအ္ခက္သည္ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈာွႏင့္ ဝန္ေဆမငမ္ႈက႑တုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ရမတ င္ အဟန္႔အတမးျဖစ္ေစာုိႏင္သည္။ 

ျပညသ္ ႔ဝနေ္ဆမငမ္ႈတမဝနမ္ခမးာွႏင့္ လပုင္နး္ရပမ္ခမး 

 ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္း 
 ေသမကသ္ံုးေရရရွိေရး 
 ပတဝ္န္းကခငသ္န္႔ရွင္းေရး 
 ေရဆိုးစ န္႔ပစေ္ရး 
 သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ ္ႀကိ်ဳတင္ျပငဆ္င္ေရး 
 လမ္းမီး 
 လမ္း/တံတမး 
 အုိးမြဲ့အိမ္မြဲမ့ခမးအေရး 
 ေလလ င့္တရိစ မန္ထနိ္း္ခ်ဳပ္ေရး 
 ပန္းျ္ံ၊ ေရက းကန၊္ အမခမးျပညသ္ သန္႔စင္္န္းာွႏင့္ 

အပန္းေျဖေနရမမခမး 

 လမ္းစည္းကမ္း၊ လမ္းအမည္ေပးျ္င္းာွႏင့္ လိပ္စမ သတမ္ွတ္ျ္င္း 
သုႆန္ေျမမခမးာွႏင့္ မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္စကမ္ခမး 

 သုႆန္ေျမမခမးဖယရ္ွမးျ္င္း  
 အမခမးျပညသ္ အကခ်ိဳးအလို႔ငွမေဆမငရ္ က္ေသမ အျ္မးေသမ 

တည္ေဆမက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလပု္ငန္းမခမး 
 အျ္မးထမး္ေဆမငရ္န ္လိုအပ္သည့္တမဝန္မခမး 
 စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ စီမံ္ န္႔္ ြဲမႈေအမက ္တ ငရ္ွိေသမ 

ျပညသ္ ပိုငအ္ေဆမက္အအံုမခမး 
 တရမးမဝင္အေဆမက္အအံုမခမးဖခကဆ္ီးျ္င္း 
 ပုဂၢလိကအေဆမက္အအံုမခမး ေဆမကလ္ုပ္္  င့္ ထတု္ေပးျ္င္း 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ စီးပ မးေရးက႑စီမအုံပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိ ု ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးာႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ံုး္ ြဲမခမးမွ 
အဓိကေဆမင္ရ က္ျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔က အျမတ္အစ န္းႀကီးမမးေသမ စီးပ မးေရးက႑မခမး၊ အထ းသျဖင့္ သဘမဝသယံဇမတ 
တ းေဖမ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ ပါမစ္မခမးာႏွင့္ လိုင္စင္မခမး္ခထမးေပးျ္င္း၊ သ င္းကုန္ထုတ္ကုန္လိုင္စင္မခမး္ခထမးေပးျ္င္း 
စသည္တို႔ကုိ ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ေဒသာႏၲရစီးပ မးေရးစီမံ္န္႔္ြဲ မႈအဆင့္တ င္မ  စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကအေရးပါေသမ 
အ္န္းက႑၌ရွိေနၿပီး ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းအမခ်ိဳးမခ်ိဳး၊ အဓိကအမးျဖင့္ အေသးစမး၊ အငယ္စမးာႏွင့္ အလတ္စမးစီးပ မးေရး 
လုပ္ငန္းမခမး (MSMEs) အတ က္ လိုင္စင္၊ ပါမစ္၊ ္ င့္ျပ်ဳ္ခက္မခမး္ခထမးေပးျ္င္းကို ေဆမင္ရ က္သည္။ ယင္းတ င္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္း 
အမခ်ိဳးမခ်ိဳးျဖစ္ေသမ လက္လီအေရမင္းဆိုင္မခမး၊ လမ္းေဘးေစခးသည္မခမး၊ သမးသတ္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ စမးေသမက္ဆိငု္ာွႏင့္ 
‘အာႏၲရမယ္ရွိေစာိုႏင္ေသမလုပ္ငန္းမခမး’ အျဖစ္သတ္မွတ္ထမးေသမ ေဒသတ င္းစက္႐ံုမခမး၊ ေဆးေပး္န္းမခမး၊ ဓမတ္္ ြဲစမ္းသပ္္န္းမခမး 
ာႏွင့္ သံရည္ကခ်ိဳလုပ္ငန္းစသည္တို႔အတ က္ လိုင္စင္မခမးထုတ္ေပးျ္ငး္၊ စီးပ မးေရးအေဆမက္အအံုာႏွင့္ လ ေနအေဆမက္အအံုမခမး 
အတ က ္ ေဆမက္လုပ္္ င့္မခမးထုတ္ေပးျ္င္း၊ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးကိ္ု ပံုမွန္စစ္ေဆးျ္င္းစသည့္လုပ္ငန္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ၾက 
သည္။ ထို႔သုိ႔ ပံုမွန္ထမ္းေဆမင္ေသမ လုပ္ငန္းတမဝန္အမခ်ိဳးမခ်ိဳးအျပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အေရးပါေသမ ေဒသတ င္း 
လုပ္ငန္းမခမး ျဖစ္သည့္ သမးသတ္႐ံုမခမးာႏွင့္ အသမးစမးတိရစ မန္ေစခးက က္ကုိ ထိန္း္ခ်ဳပ္ျ္င္း၊ က းတို႔လုပ္ငန္း အငယ္စမးမခမးကုိ 
စီမံက ပ္ကြဲျ္င္း၊ ေဒသတ င္း ေစခးမခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္းာွႏင့္ ႀကီးၾကပ္ျ္င္းစသည့္ သီးျ္မးအ္န္းက႑မခမးကုိလည္း တမဝန္ယ  
ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။  

စးီပ မးေရးက႑စမီံ္ န္႔္ြဲ မႈဆိငုရ္မ တမဝနာွ္ႏင့္လပုင္နး္ရပမ္ခမး 

 စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕ပိငု္ေစခးမခမး 
 ပုဂၢလိကပိုငေ္စခးမခမး 
 က ၽြဲ၊ာႏ မး ပ ြဲေစခးမခမး 
 သမးသတ္႐ံုမခမး 
 လမ္းေဘးေစခးဆိုငမ္ခမး 
 အေသးစမးေင ေ္ခးလုပင္န္းမခမး 

 စမးေသမကက္ုနလ္ုပင္န္းမခမးာွႏင့္ စမးေသမကဆ္ိုင္မခမး 
 ေဘးအာၲႏရမယ္ရွေိစာိုႏင္ေသမ လုပ္ငန္းမခမး 
 တည္း္ို္န္းမခမး 
 တိရစ မနသ္မးေဖမက္ျ္င္းာွႏင့္ တိရစ မန႐္ပု္ႂက င္းမခမး 

စနစတ္ကခဖခကဆ္ီးျ္င္း 
 က းတို႔လုပ္ငန္း 
 အောွႏးယမဥမ္ခမး 

အထက္တ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရထံမွေသမ္လည္းေကမင္း၊ သက္ဆိုင္ရမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးထံမွေသမ္လည္းေကမင္း ရန္ပံုေင တစ္စံုတရမရရွိျ္င္းမရွေိပ။ ၎တုိ႔၏ရန္ပံုေင မွမ ေအမက္ပါ 
အဓိကအရင္းအျမစ္သံုး္ုမ ွရရွိျ္င္းျဖစ္သည္။ 

၁။ အသံုးျပ်ဳ္ေကမက္္ ေံင မခမး ။ ။ လ ေနအိမ္မခမးာႏွင့္ စီးပ မးေရးလပု္ငန္းမခမးကုိ အေဆမက္အအံုာႏွင့္ ေျမငမွးရမ္း္၊ လမ္း 
မီး္၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းာႏွင့္ ေသမက္သံုးေရအတ က္ ဝန္ေဆမင္္ စသည့္သက္ဆိုင္ရမဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးအတ က္ အသံုးျပ်ဳ္မခမး 
ေကမက္္ံသည္။ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ပိငု္ရွင္မခမးထံမွ ဘီး္ န္ကိုလည္း ေကမက္္ံာိုႏင္သည္။ 



ix 
 

၂။ ပံုမနွေ္ပးေဆမငရ္ေသမ လပုင္နး္ လိငုစ္ငေ္ၾကးမခမး ။     ။ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမး၏ အဓိကဝင္ေင အရင္းအျမစျ္ဖစ္သည္။ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလပု္ငန္းအမခမးအျပမးသည္ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ရန္အတ က္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးထံမွ လုပ္ငန္းလိုင္စငရ္ရွိရန္လိုသည္။ 

၃။ အ္ခ်ဳ႕ိေသမ စးီပ မးေရးလပုင္နး္မခမးအတ က ္တငဒ္ါလိငုစ္ငေ္ၾကး (အရပရ္ပအ္္ င့္အေရးလုိငစ္င)္ ။           ။ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ဥပမမအမးျဖင့္ သမးသတ္လုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ က းတို႔လုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အမခမးျပည္သ သုိ႔ တင္ဒါေ္ၚယ ၿပီး 
လိုင္စင္ေၾကးေကမက္္ံရယ သည္။ 

စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးမခမးမွမ ျပည္နယာ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုအတ င္း တသမတ္တည္း တ ညီျ္င္း 
မရွိပါ။ ၿမိ်ဳ႕နယ္တုိင္းတ င္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးမခမးသတ္မွတ္ျ္င္းာွႏင့္ လိုင္စငာွ္ႏင့္ တင္ဒါမခမး္ခထမး 
ေပးျ္င္းဆိုင္ရမ နည္းဥပေဒမခမးရွိၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ကို အ္ါအမးေလခမ္စ မျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲသည္။ မခမးေသမအမးျဖင့္ သမးသတ္လုပ္ငန္း 
မခမးမွရရွိေသမ တင္ဒါလိုင္စင္ေၾကးမခမးမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အႀကီးဆံုးဝင္ေင အရင္းအျမစျ္ဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရမတ င္ 
ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတိုင္းေဒသႀကီးမခမးတ င္ ဘီး္ န္ာႏွင့္ ေျမငွမးရမ္း္တို႔မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ တစ္ေန႔တျ္မး ပိုမို 
အေရးပါလမေသမ ဝင္ေင အရင္းအျမစ္မခမးျဖစ္လမၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး 
အတ က္အေရးပါေသမ အ္ န္ဘ႑မအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသမ္လည္း ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးအေနာႏွင့္ ေကမက္္ံရရွ ိ
ေသမေင အမခမးစုကို သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ က္သမ ျပန္လည္သံုးစ ြဲရၿပီး ၅ ရမ္ိုင္ာႏႈန္းမွ ၁ဝ ရမ္ိငု္ာႏႈန္းအထိကုိသမ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးအတ င္းရွိ အျ္မးစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအၾကမး ္ ြဲေဝသံုးစ ြဲပိုင္္ င့္ရွိသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ 
လုပ္ပိုင္္ င့္အကခယ္အျပန္႔ရရွိထမးသည့္အျပင္ အ္ န္ေင ာႏႈန္းထမးကိုလည္း ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမန၏ ္ င့္ျပ်ဳမိန္႔ယ စရမမလိုပြဲ 
ျပင္ဆင္္  င့္ရွိေနရမ ယ္ုထက္ပိုမိုေသမ အ္ န္ဘ႑မေင မခမးကုိ ေကမက္္ံရရွိာိုႏင္သည့္ အလမးအလမရွိသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးမွ ေကမက္္ံရရွိေသမ အ္ န္ဘ႑မေင မခမးကုိ ေင လုံးေင ရင္းသံုးေင ာွႏင့္ ပံုမွန္သံုးေင ဟ ေသမ ေ္ါင္းစဥ္ 
ာႏွစ္္ုေအမက္တ င ္ဝန္ေဆမင္မႈအေျ္္ံအေဆမက္အအံုေဆမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ ဝန္ထမ္းစရိတ္မခမးအတ က္ သံုးစ ြဲၾကသည္။ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံရွ ိ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးအနက္ ာွႏစ္စဥ္ေကမက္္ံရရွိေသမ စုစုေပါင္းအ္ န္ဘ႑မေင ၏ ၃ဝ ရမာႏႈန္းထက္မပိေုသမ 
ပမမဏကိုသမ ဝန္ထမ္းစရိတ္အတ က ္ ကခ္ံသံုးစ ြဲရမည္ဟု ကန္႔သတ္ကခင့္သံုးေသမ တစ္္ုတည္းေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမွမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးပင္ျဖစ္သည္။ ေင လုံးေင ရင္းအသုံးစရိတ္မခမးကိုမ  အဓိကအမးျဖင့္ လမ္းတံတမးလုပ္ငန္းမခမး၊ ေရာႏႈတ္ 
ေျမမင္းာွႏင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္ငး္လုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အသံုးျပ်ဳၾကသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုံးမခမးအမးလုံးတ င္ 
အ္ န္ဘ႑မေင မခမးကုိ သိမ္းဆည္းထမးရွိရန္ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စမရင္းမခမးရွိၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရမဘတ္ဂခက္ာႏွစ္အကုန္တ င္ ပိုလွခံ 
ေသမ ေင မခမးအမးလုံးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဘတ္ဂခက္ဌမနသို႔ ျပန္လည္လႊြဲေျပမင္းအပ္ာံွႏရၿပီး ေနမက္ဆုံးတ င္ 
ျပည္ေထမငစ္ုရနပ္ံုေင ထြဲသုိ႔ ေရမက္သ မးသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးထံမွ 
လည္းေကမင္း၊ ာ္ုိႏင္ငံတကမအဖ ြဲ႕မခမးအပါအဝင ္အစိုးရမဟုတ္ေသမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးထံမွလည္းေကမင္း ေ္ခးေင မခမး ေ္ခးယ ပိုင္္ င့္ 
ရွိေသမ္လည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ာႏု္ိင္ျ္င္းမရွိမည္ကုိ စိုးရိမ္ၾကေသမေၾကမင့္ ေ္ခးယ လုိျ္င္းမရွိၾကေ္ခ။ 

ၿမ်ိဳ႕နယစ္ညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ ီ

ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးကုိ ေဒသ္ံျပည္သ လ ထုကိုယ္စမးလွယ္မခမးပါ ပါဝင္ေစလခက္ ဖ ြဲ႕စည္းေစျ္င္းမွမ ျမန္မမ 
ာႏုိ္င္ငံ၏ ေ္တ္ၿပိ်ဳင္ၿမိ်ဳ႕ျပစည္ပင္သမယမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑တ င္ အေရးအပါဆံုးအေျပမင္းအလြဲတစ္္ုျဖစသ္ည္။ ဆယ္စုာႏွစ္ေပါင္းမခမး 
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သံုးဦးစီပါဝင္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ၏ီ သက္တမ္းမွမ ငါးာႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖ ြဲ႕ 
သက္တမ္းာႏွင့္ တ ညီသည္။ ေကမ္မတီဝင္မခမးထြဲမ ွ အနည္းငယ္သမ အမခ်ိဳးသမီးမခမးျဖစ္ၾကၿပီး ေကမ္မတဝီင္မခမးသည္ ာႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမခမးတ င္ အဖ ြဲ႕ဝင္အျဖစ ္ဝင္ေရမက္္ င့္မရွိေပ။ ေကမ္မတဝီင္မခမးကုိ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသမနည္းျဖင့္ ေရ း္ခယ္ၾကၿပီး၊ ေရ း္ခယ္ 
ပံုနည္းလမ္းမခမးမွမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္္ု္ခင္းစီအလိကု္ က ြဲျပမးျ္မးနမးသည္။ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသမနည္းျဖင့္ 
ေရ းေကမက္ျ္င္းသည္ ေကမ္မတီမခမးတ င္ ေဒသ္ံလ ထု၏က္ုိယ္စမးျပ်ဳမႈကို အတိုင္းအတမတစ္္ုအထိ ပိုမိုတိုးတက္ေစေသမ္လည္း၊ 
ာႏုိင္ငံတကမတ င္လက္္ံကခင့္သံုးေလ့ရွိေသမ ေဒသာၲႏရဒီမိုကေရစီစာံႏႈနး္မခမးာႏွင့္ေတမ့ ကိုက္ညီျ္င္းမရွိေသးေပ။ 

 

 



x 
 

 

ၿမ်ိဳ႕နယစ္ညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတဖီ ြဲ႕စညး္ပံု   
ၿမိ်ဳ႕နယ္ရပမ္ိရပ္ဖ ေရ းေကမက္္ ံ ဥကၠဌ 

စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ အမႈေဆမင္အရမရွ ိ ္န္႔အပ္ အတ င္းေရးမွဴး 
ၿမိ်ဳ႕နယ္ရပမ္ိရပ္ဖ ေရ းေကမက္္ ံ အဖ ြဲ႕ဝင ္

စီးပ မးေရးက႑ကိုယစ္မးလယွ ္ ေရ းေကမက္္ ံ အဖ ြဲ႕ဝင ္
လ မႈေရးက႑ကို္ယ္စမးလယွ ္ ေရ းေကမက္္ ံ အဖ ြဲ႕ဝင ္

ေထ /အုပ္ ဒုတယိၿမိ်ဳ႕နယ္ဦးစးီမွဴး ္န္႔အပ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတကေ္ရးဦးစးီဌမန ဒုတယိၿမိ်ဳ႕နယဥ္ီးစီးမွဴ း ္န္႔အပ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္

ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔၏ လုပ္ပိုင္္  င့္ာႏွင့္ တမဝနဝ္တၱရမးမခမးကုိ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပငသ္မယမေရးဥပေဒမခမးတ င္ တိကခစ မ္ ြဲျ္မးသတ္မွတ္ထမးျ္င္းမရွေိသမ္လည္း ေကမ္မတီသည္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏ လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ဆံုးျဖတ္္ခက္္ခေပးျ္င္း၊ စည္ပင္သမယမေရးက႑ ဦးစမးေပး လုပ္ငန္းမခမး 
ေရးဆြဲ ျ္င္း၊ အျ္မးေသမ အစိုးရဌမနမခမး၊ ေဒသ္ံလ ထုမခမးာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ ေဒသတ င္းဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ခက္မခမးကုိ 
ေရးဆ ြဲဆုံးျဖတ္ျ္င္းာွႏင့္ ေဒသ္ံလ ထုထံ က င္းဆင္းလုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ျ္င္း စေသမတမဝန္မခမးကုိ ထမ္းေဆမင္ 
ရမည္ဟု ညိႇာႏိႈ္င္းသေဘမတ ညီမႈမခမးရွိၾကသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက စည္ပင္သမယမေရးဝန္ေဆမင္မႈလုပင္န္း 
မခမးကုိ ေန႔တဓ ဝ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္းာွႏင့္ စီးပ မးေရးစီမံအုပ္္ ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ၿပီး၊ အမႈေဆမင္အရမရွိတ င ္ လုပ္ပိုင္္  င့္ 
အကခယ္အျပန္႔ရွိသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းမခမး၏အဆိုအရ စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက  
ေကမ္မတီမခမးဖ ြဲ႕စည္းျ္င္းသည္ လ ထုက င္းဆင္းလုပ္ငန္းမခမးကုိ ပိုမိုထိေရမက္ေစၿပီး ေဒသ္ံလ ထုမခမးာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိ ု
ေကမင္းမ န္ေစသည္ဟု သိရသည္။ 

မ ဝါဒေရးရမ အၾကျံပ်ဳသံုးသပ္္ ခကမ္ခမး 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈာွႏင့္ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္မႈဆိုင္ရမ စိန္ေ္ၚမႈာွႏစ္မခ်ိဳးစလံုးကို ရင္ဆိုင္ေနၾက 
ရသည္။ စိန္ေ္ၚမႈအမခမးစုမွမ လ သမးအရင္းအျမစ္ာွႏင့္ရန္ပံုေင မလုံေလမက္မႈျပႆနမ၊ ျပည္သ လ ထုာႏွင့္အစိုးရၾကမး ဆက္ဆံေရး 
အမးနည္း္ြဲ့သည့္ျပႆနမမခမးာွႏင့္ အဓိကဆက္စပ္လခက္ရွိသည္။ လ မႈဝန္ေဆမငမ္ႈမခမး၊ အ္ န္ဘ႑မေင ေကမက္္ံျ္င္းာွႏင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈ၊ 
လ ထုာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈ စသည္တို႔တ င္ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန ္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လခက္ရွိၿပီး ထိုလုိအပ္္ခက္မခမးသည္ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္္ ုလံုးၾကံ်ဳေတ ႔ေနရသည့္ ျပႆနမမခမးပင္ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယခဆိုာႏုိင္သည္။ 

လပုင္နး္ေဆမငရ္ ကမ္ႈဆိငုရ္မ စနိေ္္ၚမႈမခမးာွႏင့္ လိအုပ္္ ခကမ္ခမး 

အ္ န္ဘ႑မေင ေကမက္္ျံ္င္းာွႏင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္း ။ ။ အရင္းအျမစ္မခမးစ မမ ွ အ္ န္ဘ႑မေင မခမးကုိ ေကမက္္ံစုေဆမင္းၿပီး 
ယင္းတုိ႔ကိ ု ဝန္ေဆမင္မႈလုပင္န္းမခမးေဆမင္ရ က္ရမတ င္ ထိထိေရမက္ေရမက္စီမံသံုးစ ြဲာႏိုင္ေရးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈဆိုင္ရမ အႀကီးမမးဆုံးစိန္ေ္ၚမႈျဖစ္သည္။ အရည္အေသ းပိုမိုေကမင္းမ န္ေသမ ဝနေ္ဆမင္မႈမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ 
ေပးာုိႏင္ေရးအတ က္ အ္ န္ဘ႑မမခမးတုိးတက္ေကမက္္ံရရွိရန္လိုအပ္ေသမ္လည္း ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ လ ထုကို 
ဝန္ထုပ္ဝနပ္ိုးမျဖစ္ေစပြဲ ဘ႑မေင မခမး တိုးတက္ရရွိာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမခမးကုိလည္း ရွမေဖ ေဖမ္ထုတ္ာႏိုင္ရန္လိုသည္။ ယင္းတ င္ 
ေအမက္ပါစိန္ေ္ၚမႈမခမး အကခ်ံဳးဝငသ္ည္။ 

 အ္ န္ာွႏင့္ ဝန္ေဆမင္္မခမးေပးေဆမင္ရန္လုိက္နမမႈအမးနည္းျ္င္း၊ 
 ဘ႑မာႏွစ္အကုန္တ င ္ ပိုလွခံေသမရန္ပံုေင မခမးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံသုိ႔ (ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနမက္ဆုံး 

ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရထံသုိ႔) ျပနအ္ပ္ရျ္င္းေၾကမင့္ ဘတ္ဂခက္စီမံကိန္းေရးဆ ြဲရမတ င ္ အ္က္အ္ြဲျဖစ္ေစ႐ုံသမမက 
အ္ န္ဘ႑မမခမးတုိးတက္ေကမက္္ံရရွိေရးအတ က္ တ န္းအမးလည္းမရွိျဖစရ္ျ္င္း၊ 

 စီမံ္ခက္မခမးအမးလုံးကို ဘ႑မာႏွစ္တစ္္ုအတ င္းၿပီးေအမင္ေဆမင္ရ က္ရသျဖင့္ တစ္ာွႏစ္ထက္ပိုေသမာႏွစ္ကမလမခမး 
အတ က္ ဘတ္ဂခက္ေရးဆ ြဲရန္မျဖစာ္ႏုိင္ေတမ့ပြဲ ပမမဏႀကီးမမးေသမ စီမံ္ခက္မခမးကုိအေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္ႀကိ်ဳးပမ္းရမ 
တ င္ ပိုမိုအ္က္အ္ြဲျဖစ္ေစျ္င္း၊ 

 အငယ္စမးာႏွင့္ အလတ္စမးအရ ယ္ရွိသည့္ ၿမိ်ဳ႕မခမးတ င ္ရန္ပံုေင အလံုအေလမက္ေကမက္္ံရရွိရန္ ္က္္ြဲျ္ငး္၊ 
 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ စီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္းသည္ အေျ္္ံအဆင့္တ င္သမရွိေနၿပီး မဟမဗခဴဟမစီမံကိန္း 

သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂခက္အစီအစဥ္ေရးဆ ြဲာႏိုင္ျ္င္းမခမးမရွိသည့္အျပင္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတ င္လုပ္ငန္းမခမးေဆမင္ရ က္ေနေသမ 
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အျ္မးအစိုးရ ဌမနမခမးာွႏင့္ က႑စံုပ းေပါင္းေဆမငရ္ က္ျ္င္း၊ စီမံကိန္းအတ င္းေပါင္းစပ္ထည့္သ င္းျ္င္းစသည္တို႔ 
အမးနည္းျ္င္း/မရွိျ္င္း။ 

လ မႈဝန္ေဆမငမ္ႈမခမး ။ ။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ လမ္းတံတမးကြဲ့သို႔ေသမ က႑မခမးတ င္ ပုံမွနဝ္န္ေဆမငမ္ႈမခမး 
ကိ ု ေဆမင္ရ က္ေပးာုိႏင္ၾကေသမ္လည္း အျ္မးအေရးႀကီးေသမက႑မခမးျဖစ္သည့္ ၿမိ်ဳ႕ျပေရရရွေိရးာွႏင့္ ေရဆိုးစ န္႔ပစ္ေရးစသည္တို႔ 
တ င္မ  မခမးေသမအမးျဖင့္ ဝန္ေဆမင္ေပးာိုႏင္ျ္င္းမရွၾိကေပ။ ေဒသအလိုက္က မျ္မးမႈအ္ခ်ိဳ႕ရွိေသမ္လည္း အကခယ္ျပန္႔ဆံုးတိုးတက္ 
ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည့္က႑မခမးမွမ လမ္းတံတမးာႏွင့္ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းမခမး အသစ္တည္ေဆမက္ျ္င္းာႏွင့္ မ မ္းမံျပ်ဳျပင္ျ္င္းလုပ္ငန္းမခမးပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဦးစမးေပးက႑မွမ အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရးျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ ျပည္သ တို႔က စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏အဓိက 
လုပ္ငန္းဟ ုယ ဆထမးၾကသည္။ တတိယဦးစမးေပးက႑မွမ ၿမိ်ဳ႕ျပေရရွိေရးလုပင္န္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္သ လ ထုာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံျ္င္း ။  ။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ (အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန၊ 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနတို႔ာႏွင့္အတ ) ျမန္မမာိုႏင္ငံေတမ္ာႏွင့္ျပည္သ လ ထုအၾကမး ထိေတ ႕ဆက္စပ္ေပးသည့္ 
အေရးပါေသမ ၾကမး္ံအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ျပည္သ ာႏွင့္ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈစ မ္းရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျ္င္းသည္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္အမးနည္း္ြဲ့ေသမ အစိုးရာွႏင့္ျပည္သ  အၾကမးဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္တိုးတက္ 
ေကမင္းမ န္ေအမင္ ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ အေရးအပါဆံုး လိုအပ္္ခက္တစ္္ုျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ တမဝန ္
ဝတၱရမးမခမး ေအမင္ျမင္ေအမင္ထမ္းေဆမင္ရမတ င္ ေဒသ္ံျပည္သ လ ထု၏ပ းေပါင္းပါဝင္မႈသည္အေရးႀကီးေပရမ ျပည္သ လ ထုာႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကမင္းမ န္လမသည္ာႏွင့္အမွခ ဝန္ေဆမင္မႈမခမး၏အရည္အေသ းအေပၚ စိတ္ေကခနပ္မႈ တိုးတက္ေကမင္းမ န္ 
လမာႏုိင္သည္။ ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးအေပၚ ျပည္သ လ ထုစိတ္ေကခနပ္မႈရျ္င္းသည္ပင္ အ္ န္ဘ႑မမခမး တုိးတက္ေကမက္္ံရရွိေစေရး 
အတ က္ လိုအပ္ေနေသမအေျ္္ ံ အေၾကမင္းအေထမက္အပံ့ တစ္္ုျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတီကိ ု ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း မြဲဆာႏၵေပးပိုင္္  င့္ရွိသ မခမးအမးလုံး၏ မြဲေပးေရ း္ခယ္မႈျဖင့္တင္ေျမႇမက္မည္ဆိပုါက စည္ပင္သမယမေရး 
လုပ္ငန္းမခမးအေပၚ လ ထုစိတ္ပါဝငစ္မးမႈ၊ မိမိတို႔ာွႏင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ္ံယ နမးလည္မႈမခမး တိုးတက္လမာႏုိင္ပါသည္။ 

ေဒသစီးပ မးေရးစမီံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ။  ။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသာႏၲရစီးပ မးေရးစီမံအုပ္္ခ်ဳပမ္ႈတ င္ အေရးအပါဆံုး 
အမဏမပိုင္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးပင္ျဖစသ္ည္။ ထို႔ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအၾကမးရွိ 
အဆက္အစပ္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္ျ္င္းသည္ ‘အမးလံုးပါဝင္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး’ ဆီသုိ႔တက္လွမ္းရမတ င ္
အလ န္အေရးႀကီးေသမ အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးေကမက္္ံ 
ရရွိသည့္ အ္ န္ာႏွင့္ဝန္ေဆမင္္မခမးတ င္ ရမ္ိငု္ာႏႈန္းအမခမးဆုံးပါဝင္သ မခမးျဖစ္ၾကသည္ာွႏင့္အညီ ၎တုိ႔က စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမး၏ ပ င့္လင္းျမင္သမမႈာွႏင့္ တမဝန္္ံမႈအေပၚစိုးရိမမ္ကင္းျဖစေ္ၾကမင္း ထုတ္ေဖမ္ေျပမေလ့ရွိသည္။ အထ းသျဖင့္ ျပည္သ ႔ 
ဝန္ေဆမငမ္ႈအေျ္္ံအေဆမက္အအံုေဆမက္လုပ္ျ္င္းဆိုင္ရမ ဦးစမးေပးအစီအစဥ္မခမး၊ အ္ န္အ္ာႏွင့္ ဝန္ေဆမင္ေၾကးမခမးသတ္မွတ ္
ဆံုးျဖတ္ျ္င္းစသည္တို႔တ င္ ပ င့္လင္းျမင္သမရနာွ္ႏင့္ တမဝန္္/ံတမဝန္ယ မႈရွိရနျ္ဖစ္သည္။ 

ဥပေဒ/ျပဌမန္း္ခက္မခမးအသက္ဝင္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည့္စ မ္းေဆမင္ရည္ ။ ။ သက္ဆိုင္ရမျပည္သ မခမးအေနာွႏင့္ အ္ န္ေင  
မခမးာႏွင့္ ဝန္ေဆမင္ေၾကးမခမးကုိ အျပည့္အဝေပးေဆမငေ္စရန ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးအေနျဖင့္ မစ မ္းေဆမင္ာိုႏင္သည့္ 
ျပႆနမရွိေနသည္ဟု ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖမ္ေျပမၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေနျဖင့္ အ္ န္အ္မခမးေပးေဆမင ္
ရန္ပခက္က က္သ မခမးကုိ ဒဏ္ေၾကးေင ေပးေဆမငေ္စျ္င္းာွႏင့္ ႐ံုးတင္တရမးစ ြဲဆိုျ္င္းမခမး ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္သည္မွန္ေသမ္လည္း 
တရမး႐ံုး တင္ျ္င္းသည္ အ္ခိန္ၾကမေညမင္းလ န္းၿပီး မထိေရမကပ္ြဲျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေယဘုယခအမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးသည ္ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမနေအမက္ရွိ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနာွႏင့္ ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕မခမးကုိ ၎တုိ႔ာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသမ 
ဥပေဒျပဌမန္း္ခက္မခမး အသက္ဝင္ေစေရးအတ က္ အမးကုိးအမးထမးျပ်ဳာိုႏင္ေသမ္လည္း ယင္းကိစၥသည္ အ္ခိန္ယ ရန္လိုအပ္ၿပီး 
မထိေရမက္ပြဲရွေိနျပန္သည္။ 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး ။ ။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး 
သည္ မိ္ငျ္ပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမန တစ္္ု္ု၏ တိုက္႐ိုက္စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေအမက္တ င္ ရွိမေနေတမ့ေသမအ္ါ မ ဝါဒမခမးေရးဆ ြဲေဖမ္ထုတ္ 
ေရး၊ လ ႔အရင္းအျမစ္စီမံ္န္႔္ ြဲမႈ၊ ဘ႑မေရးစနစ္စီမံ္ န္႔္ ြဲမႈာွႏင့္ ဝယ္ယ ျဖည့္တင္းျ္င္းလုပင္န္းမခမးကုိ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ေဆမင္ရ က္ရန ္
လိအုပ္လမသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မခမးသည္ ယ္င္ကေနျပည္ေတမ္ရွိ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးကသမ ေဆမင္ရ က္ေသမ 
လုပ္ငန္းမခမးျဖစေ္နသျဖင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအတ က္ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔စ မ္းေဆမင ္
ရည္ျမႇင့္တင္မႈမခမးေဆမင္ရ က္ေပးရန္လိုအပ္လမသည္။ 

အလွဴရွင္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၏ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမး ။ ။ ေကခးလက္ေဒသမခမးသည္ ာိုႏင္ငံတကမဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအလွဴရွင္အဖ ြဲ႕ 
အစည္းမခမး၏ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အပံ့မခမးကုိ အဓိကရရွိေနၾကသည္။ သို႔ေသမ ္ ၿမိ်ဳ႕ျပေနလ ဦးေရ တစ္ေန႔တျ္မးတုိးပ မးလမသည္ 
ာႏွင့္အမွခ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးရွ ိ ကခယ္ျပန္႔လွေသမ အေျ္္ံလ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးာွႏင့္ စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈက႑မခမးတ င္လည္း ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 



xii 
 

အေထမက္အပံ့မခမးေပးအပ္ရန္လိုအပ္လမသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ စုစုေပါင္းလ ဦးေရ ၁၅ သန္း္န္႔တို႔အတ က္ 
အေရးပါေသမ အေျ္္ံလ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရစီးပ မးေရးက႑ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးေရးတို႔အတ က္ ေဆမင္ရ က္ေပးလခက္ရွိရမ လ ထု၏ 
ဘဝအရည္အေသ းကိုျမႇင့္တင္ေပးလိုေသမ ာႏိုင္ငံတကမဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးေရးေအဂခင္စီမခမးအေနျဖင့္ ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ရန္ အသင့္ေတမ္ဆုံး 
အေနအထမးတ င္ရွိေသမ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးပင္ျဖစ္သည္။ 

ဖ ြဲ႕စညး္တညေ္ဆမကပ္ံုဆိငုရ္မ စနိေ္္ၚမႈမခမးာွႏင့္လိအုပ္္ ခကမ္ခမး 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္တ င္ ဆက္လက္ထမးရွိျ္င္းမျပ်ဳေတမ့ေသမေၾကမင့္ 
ယင္းအဖ ြဲ႕မခမးအေနျဖင့္ ေနျပညေ္တမ္အေျ္စိုက္ ‘မိ္ငဝ္န္ႀကီးဌမန’ တစ္္ုမရွိပြဲျဖစ္သ မးသည္။ ထိုသုိ႔ ဗဟိုလမ္းၫႊန္အဖ ြဲ႕ 
အစည္းတစ္္ုမရွိေတမ့ေသမ အေျ္အေနေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ယ္င္ကၾကံ်ဳေတ ႔္ြဲရ့ဖ းျ္င္းမရွိေသမ မတည္ 
ၿငိမ္မႈမခမးာွႏင့္ ျပင္ဆင္ေျပမင္းလြဲရမႈမခမးကုိ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ လက္ေတ ႕အမးျဖင့္ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံတ င ္သီးျ္မးဝိေသသမခမးရွိၾကေသမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕စနစ ္ ၁၄ ္ုျဖစ္ထ န္းလမၿပီး ယင္းတုိ႔တ င္ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒေၾကမင္းလုပပ္ိုင္္ င့္မခမး၊ မ ဝါဒမခမး၊ ဝန္ထမ္း 
္န္႔ထမးမႈာႏွင့္ ေလ့ကခင့္သင္တန္းေပးမႈအစီအစဥ္မခမးရွိလမၾကသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ ဗခဴ႐ိုကေရစီယာၲႏရမးအသစ္မခမးျဖစ္လမၾကၿပီး တစ္္ခိန္တည္းမွမပင ္ စိန္ေ္ၚမႈေပါင္း မခမးစ မကိုလည္း 
ကိုယ္စမးျပ်ဳလခက္ရွိသည္။ 

လ သမးအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရမစနစ ္။ ။ လ ႔စ မ္းအမးအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရမမ ဝါဒမခမးသည္ ာ္ုိႏင္ငံအာႏွံ႔အျပမးရွ ိ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးကုိ စနစ္တကခအကြဲျဖတ္ာႏိုင္ၿပီး ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးလက္ေအမက္တ င္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ေနေသမ 
ာႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္းမခမးသည္လည္း ျပည္ေထမင္စုအစုိးရေအမက္ရွိ ာိုႏင္ငံ့ဝန္ထမ္းမခမးနည္းတ  ေျပမင္းေရႊ႕ျ္င္း၊ ရမထ းတိုးျမႇင့္ျ္င္းာွႏင့္ 
ေလ့ကခင့္သင္ၾကမးျ္င္းမခမးတ င ္တန္းတ အ္ င့္အေရးမခမးရရွိေစရန္ ေဆမင္ရ က္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

စ မ္းေဆမင္ရညာွ္ႏင့္ တရမးဝင္လုပ္ပိငု္္ င့္အ္ခ်ိဳးကခမႈ ။  ။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ကခယ္ျပန္႔လွေသမ တရမးဝင ္
လုပ္ငန္းတမဝန္ဝတၱရမးမခမးေၾကမင့္ ္န္႔အပ္မည့္ဝန္ထမ္းမခမးသည္ ယင္းတမဝန္ာွႏင့္ဝတၱရမးမခမးကုိ ေကခပ န္ေအမင္ထမ္းေဆမင္ာုိႏင ္
ေစရန္လိုအပ္သည့္ အသိပညမာႏွင့္က ၽမ္းကခင္မႈမခမးရွိ/မရွိ စနစ္တကခစမ္းစစ္အကြဲျဖတ္ာိုႏင္ရန္လိုသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ရနပ္ံုေင မခမးကုိ ေကမက္္ံစုေဆမင္းၿပီး ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးကုိေဆမင္ရ က္ေပးရမည္ျဖစ္ျ္င္းေၾကမင့္လည္း ဝန္ထမ္း 
စ မ္းေဆမင္ရညမ္ွမ အေရးပါရျ္င္းျဖစ္သည္။ 

ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈအစီအစဥ္ေရးဆ ြဲျ္င္း ။ ။ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးမွအပ ျမန္မမာိုႏင္ငံရွိမည္သည့္ၿမိ်ဳ႕တ င္မွ က႑စံ ု
ေပါင္းစပ္ေရးဆ ြဲထမးေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈအစီအစဥ္မခမးရွမိေနပါ။ လက္ရွိေဆမင္ရ က္ေနေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈစီမံကိန္းမခမးကုိ 

အ္ခင္း္ခင္းေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းမႈ အမးနည္းေသမရွိေသမ အစိုးရဌမနမခမးကေဆမင္ရ က္ေနၾကျ္င္းျဖစ္ၿပီး လတ္တေလမ လိုအပ္္ခက္မခမး 
ကိ ုတုန္႔ျပန္ေျဖရငွ္းသည့္ စီမံကိန္းမခမးကုိသမ တစ္ာွႏစ္ထက္မေကခမ္ေသမ ဘတ္ဂခက္ျဖင့္ေဆမင္ရ က္ေနၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္းအတ က္ တမဝန္ရွိ္ေသမ္လည္း လက္ရွိတ င္ ယင္းတမဝန္ကိေုဆမင္ရ က္ာိုႏင္ျ္င္း မရွိပါ။ 
အကယ္၍ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ႕ံၿဖိ်ဳးမႈစမီံကိန္းမခမးေရးဆ ြဲသည့္တမဝန္ေပးအပ္ပါက ေရတိုလုိအပ္္ခက္ာႏွင့္ ေရရွည္ 
စီမံ္ခက္ာွႏစ္မခ်ိဳးစလံုးကို ေရးဆ ြဲာႏုိင္ေစသင့္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ီ။ ။ ေဒသ္ံျပည္သ ႔ကိုယ္စမးလွယ္မခမးက ေနရမအမခမးစုရယ ထမးေသမ စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတီမခမး စတင္ဖ ြဲ႕စည္းစဥအ္္ါက စနစ္သစျ္ဖင့္အကၽ မ္းဝင္မႈမရွိသည့္ ဝန္ထမ္းအ္ခ်ိဳ႕သည္ အရပ္သမးမခမးက ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းအေပၚ တစံုတရမစ တ္ဖက္မႈရွိသည္ဆုိသည့္ အထင္ျဖင့္ တင္းမမမႈမခမးျဖစ္ပ မး္ြဲ့သည္။ သို႔ရမတ င္ ေကမ္မတီသည္ လ ထုာႏွင့္ 
ပိုမိုထိေတ ႕ဆက္ဆံာိုႏင္ျ္င္း၊ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈအမးေကမင္းလမေစရနစ္ည္း႐ုံးာိုႏင္ျ္င္းစသည္ျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕၏ 
လုပ္ငန္းတမဝန္မခမး ပိုမိုတိုးတက္ေကမင္းမ န္လမေအမင ္ပ့ံပုိးက ညီေဆမင္ရ က္ေပးာုိႏင္္ြဲ့သည္။ 

ဥပေဒေၾကမင္းသုံးသပ္္ခက္ ။  ။ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတမီခမး၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔အၾကမးရွိ အ္န္းက႑မခမးာႏွင့္ ရည္ရ ယ္္ခက္မခမး က ြဲက ြဲျပမးျပမး ရွိေစရန္ 
အတ က္ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရး ဥပေဒပါျပဌမန္း္ခက္မခမးကုိ ျပန္လည္ေလ့လမ သံုးသပ္မႈ 
ျပ်ဳသင့္သည္။ ေကမ္မတီမခမးကုိ မည္ကြဲ့သုိ႔ေရ း္ခယ္တင္ေျမႇမက္ရမညဆ္ိုသည္ကုိလည္း ရွင္းလင္းစ မေဖမ္ျပထမး သင့္သည့္အျပင္ 
သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းရွ ိမြဲဆာႏၵေပး္ င့္ရွိသ အမးလုံးတို႔မွ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမကျ္္င္းမခ်ိဳး ျဖစ္ေစရနအ္တ က္လည္း ထည့္သ င္း 
စဥ္းစမးသင့္သည္။ 

အစိုးရာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအၾကမးပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ျ္ငး္ာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းေဆမင္ရ က္ျ္ငး္ ။ ။ ၿမိ်ဳ႕နယ ္
အတ င္းတ င္ အစိုးရဌမနမခမးစ မာွႏင့္ အတ အသစ္ေပါက္ဖ မးလမေသမ ေကမ္မတီမခမးစ မ၊ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင စမီံ္ခက္မခမးစ မ 
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ရွိေနေသမေၾကမင့္ ေဒသတ င္းေပါင္းစပ္ညိ္ႇာႏိႈင္းေရးမွမ ္က္္ြဲလွေသမ စိန္ေ္ၚမႈတစ္္ျုဖစ္လမသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသာႏၲရစည္ပင ္
သမယမအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတ က္ မ ဝါဒလမ္းၫႊန္မခမး္ခမွတ္ေပးျ္င္း၊ သီးျ္မးစီရွိေနေသမ စည္ပင္သမယမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ၁၄ ္ုတို႔ 
အတ က္နည္းပညမအေထမက္အက ေပးျ္င္းာွႏင့္ အ္ န္ာႏႈန္းထမးမခမး၊ ပါမစ္ာွႏင့္ဝန္ေဆမင္္မခမးသတ္မတွ္ရမတ င္ ္ခ္ိတ္ဆက္ညႇိာႏိႈင္း 
ေပးျ္င္းစသည္တို႔ကုိေဆမင္ရ က္မည့္ ဗဟိုအဆင့္အဖ ြဲ႕အစည္းသို႔မဟုတ္ တမဝန္္ံသ  ရွိမေနပါ။ ထို႔အျပင ္ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမး အျပန္အလွန္ဆက္သ ယ္ာႏုိင္မည့္၊ အေတ ႕အၾကံ်ဳမခမးကုိ မွခေဝာုိႏင္မည့္၊ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ အေထမက္အပံ့အတ က္ 
ပ းေပါင္းတင္ျပာိုႏင္မည့္ အမခ်ိဳးသမးအဆင့္ဖိုရမ ္သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမခ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါ။ ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံစည္ပင္သမယမ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕မခမးအစည္းအ႐ံုး သို႔မဟုတ္ အလမးတ ဖိုရမ္တစ္္ုတည္ေထမင္ဖ ြဲ႕စည္းာိုႏင္လခင္ အေကမင္းဆုံးျဖစ္ာုိႏင္ သည္။ 

ျမနမ္မအ့သ ငက္ းေျပမငး္ေရးတ င ္စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ာုိႏငင္ေံရးအရအေရးပါမႈ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏အသ င္က းေျပမင္းမႈတ င္ လုပ္ငန္းစဥ္အရ၊ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ပံုအရာႏွင့္ ာ္ုိႏင္ငံေရး 
အရ အေရးပါမႈမခမးရွိေနသည္။ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေင စနစ္၊ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးကုိ တမဝန္္ံမႈာွႏင့္ အကခယ္အျပန္႔လုပ ္
ပိုင္္ င့္အမဏမမခမးရွိေနျ္င္းေၾကမင့္ ယင္းတုိ႔သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဗဟိ္ု္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလခမ့္ခေရးလုပ္ငန္းစဥက္ို ေရွ႕သို႔တုိးတက္ေဆမင ္
ရ က္ရမတ င ္ အေရးပါေသမ အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈ အသစ္တစ္္ုလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈအပိငု္းတ င ္
ထိေရမက္မႈကိ ု ျမႇင့္တင္ေပးာိုႏင္ပါက ေဒသာႏၲရအေျ္္ံျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈမခမး တိုးတက္ေကမင္းမ န္ေရးာႏွင့္ စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈတို႔ 
အတ က္ အလ န္အေရးပါေသမ က႑မွတမဝန္ထမ္းေဆမင္ာိုႏင္မည္ျဖစသ္ည္။ လက္ရွိအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င္ တတိယအလႊမေပခမက္ဆုံး 
ေနရမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသာႏၲရစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔အစည္းအမခမးအျပမးၾကမးတ င္ တတိယအလႊမဟု ေ္ၚဆိုာႏုိင္ 
မည့္တစ္္ုတည္းေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလခမ့္ခၿပီး ေဒသာႏၲရလုပ္ပိုင္္ င့္ပိုေပးထမးေသမ 
လုပ္ငန္းက႑မခမးာွႏင့္ ရန္ပံုေင စနစမ္ခမးရွိၾကေသမ္လည္း ေဒသာႏၲရစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္္ ု၏ အ္ င့္အမဏမမခမးာႏွင့္ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆမက္ပံုတို႔ အျပည့္အဝရွိမေနေသမေၾကမင့္ စပ္က းမတ္က းအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိ ျမနမ္မာ္ိုႏင္ငံ၏အသ င္က းေျပမင္း 
ေရးဆိုင္ရမေနမက္္ံအေျ္အေနမခမးေၾကမင့္ ေဒသာႏၲရစည္ပင္သမယမစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးစနစ္မခမး၏ ဖ ြဲ႕စည္းပံုာွႏင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္ခမးကုိ 
လက္ရွိအေနအထမးထက္ ပိုမိုေကခမ္လ န္ေစရန္ ျပန္လည္စဥ္းစမးသုံးသပ္သင့္သည္။ ျမန္မမ့ဒီမိုကေရစီအသ င္က းေျပမင္းေရး 
ေရွ႕ဆက္တိုးတက္ျ္င္း၊ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျ္င္းတို႔ေၾကမင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအေရးအရမမခမးတ င္ ေဒသာၲႏရ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိ ု
ရရွိေရး၊ စည္ပင္သမယမဝန္ေဆမင္မႈမခမး အရည္အေသ းပိုေကမင္းလမေစေရးာွႏင့္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုျမင့္မမးေရးစသည့္ 
ေတမင္းဆုိမႈမခမး ပိုမိုျမင့္မမးလမာႏုိငသ္ည္။ လ ထုလိုအပ္္ခက္မခမးကုိ တုန္႔ျပနေ္ဆမင္ရ က္ာုိႏင္မႈ၊ တမဝန္္ယံ မႈာႏွင့္ ပ င့္လင္းျမင္သမမႈ 
ပိုမိုေကမင္းမ န္လမေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးျဖစ္လမပါက ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးတေန႔တျ္မး 
ပိုမိုေကမင္းမ န္လမၿပီး၊ ယ္င္ကအမးနည္း္ြဲ့ေသမ ာႏုိင္ငံေတမ္ာွႏင့္ာႏုိ္င္ငံသမးမခမးဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္တည္ေထမင္ာိုႏင္ကမ 
အမဏမရွင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအမက္တ င္ ဆယ္စုာွႏစ္မခမးစ မ အတ င္းရရွိ္ြဲ့ေသမ လ ႔အဖ ြဲ႕အစည္း၏ ဒဏ္ရမဒဏ္္ခက္မခမးကုိလည္း 
ျပန္လည္ကုစမးာိုႏင္မည္ျဖစ္ေၾကမင္း သက္ေသျပာႏုိင္မည့္ စံနမ နမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္လမၾကေပမည္။ 
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တစ။္ ။ နဒိါနး္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးာႏွင့္ ေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တ င္ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပေ္ရးသည္ အေရးပါေသမ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္္ုျဖစ္သည္။ ျမနမ္မာိုႏင္ငံ ၂၀၁၄ ္ုာႏွစ ္လ ဦးေရာွႏင့္အိမ္အေၾကမင္းအရမ သန္းေ္ါင္စမရင္း၊ ေရွ႕ေျပးလ ဦးေရစမရင္း 
အရ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ လ ဦးေရ ၅ဝ.၂ သန္း (အနီးဆံုး) ၏ ၂၉.၆% မွမ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသတ ငေ္နထိုင္ၾကသ မခမးျဖစ္သည္ (ေနမက္ဆက္တ ြဲ -
၁)။1 ျမနမ္မာိုႏင္ငံ၏ စုစုေပါင္းလ ဦးေရတိုးာႏႈန္းသည္ ဝ.၉% သမရွိေသမ္လည္း2 ၿမိ်ဳ႕ျပလ ဦးေရတိုးတက္ာႏႈန္းမွမ ၂.၈% အထိရွိသည္။3 
လမမည့္ဆယ္စုာႏွစ္မခမးတ င ္ယ္ုကြဲ့သို႔အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေနေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ဦးေရမခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲာႏုိင္ေရးအတ က္ ာိုႏင္ငံတ င္းရွိ 
ျပည္နယ/္တိုင္းာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမး၊ အထ းသျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးကုိ သိသိသမသမတုိးတက္ေျပမငး္ 
လြဲာႏုိင္ရန္အတ က ္ေဆမင္ရ က္ရနလ္ိုအပ္ပါသည္။  

ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င ္ရန္ကုန္၊ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမးာႏွင့္ ေနျပညေ္တမ္ျပည္ေထမငစ္ုနယ္ေျမ၏အျပင္ဘက္ရွိ ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ကိုအဓိကတမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေၾကမင္းကို အဓိကေလ့လမထမး 
ျ္င္းျဖစ္သည္။ ာႏို္င္ငံအာံွႏ႔အျပမးတ င္ရွိေနၾကေသမ ရမာွႏင့္္ခီသည့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ ျမဴနီစီပယ ္
လုပ္ငန္းမခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲေနၾကသည္။ ယင္းအဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ဘံုတ ညီေသမေနမက္္ံသမိုင္းာွႏင့္ ဥပေဒေၾကမင္းအရလုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရွိေန 
ၾကၿပီး ယ္ုအစီရင္္ံစမ၏ရညရ္ ယ္္ခက္မွမ ယင္းစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက ာိုႏင္ငံ၏တေန႔တျ္မးတုိးတက္မခမးျပမးလမေနေသမ 
ၿမိ်ဳ႕ျပေနျပည္သ မခမးအတ က္ မည္သုိ႔ေသမအေရးပါသည့္တမဝန္မခမးကုိ ထမ္းေဆမင္ေပးေနသည္ကို ေလ့လမေဖမ္ထုတ္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမးရွိ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမ်ိဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမမ္တီမခမးမွမ သီးျ္မးဥပေဒျပဌမန္း္ခက္မခမးအရ သီးျ္မးၿမိ်ဳ႕ျပအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရွိေနၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔ကို ယ္ ု
အစီရင္္ံစမတ င ္ ထည့္သ င္းေဆ းောႏ းမည္မဟုတ္ပါ။4 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕အရမရွိတစ္ဦးက “ရန္ကနု္ာွႏင့္ မာၲႏေလးစည္ပင္သမ 
ယမေရးေကမ္မတီာႏွစ္္ုမွမ ကခန္တစ္ာိုႏင္ငံလံုးရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ တ ညီျ္င္းမရွ”ိ  ဟု မွတ္္ခက္ေပး္ြဲ့သည့္ အတိုင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။5 ျပည္ေထမင္စနုယ္ေျမျဖစေ္သမ ေနျပညေ္တမ္ရွိ ေနျပည္ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီတ င္လည္း ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံု အေျ္္ံဥပေဒကို အေျ္္ေံသမ သီးျ္မးျပဌမန္း္ခက္မခမးရွိသည္။6 ယင္းအဓိကၿမိ်ဳ႕ေတမ္ႀကီးသံုး္ုမွအပ ကခန္တစ္ာႏိုင္ငံလံုးရွိ 
ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးမ ွစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေၾကမင္းကုိ ယ္ုအစီရင္္ံစမက အဓိကသုံးသပ္ေဆ းောႏ းသ မးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝဝ၈ ္ုာႏွစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ဥံပေဒသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံရွိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမးတ င ္ ႀကီးမမး 
ေသမ အေျပမင္းအလြဲမခမးကုိ ျပ်ဳလုပ္္ြဲ့သည္။ အမရွေဖမငေ္ဒးရွင္းာွႏင့္ MDRI-CESD တို႔၏ အေစမပိုငး္သုေတသနအစီရင္္ံစမမခမး 
တ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သို႔ပင္ အေရးအပါဆံုးအေျပမင္းအလြဲမွမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပ်ဳေရးာွႏင့္ တရမးစီရငေ္ရးဆိုင္ရမ သီးျ္မးလုပ္ငန္း 
ရပ္မခမးပါဝင္ေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕ (၁၄) ဖ ြဲ႕ကို ဖ ြဲ႕စည္းျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။7 သို႔ေသမ္လည္း ျမန္မမာုိႏင္ငံမွမ 
ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးမမးေသမ ာႏုိုင္ငတံစ္ာႏုိင္ငျံဖစေ္နဆြဲပငျ္ဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒအရ အသစ္ဖ ြဲ႕စည္းေသမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးကုိ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတမဝန္မခမးာွႏင့္ ရန္ပံုေင အရင္းအျမစ္မခမးကုိ ္ ြဲေဝေပးထမးေသမ္ 
လည္း ယင္းအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရာွႏင့္ သီးျ္မးကင္းလ တ္စ မ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆမငရ္ က္ာႏုိင္ေသမ ဗခဴ႐ိုကေရစီ 
ယာႏၲယမးမခမး မရွိၾကေပ။ ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္မွအပေသမ အျ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မခမးသည္ ျပည္နယ/္တုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ္႐ိုင္ာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ရွိေသမ ျပည္ေထမငစ္ုဝန္ႀကီးဌမန႐ံုးမခမးအေပၚတ င္ ဆက္လက္မီွ္ိုေနၾကရသည္။ 
ျပည္ထြဲေရး ဝန္ႀကီးဌမန အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနသည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
ထြဲတ င္ အ္န္းက႑ႀကီးမမးစ မရယ ထမးသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံတ င္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ာႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး 

                                                           
1 ၿမိ်ဳ႕ျပေနလ ဦးေရအ္ခ်ိဳးသည္ အျမင့္ဆံုးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၇ဝ.၁% အထိရိွၿပီး အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေသမ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၁၄.၁% သမရိွသျဖင့္ 
က ြဲျပမးမႈပမမဏႀကီးမမးသည္။ 
2 World Development Indicators (2014) - Population growth (annual %). [http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW]တ င္ၾကည့္ရႈာုိႏင္သည္။ 
3 World Bank. 2015. East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth, p. 106. 
4 ရန္ကုန္ျမိ်ဳ႔ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဥပေဒ (၂ဝ၁၃)၊ ရန္ကုန္စည္ပင္သမယမေရ းေကမက္ပ ြဲနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၄)၊ မာၱႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္ 
စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဥပေဒ (၂ဝ၁၄)၊ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရ းေကမက္ပ ြဲနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၅)တို႔တ င္ ၾကည့္ရႈာုိႏင္သည္။ 
5 ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သမယမေရးဌမန ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
6 ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ ဖ ြဲ႔စည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၂၈၄။ 
7 အေသးစိတ္သိလိုပါက Nixon, et al. 2013. State and Regional Governments in Myanmar တ င္ၾကည့္ရႈာုိႏင္သည္။ 
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အဆင့္ဟ ၿပီး အစိုးရအလႊမာႏွစ္လႊမသမရွိၿပီး သီးျ္မးလုပ္ပိုင္္ င့္တမဝန္မခမးာႏွင့္ ရန္ပံုေင အရင္းအျမစမ္ခမးရွိ၍ ၎တုိ႔ကိ ု ကိုယ္တိုင္ 
ဆံုးျဖတ ္ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္ေသမ ‘ေဒသာႏၲရအစိုးရ’ ဟုေ္ၚဆိုာိုႏင္ေသမ တတိယအလႊမမရွိ္ြဲ့ေပ။ 

ထိုအေျ္အေနမွေနၿပီး ေလမေလမလတ္လတ္ေဖမက္ထ က္မႈတစ္္ုမမွ ျမဴနီစီပယ္႐ုံုးမခမးဟုလည္းေ္ၚေသမ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးပင္ျဖစ္သည္။8 ရန္ကုန္၊ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕မခမးာွႏင့္ ေနျပည္ေတမ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္ရွိ ၿမိ်ဳ႕မခမးအမးလုံးတ င္ သက္ဆိုင္ရမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒႀကီးအစိုးရ တိုက္႐ိုက္ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္၌ရွိေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးရွိၾကသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ ္
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဟ ၿပီး အျပန္အလွန ္
ဆက္စပ္ေနေသမ အစိတ္အပိုင္းာႏွစ္္ုရွိသည္။ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးကုိ မခမးေသမအမးျဖင့္ တစ္ဆင့္္ံ ေရ း္ခယ္တင္ 
ေျမႇမက္ေသမ လ ထုကို္ယ္စမးလွယ္ေလးဦးအပါအဝင ္ အဖ ြဲ႕ဝင္္ုနစ္ဦးျဖင့္ ဖ ြဲ႕စည္းေလ့ရွိသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးကိုမ  
လ္စမးာိုႏင္ငံ့ဝန္ထမ္းမခမးျဖစ္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးက စီမံ္န္႔္ ြဲသည္။ ယ္ုအစီရင္္စံမတ င ္ သီးျ္မးမွတ္ 
္ခက ္ ေပးထမးျ္င္းမရွိပါက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆုိရမ၌ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ာႏွစ္မခ်ိဳးစလံုး ကိ ုရည္ၫႊန္းျ္င္းျဖစသ္ည္ဟု မွတ္ယ ရပါမည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အေရးပါေသမအ္န္းက႑ အမခမးအျပမးရွပိါသည္။ 

 ပထမဦးဆံုးာႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးအ္ခက္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမး 
လက္ေအမက္ရွိ္ အျပည့္အဝေဒသာႏၲရစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးရရွေိသမ တစ္္ုတည္းေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည္။ အျ္မးေသမ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးမွမ ျပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမနတစ္္ ု္ ု၏အစိတ္အပိုင္း 
မခမးသမျဖစ္ၿပီး ေနျပညေ္တမ္သုိ႔ အစီရင္္ရံသည္ (ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၂ ကိုၾကည္)့။ 

 ဒုတိယအ္ခက္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အျပည့္အဝ ရန္ပံုေင အမီွအ္ိုကင္းေသမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး ျဖစ္ၾက 
ျ္င္း ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းမွေကမက္္ံရရွိေသမ အ္ န္ဘ႑မေင မခမးကုိ မိမိၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း၌သမ 
ျပန္လည္ သံုးစ ြဲရန္လိုၿပီး ရန္ပံုေင သုံးစ ြဲျ္င္းာွႏင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆံုးျဖတ္္ င့္အမခမးအျပမးရွိသည္။ အျ္မးေသမ 
ျပည္နယ/္တိုင္း ေဒသႀကီးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းအမးလုံးမွမ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ 
ရန္ပံုေင ကုိ လက္္ံရယ ၾကသ မခမး ျဖစ္သည္။ 

 တတိယအ္ခက္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အဓိကအကခဆံုးျပည္သ ႔ဝန္ေဆမငမ္ႈေပးသ မခမးျဖစ္ၿပီး ၿမိ်ဳ႕ျပေရရွ ိ
ေရး၊ အညစ္အေၾကးစ န္႔ပစ္ျ္င္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ လမ္း၊ တံတမး၊ လမ္းမီးမခမး၊ ေရစီးေရလမေကမင္းမ န္ေရး 
စသည္တို႔အမးလုံးကို ဝန္ေဆမင္မႈေပးေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျ္င္း၊ 
အ္ န္ာွႏင့္ဝန္ေဆမင္္မခမးေကမက္္ံျ္င္း၊ က းတို႔လုပ္ငန္းာႏွင့္ လမ္းအသံုးျပ်ဳ္ေကမက္္ံျ္င္းမခမးအတ က္ တင္ဒါေလလံမခမး 
စီမံေဆမငရ္ က္ျ္င္းစသည္တို႔ကုိ တမဝန္ယ ၿပီး ေဒသစီးပ မးေရးစီမံ္ န္႔္ြဲ မႈက႑တ င္လည္း အလ န္အေရးပါေသမ ေနရမ၌ 
ရွိေနၾကသည္။ ာႏိႈင္းယွဥ္္ခက္အမးျဖင့္ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးသည္ က႑တစ္္ုတည္းကိုသမ သီးသန္႔တမဝန္ယ သ  
မခမးျဖစ္ၾကၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက က႑စံုတမဝန္ယ သည့္အဖ ြဲ႕မခမးျဖစ္ၾကသည္။ 

 ေနမက္ဆုံးအ္ခက္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသ္ံလ ထုေကမ္မတီ (စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ) က 
ေစမင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ာုိႏင္ေသမ တစ္္ုတည္းေသမ ေဒသာၲႏရစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစၾ္ကသည္။ စည္ပင္သမယမ 
ေရးေကမ္မတီတ င္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္္ င္ရွိေနၿပီး အဖ ြဲ႕ဝင္အမခမးစုမွမ ရပ္ရ မလ ထုမွမေရ း ေကမက္တငေ္ျမႇမက္ထမးျ္င္း 
ျဖစ္သည္။ ေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေစရန္ာွႏင့္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈကို အမးေပးျမႇင့္တင္ရန္ရညရ္ ယ္ၿပီး 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂ဝ၁၂ ္ုာွႏစ္တ င္ ဖ ြဲ႕စည္းေစ္ြဲ့ေသမ အျ္မးၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတီသုံး္ုမွမမ  အၾကံေပးာုိႏင္သည့္ 
အ္န္းက႑သမရွိျ္င္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရအရမရွိမခမးျဖင့္သမ လံုးလံုးလခမးလခမးဖ ြဲ႕ စည္းထမးျ္င္းတို႔ကုိေတ ႕ရသည္။9 

                                                           
8 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ကို စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔အစည္းဟုျပန္ဆိုသည္။ အဖ ြဲ႔ဟ ေသမ ေဝါဟမရသည္ လ န္စ မ အေရးပါၿပီး၊ ၎အသံုးအာႏႈန္းက 
စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔မခမးသည္ ျပည္ေထမင္စုဝန္ႀကီးဌမနတစ္္ု၏ လက္ေအမက္မွ ဌမန  ္ြဲတစ္္ု မဟုတ္ေတမ့ေၾကမင္း ျပဆိုေနသည္။ 
9 ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံ္န္႔  ္ြဲမႈေကမ္မတီ၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီ၊ လယ္ယမေျမစီမံ္န္႔  ္ြဲမႈေကမ္မတီဟ သည့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတီ သံုး္ုရိွသည္။ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီ၏ အဓိက ျ္မးနမး္ခက္မွမ အဖ ြဲ႔ဝင္ပါဝင္ဖ ြဲ႔စည္းမႈမဟုတ္ 
စည္ပင္သမယမေကမ္မတီမခမးက ဆံုးျဖတ္ပုိင္  ္င့္ရိွၿပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ႔ံၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီက အၾကံေပး  ္င့္သမရိွျဖင္းျဖစ္သည္။ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတီမခမး၏ 
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စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကတမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ပိုင္္  င့္မခမးကုိ ဥပေဒေၾကမင္းအရ ျပဌမန္းေပးထမးၿပီး ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတ င္ 
ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈမခမးေဆမငရ္ က္ေပးျ္င္းာွႏင့္ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတို႔ပါဝင္သည္။ စစ္အုပ္္ခ်ဳပ္ 
ေရးစနစေ္အမက္၌ ျမန္မမဗခဴ႐ိုကေရစီပံုစံသစ္မခမး မၾကမ္ဏေပၚထ န္း္ြဲ့သည္မွန္ေသမ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ အဓိကအမးျဖင့္ 
ၿဗိတိသွခကိုလုိနီေ္တ္မွဆင္းသက္လမေသမ ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အဓိကလုပ္ငန္းရပႀ္ကီး ၃၁ ္ုကိ ုအစဥ္အဆက္ အေကမင္ 
အထည္ေဖမ္လမ္ြဲ့ၾကသည္ (ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၃ ကိုၾကည္)့။  

 

ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ မ လအရင္းအျမစ္ာွႏင့္ သမိုင္းစဥ္၊ လက္ရွိ ဥပေဒေၾကမင္းအရ လုပ္ပိုင္္  င့္မခမး၊ 
တမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ငန္းရပ္မခမးအေၾကမင္းကို အေသးစိတ္ေဆ းောႏ းသံုးသပ္ထမးၿပီး ယင္းအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး ဆက္လက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ 
ေရးတ င ္ ထည့္သ င္းစဥ္းစမးသင့္ေသမ မ ဝါဒဆိုင္ရမ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမးျဖင့္ နိဂံုး္ခ်ဳပ္ထမးပါသည္။ ယ္ုအစီရင္္ံစမသည္ အဓိက 
အမးျဖင့္ ဖ င့္ဆိုရွင္းျပသည့္ အစီရင္္ံစမအမခ်ိဳးအစမးျဖစ္ၿပီး စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းရပ္မခမး၊ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ 
ပံုာွႏင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္ခမးကုိ အဓိကထမးေလ့လမျ္င္းျဖစ္သည္။ ဖ င့္ဆိုရွငး္ျပရမတ င္လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းရပ္၊ 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မခမးကုိ တရမးဝင္သတ္မွတ္နမးလည္ထမးသည့္အတိုင္း ဖ င့္ဆိုရွင္းျပျ္င္းသမျဖစ္ပါသည္။ ယ္ုအစီရင္္စံမ 
ကိ ု စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္ပံုအမး အရည္အေသ းအကြဲျဖတ္သည့္ အစီရင္္ံစမအျဖစ ္
မမွတ္ယ ာိုႏင္ပါ။ 

ထိုရည္ရ ယ္္ခက္မခမး ထမးရွိၿပီးေနမက္ ယ္ုအစီရင္္စံမကို ေလ့လမေရးသမးသည့္ အဓိကအ္ခက္အလက္ေကမက္ယ နည္းမွမ 
အေၾကမင္းအရမအေျ္္ံလ ေတ ႕ေတ ႕ဆံုေမးျမန္းျ္င္း (qualitative interview) မခမးကုိ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆမင္ရ က္ျ္င္းပင္ 

                                                                                                                                                                                     
ဖ ြဲ႔စည္းပုံာွႏင့္ တမဝန္ဝတ္တရမးမခမးကို အေသးစိတ္သိလိုပါက Chit Saw and Arnold. 2014. Administering the State in Myanmar, Annexes 1-3 တ င္ 
ၾကည့္ာုိႏင္သည္။ 

ျပညသ္ ႔ဝနေ္ဆမငမ္ႈလပုင္နး္တမဝနမ္ခမး 

 ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္း၊ 
 ေရအရင္းအျမစ္၊ 
 ေရဆိုးစ န္႔ ႔ပစ္ေရး၊ 
 အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ 
 သဘမဝေဘးအာၲႏရမယ္ႀကိ်ဳတင္ျပင္ဆင္ျ္င္း၊ 
 လမ္းမီးမခမး၊ 
 လမ္းတံတမးာွႏင့္ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းမခမး၊ 
 အိုးမြဲ့အိမ္မြဲ့မခမး၊ 
 တိရစ မန္ထိန္း္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
 ပန္းျ္ံ၊ ေရက းကန္၊ အမခမးသံုးသန္႔စင္္န္းာွႏင့္ အပန္းေျဖ 

ေနရမမခမး၊ 
 လမ္းစည္းကမ္းမခမး၊ လမ္းအမည္သတ္မွတ္ျ္င္းာွႏင့္ လိပ္စမ၊ 
 သုႆန္ေျမမခမးာွႏင့္ မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္စက္မခမး၊ 
 သုႆန္ေျမမခမးဖယ္ရွမးျ္င္း၊ 
 အမခမးျပည္သ အကခ်ိဳးအတ က္ ေဆမင္ရ က္ေသမ အျ္မး 

ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမး၊ 
 အျ္မးလိုအပ္ေသမ တမဝန္မခမး၊ 
 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ စီမံ္န္႔  ္ြဲမႈေအမက္ရိွ ာိုႏင္ငံပုိင္ 

အေဆမက္အအံုမခမး၊ 
 ကခဴးေကခမ္ေနအိမ္မခမးဖယ္ရွမးေရး၊ 
 ပုဂၢလိကအေဆမက္အအံုမခမးအတ က္ ေဆမက္လုပ္  ္င့္ 

ပါမစ္မခမး၊  

ေဒသတ ငး္စးီပ မးေရးစမီံ္ န္႔္ြဲ မႈဆုိငရ္မတမဝနမ္ခမး 

 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ပုိင္ေစခးမခမး 
 ပုဂၢလိကပုိင္ေစခးမခမး 
 က ၽြဲ၊ ာႏ မး ပြဲ ေစခးမခမး 
 သမးသတ္႐ုံမခမး 
 လမ္းေဘးေစခးဆိုင္္န္းမခမး 
 အေသးစမးေင ေ္ခးလုပ္ငန္းမခမး 
 မုန္႔တိုက္မခမးာွႏင့္ စမးေသမက္ဆိုင္မခမး 
 အာၲႏရမယ္ရိွေစာိုႏင္ေသမလုပ္ငန္းမခမး 
 တည္း္ုိေဆမင္မခမး 
 တိရစ မန္ေမ းျမဴေရးာွႏင့္ 

တိရစ မန္အေသေကမင္မခမးစ န္႔ ႔ပစ္ေရး 
 က းတို႔႔လုပ္ငန္း 
 အောွႏးယမဥ္လုပ္ငန္း 

အထက္ပါလုပင္နး္ရပမ္ခမးအမးလုံးသည္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ေဒသအတ ငး္မေွကမက္္ရံရွသိည့္ ရနပ္ံုေင တစ္္ တုည္းျဖင္ ့
ေဆမငရ္ က္ေသမ လုပင္နး္မခမးျဖစသ္ည္။ 
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ျဖစၿ္ပီး၊ သက္ဆိုင္ရမ ဥပေဒမခမး၊ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ ျပန္တမ္းမခမး၊ မီဒီယမသတင္းေဖမ္ျပမႈမခမးာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ 
မ ဝါဒလမ္းၫႊန္္ခက္မခမးကုိ ေလ့လမသံုးသပ္ျ္င္းမခမးလည္း ပါဝင္သည္။ အဓိကသတင္းအ္ခက္အလက္ေပးာိုႏင္သ မခမးကုိ ေတ ႕ဆံု 
ေမးျမန္းျ္င္း၊ ဦးတည္အုပ္စုေဆ းောႏ းပ ြဲမခမးာႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆ းောႏ းပ ြဲမခမးကို ၂ဝ၁၄ ေအမက္တုိဘမာႏွင့္ ၂ဝ၁၅ မတ္လအၾကမးတ င္ 
ျပ်ဳလုပ္္ြဲ့ၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းေဟမင္းမခမးာွႏင့္ လက္ရွိဝန္ထမ္းမခမး၊ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ အဖ ြဲ႕ဝင္မခမး၊ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမခမး၊ အျ္မးအစိုးရအရမရွိမခမး၊ ရပ္က က/္ေကခးရ မအုပ္စ ု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးာွႏင့္ အရပ္ဖက္ 
အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးပါဝင္္ြဲ့ၾကသည္။10 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ ကနဦးျ္ံ်ဳငံုသံုးသပ္မႈမခမးအတ က္ အဓိက 
သုေတသနျပ်ဳလုပ္ေသမ နယ္ပယ္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးပငျ္ဖစ္သည္။ သုေတသနေမး္ န္းမခမးသည္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ တရမးဝင္အ္န္းက႑၊ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးာႏွင့္ ဖ ြဲ႕စည္းပံုတို႔ေပၚေပါက္လမပံု၊ ယင္းတုိ႔ကိ ုကခယ္ျပန္႔ေသမ 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစဝ္န္းကခင္၊ အထ းသျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္လုပ္ငန္းက႑ဝန္းကခင္တ င္ ထည့္သ င္းကခင့္သံုးပံုစသည္တို႔ကုိ အဓိကေလ့လမ 
ေဖမ္ထုတ္ေသမ ေမး္ န္းမခမးျဖစသ္ည္။ လ ေတ ႕ေတ ႕ဆံုေမးျမန္းျ္င္းမခမးာႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆ းောႏ းပ ြဲမခမးကုိ မ န္ာွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
တနသၤမရီာွႏင့္ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးာႏွင့္ ပအုိ႔ဝ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရေဒသတုိ႔တ င္ ေဆမင္ရ က္္ြဲ့သည္။ အထ းသျဖင့္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ဆိုင္ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မခမးအမးလုံးကို ေတ ႕ဆံုေမးျမန္းာႏုိင္ရန္ အဓိကထမးၿပီးေဆမင္ရ က္္ြဲ့ 
သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကတမဝန္ရွိေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမခမးမွစ၍ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးမခမး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဝင္မခမးမွသည ္
သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးရွ ိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး အမႈေဆမငအ္ရမရွိာွႏင့္ ဝန္ထမ္းမခမးအထိ အဆင့္အမးလုံးကို ေတ ႕ဆံု 
ေမးျမန္း္ြဲ့သည္။

                                                           
10 စုစုေပါင္းအင္တမဗခဴး ၄၅ ္ုာွႏင့္ အုပ္စုဖ ြဲ႔ေဆ းောႏ းပ ြဲမခမး ျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ မတ္လတ င္ The Asia Foundationာွႏင့္ VNG International သည္ 
ဧရမဝတီတိုင္း၊တနသၤမရီတိုင္းာွႏင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ဝင္ ၄၂ဝပါဝင္ေသမအလုပ္ရုံေဆ းောႏ းပ ြဲမခမး  ျပ်ဳလုပ္ ြ္ဲ့သည္။ 
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ာွႏစ။္ ။ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ သမုိငး္ေနမက္္ ာွံႏင့္ ေ္တၿ္ပ်ိဳငေ္ျပမငး္လြဲဖ ႕ံၿဖ်ိဳးလမမႈျဖစစ္ဥ ္

ယ္ုအပိုင္းတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ သမုိင္းေၾကမင္းာွႏင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚေျပမင္းလြဲလမမႈမခမးကုိ အကခဥ္းေဆ းောႏ း 
သံုးသပ္သ မးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔သံုးသပ္ျ္င္းသည္ ယင္းအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး လက္ရွိထမ္းေဆမင္ေနေသမ အ္န္းက႑ာႏွင့္ တမဝန ္
ဝတၱရမးမခမးကုိ  ေနမက္္ံဝန္းကခင္ာွႏင့္တက  ပိုမိုနမးလည္သေဘမေပါက္ေစရန ္ အေထမက္အက ျပ်ဳမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံရွ ိ
ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးသမိုင္းေၾကမင္းကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိနမးလည္ထမးျ္င္းမရွိေသမေၾကမင့္ ယ္ုအစီရင္္ံစမ တ င္လည္း 
ေယဘုယခသေဘမ ျ္ံ်ဳငုံသံုးသပ္္ခက္ကုိသမ ေဖမ္ျပာိုႏင္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုလုိနီေ္တ္မတိုင္္ င ္ အနီးဆံုးကမလမခမးက ျမဴနီစီပယ ္
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏွင့္ ေယဘုယခသေဘမ ျပည္သ ႔စီမံ္န္႔္ ြဲေရးတို႔မွမ မခမးစ မက မျ္မးျ္င္းမရွိလွပါ။ ၿမိ်ဳ႕နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိ်ဳ႕ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
အရမရွိျဖစေ္သမ ၿမိ်ဳ႕ဝန္သည္ သက္ဦးဆပံိုင္ဘုရင္ကိုယ္စမး သက္ဆိုင္ရမပိုင္စမးနယ္ေျမအတ င္း ‘အေထ ေထ စီမ ံ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ 
လုပ္ငန္းမခမး’ကိ ု ေဆမင္ရ က္သ ျဖစသ္ည္။11 သို႔ရမတ င္ ၿဗိတိသွခလက္ေအမက္သုိ႔ ကခေရမက္သ မးၿပီးေနမက္၌ သီးျ္မး ဝိေသသ 
ရွိေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပအုပ္္ ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟ သည့္ အယ အဆကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပး္ြဲ့သည္။ လက္ရွိျမန္မမာုိႏင္ငံရွိ ျမဴနီစီပယ ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ ္
၏ ဥပေဒေၾကမင္းေနမက္္ံကိ ု ၿဗတိိသွခဘမးမမး ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒ စတင္ျပဌမန္းေသမ ၁၈၇၄ ္ုာႏွစ ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔သို႔ 
တိုက္႐ိုက္ေျ္ရမေကမက္ာိုႏင္သည္။ 

၁၈၇၄ ္ုာွႏစ္ ျမဴနစီီပယ္အက္ဥပေဒသည္ ၿမိ်ဳ႕ႀကီး္ုနစၿ္မိ်ဳ႕ျဖစ္ေသမ ရန္ကုန္၊ ေမမ္လၿမိ်ဳင္၊ ပုသိမ္၊ စစေ္တ ၊ ဟသၤမတ၊ ျပည္ာႏွင့္ 
ေတမင္င တို႔၏ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပေ္ရးကို သက္ဆိုင္ရမ ျမဴနစီီပယေ္ကမ္မတီမခမးသုိ႔ တမဝန္လႊြဲေျပမငး္ေပး္ြဲ့သည္။12 ျမဴနီစပီယ ္
ေကမ္မတီမခမးသည္ ေျမ္ န္၊ ေလွ္ န္၊ လွည္း္ န္၊ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္္ န္၊ တိရစ မန္္ နာွ္ႏင့္ ေရ္ န္မခမးအပါအဝင ္ အ္ န္ အမခ်ိဳး 
အစမးေပါင္းမခမးစ မ ေကမက္္ံာိုႏင္ေသမ အ္ င့္အမဏမရွိလမၾကသည္။13 ယင္းေကမ္မတီမခမးသည္ ေစခးမခမး၊ သမးသတ္႐ံုာႏွင့္ 
ဆိပ္ကမ္းမခမးစသည္တုိ႔ကိ ု ေလလံပစ္ျ္င္းအမး စီစဥေ္ဆမင္ရ က္ၾကၿပီး လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္း၊ စမသင္ေကခမင္းာႏွင့္ ေဆး႐ံုမခမး 
ေဆမက္လုပ္ျ္င္းလုပင္န္းမခမးကုိလည္း တမဝန္ယ သည္။ ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီမခမးသည္ အျ္မးေသမ ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈ အေျ္္ ံ
အေဆမက္အဦစီမံ္ခက္မခမးကုိလည္း လိုအပ္သလုိတမဝန္ယ ႀကီးၾကပ္ၾကသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ေသမေကမ္မတီဝင္မခမးကုိ ေရ းေကမက္တင္ 

ေျမႇမက္ၿပီး အ္ခ်ိဳ႕ကိုမ  ၿဗိတိသွခအစိုးရက ္န္႔အပ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ၁၈၇၄ ္ုာွႏစ္ ရန္ကုန္ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီတ င္ အဖ ြဲ႕ဝင ္၃၂ 
ဦးရွိရမ ေျ္မက္ဦးသမ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္္န္႔အပ္တမဝန္ေပးထမးျ္င္းျဖစ္သည္။14 
 

ၿဗိတိသွခအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေနမက္ဆက္တ ြဲအေနျဖင့္ ျဖစ္ထ န္းလမေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပထ န္းကမးလမမႈေၾကမင့္ ျမဴနစီီပယ္ဥပေဒမခမးကုိ ၁၈၈၄ 
ျမဴနစီပီယ္အက္ဥပေဒျဖင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆ ြဲ္ြဲ့သည္။15 အျ္မးေသမ ၿမိ်ဳ႕မခမးတ င္ပါ ျမဴနီစီပယေ္ကမ္မတီမခမးကုိ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေထမင္ၿပီး သီးျ္မး႐ုံးအမည္၊ တံဆိပ္တံုးစသည္တို႔ကုိ သံုးစ ြ္ဲ  င့္ရွိကမ အစဥ္အဆက္ဆက္္ံျ္င္း၊ ေကမ္မတီအမည္ျဖင့္ တရမးစ ြဲဆို 
ျ္င္းာွႏင့္ တရမးစ ြဲဆို္ံပို္င္္ င့္စေသမ အ္ င့္အေရးမခမးကုိ ေပးအပ္္ြဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမး၏ လုပ္ပိုင္္ င့္ တမဝန္ 
မခမးကုိလည္း ပိုမိုတိုး္ခြဲ႕ေပး္ြဲၿ့ပီး ကခန္းမမေရး၊ အညစ္အေၾကးစ န္႔ပစ္ျ္င္း၊ မီးေဘးအာႏၲရမယ္ကမက ယ္ေရး၊ သဘမဝ ေဘးအာႏၲရမယ္ 
ႀကိ်ဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ပညမေရးာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕လံုျ္ံ်ဳေရးကိစၥရပ္မခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ရန္အတ က္ သက္ဆိုင္ရမေဒသအတ င္းမွ အ္ န္အ္ 
မခမးာႏွင့္ ဝန္ေဆမင္္မခမးကုိလည္း ေကမက္္ံ္ င့္ျပ်ဳ္ြဲ့သည္။ ၁၈၇၄ ာႏွင့္ ၁၈၈၄ ျမဴနီစီပယ္ဥပေဒာွႏစ္္ုမွမ ျမန္မမာိုႏင္ငံေအမက္ပိုင္း 
အတ က္သမ အကခ်ံဳးဝင္သည္။ အထက္ျမန္မမာုိႏင္ငံကိ ုသိမ္းပိုက္ၿပီးေနမက္တ င္ ၁၈၈၇ ္ုာွႏစ္၌ အထက္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ ျမဴနီစပီယ္ဥပေဒ 

                                                           
11 ဦးဘဦးက ဆိုထမးသည္မွမ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုာွႏင့္ ၎၏ပတ္ဝန္းကခင္ေဒသတစ္၀ုိက္ လံုျ္ံ်ဳစိတ္္ခမႈရိွေစရန္၊ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုအတ င္း စီးပ မးေရး ေဆမင္ရ က္ၾကေသမ 
ေရမင္းသ ဝယ္သ တို႔ အေလး္ခိန္တ ယ္ မွန္ကန္မႈ ရိွေစရန္၊ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းရွင္မခမး၊ အေရမင္းဒိုင္မခမး၊ ကုန္သည္မခမးထံမွ အ  ္န္မွန္မွန္ကန္ကန္ရရိွေစရန္၊ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ဝင္ထ က္ေပါက္ ဆယ့္ာွႏစ္္ုရိွေစျပီး အေပါက္တစ္္ုစီတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္သို႔ ဝင္ထ က္သ မးလမသ  စမရင္းမွတ္သမးထမးမည့္ ဂိတ္မႈးတစ္ဦးရိွေစရန္၊ ႐ုံးသို႕ 
အသိေပးျ္င္း၊  ္င့္ျပ်ဳ္ခက္ယ ျ္င္းမရိွဘြဲ ဧည့္သည္လက္္ံျ္င္း မရိွေစရန္၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း ရမဇဝတ္မႈမရိွေစရန္ာွႏင့္ ရိွ ြ္ဲ့လွခင္ ရမဇဝတ္သမးအမး ဖမ္းဆီးရပါက အထက္သို႔ 
တင္ျပရန္ာွႏင့္ အထက္မွ ညႊန္ၾကမး္ခက္အတိုင္း လုပ္ေဆမင္ေစရန္ဟု ျဖစ္သည္။ U Ba U. 2011. Myanmar Administration, p. 152. 
12 ၁၈၇၄ ္ုာွႏစ္ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒတ င္ အ္န္းေျ္မက္္န္း ပါသည္။ ၎တုိ႔မွမ ၁)ပဏမမ၊ ၂) ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမး ္န္႔ထမးျ္င္း၊ ၃)  ႐ုံးာွႏင့္ 
ေကမ္မတီအစည္းအေဝးမခမး၊ ၄) ေကမ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္  ္င့္မခမး၊ ၅) ေကမ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးာွႏင့္ ၆) ျပစ္ဒဏ္မခမး၊ တရမးစြဲ ဆုိျ္င္းာွႏင့္ အ  ္န္ ေၾက းကခန္မခမး 
ေကမက္္ံျ္င္း။ ဦးဘ္င္ (၂ဝဝ၉) Gradual Development of Development Affairs Laws and Articles on Development Affairs Works, pp. 2-9. 
13 ္႐ုိင္ေကမင္စီာွႏင့္ ္႐ုိင္ရန္ပုံေင အဖ ြဲ႔သည္ ေကခးလက္ေဒသ အေျ္္ံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတ က္ ဖ ြဲ႔စည္းထမးျ္င္း ျဖစ္သည္။၎ ေဒသဆိုင္ရမ အဖ ြဲ႔အစည္းမခမးသည္ 
္႐ုိင္ေကမ္မစ္ရွင္နမမခမး၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအမက္တ င္ တည္႐ိွၾကသည္။ 
14 ေဒသဆိုင္ရမ မြဲဆာႏၵနယ္မခမးအစမး ၿမိ်ဳ႕၏ အရပ္ဖက္လ မႈအဖ ြဲ႔အစည္းမခမးက ေကမ္မတီဝင္မခမးကို ေရ း္ခယ္ျ္င္းျဖစ္သည္။ ဥပမမဆိုေသမ္ ၁၈၈၂ 
ရန္ကုန္ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီတ င္ အဖ ြဲ႔ဝင္ ၂၂ ေယမက္အထိ ေလခမ့္ခ ြ္ဲ့သည္။ ဗမမလ မခိ်ဳး ၅ ေယမက္၊ ဥေရမပလ မခိ်ဳး ၅ေယမက္၊ တ႐ုတ္လ မခိ်ဳး ၁ေယမက္၊ ဟိာႏၵဴလ မခိ်ဳး 
၂ေယမက္၊ မ တ္စလင္လ မခိ်ဳး ၂ေယမက္၊ ကုန္သည္အဖ ြဲ႔မွ ၁ေယမက္၊ အစုိးရအဖ ြဲ႔မွ ၆ေယမက္ ျဖစ္သည္။ 
15 ၁၈၈၄ ္ုာွႏစ္ ျမဴနီစီပယ္ ဥပေဒတ င္ အ္န္း ၉ ္န္းပါဝင္ကမ ေ္ါင္းစဥ္  ္ြဲ ၁၆၁ ္ု ရိွသည္။ယင္းတုိ႔မွမ ၁) ပဏမမ၊ ၂) ျမဴနီစီပယ္မခမးဖြဲ ႔စည္းတည္ေထမင္ျ္င္း၊ ၃) 
ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမးဖြဲ ႔စည္းျ္င္း၊ ၄) အ  ္န္မခမးစည္းၾကပ္ေကမက္္ံျ္င္း၊ ၅) ရန္ပုံေင မခမးာွႏင့္ ပစၥည္းမခမး၊ ၆) ကခန္းမမသန္႔ရွင္းေရးကိစၥမခမးာွႏင့္ အျ္မးကိစၥမခမး၊ ၇) 
ျပည္သ ကခန္းမမေရး၊ လုံျ္ံ်ဳေရး သုိ႔မဟုတ္ သက္သမေ္ခမင္္ခိေရးကုိထိ္ိုက္ေစသည့္ ျပစ္မႈမခမး၊ ၈) ႀကီးၾကပ္ျ္င္းာွႏင့္ ၉) ေနမက္ဆက္တ ြဲ။ 
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ကိ ုစတင္ျပဌမန္း္ြဲ့သည္။16 အထက္ျမန္မမာုိႏင္ငျံမဴနစီီပယ္ဥပေဒသည္ ေတမင္တန္းေဒသမခမးဟု ေ္ၚတ ငေ္သမ ေဒသမခမးအတ က္ 
အကခ်ံဳးမဝင္ေပ။17 

၁၈၉၈ ္ုာွႏစ္တ င္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတဝွမ္းလံုးအကခ်ံဳးဝင္ေသမ ျမဴနစီီပယ္ဥပေဒသစ္ကိ ု ျပဌမန္းသည္။18 အသစ္ျပဌမန္းေသမ ထိ ု
အက္ဥပေဒသည ္ယ္င္ကဥပေဒမခမးာႏွင့္ အာႏွစ္သမရအရမခမးစ မမက မျ္မးပြဲ လုပ္ပိုင္္ င့္ာွႏင့္ တမဝန္အသစ္မခမး ထပ္မံေပါင္းထည့္ေပး 
ျ္င္းသမပိုမိုသည္။19 ၁၈၉၈ ျမဴနီစပီယ္ဥပေဒတ င ္လမ္းမီးထ န္းျ္င္း (လွခပ္စစ္ကို စတင္သံုးစ ြဲ)ာႏွင့္ ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီက ဝန္ေဆမင္ 
ေပးေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပေရေပးေဝျ္င္းကြဲသ့ို႔ေသမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးအတ က္ အ္ေၾကးေင မခမးေကမက္္ံျ္င္း စသည္တို႔ကုိ ထပ္မံတိုး္ခြဲ႕ 
ထမးသည္။ ထို႔အျပင္ ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမးသည ္ ဖ မး/ေသစမရင္းာွႏင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမမးျ္ငး္အတ က္ အသိအမွတ္ျပ်ဳ 
လက္မွတ္မခမး စတင္ထုတ္ေပးလမသည္။ သက္ဆိုင္ရမ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတ င္လည္း လမ္း၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာွႏင့္ ေရကန္မခမး 
ျပ်ဳျပင္ထနိ္းသိမ္းျ္င္းလုပင္န္းမခမးကုိ တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္လမၾကသည္။ ေဒသတ င္းကခန္းမမေရးာႏွင့္ ပတဝ္န္းကခင္သန္႔စင္ေရး 
လုပ္ငန္းမခမးအေနျဖင့္လည္း ေဆး႐ံုာႏွင့္ ေဆးေပး္န္းမခမးစီမံ္န္႔္ ြဲမႈကိ ု၎တုိ႔၏လက္ေအမက္၌ ထမးရွိသည္။ ေစခးမခမး တည္ေထမင ္
ဖ င့္လွစ္ျ္င္း၊ အပန္းေျဖပန္းျ္ံမခမး ဖ င့္လွစ္ျ္င္းာွႏင့္ လံုျ္ံ်ဳေရးဝန္ေဆမင္မႈေပးျ္င္းမခမးမွမလည္း ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း တမဝန္မခမး 
ျဖစ္လမၾကသည္။ ျမဴနစီီပယ္ေကမ္မတီမခမးသည္ ကိုယ္ပိုင္ျမဴနစီီပယပ္ုလိပ္အဖ ြဲ႕ကိုလည္း တည္ေထမငပ္ို္င္္ င့္ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ 
လ ထုပညမေရးျမႇင့္တင္မႈအေနာွႏင့္ စမသင္ေကခမင္းအသစ္မခမး ေဆမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ လက္ရွိစမသင္ေကခမင္းမခမးကုိ ေထမက္ပံ့ေပး 
ျ္င္းမခမးကုိလည္း ေဆမင္ရ က္လမၾက သည္။ 

၁၈၉၈ ျမဴနီစီပယ္ဥပေဒအရ ၿဗတိိသွခအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကမလက ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီအဖ ြဲ႕မခမးရရွိ္ြဲေ့သမ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးသည္ ယ္ု 
လက္ရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးရရွိေသမ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးာႏွင့္ မခမးစ မဆင္တ သည္။ ဥပမမ- က းတို႔လုပ္ငန္း၊ ဆိပ္္ံတံတမးမခမး၊ 
အောႏွးယမဥ္မခမး၊ သမးသတ္႐ံုမခမးစသည္တို႔ကုိ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ျ္င္းာွႏင့္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးသတ္မွတ္ျ္င္းအ္ င့္အမဏမစသည္ျဖင့္ 
တ ညီ္ခက္မခမးစ မရွိသည္။ အထ းစိတ္ဝင္စမးစရမေကမင္းသည္မွမ ထိုေ္တ္က ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီမခမးသည္ ယေန႔ေ္တ္တ င္ ျမင ္
ေတ ႕ေနကခပံုမွန္လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးအျပင္ လက္ရွိျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကးီဌမနမခမး၏ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေအမက္သုိ႔ေရမက္ေနေသမ က႑မခမး 
ျဖစ္သည့္ လံုျ္ံ်ဳေရး၊ ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရးစသည္တို႔တ င္လည္း လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရွိေန္ြဲၾ့ကသည့္အ္ခက္ျဖစ္သည္။ ၁၈၉၈ ျမဴနစီီပယ ္
အက္ဥပေဒသည ္ ာႏွစ္ေပါင္း ၉၅ ာႏွစ္ၾကမတည္တ့ံ္ြဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ္ုာွႏစ္တ င္မွ ႐ုပ္သိမ္းျ္င္း္ံ္ြဲရ့သည္။ ထိုသုိ႔ ကမလရွည္ၾကမရျ္င္း 
အေၾကမင္းရင္းတစ္ရပ္မွမ ဥပေဒ၏ ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔လႊမ္းျ္ံ်ဳာိုႏင္မႈေၾကမင့္လည္း ျဖစ္ာိုႏင္သည္။ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ္ုာႏွစ္တ င ္ ၿဗိတိသွခတုိ႔ထံမွ လ တ္လပ္ေရးရရွိ္ြဲၿ့ပီးေနမက ္ာိႏႈင္းယွဥ္္ခက္အမးျဖင့္ တိုေတမင္းေသမကမလတစ္ 
္ုတ င္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစစီနစ္ကိ ုကခင့္သံုး္ြဲ့သည္။ သို႔ရမတ င္ ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီမခမးာွႏင့္ ဒိစႀတိတ္ (္႐ိုင္) ေကမင္စီမခမးအတ က ္
ေရ းေကမက္ပ ြဲမခမးကုိ ္ခက္္ခင္းကခင္းပေပးာုိႏင္ျ္င္းမရွိေပ။20 ဒိစႀတိတ္ေကမင္စီမခမးမွမ ပိုမုိကခယ္ျပန္႔ေသမေကခးလက္ေဒသမခမးတ င္ 
ျမဴနစီီပယ္ေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ အလမးတ အ္န္းက႑ရွိေသမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ တ င္ ျပဌမန္း္ြဲ့ေသမ ေဒသာၲႏရ 
အမဏမပိုင္မခမး (ရပ္ဆိုင္းျ္င္း) အက္ဥပေဒအရ ၾကမးကမလတ င္ အစိုးရမွ္န္႔အပ္ေသမအရမရွိမခမးက ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမးကုိ 
ယမယီစီမံ္န္႔္ ြဲသည္။ လ တ္လပ္ေရးရၿပီးေနမက ္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ ္ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ျမဴနစီီပယေ္ကမ္မတီေရ းေကမက္ပ ြဲကို 
၁၉၄၉ ္ုာႏွစ္တ င ္ကခင္းပ္ြဲ့ၿပီး အျ္မးၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးရွိ ျမဴနစီီပယ္ေကမ္မတီေရ းေကမက္ပ ြဲမခမးကုိ ၁၉၅၁ တ င္ ကခင္းပ္ြဲ့သည္။ ၁၉၅၃ 
တ င္ ဒီမိုကေရစီေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအက္ဥပေဒကို ျပဌမန္း္ြဲ့သည္။ ထိုအက္ဥပေဒမွမ ကိုလုိနီေ္တအ္ေမ ္ ံ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕ 
အစည္းမခမးကုိ လ ထုပါဝင္မႈာွႏင့္ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈပိုမိုေကမင္းမ န္ေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖင့္ တစ္ာႏုိင္ငံလံုးတ င္ အစမးထုိးရန္ေရးဆ ြဲျပဌမန္း 
ျ္င္းျဖစ္သည္။ 

                                                           
16  ဤဥပေဒတ င္အ္န္း (၄) ္န္း၊ေ္ါင္းစဥ္  ္ြဲ (၂၂) ္ု ရိွသည္။အ္န္းမခမးမွမ ၁။မိတ္ဆက္၂။ ေကမ္မတီမခမးဖ ြဲ႔စည္းမႈ၊ ေကမ္မတီ၏ တမဝန္ဝတၱရမးမခမးာွႏင့္ လုပ္ပုိင္  ္င့္မခမး 
၃။ ဘ႑မေရးာွႏင့္ တရမးဥပေဒဆိုင္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမး ၄။ျပစ္ဒဏ္မခမး။ 
17 ျမန္မမျပည္ေအမက္ပုိင္းသည္ အၾကမ္းဖခင္းအမးျဖင့္ ေတမင္ဘက္ပုိင္းာွႏင့္ ကမ္းရုိးတန္းေဒသမခမး ပါဝင္ၿပီး ဧရမဝတီ၊ပြ္ဲ  း၊ တနသၤမရီ၊ ရန္ကုန္၊ ရ္ုိင္ာွႏင့္မ န္တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ျမန္မမျပည္ အထက္ပုိင္းသည္ ယေန႔ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ အလယ္ပုိင္းေဒသကို ရည္ညႊန္းၿပီး မာၱႏေလး၊စစ္ကိုင္းာွႏင့္မေက းတို႔ ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသမခမးတ င္ ္ခင္း၊ 
က္ခင္၊ ကရင္၊ ကယမး၊ ရွမ္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 
18 ၁၈၉၈ျမဴနီစီပယ္ ဥပေဒတ င္ အ္န္း (၁ဝ) ္န္းာွႏင့္ ေ္ါင္းစဥ္ငယ္ (၂၄၉) ္ု ပါရိွသည္။အ္န္းမခမးမွမ ၁။ နိဒါန္း ၂။ ျမဴနီစီပယ္ဖ ြဲ႔စည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ၃။ 
ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမးအဖ ြဲ႔ ၄။ အ  ္န္ေကမက္္ံျ္င္း ၅။ ရန္ပုံေင ာွႏင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈမခမး ၆။အညစ္အေၾကးစ န္႔ပစ္ေရးာွႏင့္ အျ္မးကိစၥရပ္ဆိုင္ရမ လုပ္ပုိင္  ္င့္မခမး ၇။ 
ျပည္သ ႔ကခန္းမမေရး၊ လံုျ္ံ်ဳေရးာွႏင့္အဆင္ေျပေ္ခမေမ ႔ေစေရးကို ောွႏမက္ယွက္ဟန္႔တမးျ္င္း ၈။ စီမံထိန္း္ခ်ဳပ္ျ္င္း ၉။ ျဖည့္စ က္ျ္င္း ၁ဝ။ ၿမိ်ဳ႕ငယ္မခမး။  
19 ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီမခမးထပ္မံဖ ြဲ႔စည္းရမတ င္ ၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးထက္ ၿမိ်ဳ႕ငယ္မခမးအတ က္ ၿမိ်ဳ႕ေကမ္မတီမခမး ဖ ြဲ႔စည္းေပး ြ္ဲ့သည္။ 
20 ၁၉၂၁ ေကခးလက္ကိုယ္ပုိင္ အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ ဥပေဒအရ ္ရုိင္ေကမင္စီမခမး ဖ ြဲ႔စည္းလမၿပီး ၎မွတဆင့္ ေကခးလက္ေဒသမခမးအတ က္ ္ရုိင္ေကမ္မရွင္ 
ရပ္ေကခးရန္ပုံေင အဖ ြဲ႔မခမး ေပၚေပါက္လမ ြ္ဲ့သည္။ 
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၁၉၆၂ ္ုာႏွစ္တ င ္တပ္မေတမ္က အမဏမယ ၿပီးေနမက ္၁၉၅၃ ဒီမိုကေရစီေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအက္ဥပေဒကို ဖခက္သိမ္းလိုက္သည္။ 
သို႔ရမတ င္ ၁၈၉၈ ္ုာႏွစ္ ျမဴနီစပီယ္အက္ဥပေဒာွႏင့္ ၁၉၂၁ ္ုာွႏစ္ ေကခးလက္ေဒသာၱႏရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တို႔ကုိမ  
ဖခက္သိမ္းျ္င္းမျပ်ဳပြဲ ၿမိ်ဳ႕ျပာွႏင့္ ေကခးလက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအတ က္ အဓိကလမ္းၫႊန္ဥပေဒမခမးအျဖစ ္ ဆက္လက္ထမးရွိသည္။21 
ျမဴနစီီပယ္ေကမ္မတီမခမးမွမ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသစီမံ္န္႔္ြဲ ေရးဌမနမခမး အျဖစ္ဆက္ရွိေနၿပီး ္႐ိုင္ေကမင္စီမခမးမွမလည္း ေကခးလက္အုပ္္ခ်ဳပ္ 
ေရးအတ က ္ ဆက္လက္တည္ရွိေန္ြဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ္ုာႏွစ္တ င္ ေတမ္လွန္ေရးေကမင္စီအစိုးရက ဝန္ႀကီးဌမနဖ ြဲ႕စည္းပံုမခမးကုိ 
ျပင္ဆငေ္ရးဆ ြဲေသမအ္ါ ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီမခမးာွႏင့္ ္႐ို္င္ေကမင္စီမခမးသည္ ျပည္ထြဲေရးာွႏင့္ သမသနမေရးဝန္ႀကီးဌမန၊ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန ေအမက္သုိ႔ကခေရမက္သ မး္ြဲ့သည္။22 ၁၉၇၄ ္ုာွႏစ္တ င္ ျမဴနီစပီယ္ေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ ္႐ိုင္ေကမင္စီ 
မခမးကြဲ့သုိ႔ေသမ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးကုိ အသစ္ဖ ြဲ႕စည္းေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမ္မတီမခမး လက္ေအမက္သို႔ 
ေပါင္းစည္းၿပီး ၿမိ်ဳ႕ျပအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးာွႏင့္ ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏစ္္ုစလံုးကို တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေစသည္။23 ျမန္မမ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ ္
ပါတ ီ အုပ္္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၇၄ မ ွ ၁၉၈၈ ကမလအတ င္း ၁၉၈၄ တ င္ ျမဴနီစီပယဥ္ပေဒတစ္္ ုကို ျပဌမန္း္ြဲေ့သမ္လည္း ယ္င္ဥပေဒ 
မခမးအမး အနည္းငယ္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲမႈမခမးသမ ပါဝင္သည္။24 

၁၉၈၈ ္ုာွႏစ္တ င ္ တပ္မေတမ္မွ ာိုႏင္ငံေတမ္အမဏမရယ ကမ ာႏိုင္ငံေတမ္ၿငိမဝ္ပ္ပိျပမးမႈတညေ္ဆမက္ေရးအဖ ြဲ႕ (နဝတ) 
အစိုးရဖ ြဲ႕စည္းၿပီး25ေနမက္၊ ေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရမ ေျပမင္းအလြဲတ္ခ်ိဳ႕ကို ၁၉၉၃ ္ုာွႏစ္ စည္ပင္သမယမေရး အဖြဲ ႔မခမး ဥပေဒျဖင့္ 
ျပဌမန္း္ြဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ္ုာႏွစ ္ဥပေဒတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔မခမးသည္ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမနာွႏင့္ ဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္ရွိ 
သက္ဆိုင္ရမအရမရွိထံသုိ႔ အစီရင္္ ံရမည္ဟု အတိအလင္းျပဌမန္းလိကု္သည္။ သို႔ရမတ င ္၁၉၉၄ ဇန္နဝါရီလ၌ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖြဲ ႔မခမးကိ ု ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမန က ပ္ကြဲမႈေအမက္မွေန၍ အသစ္ဖ ြဲ႕စည္းလိုက္ေသမ နယ္စပ္ေရးရမ ဝန္ႀကီးဌမနေအမက္သို႔ 
ေရႊ႕ေျပမင္းလိုက္သည္။26 ဤနည္းအမးျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္ေကမ္မတီာွႏင့္ ္႐ုိင္ေကမင္စမီခမးအျဖစ ္အစျပ်ဳ္ြဲ့ေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးသည္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအျဖစ္ေျပမင္းလြဲကမ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္ရွိ ဦးစီးဌမနအသစ္ျဖစေ္သမ 
စည္ပင္သမယမေရးဦးစီးဌမန လက္ေအမက္သုိ႔ လႊြဲေျပမင္းေရမက္ရွသိ မး္ြဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ငန္းသေဘမသဘမဝ ေျပမင္းလြဲသ မး 
ျ္င္းေၾကမင့္ ၁၉၉၃ ဥပေဒကို ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ေရးဆ ြဲရန္လိုအပ္လမၿပီး ၁၉၉၇ ္ုာွႏစ္တ င္ ျပင္ဆင္ျပဌမနး္ာႏုိင္္ြဲ့သည္။27 ၁၉၉၇ ္ုာွႏစ္ 
ျပင္ဆငျ္ပဌမန္း္ခက္အရ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသမ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန၏ လုပ္ငန္းရပ္မခမး အမးလုံးကို 
နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္သုိ႔ တရမးဝင္ေရႊ႕ေျပမင္း္ြဲသ့ည္။ ၁၉၉၇ ္ုာႏွစ္မ ွ ၂ဝ၁၁ ္ုာွႏစ္၊ ဧၿပီလ အစိုးရသစ ္
ေျပမင္းလြဲသည့္အ္ခိန္အထိ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနသည္ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမနမွတစဆ္င့္ ၿမိ်ဳ႕ျပစမီံ္န္႔္ြဲ ေရးာွႏင့္ 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏစ္္ုစလံုးကို တမဝန ္ယ ေဆမင္ရ က္သည္။28 

၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ဖ ြဲ႕စည္းအုပ္္ခ်ဳပ္ပုံအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးာႏွင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမခမး၊ အထ းသျဖင့္ ျမဴနီစပီယ ္
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔အတ က္ ႀကီးမမးေသမအေျပမင္းအလြဲမခမးကုိ ေဆမင္ၾကဥ္းလမသည္။ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒအရ စည္ပင္ 
သမယမေရးဦးစီဌမနကိ ု နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္မွထတု္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ ႐ံုး္ ြဲမခမး ကိ ု
၂ဝ၁၁ ဧၿပ ီ တ င္ အသစ္စတင္ဖ ြဲ႕စည္းေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္စီမံမႈေအမက္သုိ႔ အျပည့္အဝ လႊ ြဲ 
ေျပမင္းေပးလိုက္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ဥံပေဒ ဇယမး - ၂ ပါ ျပဌမန္း္ခက္မခမးအရ ယင္း႐ုံးမခမးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိ္ုင္း 

                                                           
21 ထို႔အျပင္ ကိုလိုနီေ္တ္ဥပေဒမခမးကိုပါ ဆက္လက္အသံုးျပ်ဳၾကသည္။ 1892 Government Management of Private Estates Act, 1899 Government Buildings 
Act, 1946 Buildings (Regulations of Construction and Repair) Act, 1898 Ferries Act, 1947 Cattle Slaughter Prohibition Act, 1879 Hackney Carriage 
Act, 1914 Local Authorities Loans Act, and the 1946 Local Authorities (Suspension) Act. 
22 ၁၉၇၂တ င္ ဒီမုိကေရစီေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာွႏင့္ ေဒသာၱႏရအဖ ြဲ႔အစည္းမခမးဝန္ၾကီးဌမန သည္ ျပည္ထြဲေရးာွႏင့္ သမသနမေရးဝန္ၾကီးဌမနအျဖစ္ 
ေျပမင္းလြဲလမ ြ္ဲ့သည္။ထို႔နည္းတ စ မ ဒီမုိကေရစီေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာွႏင့္ ေဒသာၱႏရအဖ ြဲ႔အစည္းမခမးဝန္ၾကီးဌမနလက္ေအမက္ရိွ ျမဴနီစီပယ္ ေကမ္မတီာွႏင့္ 
္ရုိင္ေကမင္စီမခမးကို ႀကီးၾကပ္ရေသမ ဒီမုိကေရစီေဒသာၱႏရအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ္ုိင္မမေရး ဦးစီးဌမနသည္ ျပည္ထြဲေရးာွႏင့္ သမသနမေရး ဝန္ၾကီးဌမန၊ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနလက္ေအမက္သို႔ ေရႊ႕ေျပမင္းသ မး ြ္ဲ့သည္။ 
23 ္ရုိင္အဆင့္မရိွေတမ့ေသမအ္ါ ္႐ုိင္ေကမင္စီာွႏင့္ ္႐ုိင္ေကမ္မရွင္ ရပ္ေကခးရန္ပုံေင အဖ ြဲ႔လည္း ပခက္ျပယ္သ မးသည္။ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳး 
တိုးတက္ေရးဌမနဝက္ဘ္ဆိုက္ http://www.drdmyanmar.org/index.php?page=YWJvdXQ တ င္ၾကည့္ပါ။ 
24 ၁၉၈၄ ဥပေဒကို မ႐ုတ္သိမ္းေသး၍ ၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးအတ က္ ျမိ်ဳ႕ေတမ္ဝင္္န္႔အပ္ျ္င္းာွႏင့္ ေကမ္မတီဖ ြဲ႕စည္းျ္င္းမခမးအတ က္ ဆက္လက္ အသံုးျပ်ဳၾကသည္။ 
25 ေနမင္တ င္ ာိုႏင္ငံေတမ္ေအး္ခမ္းသမယမေရးာႏွင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးေကမင္စီဟု အမည္ေပး ြ္ဲ့သည္။ 
26 ဤဝန္ၾကီးဌမန၏ အမည္အျပည့္အစုံမွမ နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသမး လ မခိ်ဳးမခမးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး နွင့္ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးဌမန ျဖစ္သည္။ 
27 နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္သို႔ ေရႊ႕ေျပမင္းျ္င္းကို နဝတ ေၾကညမ္ခက္အမွတ္ ၁၅/၉၄ (၃ဝ ဇန္နဝါရီ၊ ၁၉၉၄) ျဖင့္ အတည္ျပ်ဳ ျပဌမန္းသည္။ 
ထိုေၾကညမ္ခက္အရ ဝန္ႀကီးဌမန၏အမည္ကိုလည္း နယ္စပ္ေဒသာွႏင့္ တိုင္းရင္းသမးလ မခ်ိဳးမခမးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္္ေရးာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရး ဝန္ႀကီးဌမနဟု 
ေျပမင္းလြဲ ြ္ဲ့သည္။ Aung Myat Kyaw. 2013. Study on Myanma Democratic Local Organizations and Laws, p. 55. 
28 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ဒုတိယညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 

http://www.drdmyanmar.org/index.php?page=YWJvdXQ
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ေဒသႀကီးအစိုးရမခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္၌ လံုးလံုးလခမးလခမးရွိေနေသမ တစ္္ုတည္းေသမ စီမံ္န္႔္ြဲ ေရး အဖ ြဲ႕အစည္း မခမးျဖစ္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမနကိုမ  နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမန၏ ဦးစီးဌမနတစ္္ုအျဖစ္မ ွဖခက္သိမ္းပစ္္ြဲ့သည္။29 

ျပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမနတစ္္ု၏ လက္ေအမက္္ံမဟုတ္ေတမ့ေသမေနမက္တ င ္ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမန႐ံုးမခမးကုိ  ျပည္နယ ္
ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးလက္ေအမက္၌ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဟုေျပမင္းလြဲေ္ၚဆိုၿပီး၊ ၿမိ်ဳ႕ျပအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရး တစ္မခ်ိဳးထြဲကိုသမ 
တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေစသည္။ သက္ဆုိင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္မခမးက မိမိတို႔ေဒသအတ က္ စည္ပင္သမယမေရး 
ဥပေဒမခမးကုိ အသီးသီးေရးဆ ြဲျပဌမန္း္ြဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးလက္ေအမက္သုိ႔ေရမက္ရွိသ မးေသမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕ ဝန္ႀကီးကိုးဦးအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ေသမ စည္ပင္သမယမေရး 
ဝန္ႀကီးက တမဝန္ယ ႀကီးၾကပ္သည္။ အျ္မးျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဝန္ႀကီးမခမးကြဲ့သုိ႔ပင္ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီး 
ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္္န္႔အပ္တမဝန္ေပးသည္။ ေဖမ္ျပပါ ာႏုိင္ငံေရးေ္ါင္းေဆမင္မႈ အဆင့္ေအမက္၌ 
သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးရွိ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးအမးလုံးမွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးကုိ ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
အဆင့္ရွိေသမ ာႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္းက စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။  

စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအဆင့္ဆင့္ေျပမငး္လြဲပံု 

ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ရသည့္ နယ္စပေ္ရးရမဝန္ႀကီးဌမန၏ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးကုိမ  စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးနည္းတ  ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒႀကီးအစိုးရမခမးဆီသို႔ ေရႊ႕ေျပမင္းတမဝန္ေပးျ္င္းမရွပိြဲ အသစ္ျပင္ဆင္ဖ ြဲ႕စည္းသည့္ 
ေမ းျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးဝန္ႀကီးဌမနဆီသုိ႔ ၂ဝ၁၃ ္ုာွႏစ္ ဇ န္လတ င္ ေျပမင္းေရႊ႕လုပ္ပို္င္္ င့္ေပးသည္။30 
ထိဝုန္ႀကီးဌမန သစ္လက္ေအမက္တ င္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးကိ ု ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနက အဓိက 
တမဝန္ယ ၿပီး ယင္း၏ ဝန္ထမ္းအမခမးစုမွမ ဖခက္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစေ္သမ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမနမ ွ ဝန္ထမ္းေဟမင္းမခမး 
ျဖစ္သည္။31 ဤနည္းအမးျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသဆုိငရ္မတမဝန္မခမး (စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး) ာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဆုိင္ရမ 
တမဝန္မခမး (ေကခးလက္ေဒသ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန) ဟ ၍ တရမးဝင္ျပန္လည္္ ြဲထုတ္လုိက္္သည္။32  

နိဂံုး္ခ်ဳပ္အမးျဖင့္ ယေန႔စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ၿဗိတိသွခကိုလိုနီအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေ္တ္အထိ ေရမက္ရွိေသမ ရွည္လခမးသည့္ 
သမုိင္းေၾကမင္းရွၿိပီး ယ္င္အစိုးရာႏွစ္ဆက္ကမလအတ င္း၌လည္း ေျပမင္းလြဲမႈမခမးကုိ အႀကိမ္ႀကိမၾ္ကံ်ဳေတ ႕္ြဲ့ရသည္။ ထိုသုိ႔ 

                                                           
29 စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမနမွ ဝန္ထမ္းမခမးကို ျပည္နယ္ာွႏင့္ ေဒသဆိုင္ရမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔မခမးသို႔ ေျပမင္းေရႊ႕ရန္ တရမးဝင္ အမိန္႔စမကို ၂ဝ၁၂ မတ္လ ၃၁ ရက္တ င္ 
ထုတ္ျပန္သည္။ 
30 ၂ဝ၁၃ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တ င္ ထုတ္ျပန္ေသမ သမၼတ႐ုံးအမိန္႔စမ အမွတ္(၆/၂ဝ၁၃)။ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန ဝက္ဆိုက္အရ ဇ န္လ 
၂ဝ၁၂တ င္ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမနကို ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနဟုအမည္ေျပမင္း ြ္ဲ့ၿပီး ကခစ္လစ္ေအမင္ ဖ ြဲ႔စည္း ြ္ဲ့သည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပာွႏင့္ 
ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးကို အမရုံထမးလုပ္ေဆမင္ရမမွ ေကခးလက္ဖ ံ႕ျဖိ်ဳးေရးကိုသမ ေျပမင္းလြဲလုပ္ေဆမင္ ြ္ဲ့သည္ 
http://www.drdmyanmar.org/index.php?page=YWJvdXQ 
31 ယင္းသို႕ေျပမင္းလြဲမႈေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီဌမန၏ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး္ခ်ဳပ္သည္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန၏ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး္ခ်ဳပ္ 
ျဖစ္လမသည္။ ထို႔အတ  ျပည္နယ္ေဒသတစ္္ု္ခင္းစီ၏ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးမခမးသည္ ျပည္နယ္ေဒသအသီးသီးမွ အစုိးရအဖ ြဲ႔မခမး၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအမက္တ င္ ၎ 
ျပည္နယ္ေဒသတစ္္ု္ခင္းစီ၏ စီနီယမအႀကီးအကြဲမခမးျဖစ္လမၾကသည္။ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန အသစ္မခမးအတ က္ ႐ုံးအေဆမက္အဦး မရိွသျဖင့္ 
႐ုံးအေဆမက္အဦးမခမးၿပီးစီးသည္အထိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မခမးာွႏင့္ပ းေပါင္းေနရသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မခမးအေနာွႏင့္လည္း ၂ဝ၁၁မွ ၂ဝ၁၃္ုာွႏစ္အတ င္း 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနအသစ္မခမးသို႔ ဝန္ထမ္းမခမး ေျပမင္းေရႊ႕သ မးသည့္အတ က္ ေနရမလ တ္မခမးစ မ ျဖစ္ေပၚျပီး လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ရမတ င္ 
္က္ ြ္ဲမႈမခမးရိွေၾကမင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမ ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမွ သိရသည္။ 
32 ရပ္က က္အမးလံုးသည္ အလိုအေလခမက္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ပုိင္  ္င့္ေအမက္သို႔ေရမက္ ြ္ဲ့သည္။ သို႕ေသမ္ ေကခးရ မလမ္းပုိင္းမခမး ကိုမ  
စည္ပင္သမယမေရး ဧရိယမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထမးဆြဲ ျဖစ္သည္။၂ဝ၁၄အထိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မခမးသည္ ေကခးလက္ေဒသလမ္းပုိင္း မခမးတ င္ 
လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ကို ေဆမင္ရ က္လခက္ရိွၿပီး ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနမွ ဆင္ေျ္ဖုန္းာွႏင့္ နီးစပ္ေဒသမခမးတ င္ အမခမးျပည္သ ာွႏင့္ ဆိုင္ေသမ 
လုပ္ငန္းမခမးကို ေဆမင္ရ က္လခက္ရိွသည္။၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑မာွႏစ္အတ င္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသလုပ္ငန္းမခမး ကိုသမ လုပ္ကိုင္ ြ္ဲ့သကြဲ့သို႔ 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနအဖ ြဲ႕သည္ ေကခးရ မလမ္းပုိင္းတစ္ေလွခမက္ရိွ ေကခးလက္ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးကိုသမ အဓိက လုပ္ကိုင္ ြ္ဲ့ေၾကမင္း 
ဧရမဝတီတိုင္းမွ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမွ သိရသည္။  

လကရ္ွကိမလ ၁၉၇၄- ၂ဝ၁၁ ၁၉၄၈- ၇၄ 

စညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ ီ

္႐ိငုေ္ကမငစ္ ီ

စညပ္ငသ္မယမေရးဌမန၊ 
ျပညထ္ြဲေရးဝနႀ္ကးီဌမန၊ ေနမကပ္ိငုး္တ င ္

နယစ္ပေ္ရးရမဝနႀ္ကးီဌမန 

စညပ္ငအ္ဖ ြဲ႕မခမး 

ေကခးလကဖ္ ႕ံၿဖ်ိဳးေရးဦးစးီ 
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ရွည္လခမးလွသည့္ သမိုင္းစဥ္အေျပမင္းအလြဲမခမးကုိ ျဖတ္သန္း္ြဲ့ရသည့္တုိင္ေအမင ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအ္န္းက႑မခမးာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းရပမ္ခမးမွမ၊ ပို၍ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရေသမ္ ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈအ္န္းက႑တ င္ ၁၉၈၉ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒတ င ္
ျပဌမန္းထမးေသမ အ္ခက္မခမးာႏွင့္ သိသိသမသမက ြဲလ ြဲသ မး္ြဲ့ျ္င္းမရွဟို ဆိုာႏုိင္ပါသည္။ 

ရနက္နု၊္ မာၲႏေလးာွႏင့္ ေနျပညေ္တမ္ၿမ်ိဳ႕မခမးရွ ိျမဴနစီပီယအ္ပု္္ ခ်ဳပေ္ရးဖ ြဲ႕စညး္ပံုမခမး 

ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕မခမးရွ ိ စည္ပင္သမယမေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ပံုမွမကခန္တစ္ာႏုိင္ငံလံုးရွိ စနစမ္ခမးာႏွင့္က ြဲျပမးျ္မးနမး 
သည္။ ထိုၿမိ်ဳ႕ေတမ္ႀကီးာႏွစ္္ုကိ ု ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
တို႔က စီမံ္န္႔္ ြဲၿပီး ျမဴနစီီပယ္လုပင္န္းမခမးာွႏင့္ ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမငမ္ႈအေျ္္ံအေဆမက္အအံုေဆမက္လုပ္ျ္င္းလုပ္ငန္းမခမး (စ န္႔ပစ ္
အမိႈက္မခမး စီမံ္န္႔္ ြဲေရး၊ ေရေပးေဝေရး၊ လမ္းာႏွင့္တံတမးမခမး၊ ပန္းျ္ံာွႏင့္ အမးကစမးက င္းမခမး၊ လမ္းမီးထ န္းျ္င္း၊ နမေရးဝန္ေဆမငမ္ႈ 
လုပ္ငန္း၊ မီးသတ္လုပ္ငန္းစသည္)၊ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္း၊ ၿမိ်ဳ႕ျပေျမယမစီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္း၊ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္း (စီးပ မးေရးလုပင္န္း 
မခမးအတ က္ လိုင္စင္ာွႏင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမခမးအပါအဝင္)၊ လ ထုကခန္းမမေရးာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးကိစၥရပမ္ခမးကုိ တမဝန္ယ ေဆမင ္
ရ က္ၾကသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီတုိ႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ 
မာၲႏေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးမွ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတမဝန္မခမးကုိ လႊြဲေျပမင္းအပ္ာႏွင္းထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ယင္းအဖ ြဲ႕အစည္း 
ာႏွစ္္ုသည္ အျပည့္အဝကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္စီမံ္ င့္ရေသမ အဖ ြဲ႕မခမးမဟုတ္ေ္ခ။ ျမန္မမာိုႏင္ငၿံမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးရွိသးီျ္မးျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးေပၚထ န္း္ြဲ့သည္မွမ ကိုလုိနီေ္တ္ကတည္းကျဖစ္ၿပီး ရန္ကုနၿ္မိ်ဳ႕၏ ပထမဦးဆံုး ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕ကိ ု၁၈၇၄ ္ုာႏွစ္ 
ကစတင္ဖ ြဲ႕စည္း္ြဲ့သည္။ ာႏိုင္ငံေတမ္ၿငိမဝ္ပ္ပိျပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖ ြဲ႕ အုပ္္ခ်ဳပ္စဥ္ကမလ ၁၉၉ဝ အေစမပိုု္င္းာႏွစ္မခမးက ရန္ကုန ္
ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပငသ္မယမေရးေကမ္မတီတုိ႔၏ ဖ ြဲ႕စည္းပံုမခမးကုိ ေျပမင္းလြဲမႈ 
အမခမးအျပမးလုပ္္ြဲ့သည္။ ထိုအေျပမင္းအလြဲမခမးတ င္ နဝတအစိုးရက ္န္႔အပ္တမဝန္ေပးေသမ ေကမ္မတီမခမးက သက္ဆိုင္ရမ 
အဖ ြဲ႕အစည္းကိုဦးေဆမင္ေစရန ္ဥပေဒျပဌမန္းျ္င္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဆုိင္ရမ ဥပေဒမခမးကုိ ၂ဝ၁၃- ၁၄ 
္ုာွႏစ္မခမးတ င္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲၿပီးေနမက္ ယင္းအဖ ြဲ႕အစည္းာႏွစ္္ုကို ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္္ံကိုယ္စမးလွယ္ တစ္စိတ္တပိုင္းပါဝင္ 
ေသမ ေကမ္မတီမခမးကအုပ္္ခ်ဳပ္လခက္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမ 
ယမေရးေကမ္မတီဥကၠဌမခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕၏ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးမခမးလည္းျဖစ္ၾကသည္။ 
ထိုအဖ ြဲ႕ အစည္းာႏွစ္္ုသည္ သက္ဆိုင္ရမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမး (ရန္ကုန္- ၃၉၊ မာၲႏေလး- ၇) အမးလုံးကို တစုတစည္းတည္း စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ 
ရေသမ သီးျ္မးဝိေသသရွိသည့္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးလည္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ အရ ယ္အစမးႀကီးမမးေသမ အစိုးရဌမနမခမးလည္း 
ျဖစၿ္ပီး ဥပမမ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတီတ င္ ဝနထ္မ္းေပါင္းတစ္ေသမင္းေကခမ္ရွိသည္။ 

ျပည္ေထမငစ္ုနယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထမးေသမ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရမၿမိ်ဳ႕ေတမ္ ေနျပည္ေတမ္ကိုမ  ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလး 
ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးာႏွင့္လည္းေကမင္း၊ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးာွႏင့္လည္းေကမင္း မတ ညီသည့္ 
သီးျ္မးအုပ္္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ ေနျပည္ေတမ္ကို အဖ ြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦးပါေနျပည္ေတမ္ေကမင္စီကအုပ္္ ခ်ဳပ္ၿပီး အဖ ြဲ႕ဝင ္ ၉ ဦးကိ ု
သမၼတမွ ္န္႔ထမးကမ ကခန္တစ္ဦးကို တပ္မေတမ္မွ္န္႔အပ္သည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနက ျပည္ေထမင္စနုယ္ေျမ 
အတ င္းရွိ ၿမိ်ဳ႕နယ္ရစွ္ၿမိ်ဳ႕နယ္ကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ရမတ င ္အဓိကအ္န္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ 
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သံုး။ ။ ဥပေဒအရလပုပ္ိငု္္  င့္မခမးာွႏင့္ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအပု္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစအ္တ ငး္ 
ဖ ြဲ႕စညး္တညရ္ွမိႈအေနအထမး 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏အ္န္းက႑ကုိ နမးလည္သေဘမေပါက္ေစရန ္
အတ က္  ယ္ုအ္န္းတ င ္ယင္းအဖ ြဲ႕မခမး၏ လက္ရွိဥပေဒေၾကမင္းအရ လုပ္ပို္င္္ င့္အမဏမမခမးအေၾကမင္းကုိ အေသးစိတ္ေလ့လမ 
သံုးသပ္သ မးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအမး ဥပေဒေၾကမင္းအရ ေပးအပ္ထမးေသမ လုပ္ပိုင္္ င့္ 
အမဏမမခမးကုိ လက္ရွိအေျ္အေနာွႏင့္ ထင္ဟပ္သံုးသပ္ာႏုိင္ရန္အတ က္ ယင္းအဖ ြဲ႕မခမးအေနျဖင့္ ေဒသာႏၲရစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ 
အထ းသျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစမ္ ေဘမငမ္ခမးအတ င္း မည္သုိ႔မည္ပံုပါဝင္ေဆမငရ္ က္ေနၾကသည္ကုိ ဒုတိယပိုင္းတ င ္
ေဆ းောႏ းသ မးပါမည္။ 

၃.၁။ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဥပေဒေၾကမငး္အရလပုပ္ိငု္္  င့္မခမး 

ေ္တ္ၿပိ်ဳင္သမိငု္းေနမက္္ျံဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက လက္ရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဥပေဒေၾကမင္းအရ လုပ္ပိုင္္  င့္မခမးသည္ 
နဝတ/နယက အစိုးရမခမးလက္ထက္တ င္ ျမစ္ဖခမး္ံသည္ကုိ ေတ ႕ရမည္။ အထ းသျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဥပေဒ 
ေၾကမင္း ေနမက္္ ံသည္ ာုိႏင္ငံေတမ္ၿငိမဝ္ပ္ပိျပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖ ြဲ႕ ဥပေဒအမွတ ္ ၅/၉၃၊ ၁၉၉၃ ္ုာွႏစ္ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖြဲ ႔မခမး ဥပေဒေပၚတ င ္ အေျ္္သံည္။ (ယင္းဥပေဒကိ ု ယ္င္အ္န္းတ င္လည္း ေဖမ္ျပ္ြဲ့သည္။ ေနမက္ဆက္တ ြဲ ၄ ကိုၾကည့္။) 
၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒ အပိုုဒ္္ ြဲ ၁၈၈ တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးသည္ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ဥံပေဒ 
ေနမက္ဆက္တ ြဲဇယမး - ၂၊ ဥပေဒျပ်ဳစမရင္းပါ အေၾကမင္းအရမမခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၅) သက္ဆိုင္ရမ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိတ္အပိုင္းတစ္္ုအတ က္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ တစ္္ုလံုးအတ က္ေသမ္လည္းေကမင္း အကခ်ံဳးဝင္ေသမ 
ဥပေဒမခမး ကိုေရးဆ ြဲျပဌမန္းာိုႏင္သည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။ ‘စည္ပငသ္မယမေရးဆိုင္ရမကိစၥရပ္မခမး’ ဟ ေသမ ေ္ါင္းစဥ္သည္ ဇယမး 
- ၂ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈက႑ေအမက္တ င္ပါဝင္သည္။33 ၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ဥံပေဒ၏ မ ရင္းျပဌမန္း္ခက္မခမးတ င္မ  စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိလည္းေကမင္း၊ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေၾကမင္းကိုလည္းေကမင္း အတိအကခၫႊန္းဆို ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေပ။ 

ဥပေဒပါလုပ္ပိငု္္ င့္မခမးေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္မခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ လမ္းၫႊန္ 
အျဖစ ္ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးကုိ ကိုယ္တိုင္ေရးဆ ြဲြဲျပဌမန္းာုိႏင္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ္ုာႏွစ္ောွႏမင္းပိုင္းမွစၿပီး ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုစလံုးမွ အစိုးရမခမးသည္ ‘စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမး’ ကို ေရးဆ ြဲျပဌမန္း္ြဲ့ၾကၿပီး ယင္းဥပေဒမခမးကုိ 
ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရမဥပေဒမခမးအျဖစ္ မွတ္ယ ာႏိုင္သည္။ ထိုဥပေဒမခမးအမးလုံးသည္ နဝတ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃ ကိ ုအဓိက 
အမးျဖင့္ အေျ္္ံၾကသည္။34 ထိုသုိ႔ဘံုတ ညီေသမ အရင္းအျမစ္ရွိေနသျဖင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုတို႔မ ွစည္ပင္သမယမ 
ေရးဥပေဒ ၁၄ ္ုသည္ အေျ္္ဖံ ြဲ႕စည္းပံုာႏွင့္ ျပဌမန္း္ခက္မခမးတ င္ မခမးေသမအမးျဖင့္ တ ညီေနၾကသည္။ သိသမထင္ရွမးေသမ 
ျ္မးနမး္ခက္မွမ ယ္ုဆက္လက္ေဆ းောႏ းမည့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ဖ ြဲ႕စည္းပံုာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မခမးာႏွင့္ အပိုင္း - ၃ တ င္ 
အေသးစိတ္ေဆ းောႏ းမည့္ ဒဏ္ေၾကးမခမးာႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မခမးပင္ျဖစ္သည္။ ျမဴနီစီပယ္ဥပေဒမခမး၏ ေ္တ္အလိက္ု က မျ္မး္ခက္ကုိ 
သိလုိပါက ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၆ တ င္ၾကည့္ပါ။  

ေအမက္ေဖမ္ျပပါ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ ကိုး္ုသည္ နဝတ ဥပေဒအမွတ ္၅/၉၃ ာႏွင့္ ဥပေဒဖ ြဲ႕စည္းပံု 
ပိုင္းတ င ္အဓိကတ ညီေနသျဖင့္ ၎တုိ႔အ္ခင္း္ခင္းလည္း တ ညီေနၾကသည္။ 

ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီ ဥပေဒအမည ္ ျပဌမနး္ရကစ္ ြဲ ပဒုမ္ အေရအတ က ္
မ န္ျပညန္ယ္ ၂ဝ၁၂ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၆ ၇ ေအမက္တုိဘမ ၂ဝ၁၂ ၉ဝ 

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၂ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၉ ၉ ေအမက္တုိဘမ ၂ဝ၁၂ ၈၉ 
ကရင္ျပည္နယ ္ ၂ဝ၁၂ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၆ ၁၇ ဒီဇင္ဘမ ၂ဝ၁၂ ၉၇ 
မေက းတိုင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၅ ၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၃ ၉၅ 

                                                           
33 အပုိဒ္၂ ရိွ ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မခမးမွမ ျမန္မမဘမသမျဖင့္ျပန္ဆိုထမးေသမ ဖ ြဲ႔စည္းပုံ အေျ္္ံဥပေဒတ င္ စည္ပင္သမယမေရး ကိစၥရပ္မခမးဟု 
တိုက္ရုိက္ျပန္ဆိုာုိႏင္သည္။ 
34 ယင္းကိစၥအတ က္ အေျ္္ံ အေၾကမင္းအ္ခက္သည္ အသစ္ဖန္တီးလိုက္ေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္ ေဒသအစုိးရမခမးေအမက္ ဥပေဒသစ္မခမးာွႏင့္ ေလခမ္ညီစ မ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မခမး လခင္လခင့္ျမန္ျမန္ ေရ ႕ေျပမင္းနုိင္ေရးအတ က္ အေရးေပၚအက အညီပင္ ျဖစ္သည္။ 
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ကယမးျပည္နယ္ ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃ ၂၉ မတ ္၂ဝ၁၃ ၉ဝ 
္ခင္းျပည္နယ ္ ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃ ၃ဝ မတ ္၂ဝ၁၃ ၉၃ 
က္ခင္ျပည္နယ ္ ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၅ ၂ဝ ေမ ၂ဝ၁၃ ၁ဝဝ 
ရ္ိုင္ျပည္နယ ္ ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၁ ၂၆ ဧၿပ ီ၂ဝ၁၃ ၉၇ 
ပြဲ္ းတုိင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃ ၂၅ မတ ္၂ဝ၁၃ ၉၂ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးငါး္ုတ င္သမ နဝတဥပေဒအမွတ ္ ၅/၉၃ ာႏွင့္အနည္းငယ္က ြဲျပမးေသမ ဥပေဒမခမးရွိၾကၿပီး ထိုဥပေဒမခမး 
အ္ခင္း္ခင္းလည္း အနည္းငယ္စီက ြဲျပမးၾကသည္။ အထက္တ င္ေဖမ္ျပသကြဲ့သုိ႔ပင္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ ဖ ြဲ႕စည္းပံု 
တ င္ အမခမးစုာႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးာွႏင့္ျပစဒ္ဏ္အ္န္းမခမးတ င္ အနည္းငယ္စီ က ြဲျပမးမႈမခမးရွိၾကသည္။ 

ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီ ဥပေဒအမည ္ ျပဌမနး္ရကစ္ ြဲ ပဒုမ္ အေရအတ က ္
ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၂ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃ ၂၄ ဧၿပ ီ၂ဝ၁၂ ၉၃ 
တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၁၂ ၁၇ ဒီဇင္ဘမ ၂ဝ၁၂ ၉၇ 
ရွမ္းျပည္နယ ္ ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃ ၁၅ ေအမက္တုိဘမ ၂ဝ၁၃ ၉၅ 
မာၲႏေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃ ၈ ဧၿပ ီ၂ဝ၁၃ ၁၂ဝ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၃ လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၅ ၃ဝ စက္တင္ဘမ ၂ဝ၁၃ ၉ဝ 

ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ျ္င္းာွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးအလိုက္ က ြဲျပမး 
ျ္မးနမးရျ္င္းမမွ နဝတ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃ တ င္ အေျ္္သံည္။ ထိုဥပေဒတ င ္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနသည္ 
‘စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး’ ကိုဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ၿပီး တမဝနဝ္တၱရမးမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ရနအ္တ က္ ‘သင့္ေလခမ္ေသမ 
ာႏုိင္ငံသမးမခမး’ ကိုတမဝန္ေပးအပ္ာိုႏင္သည္။ ဥကၠ႒မခမးကုိမ  တိုက္႐ိုက္္န္႔အပ္တမဝန္ေပးရမည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။35 သို႔ရမတ င္ 
နဝတ ဥပေဒအမွတ ္ ၅/၉၃ က ေကမ္မတီဖ ြဲ႕စည္းပံုအေသးစိတ္ကုိလည္းေကမင္း၊ ေကမ္မတီဝင္မခမးကုိ မည္သုိ႔္န္႔အပ္ရမည္ 
ဆိသုည္ကိုလည္းေကမင္း ရွင္းလင္းစ မေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွေိ္ခ။  ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ လက္ရွိစည္ပင္သမယမေရး ဥပေဒမခမးသည္ 
နဝတေ္တ ္ဥပေဒအမွတ ္၅/၉၃ ာွႏင့္ယွဥ္ပါက စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက အဖ ြဲ႕မခမး ဖ  ြဲ႕စည္းပံုာႏွင့္ အဖ ြဲ႕ဝင္မခမး ေရ း္ခယ္္န္႔ 
အပ္ပုံတိုု႔ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္မခမးကို ေဖမ္ျပထမးသည္ကို ေတ ႕ရမည္။36 ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုစလံုးတ င္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အဖ ြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးစီရွိၾကၿပီး ၎တုိ႔ထြဲမွ ၄ ဦးသည္ ရပ္ရ မလ ထု ကိုယ္စမးျပ်ဳသ မခမး 
ျဖစၾ္ကသည္။ 

ေယဘုယခအမးျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ္ုာႏွစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ဥံပေဒက သယ္ေဆမင္လမေသမ ပိုမိုအေရးပါသည့္အေျပမင္းအလြဲမွမ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနတစ္္ု၏လက္ေအမက္မေွန၍ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးလက္ေအမက္သုိ႔ 
လံုးဝလႊြဲေျပမင္းေပးလိုက္ျ္င္းပငျ္ဖစသ္ည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့့္တိုင္းေဒသႀကးီအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးကုိ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္က ဦးေဆမငၿ္ပီး သီးျ္မး 
သတ္မွတ္ေပးထမးေသမ က႑အ္ခ်ိဳ႕ကို တမဝန္ယ သည့္ ဝန္ႀကီးကိးုဦးပါေသမ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖ ြဲ႕က ၎ကုိအေထမက္အက ျပ်ဳ 
သည္။  သို႔ရမတ င ္ ထိဝုန္ႀကီးမခမးလုပ္ငန္းတမဝန္ထမ္းေဆမင္ရမ၌ အေထမက္အပံ့ေပးမည့္ ဝန္ႀကီးဌမနအဖ ြဲ႕အစည္းေတမ့မရွိပါ။ 
‘ျမနမ္မာိုႏင္ငံတုိင္းေဒသႀကီးာႏွင့္ျပည္နယ္မခမးရွိ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ’္ ကိုေလ့လမသည့္ သုေတသနကေဖမ္ျပသလုိပင ္ ၎တုိ႔သည္ 
‘ဌမနလက္ကိုင္မရွ ိဝန္ႀကီးမခမး’ပင္ျဖစ္ၾကသည္။37 သိုု႔ရမတ င္ စည္ပငသ္မယမေရးေကမ္မတီမခမးသည္ တစ္္ုတည္းေသမ ျ္ င္း္ခက ္
ျဖစ္သည္။ ျပညန္ယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးအမးလုံးတ င္ စည္ပငသ္မယမေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးစီရွိၿပီး သ ၏အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မမွ 
ျပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမန ာႏွင့္ဆက္စပ္ျ္င္းမရွေိတမ့့ေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိစီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္းပငျ္ဖစ္သည္။ ဤ႐ႈေထမင့္မွ 

                                                           
35 အပုိင္း ၄ာွႏင့္ ၅ကို ၾကည့္ပါ။ 
36 ယ္ုအ္ါ က္ခင္၊ပြ္ဲ  း၊မာၱႏေလး၊မ န္၊ရွမ္း၊တနသၤမရီ၊ဧရမဝတီာွႏင့္ ရန္ကုန္ ေဒသမခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ၏ ဖ ြဲ႔စည္းပုံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ေကမ္မတီဖ ြဲ႔စည္းပုံကို ၎တို႔၏ စည္ပင္သမယမဥပေဒတ င္ မေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ဤသို႔လုပ္ေဆမင္ထမးေၾကမင္း 
အမိန္႔ေၾကညမ္ခက္မခမးက ျပဆိုထမးသည္။ကခန္ျပည္နယ္ေလး္ုျဖစ္ေသမ ကရင္၊ ကယမး၊ ္ခင္းာွႏင့္ ရ္ုိင္တို႔တ င္ ေကမ္မတီဖ ြဲ႔စည္းမႈကို တိတိကခကခ 
မေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္ ၇ေယမက္ (အရပ္ဖက္မွ ၄ေယမက္၊ အစုိးရဝန္ထမ္းထြဲမွ ၃ေယမက္) ရိွေၾကမင္း ျပဆိုထမးသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းာွႏင့္ 
မေက းတိုင္းတို႔၏ စည္ပင္သမယမဥပေဒတ င္ ေကမ္မတီဖ ြဲ႔စည္းပုံကို မေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း စည္ပင္သမယမနယ္နိမိတ္အတ င္း ေလခွမ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ျပည္သ တို႕ာွႏင့္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳအဖ ြဲ႕ကို ဖ ြဲ႔သင့္ေၾကမင္းေဖမ္ျပထမးသည္။ 
37 Nixon, et al. 2013. State and Region Governments in Myanmar, page 28 တ င္ ၾကည့္ပါ။ 
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ၾကည့္လခင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးကုိသမ အစီရင္္ံရျ္င္းေၾကမင့္ ျပည္နယ္ 
ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၏ အသစ္စက္စက္ ာႏုိင္င့ံဝန္ထမ္း(ဗခဴ႐ိုကေရစ)ီအဖ ြဲ႕မခမး ျဖစ္လမၾကသည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရအဆင့္မခမးတ င္ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထမးဆြဲျဖစ္ေသမ ျပည္ေထမငစ္ုု 
ဝန္ႀကီးဌမနမခမးာႏွင့္ က ြဲျပမးျ္မးနမးေသမ ေဒသာႏၲရစီမံ္န္႔္ြဲ ္  င့္ရ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္လမၾကသည္။ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးရွ ိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဖ ြဲ႕စညး္ပံုတ င္ က ြဲျပမးျ္မးနမးမႈအ္ခ်ိဳ႕ရွိသည္။ စုစုေပါင္းျပည္နယ္ာွႏင့္ 
တိုင္း ၁၁ ္ုတို႔တ င္ရွိေသမ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕ ဖ ြဲ႕စည္းပံုမခမးသည္ မခမးေသမအမးျဖင့္ ပံုစံတစ္မခ်ိဳးတည္းရွိၾကၿပီး နဝတ/နယက 
ေ္တ္က ရွိ္ြဲ့ေသမဖ ြဲ႕စည္းပံုကုိ ေရမင္ျပန္ဟပ္ေစသည္။ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတ င္းရွိ သီးျ္မးပံုစံျဖင့္ရွိေနေသမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးကုုိ သက္ဆိုုင္ရမျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး၏ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဖ ြဲ႕စည္းပံုစနစ ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ယ ဆာႏိုင္သည္။ 

စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ဖ ြဲ႕စညး္တညရ္ိွပံု 

 

အထက္ပါပံုမွကိုၾကည့္ပါက သက္ဆိုင္ရမျပညန္ယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၏ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမးတ င္ ကခန္ၿမ်ိဳ႕နယ္မခမးရွိ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးကုိ စီမံံအုပ္္ခ်ဳပ္ေသမ ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴး႐ံုးထိုုင္သည့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးရွိၾကသည္။ ေယဘုယခအမး 
ျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲရန္အတ က္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတီမခမးရွိမေနေပ။ စည္ပငသ္မယမေရးဝန္ႀကီးသည္ သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္၏သေဘမတ ္ င့္ျပ်ဳမႈျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရး 
ဆိုင္ရမ မ ဝါဒမခမးကုိ ္ခမွတ္ၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးလုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္္ခက္မခမးကုိ ျ္ံ်ဳငံုႀကီးၾကပ္သည္။ သက္ဆုိင္ရမ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္၌႐ံုးစိုက္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက သက္ဆိုင္ရမေဒသတစ္္ုလံုးရွ ိ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအတ က္ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းေရးာွႏင့္ ဝန္ထမ္းေရးရမစီမံ္ န္႔္ ြဲမႈကို တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္မ  
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီတုိ႔ ပ းေပါင္းၿပီး ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈ 
အေျ္္ံအေဆမက္အဦမခမး တည္ေဆမက္ေရးာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးလုပ္ငန္းမခမး စီမံ္န္႔္ ြဲမႈကိ ုစီစဥေ္ဆမင္ရ က္သည္။ 

ကခန္ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးသံုး္ုျဖစေ္သမ မ န္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုနတ္ိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယတ္ို႔တ င္သမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ ႀကီးၾကပ္က ပ္ကြဲရန္အတ က္ ဖ ြဲ႕စည္းထမးေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္ 
သမယမေရးေကမ္မတီမခမးရွိၾကသည္။ ထိုျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးတ င္ သက္ဆိုင္ရမစည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးက ျပည္နယ/္ 
တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆမငရ္ က္ၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆုိင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀကီးၫႊန္ၾကမးေရးမွဴ းက အတ င္းေရးမွဴးတမဝန္ထမ္းေဆမင္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တ င္မ  ျပည္နယအ္ဆင့္ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕ဖ ြဲ႕စည္းပံု၌ ေနမက္ထပ္ထ းျ္မး္ခက္တစ္္ုရွိသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕႐ံုး္ ြဲမခမးကုိ ရွမ္းေျမမက္အတ က္ 
လမး႐ိႈးာႏွင့္ ရွမ္းအေရွ႕အတ က္ ကခ်ိဳင္းတံုတုိ႔တ င္ အသီးသီးဖ င့္လွစ္ထမးရွိသည္။ ထိုေဒသဆုိင္ရမ႐ံုး္ ြဲမခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမေဒသ 
အတ င္းေပါင္းစပ္ညႇိာႏႈိင္းေရးကို ေဆမင္ရ က္ေပးၾကသည္။ ထိုသုိ႔႐ံုး္ ြဲမခမးထမးရွိရျ္င္းမွမ ရွမ္းျပည္နယအ္တ င္းတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္ 
သမယမေရးေကမ္မတီေပါင္း ၅ဝ ရွိၿပီး ျမနမ္မာု္ိႏင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးဆုိင္ရမ စနစႀ္ကီးတစ္္ ု
ျဖစ္ေနေသမေၾကမင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒအရသတ္မွတ္ေပးထမးေသမ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရေဒသေျ္မက္္ ု
ာႏွင့္ ရွမ္းျပညန္ယ္အတ င္း၌ တည္ရွိေသမ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရတိုင္းတစ္္ုတို႔တ င္လည္း သက္ဆိုင္ရမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 

ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီအစိးုရ 

ျပည္နယ္/တုိငး္ေဒသႀကီး 
စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔႐ံုး 

 

ၿမ်ိဳ႕နယ္စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ 
 

စညပ္ငသ္မယမေရး 
အေထမကအ္က ျပ်ဳ 

ေကမ္မတ ီ

စညပ္ငသ္မယမေရး 
အဖ ြဲ႔႐ံုး 

 

ၿမ်ိဳ႕နယ္စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ 
 

စညပ္ငသ္မယမေရး 
အေထမကအ္က ျပ်ဳ 

ေကမ္မတ ီ

စညပ္ငသ္မယမေရး 
အဖ ြဲ႔႐ံုး 

 

ၿမ်ိဳ႕နယ္စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ 
 

 
စညပ္ငသ္မယမေရး 
အေထမကအ္က ျပ်ဳ 

ေကမ္မတ ီ

စညပ္ငသ္မယမေရး 
အဖ ြဲ႔႐ံုး 
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ဆိုင္ရမဥပေဒမခမးကုိ ျပဌမန္း္ င့္ရွိသျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆုိင္ရမ ဖ ြဲ႕စည္းပံုစနစမ္ွမ ပိုမိုုကခယ္ျပန္႔ေထ ျပမးသ မးသည္။ 
သို႔ရမတ င္ လက္ေတ ႕၌ ထိုကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရ ေဒသမခမးအမးလုံးသည္ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမ 
ေရးဆိုင္ရမဥပေဒမခမးကုိ ဆက္လက္လိုက္နမၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးကုိသမ အမးကိုးအမးထမးျပ်ဳၾကသည္ကုိ 
ေတ ႕ရသည္။38 

၃.၂။ ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီာွႏင့္ ေဒသာၲႏရအပု္္ ခ်ဳပေ္ရးစနစအ္တ ငး္ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ 
ေနရမ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏လုပ္ငန္းရပ္မခမးအေၾကမင္းကုိ အေသးစိတ္ေဆ းောႏ းျ္င္းမျပ်ဳမ ီ ယင္းတုိ႔ကိ ု ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ 
ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္မွအပ ကခန္ေဒသမခမး၏အုပ္္ခ်ဳပ္မႈက႑တ င္ ‘နယ္ေျမမခမးကုိ အဆင့္သတ္မွတ္္ ြဲျ္မးေသမစနစ’္ အတ င္း 
ထည့္သ င္း႐ႈျမင္ရန္လိုအပ္လမသည္။ ျပည္ေထမင္စျုမနမ္မာိုႏင္ငံ၌ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ေအမက္တ င္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
္ုနစ္္စုီ၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရေဒသေျ္မက္္ု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရတိုင္းတစ္္ုာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စနုယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထမး 
ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးၿမိ်ဳ႕ေတမ္ ေနျပည္ေတမ္တုိ႔ပါဝင္သည္။39 အငယ္ဆုံး တရမးဝင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ယ နစ္မွမ ေကခးရ မအုပ္စုာွႏင့္ 
ရပ္က က္ျဖစ္သည္။ ေကခးရ မအုပ္စုတ င္ ေကခးရ မမခမးစုစည္းပါဝင္ၿပးီ ရပ္ရ က္မွမမ ေကခးရ မအုပ္စုာွႏင့္ အလမးသ႑မန္တ ေသမ 
ၿမိ်ဳ႕ျပတစပ္ိုင္းာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးကုိရည္ၫႊန္းသည္။ ေကခးရ မအုပ္စုမခမးာႏွင့္ ရပ္က က္မခမးကုိ သက္ဆိုင္ရမၿမ်ိဳ႕နယ္အတ င္းစုေပါင္းထမး 
ၿပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ ျပည္ေထမင္စဝုန္္ႀကီးဌမနမခမး၏႐ံုး္ ြဲမခမးစတင္တည္ရွိသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးကုိစုေပါင္းၿပီး ္႐ိုငမ္ခမးဖ ြဲ႕စည္းကမ၊ 
္႐ိုင္မခမးကုိ စုေပါင္းၿပီး ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးကုိ ဖ ြဲ႕စည္းသည္။40 

ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တ င ္ အေျ္္ံအကခဆံုးယ နစ္မခမးျဖစၿ္ပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပည္ထြဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌမနမ ွ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနအရမရွိက ဦးေဆမငသ္ည္။41 သို႔ေသမ္ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ ေရ း္ခယ္တင္ေျမႇမက္္ ံ 
အဖ ြဲ႕အစည္းမရွိေသးေပ။ သို႔ရမတ င္ အစိုးရလုပ္ငန္းကိစၥမခမးျဖစေ္သမ လ ဦးေရစမရင္းေကမက္ယ ျ္င္း၊ ေျမယမစီမံ္န္႔္ ြဲမႈာွႏင့္ အ္ န္ 
ေကမက္္ံမႈအမခမးစုကို ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ ေဆမင္ရ က္ေနျ္င္းျဖစ္သည္။ ္႐ိုင ္၇၄ ္ုသည္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတ င္း ၾကမးအလႊမ 
အျဖစ္ရွိေနကမ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနမွ အႀကီးတန္းအရမရွိက အုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ျပည္ေထမင္စ ုအစိုးရာႏွင့္ 
စုစုေပါင္းၿမိ်ဳ႕နယ ္၃၃ဝ တို႔ပါဝင္ေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးအၾကမး ဆက္စပ္ေပးသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရ ေဒသမခမး 
ာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ရတိုင္းတုိ႔သည္ ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါျပဌမန္း္ခက္မခမးအရ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမခမးာႏွင့္ လုပ္ပိုင္္ င့္ 
အေတမ္မခမးမခမးတ ညီၿပီး သ ယ္ဝိုက္ေရ းေကမက္္ံာွႏင့္ ္န္႔အပ္္ံမခမးပါဝင္ကမ ဥကၠဌဦးေဆမင္ေသမ ‘ဦးေဆမင္အဖ ြဲ႕’ ကိုယ္တိုင္ 
ဖ ြဲြဲ႕စည္းာုိႏင္သည္။42 

၂ဝဝ၈ ္ုာွႏစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒပါျပဌမန္း္ခက္မခမးအရ ေပၚေပါက္လမေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖ ြဲ႕မခမးသည္ 
ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္ေအမက္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑တ င္ အေရးအပါဆံုးအဖ ြဲ႕အစည္းသစ္မခမးျဖစ္လမၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က 
္႐ိုင္၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္၊ ရပ္က က္ာႏွင့္ေကခးရ မအုပ္စုအဆင့္မခမးအမးလုံးတ င္ စုေပါင္းပါဝင္ေသမ ဦးေဆမင္မႈအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးဖ ြဲ႕စည္းေစရန္ 
အမိန္႔ဒီဂရီထုတ္ျပန္ေပးျ္င္းျဖင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစျ္ပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးကို ေရွ႕ဆက္တိုးေစရန ္ တ န္းအမးေပး္ြဲ့သည္။43 ထိုအဖ ြဲ႕ 
အစည္းမခမးမွမ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတမီခမး၊ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမခမး၊ လယ္ယမေျမစီမံံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီမခမးစသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ ယ္ုအဓိကေဆ းောႏ းေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးရွိၿပီး၊ ယင္းတုိ႔သည္ 

                                                           
38၂ဝဝ၈ ဖ ြဲ႕စည္းပုံ အေျ္္ံဥပေဒ အပုိဒ္ ြ္ဲ  ၃ အရ ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသကို ကိုယ္ပုိင္ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ ျပဌမန္း  ္င့္  ္င့္ျပ်ဳထမးသည္။ သို႔ေသမ္ 
၎ဥပေဒသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒာွႏင့္ လိုက္ေလခမညီေထ ရိွေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမလအထိ ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မခမးသည္  ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ အတိုင္း ကခင့္သုံးေနပါသည္။ယင္းမွမ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသမခမး၏ 
အေျ္အေနဟု ယ ဆာုိႏင္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕မခမးမွ ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ ပအို႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသမွ အမႈေဆမင္အရမရိွတစ္ဦးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမးမွ 
ထုတ္ာုႏတ္သည္။ 
39 သမုိင္းေၾကမင္းမခမးအရ ဗမမအမခမးစုေနထိုင္ေသမေဒသႀကီးမခမးနွင့္ တိုင္းရင္းသမးလ မခိ်ဳးမခမးေနထိုင္ရမ ေဒသဟ ၍  ္ြဲျ္မးထမးေသမ္လည္း 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးမွ ဖ ြဲ႕စည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒအရ အညီအမွခပင္ သတ္မွတ္သည္။ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသ ၆္ုမွမ စစ္ကိုင္းတိုင္းရိွ နမဂ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရနယ္ေျမ ၊ ဓာုႏ၊ ပေလမင္၊ ပအို႔ဝ္၊ ကိုးကန႔္ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရနယ္ေျမမခမးာွႏင့္ ‘ဝ’ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသ တို႔ျဖစ္သည္။ 
40  ျမန္မမာုိႏင္ငံ ဖ ြဲ႔စည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉-၅၁။ 
41 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနအေၾကမင္း အေသးစိတ္သိလိုပါက Chit Saw and Arnold. 2014. Administering the State in Myanmar တ င္ ရႈပါ။ 
42 ျမန္မမာုိႏင္ငံ ဖ ြဲ႔စည္းပုံအေျ္္ံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇၅ ာွႏင့္ ၂၇၆ 
43 Republic of the Union of Myanmar, The President’s Office. (26 February 2013). "Notification for the formation of Township, Quarter (or) Village 
Tract Development Support Committee", Order # 27/2013; (unofficial translation). 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ဥပေဒေၾကမင္းအရ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဥပေဒမခမးတ င္ အေျ္္ၿံပီး၊ သမၼတ၏ အမိန္႔ဒီဂရ ီ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္ေထမငစ္ုဥပေဒမခမးတ င ္အေျ္မ္ံပါ။44 

လက္ရွိအ္ခိန္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ာွႏင့္္႐ိုငအ္ဆင့္မခမးအတ က္ ဥပေဒျပ်ဳေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးကုိ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ရန္အစီအစဥ္မရွိ 
ပါ။45 ယင္းအစမး ၿမိ်ဳ႕နယ္ာွႏင့္္႐ိုင္အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနအုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးအရမရွိမခမးက အသစ္ေပၚေပါက္လမၿပီး ပံုစံအမခ်ိဳးမခ်ိဳး 
ျဖင့္တည္ရွိေနေသမ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးတ င္ အေရးပါေသမေနရမမခမး၌ ပါဝင္ေနၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ 
အနက ္ အ္ခ်ိဳ႕တ င္ ေဒသ္ံလ ထုကိုယ္စမးလွယ္မခမးပါဝင္ေနၾကသည္။ အမွန္စင္စစ ္ ထိုေကမ္မတီမခ်ိဳးစံုသည္ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 
စီမံကိန္းမခမး ေရ း္ခယ္ေရးာႏွင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးတို႔ကုိ အဓိကထမးေဆမင္ရ က္ၾကရသျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအရမရွိ၏ 
အ္ခိန္အမခမးစုကို ရယ အသံုးျပ်ဳေနၾကသည္။ ေဒသ္ံလ ထု၏ ကိုယ္စမးျပ်ဳပါဝင္မႈကိ ု ပိုမိုကခယ္ျပန္႔ေစရန္ တ န္းအမးေပးျ္င္းကိ ု
သမၼတကုိယ္တုိင္ကဦးေဆမင္ၿပီး ာိုႏင္ငံေတမ္သမၼတ၏ အမိန္႔ဒီဂရီမခမးျဖင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္သည္။ ထိုသုိ႔ 
လ ထုပါဝင္မႈျမႇင့္တင္ျ္င္းကို ၂ဝ၁၂ ္ုာွႏစ္ောွႏမင္းပိုင္းတ င္စတင္္ြဲေ့သမ လက္ရွိစနစ္ျဖစ္သည့္ ရပ္က က္ာႏွင့္ေကခးရ မအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးမခမးကုိ (ဆယ္အိမ္မွဴးမခမးမွတစ္ဆင့္) သ ယ္ဝုိက္ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမစနစ္ာွႏင့္ ေပါင္းစပက္ခင့္သံုးရန္ ရည္ရ ယ္ျ္င္း 
ျဖစ္သည္။ 

ထိုေကမ္မတီမခမးသည ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ‘လ ထုုဗဟိုျပ်ဳဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး’ ဦးစမးေပးအစီအစဥ္မခမး၏ အဓိကေထမက္တိုင္ႀကီးမခမးျဖစ္ၿပီး 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏွင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးက႑မခမးတ င္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတ က္ အတိအလင္းရည္ရ ယ္ဖ ြဲ႕စည္းေသမအဖ ြဲ႕ 
အစည္းမခမးျဖစ္ၾကသည္။46 ထိုေကမ္မတီအမခ်ိဳးမခ်ိဳး၏ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံု၊ အ္န္းက႑ာႏွင့္လုပ္ငန္းရပ္မခမးမွမ အမခ်ိဳးမခ်ိဳးက ြဲျပမးေန 
သည္။ သို႔ရမတ င ္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနက သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအတ င္းရွိ ေကမ္မတီအမခ်ိဳးမခ်ိဳးတို႔၏ 
အစည္းအေဝးကခင္းပျ္င္း၊ ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းျ္င္း၊ အစည္းအေဝးမခမးမွေဆ းောႏ း္ခက္၊ အၾကံျပ်ဳ္ခက္ာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္္ခက္မခမးကုိ ျဖန္႔ေဝ 
ေပးျ္င္းာွႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးမခမးသုိ႔ အစီရင္္ျံ္င္းစသည့္ ကိစၥရပ္မခမးအမးလုံးကို အဓိကဥးီစီးေဆမင္ရ က္သည္။47 

ပံု- ၁။ ျပညေ္ထမငစ္အုဆင့္ေအမက ္အုပ္္ ခ်ဳပေ္ရးအဆင့္မခမးတ င ္လပုင္နး္ေဆမငရ္ ကေ္နၾကေသမ ေကမ္မတအီမခ်ဳးိမခ်ဳးိ သ႐ပုေ္ဖမ္ပံု48 

                                                           
44 သမၼတ႐ုံးအမိန္႔စမ၂၇/၂ဝ၁၃။(၂၆ ေဖေဖမ္ဝါရီ ၊၂ဝ၁၃)။  
45 ျပည္ေထမင္စုၾကံ႕္ုိင္ေရးာွႏင့္ ဖ ံ႔ျဖိ်ဳးေရးပါတီမွ ္ရုိင္ာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးအတ က္ ေရ းေကမက္္ံအဖ ြဲ႔အစည္းမခမးရိွရမည္ဟု အဆိုတင္သ င္းေသမ္လည္း ၎ာွႏင့္ ပတ္သက္၍ 
မည္သည့္ အစီအစဥ္မွခမေတ ႔ရ။ Htet Naing Zaw. 2013. ‘USDP Announces Surprise Constitutional Amendment Proposal’ 
46 ျပည္ေထမင္စုအစုိးရ သမၼတ႐ုံးအမိန္႔စမ ၂၇/၂ဝ၁၃။ 
47 ေဒသာၲႏရဖ ံ႔ျဖိ်ဳးေရးရန္ပုံေင အတ က္ ဦးစမးေပး စီမံကိန္းမခမး သတ္မွတ္ရမ၌ လ တန္းစမးေပါင္းစုံပါဝင္ေသမ ေကမ္မတီမခမး ပါရိွသျဖင့္ အလ န္ ႐ႈပ္ေထ းလမေသမ 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လမသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ ျပည္ေထမင္စုဝန္ၾကီးဌမနမခမး၊ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသ အစုိးရအဖ ြဲ႔မခမး၊ ္ရုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႔မခမး၏ သေဘမတ ညီမႈ 
လိုအပ္သလို အစုိးရတမဝန္ရိွသ မခမး အျ္မးေကမ္မတီမခမးထံမွ တိုင္ပင္ေဆ းောႏ းမႈမခမး လိုအပ္သည္။ 
48 Chit Saw and Arnold. 2014. Administering the State in Myanmar, p. 36 

ၿမ်ိဳ႕နယ္အဆင္ ့

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 

္႐ုိင္ ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးေထမက္က  

ေကမ္မတီ 
္႐ုိင္စီမံ္န္႔႔  ္ြဲမႈ ေကမ္မတီ 

္႐ုိင္လယ္ယမေျမစီမံ္န္႔႔  ္ြဲ

ေရး ေကမ္မတီ 

 

ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 

ေထမက္က  ေကမ္မတီ 
 

ၿမိ်ဳ႕နယ္ စီမံ္န္႔႔  ္ြဲမႈ 

ေကမ္မတီ 

ၿမိ်ဳ႕နယ္လယ္ယမေျမစီမံ 

္န္႔႔  ္ြဲေရး ေကမ္မတီ 

 

ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမ 

ယမေရး ေကမ္မတီ 

ရပ္/ေကခး 

ဖံ ႔ၿဖိ်ဳးေရးေထမက္က  

ေကမ္မတီ 

 

ရပ္ေကခးလယ္ယမေျမ 

စီမံ္န္႔႔  ္ြဲေရး ေကမ္မတီ 

 

္႐ိငုအ္ဆင္ ့

ရပက္ က/္ 
ေကခးရ မအပုစ္အုဆင့္ 

တုိက္႐ိက္ုအစရီင္္ ျံ္ငး္ ေပါငး္စပညိ္ႇာိႏႈငး္ျ္ငး္ 
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္႐ိုင္ာွႏင့့္ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲေရးေကမ္မတီမခမးတ င္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီဌမန၏ အ္န္းက႑က အႀကီးမမးဆုံးျဖစ္ၿပီး 
သက္ဆိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆမင္ရ က္ေနျ္င္းျဖစသ္ည္။ မည္သည့္ေဒသတ င္မဆို ္႐ိုင္ာွႏင့္ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံ္န္႔္ ြဲမႈ 
ေကမ္မတီမခမးသည္ လုပ္ပုိင္္ င့္အျမင့္ဆုံးေကမ္မတီမခမးျဖစ္ၾကၿပီး အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုျ္ံ်ဳေရးာွႏင့္ ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈက႑မခမးမ ွအစိုးရ 
အရမရွိမခမးျဖင့္သမ ဖ ြဲြဲ႕စည္းထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနမ ွ ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယအု္ပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္လည္း 
ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီစသည္တို႔တ င္ အဖ ြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္လခက္ရွိသည္။ 
ထို႔ေၾကမင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ လယ္ယမေျမစီမံ္ န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီတုိ႔တ င္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရမရွိမခမးကုိ ဥကၠ႒မခမး 
အျဖစ္္န္႔႔အပ္ထမးၿပီး ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးတ င္ ရပ္ရ မလ ထုမ ွ
သ ယ္ဝုိက္ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ ကိုယ္စမးလွယ္မခမးက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆမငရ္ က္သည္။ ေကခးရ မအုပ္စု အဆင့္တ င္ 
ဆယ္အိမ္မွဴးမခမးက ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေကခးရ မအုပ္စုအဆင့္ ေကမ္မတီမခမး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆမင ္
ရ က္သည္။ ေကခးရ မအုပ္စု အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးစမေရးက အတ င္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆမငရ္ က္သည္။ 

ထိုသုိ႔ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနက အဓိကလႊမ္းမိုးထမးေသမ အတန္ငယ္႐ႈပ္ေထ းသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးာႏွင့္ 
ေဒသာၲႏရအဆင့္ ေကမ္မတီီအဖ ြဲ႕မခမး၏စနစ္အတ င္းတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
တည္ရွိေနၾကျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အျ္မးေသမေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ယွဥ္လခင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ေဆမင္ရ က္ ္ င့္ပိုမိုရရွၾိကၿပီး 
ထိုသုိ႔ရရွိျ္င္းမမွ ၂ဝ၁၂ ္ုာွႏစ္ကတည္းက အသီးသီးစတင္ျပဌမန္း္ြဲေ့သမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးဆိငု္ရမ စည္ပင္သမယမေရး 
ဥပေဒမခမးက လုပ္ပိုင္္ င့္ေပးထမးျ္င္း၊ ၂ဝဝ၈ အေျ္္ံဥပေဒက ၎တုိ႔ကိ ု ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမခမး၏ တိုက္႐ိုက ္
ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္၌ထမးရွိေပးျ္င္း စသည္တို႔ေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ သီးျ္မးအ္န္းက႑မခမးာႏွင့္ လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ေနမက္အ္န္းမခမးတ င္ အေသးစိတ ္ ေဆ းောႏ းသ မးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရမတ င ္အဓိကေထမက္ျပလိုေသမအ္ခက္မွမ ၎တုိ႔တ င္ သီးျ္မးဥပေဒျပဌမန္း ္ခက္မခမးာႏွင့္ တမ ထ းျ္မးေသမ 
အ္န္းက႑၊ လုပ္ပိုင္္ င့္တို႔ရွိၾကေသမ္လည္း ၎တုိ႔သည္ အတန္ငယ္ေထ ျပမးၿပီး ျပည္ေထမင္စ ု ဝန္ႀကီးဌမနမခမး၊ အထ းသျဖင့္ 
ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမန၏ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနက အဓိကကခေသမဝန္းကခင္အတ င္း ေဆမင္ရ က္္ေနၾကရသည့္ 
အ္ခက္ပင္ျဖစ္သည္။
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ေလး။ ။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီာွႏင့္ ၿမ်ိဳ႕နယမ္ခမးရွ ိစညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏လပုင္နး္ရပမ္ခမး 

အပိုင္းာႏွစ္တ င္ ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင ္၎တုိ႔၏သမိုင္းေၾကမင္းေနမက္္ ံအရ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆမင္ 
ရ က္မႈနယ္ပယ္သည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးပင္ျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးတ င္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းာႏွစ္္ုပါဝင္သည္။ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးကို ႀကီးၾကပ္ၿပီး အေထမက္အက လည္းေပးသည္။ ျပည္နယ္ာႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအမခမးစုတ င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးရွိၾကေသမ္လည္း ျပည္နယ/္တိငု္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ ေကမ္မတီမခမးရွိမေနေ္ခ။ ္႐ိုင္အဆင့္တ င္လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးမရွိေပ။ ယ္ုအပိုင္းတ င္ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္မ ွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အေျ္္ံအ္န္းက႑ာႏွင့္ တမဝန္ဝတၱရမးမခမး 
အေၾကမင္းကုိ ေဆ းောႏ းမည္ျဖစၿ္ပီး လိုအပ္ေသမေနရမမခမးတ င္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုတို႔အၾကမး ေတ ႕ရာႏုိင္သည့္ 
ျ္ င္း္ခက္၊ ထ းျ္မး္ခက္မခမးကုိလည္း ေဖမ္ျပသ မးပါမည္။ 

ယ္ုအပိုင္းတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး အေၾကမင္းကုိအေသးစိတ္ေဆ းောႏ းၿပီး အပိုင္းငါးတ င္မ  စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
မခမး အေၾကမင္းကုိ အဓိကထမးေဆ းောႏ းသ မးပါမည္။ ထိုသုိ႔္ ြဲျ္မးရျ္င္းမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရမ 
ာႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမခမး၏အ္န္းက႑ကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုတို႔၏ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးတ င္ အတိအလင္းေဖမ္ျပ 
ထမးၾကၿပီး နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္၌ရွိ္ြဲ့စဥ္ကမလက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္သည့္ 
ပံုစံမခမးာွႏင့္လည္း ကိုက္ညီေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ အျ္မးတစ္ဖက္တ င္မ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္စည္ပငသ္မယမေရးေကမ္မတီမခမး၏ 
ရည္ရ ယ္္ခက္ာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္ခမးမမွ ၂ဝ၁၁ ေနမက္ပို္င္းမွစ၍ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ျဖစ္ထ န္းလမ္ြဲ့ျ္င္းျဖစ္သည္။ 

၄.၁။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မွမ ၿမိ်ဳ႕နယစ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
မခမးကုိ ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းေပးျ္င္းာွႏင့္ ႀကီးၾကပ္က ပ္ကြဲျ္င္းသမျဖစ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ျ္င္းမခမးမရွိေပ။49 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးကို ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴး (ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးအဆင့္ ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိတစ္ 
ဦး) ကဦးေဆမင္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးအမးလုံးရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕စနစ္မခမးအမးလုံးတ င္ ထိုၫႊန္ၾကမးေရးမွဴ း 
သည္ တမဝန္အျမင့္မမးဆုံးျပည္သ ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။ က ြဲလ ြ္ဲ ခက္အ္ခ်ိဳ႕ရွိေသမ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးတ င္ (၁) စီမံဌမန (၂) အင္ဂခင္နီယမဌမနာွႏင့္ (၃) ဥပေဒ၊ အ္ န္ာွႏင့္ လံုျ္ံ်ဳေရးဌမန ဟ ၍ဌမနသံုး္ုျဖင့္ ဖ ြဲ႕စည္းထမးရွိသည္ 
(ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၇ တ င္႐ႈ)။ ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးေအမက္တ င ္ဦးေရ ၃ဝ မွ ၄ဝ အထိရွိေသမ ဝန္ထမ္းမခမးကုိ အုပ္္ခ်ဳပ္ရန္အတ က္ 
ဒုတ ိ ယၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးမခမးရွိသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕စနစမ္ခမးအမးလုံးတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပအငဂ္ခင္နီယမဆိုင္ရမလုပ္ငန္းရပ္မခမးကုိ 
အဓိကေဆမင္ရ က္ၾကရေသမအေၾကမင္းေၾကမင့္ အင္ဂခင္နီယမအမခမးအျပမးရွိၿပီး ၎တုိ႔အတ က္ သီးျ္မးဌမန္ ြဲတစ္္ ုထမးရွိေပးျ္င္း 
ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသည္ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီး 
ထံသုိ႔ တိုက္႐ိုက္အစီရင္္ံရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္တစ္ရပ္မွမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အမခမးအျပမးတ င္ရွိေနေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆုိင္ရမစနစ္ကိ ုသက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ ွာိုႏင္ငံေရး 
ကိုယ္စမးလွယ္မခမးျဖစ္ေသမ အစိုးရအဖ ြဲ႕ာွႏင့္ဆက္စပ္ေပးျ္င္းပငျ္ဖစသ္ည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဦးစမး 
ေပးအစီအစဥ္မခမးာွႏင့္ အစိုးရ၏ ဦးစမးေပးကိစၥရပ္မခမးအၾကမး ေပါင္းစပ္မေိစရန္ ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းစဥမ္ွမ ေရအရင္းအျမစမ္ခမးပိုမိုတိုးတက္ေကမင္းမ န္ေစရန္ျဖစ္ေသမ္လည္း ဧရမဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးတ င္မ  က န္ကရစ္လမ္းမခမးေဖမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ေရစီးေရလမေကမင္းမ န္ေရးမွမ အဓိက ဦးစမးေပးျဖစေ္နသည္။50 

စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးတမဝန္ယ ရေသမ က႑မခမးထြဲတ င္ အမးကစမး၊ လ မႈဖ လံုေရးာွႏင့္ အလုပ္သမမးက႑စသည့္ အျ္မး 
က႑တို႔လည္း လိုအပ္္ခက္အရ ပါဝင္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသမ္သ ၏ အဓိကအကခဆံုးလုပ္ငန္းတမဝန္မွမ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ ဦးစမးေပးမ ဝါဒမခမးကုိ သက္ဆိုင္ရမ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖ ြဲ႕တို႔ာွႏင့္ ေဆ းောႏ းညိႇာႏိႈင္းၿပီး ္ခမွတ္ာႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ႀကီး၏အ္န္းက႑မွမ ရရွိာိုႏင္ေသမ အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္တစ္္ုအတ င္း ေဒသ္ံလ ထု၏ လိုအင္ဆာႏၵမခမး၊ လိုအပ္္ခက္မခမး 

                                                           
49 ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး  
50 မတ ညီေသမ ေဒသာွႏစ္္ုမွ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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ာႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေရရွည္မ ဝါဒ ပန္းတို္င္မခမးအၾကမး ဟန္္ခက္ညီေအမင္ေဆမင္ရ က္ေပးရျ္င္းပငျ္ဖစ္သည္။ 
အထ းသျဖင့္ အကုန္အကခႀကီးမမးၿပီး နည္းပညမအရ ္က္္ြဲ႐ႈပ္ေထ းေသမ စီမံ္ခက္မခမးျဖစ္သည့္ လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ 
ေရအရင္းအျမစမ္ခမးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး စသည္တို႔တ င္ ထိုသုိ႔ ဟန္္ခက္ညီေအမင္ထိန္းသိမ္းာႏို္င္ေရးသည္ အလ န္အေရးႀကီးသည္။51 

အထက္တ င္ဆုိ္ြဲ့သလိ ုျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၃ ္ု (မ န္၊ ရန္ကုန္၊ ရွမ္း) တို႔တ င္သမ ျပည္နယ္တ္ုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္စည္ပင္သမ 
ယမေရး ေကမ္မတီမခမးရွိၾကၿပီး ထိုျပည္နယ/္တိုင္းမခမးအတ င္းရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ထိုေကမ္မတီမခမး၏ 
လမ္းၫႊန္္ခက္မခမးကုိလည္း လိုက္နမေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ထိ ု ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတ ီ
မခမးတ င္ ေဒသ္ံလ ထုမွ သ ယ္ဝုိက္ေရ းေကမ္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမ ကိုယ္စမးလွယ္မခမးပါဝင္သလုိ အဆင့္ျမင့္အစိုးရ အရမရွိမခမး 
လည္း ပါဝင္သည္။52 ကခန္ျပည္နယာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၁ ္ုတို႔တ င္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေကမ္မတီမခမး မထမးရွိ 
ၾကျ္င္းမမွ ယ္င္က အစဥ္အလမမရွိ္ြဲ့ျ္င္းက အဓိကအေၾကမင္းျဖစသ္ည္။ ၂ဝ၁၁ မတိုင္မီက ထိုသုိ႔ေကမ္မတီမခမး မရွိ္ြဲ့သလို 
ဖ ြဲ႕စည္းပံုကိ ု တတ္ာႏုိင္သေလမက္ရွင္းလင္းလ ယ္က  ေအမင္ေဆမင္ရ က္လိုသည့္ ဆာႏၵေၾကမင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဧရမဝတီတုိင္း 
ေဒသႀကီးမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအရမရွိတစ္ဦးက ‘က ၽန္ေတမ္တို႔အေနနြဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေကမ္မတီ မလိုအပ္ပါဘ း။ 
အရင္တုန္းကလည္း မရွိ္ြဲ့ဖ းသလိ ု မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္လို႔လည္း မယ ဆပါဘ း’ ဟုေျပမၾကမး္ြဲ့သည္။53 စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းအမခမးစုကို ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ တမဝန္ေပးေစ္ိုင္းထမးသည့္အ္ခက္ကလည္း ထိုသေဘမထမးအျမင္ကို 
ထင္ဟပ္လခက္ရွိသည္။ 

လက္ေတ ႕လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ရမတ င္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးက ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသုိ႔ အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္္ င့္အေတမ္မခမးမခမးကုိ လႊြဲေျပမင္းေပးထမးရမ ာွႏစ္စဥ္စီမံကနိ္းမခမးေရးဆ ြဲျ္င္း၊ လုပ္ငန္းမခမးကုိ 
အစီအစဥ္ဆ ြဲျ္င္း၊ ဘတ္ဂခက္ေရးဆ ြဲျ္င္းာွႏင့္ ပံုမွန္ေဆမငရ္ က္ရေသမ ျမဴနီစီပယ္စမီံ္န္႔္ ြဲမႈမခမးာွႏင့္ ျပညသ္ ႔ဝန္ေဆမင္မႈလပု္ငန္းမခမး 
ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မွမ သက္ဆိုင္ရမအစိုးရအဖ ြဲ႕၏ 
မ ဝါဒဆိုင္ရမဦးစမးေပးမခမး (ဥပမမ၊ လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္း သို႔မဟုတ္ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းလုပင္န္း) ကို ေအမက္ေျ္ာွႏင့္ဆက္စပ္ေပးျ္င္း 
ာႏွင့္ ာႏွစ္စဥ္္  င့္ျပ်ဳ္ခက္ေတမင္း္ံလမေသမ စီမံ္ခက္မခမးာႏွင့္ ဘတ္ဂခက္မခမးကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပ်ဳေပးျ္င္းတို႔ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးမခမးအေနာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဆိုင္ရမစနစ္တစ္္ုလံုးအကခ်ံဳးဝင္သည့္ ကခယ္ျပန႔္ေသမ 
စီမံ္န္႔္ ြဲမႈ ကိစၥရပ္မခမးျဖစ္သည့္ လ သမးအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑မေရးာႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ အစီရင္္ျံ္င္းစသည့္ 
တမဝန္မခမးကုိ လည္းေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ေနမက္ထပ္အေရးပါေသမ က႑တစ္ရပ္မွမ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆုိင္ရမ 
စနစ္အတ က္ လိုအပ္ေသမနည္းဥပေဒမခမးကုိ ထိန္းသိမ္းေစမင့္ေရွမက္ျ္င္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ယ္ုအ္န္း၏ေနမက္ပိငု္းတ င ္
အေသးစိတ ္ ေဆ းောႏ းမည္။54 တစ္ဘက္တ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆိုင္ရမ စနစ္တစ္္္ု၏ ထက္ေအမက္ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆမက္ပံုကိ ုေဖမ္ျပထမးသည္။ 

      
                                                           
51 ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမွႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
52 ဥပမမအမးျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တ င္ ေကမ္မတီ ဥကၠဌသည္ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔မွ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးသည္ အတ င္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ 
ေကမ္မတီတ င္ ဒုဥကၠဌ ာွႏစ္ဦးရိွၿပီး ၎တို႔သည္ ေဒသမွ ေရ းေကမက္တင္ေျမမက္ထမးသည့္ ကခိ်ဳင္းတံု ာွႏင့္ လမး႐ိႈးၿမိ်ဳ႕မခမးမွ ၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖမခမး ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လ မႈေရးာွႏင့္ 
စီးပ မးေရးနယ္ပယ္မွ ရပ္ရ မကိုယ္စမးလွယ္သံုးဦးာွႏင့္ နည္းပညမနယ္ပယ္မွရပ္ရ မကိုယ္စမး လွယ္သံုးဦး ပါဝင္ၾကသည္။ ေနမက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကခိ်ဳင္းတံု ာွႏင့္ လမး႐ိႈးၿမိ်ဳ႕ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ ဒုတိယညႊန္ၾကမးေရးမွဴးတစ္ဦးာွႏင့္  ေကခးလက္ဖ ံ႔ျဖိ်ဳးေရးဦးစီးဌမနမွ ကိုယ္စမးလွယ္တစ္ဦး ပါဝင္ၾကသည္။ 
53 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းတစ္ဦးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
54 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 

ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
ဝနႀ္ကီး္ခ်ဳပ ္

ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
စည္ပငသ္မယမဝနႀ္ကီး 

 

ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ 
စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး 
အမႈေဆမငအ္ရမရွ ိ

 

စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
ဥကၠဌ 
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သက္ဆိုင္ရမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕တစ္္ု္ခင္းစီသည္ ရမာႏႈန္းျပည့္ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေင ျဖင့္ ရပ္တည္ၾကသည္။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ျမဴနီစီပယ္စမီံ္ခက္မခမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္း၊ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးေဆမင္ရ က္ေပး 
ျ္င္းမရွိေသမေၾကမင့္ အ္ န္ဘ႑မေင ေကမက္္ံျ္င္းလည္း မရွိေပ။ သို႔ေသမ ္ ယင္းတုိ႔ကိ ု ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက 
ေကမက္္ံရရွိေသမ ဘ႑မေင ၏ ၅- ၁ဝ% ကိ ု လႊြဲေျပမင္းေပးၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစသည္။ တနသၤမရီာွႏင့္ ရွမ္းတို႔ကြဲ့သုိ႔ေသမ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအ္ခ်ိဳ႕တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အကခယ္အဝန္းကိုလိုက္၍ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ံုးအတ က္ ေကမက္္ံေပး 
ေသမပမမဏမမွ အနည္းငယ္က ြဲျပမးသည္။ ဥပမမ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးအတ င္း၌ ထမးဝယ္ာႏွင့္ ၿမိတ္တုိ႔ကြဲ့သို႔ၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးက 
ေကမက္္ံရရွိေသမ အ္ န္ဘ႑မေင ၏ ၅% ကိုလခမထမးေပးၿပီး ေသးငယ္ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးက ၃% သမ လခမထမးေပးသည္။ 
ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတ င္မ  ၿမိ်ဳ႕နယ္အမးလုံးက တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအတ က္ ၅% စီလႊြဲေျပမင္းေပးအပ ္
သည္။ 

ထို႔အျပင ္ အ္ခ်ိဳ႕ေသမျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၌ အဓိကၿမိ်ဳ႕နယ္ႀကီးမခမးက ရန္ပံုေင လုိအပ္္ခက္မျပည့္မီေသမ အရ ယ္ေသး 
ငယ္သည့္ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးအတ က္ သီးျ္မး္ ြဲေဝေပးမႈမခမးရွိေစရန္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ံုးက သတ္မွတ္ေဆမင္ရ က္ေပး 
သည္။55 ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ ၫႊနၾ္ကမးေရးမွဴးက ေဒသတ င္းရန္ပံုေင အကန္႔အသတ္ရွိေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးအတ က္ မည္သည္ ့စီမံ 
္ခက္မခမးကုိ ဦးစမးေပးေထမက္ပံေ့ပးမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။56 သို႔ရမတ င္ ထို႔သုိ႔ ၿမိ်ဳ႕နယ္အ္ခင္း္ခင္းလႊြဲေျပမင္းေပးေသမရန္ပံုေင မွမ 
ပမမဏအနည္းငယ္သမရွိၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကစည္းမခဥ္းတစ္္ုမွမ ေကမက္္ံရရွိေသမရန္ပံုေင ၏ ၉ဝ-၉၅% ္န႔္ 
ကိ ုသက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း၌သမ ျပန္လည္သံုးစ ြဲရမည္ဟ ၍ျဖစသ္ည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး 
အတ င္းအေရးပါေသမ ဌမနတစ္္မုမွ ဘတ္ဂခက္ဌမန္ ြဲျဖစၿ္ပီး ၿမိ်ဳ႕နယ႐္ံုးအသီးသီး၏ ဝင္ေင ာွႏင့္ အသံုးစရိတ္မခမးကုိ မွတ္တမ္းတင္ 
ေစမင့္ၾကည့္ကမ မိမိ႐ံုး၏ရန္ပံုေင ကုိလည္း စီမံ္န္႔္ ြဲရသည္။ 

ၿ္ံ်ဳငံု၍ဆုိရေသမ္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမေဒသအတ င္းရွိ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕ဆိုင္ရမစနစ္မခမးကုိ စမီံ္န္႔္ ြဲရမတ င ္အေရးပါေသမ အ္န္းက႑၌ရွိၾကသည္။ ထိုအ္ခက္သည္ ယင္းတုိ႔၏ရည္ရ ယ္္ခက္ 
ပိုင္းတ င ္ ႀကီးမမးေသမ ေျပမင္းလြဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္တ င္ရွိ္ြဲ့ေသမ ၂ဝ၁၁ ္ုာွႏစ္အထိ ျပည္နယ ္
ာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမး၌႐ံုးစိုက္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးဌမနမခမးသည္ ပံုမွန္ျပညေ္ထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနတစ္္ ု၏ 
ထက္ေအမက္ဖ ြဲ႕စည္းပံုတ င္ ၾကမးအဆင့္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးသမျဖစ္သည္။ ထို႔ေနမက္၎တို႔ကိ ု ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမခမး 
လက္ေအမက္သုိ႔ ေျပမင္းေရႊ႕လုိက္္ခိန္မွစၿပီး ၎တုိ႔သည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္ သီးျ္မးဝိေသသထ းျ္မးေသမ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး 
ျဖစ္လမၾကသည္။ ယ္ုအ္ါ၎တုိ႔သည္ ကခယ္ျပန္႔ေသမလ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးေပးျ္င္း၊ စီးပ မးေရးက႑စမီံ္န္႔္ ြဲျ္င္း၊ အေရးပါေသမ 
အ္ န္ဘ႑မေင မခမးေကမက္္ျံ္င္းစသည္တို႔ကုိေဆမင္ရ က္သည့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရစနစ္အတ င္းမွ ႐ံုးမခမးစ မကို 
ႀကီးၾကပ္က ပ္ကြဲေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ေနၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ံုးမခမးာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္ 
သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးပါဝင္ေသမ စနစ္တစ္္ု၏ အရ ယ္အစမးသည္ႀကီးမမးၿပီး ဝန္ထမ္းေပါင္းမခမးစ မ၊ လုပ္ငန္းတမဝန္ေပါင္းမခမးစ မ 
ာႏွင့္ ရန္ပံုေင မခမးကုိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးက အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္စီမံေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ရွမ္းျပည ္
နယ္ရွိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးစနစ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ံုးေပါင္း ၈ဝ ေကခမ္ာႏွင့္ အ္ခိန္ျပည့္ ာႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္းေပါင္း ၁၅ဝဝ ေကခမ္ပါဝင္ကမ 
ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၌ ႐ံုးေပါင္း ၅ဝ ေကခမ္ာႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၁၂ဝဝ ေကခမ္ရွိသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ေနျပည္ေတမ္ရွိ ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရအၾကမးတ င္ ႀကီးႀကီးမမးမမးဆက္သ ယ္္ခက္မခမး ရွိမေနေတမ့ 
ပါ။ ယ္ုအစီရင္္စံမ၏ေနမက္ဆုံးအပိုင္းတ င္ ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင ္ယင္းအ္ခက္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးအေန 
ာႏွင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွခမ့္ခေရးာႏွင့္ ေဒသာၲႏရစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္အ္ င့္ေကမင္းျဖစ္သည္။ တၿပိ်ဳင္နက္ထြဲ 
မွမပင ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအတ က္လည္း ကိုုယ္တိုင္အမွီအ္ိုကင္းစ မရပ္တည္ာိုႏင္ေရးကိ ုမျဖစ္မေနေလ့လမသင္ယ ရေတမ ့
မည္ ့ စိန္ေ္ၚမႈႀကီးလည္းျဖစ္ေနသည္။ အမွီအ္ိုကင္းေရးဆိုရမ၌ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေင  ေလမက္ငွဖ လံုေရးအျပင ္ မ ဝါဒေရးဆ ြဲေဖမ္ 

                                                           
55 ႐ွမ္းျပည္နယ္တ င္ စည္ပင္ဝင္ေင  အျမင့္ဆံုးရရိွသည့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ု၏ ဝင္ေင  ၁ဝ ရမ္ုိင္ာႏႈန္းကို ပုိမုိေသးငယ္ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးသို႕  ္ြဲတမ္းေပးကမ ၉ဝ ရမ္ုိင္ာႏႈန္းကို 
မ လရရိွေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မွမပင္ ထမးရိွသည္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ၾကီးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
56 ႐ွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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ထုတ္ေရး၊ လ သမးအရင္းအျမစ္ာွႏင့္ ဝယ္ယ ျဖည့္တင္းေရးကိစၥရပ္မခမး၌ပါ ေလ့လမသင္ယ ရန္ လိုအပ္လမျ္င္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ ၎တုိ႔တ င္ အမးကုိးအမးထမးျပ်ဳရမ ‘မိ္ငဝ္န္ႀကီးဌမန’ ဟ ၍ မရွိေတမေ့သမေၾကမင့္ပင္ျဖစ္သည္။57 

၄.၂။ ၿမ်ိဳ႕နယစ္ညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး 

ယ္ုအပိုင္းတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ လုပ္ငန္းက႑အေသးစိတ္မခမးကုိ ေဆ းောႏ းသ မးပါမည္။ ယင္းအဖ ြဲ႕အ 
စည္းမခမးသည္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င ္အေျ္္ံျဖစ္သည့္အေလခမက္၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးာႏွင့္ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆမက္ပံုတို႔ကုိ ပထမဦးဆံုးေဆ းောႏ းသ မးပါမည္။ ထို႔ေနမက ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕လုပ္ငန္းရပ္မခမးျဖစ္သည့္ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈ 
မခမး၊ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးက႑စမီံ္န္႔္ ြဲမႈာွႏင့္ အ္ န္ဘ႑မေကမက္္ံျ္င္းာွႏင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္းစေသမ လက္ေတ ႕လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုငရ္မ 
ကိစၥရပ္မခမးကုိ အေသးစိတ္ဆက္လက္ေဆ းောႏ းသ မးပါမည္။ 

၄.၂.၁ လပုပ္ိငု္္  င့္ာွႏင့္ ႐ံုးဖ ြဲ႕စညး္ပံု 

ပထမဦးဆံုးအေနာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးမည္သည့္ေနရမတ င္ တည္ရွိေနသည္ကို ေဆ းောႏ းဖို႔လိုပါမည္။ ရန္ကုန္၊ 
မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမးာႏွင့္ ေနျပည္ေတမ္ျပည္ေထမငစ္ုနယ္ေျမမွအပ ကခန္တစ္ာႏုိင္ငံလံုးရွိ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
႐ံုးမခမးရွိၾကသည္။ ထို႐ံုးမခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဗဟို္ခက္ေနရမ (ၿမိ်ဳ႕) ၌ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမန၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
႐ံုးကြဲ့သို႔ ကခန္ျပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမနမခမး၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္႐ံုး္ ြဲမခမးာႏွင့္အတ  ယွဥ္တ ြဲတည္ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ အ္ခ်ိဳ႕ေသမၿမိ်ဳ႕ 
နယ္မခမး၌ ယ္င္က ၿမိ်ဳ႕နယ္္ ြဲဟုေ္ၚၿပီး ယ္ုၿမိ်ဳ႕ဟုသမေ္ၚေသမ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဗဟုိ္ခက္မခမးတ င္လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
အ္ခ်ိဳ႕ရွိတတ္သည္။58 ထို႐ံုး္ ြဲမခမးသည္ တင္းျပည့္ကခပ္ျပည့္ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးမဟုတ္ၾကပြဲ တ ြဲဘက္အဖ ြဲ႕ 
အစည္းျဖစ္သည့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီလည္း ရွိမေနေပ။59 ျမန္မမတစ္ာုိႏင္ငံလံုးတ င္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးေပါင္း 
မည္မွခရွိသည္ကို အတိအကခမသိရေသမ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုတ င္ စုစုေပါင္း ၄ဝဝ ္န္႔ရွိာိုႏင္သည္ ဟု ္န္႔မွန္းရ 
သည္။ 

၂ဝ၁၁ ္ုာွႏစ္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး စတင္ဖ ြဲ႕စည္း္ခိနမ္ွစၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ပိုင္္ င့္ေဘမင္ကခဥ္း 
သ မးကမ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းရွိ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမး (ရပ္က က္မခမး) ကိုသမတမဝန္ယ ရေတမ့သည္။60 အထက္တစ္ေနရမတ င္ 
ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင္ ယ္ုအေျပမင္းအလြဲသည္ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္ရွိ စည္ပင္သမယမေရးဦးစီးဌမနကိ ု
ဖခက္သိမ္းၿပီး ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပင္န္းတမဝန္မခမးကုိ ေမ းျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး 
ဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္ရွိ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနသို႔ လႊြဲေျပမင္းေပးလိုက္ျ္င္း၌ ျမစ္ဖခမး္ံသည္ (ေကခးလက္ 
ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန၏လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ေနမက္ဆက္တ ြဲ - ၈ တ င္႐ႈ)။ ထိုသုိ႔္ ြဲျ္မးလိုက္ျ္င္းေၾကမင့္ ယ္င္က 
ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုလံုးကို တမဝန္ယ ရေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ယ္ုအ္ါ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးကုိသမ အဓိကထမး 
တမဝန္ယ ၿပီး ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖ်ိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနက ေကခးလက္ေဒသမခမး (ဝါ) ေကခးရ မအုပ္စုမခမးကုိ တမဝန္ယ သည္။61 
ေကခးရ မအုပ္စုမခမးာႏွင့္ ရပ္က က္မခမးအျဖစ ္ဇံု္ ြဲျ္မးသတ္မွတ္ျ္င္းကိ ုအေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနကေဆမင္ရ က္ၿပီး စည္ပင္သမ 

                                                           
57 ‘မိ္င္ဝန္ႀကီးဌမန’ဆိုေသမ အသံုးအာႏႈန္းကို ထပ္တလြဲလြဲ ေဖမ္ျပသံုးာႏႈန္းေနျ္င္းမွမ ေနျပည္ေတမ္တ င္ စည္ပင္႐ုံး  ္ြဲမခမးသို႔ အေျ္္ံပ့ံပုိးမႈမခမး ေထမက္ပ့ံာုိႏင္သည့္ 
ဝန္ၾကီးဌမနရိွမေနျ္င္းကို ေပၚလ င္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
58 ေဝါဟမရေျပမင္းလြဲမႈမွမ ၂ဝ၁၄တ င္ ျဖစ္ပ မးသည္။ အေၾကမင္းမွမ အမခိ်ဳးသမးလႊတ္ေတမ္က အစုိးရအဖ ြဲ႔မခမးကို ၂ဝဝ၈ ဖ ြဲ႔စည္းပုံာွႏင့္ ေလွခမ္ကန္ ေစရန္ ၿမိ်ဳ႕နယ္  ္ြဲမခမး 
ထမးျ္င္းကို ရပ္ဆိုင္းေစျ္င္းေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္  ္ြဲမခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ဦးေရထ ထပ္ေသမ ေဒသမခမး သို႔မဟုတ္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုသည္ ပထဝီအေနအထမးအရ 
၎ၿမိ်ဳ႕တ င္ေနထိုင္သည့္ လ ဦးေရမွမ ပခံ႕ာံွႏ႕သ မးေသမေၾကမင့္ ႐ုံး  ္ြဲတစ္္ုထမးရန္ လိုအပ္လမသည့္ အေနအထမးမခိ်ဳးတ င္ ေပၚေပါက္လမသည္။ ဥပမမဆိုေသမ္ 
႐ွမ္းျပည္နယ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕စည္ပင္သမယမေရး႐ုံး ၂၉ ႐ုံးအျပင္  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕႐ုံး ၅၅႐ုံး စုစုေပါင္းအမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး ၈၄႐ုံး ရိွေနသည္။ 
၎မွမ ျ  ္င္း္ခက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္းေဒသအမခမးစုတ င္ ယင္းသို႔ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး မခမးမခမးစမးစမးရိွမေနေပ။ နမ နမျပရေသမ္ ဧရမဝတီတိုင္းတ င္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ုံး ၂၆္ုာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕႐ုံး ၇ ႐ုံးသမရိွသည္။ 
59 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းတစ္ဦးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
60 နဝတဥပေဒအမွတ္ (၅/၉၃) အရ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးသည္ ျမိ်ဳ႕ျပာွႏင့္ေကခးလက္ဖ ံ႔ျဖိ်ဳးေရး ာွႏစ္္ုလံုးအတ က္ တမဝန္ရိွၾကသည္။၂ဝ၁၁မွစျပီး ဥပေဒာွႏင့္ 
ဖ ြဲ႕စည္းပုံမခမးေျပမင္းလြဲသ မးရမ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဌမနမွ ထ က္လမေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔အတ က္ လုပ္ပုိင္  ္င့္မခမး ကခဥ္းေျမမင္းလမ ြ္ဲ့သည္။ 
61 ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ ေကခးလက္အမခမးစုရိွေနေသမေၾကမင့္ တစ္္ခ်ိဳ႕ေနရမမခမးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး ဌမနသည္ 
လုပ္ငန္းသဘမဝ တိတိကခကခ က ြဲျပမးမႈမရိွဘြဲ လုပ္ငန္းသေဘမထပ္ေနျ္င္းမခမးလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ျဖိ်ဳး တိုးတက္ေရးဌမနသည္ 
လက္ရိွတ င္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္္ုျဖစ္ေနေသမ္လည္း စည္ပင္သမယမ၏ မွတ္တမ္းမခမးအရ ေကခးရ မပုိင္းမခမးတ င္ ၎တို႔၏ 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမခမး ရိွေနဆြဲျဖစ္သည္။ 
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ယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက တစ္စံုတရမပါဝင္ပတ္သက္ျ္င္းမရွိေပ။62 သို႔ရမတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕၏ စီမံ္ ခက္အ္ခ်ိဳ႕သည္ ၿမိ်ဳ႕ျပ 
ဧရိယမာွႏင့္ နယ္ေျမ္ခင္းဆက္စပေ္နေသမ ေကခးရ မအုပ္စုပိငု္နယ္ေျမအ္ခ်ိဳ႕တ င္လည္း လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ေနသည္မခမးရွိသည္။ 
ထို႔အျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေကခးရ မအုပ္စုအတ င္းရွိ ကုန္စည္က းသန္းေရမင္းဝယ္ေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးၿပီး ျမဴနီစပီယ ္
ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမး လိုအပ္ေသမ အ္ခ်ိဳ႕ေသမေနရမေဒသမခမးကုိ ‘ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဆိုင္ရမေဒသမခမး’ အျဖစ ္သီးသန္႔သတ္မွတ္ေပးာုိႏင္သည္။ 
ဥပမမ ရ မႀကီးမခမး ရွိေစခးကြဲ့သို႔ေသမ ေနရမမခမးျဖစ္သည္။63 ထို႔အျပင ္အ္ခ်ိဳ႕ေသမေကခးရ မအုပ္စုမခမးတ င္ ဆက္စပ္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမး 
ျဖစၾ္ကေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနတို႔ပ းေပါင္းၿပီး တံတမးမခမးာႏွင့္ ေရသ ယ္ 
ေျမမင္းမခမးျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းတို႔ကြဲ့သို႔ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ခက္မခမးကို ပ းတ ြဲေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည္။64 

ထို႔သုိ႔ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးကုိသမ အဓိကထမးၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆမငေ္နျ္င္းသည္ ေနျပည္ေတမ္မွတိုက္႐ိုက္လမ္းၫႊန္္ခက္ေၾကမင့္ 
ဟုတ္/မဟုတ္ မသြဲက ြဲေသမ္လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေနာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမး (ရပ္က က္မခမး) ကိုသမအဓိကအမ႐ံုစ းစိုက္ 
ေစရျ္င္းအတ က္ ေရွမင္လႊြဲမရေသမအေၾကမင္းရင္းမခမးလည္း ရွိေနသည္။ ပထမအ္ခက္မွမ ေကခးလက္ေဒသ/ေကခးရ မအုပ္စုမခမး 
တ င္ လုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္ရန္အတ က္ နယ္စပ္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနသည္ ျပညေ္ထမင္စုအစိုးရာွႏင့္ ာႏိုင္ငံတကမအလွဴ 
ရွင္မခမးထံမ ွ ရန္ပံုေင အေျမမက္အျမမးရရွိေနျ္င္းျဖစ္သည္။65 မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ထိုသုိ႔ေျပမင္းလြဲျ္င္းကိ ု စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
ဝန္ထမ္းမခမးၾကမးတ င္လည္း သေဘမတ ေထမက္္ံၾကပံုရသည္။ အေၾကမင္းမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေနာွႏင့္ ရန္ပံုေင ကုိ 
ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတ င္ စုစည္းတည္ရွိေသမ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးမ ွ အဓိကရရွိၾကျ္င္းျဖစ္ၿပီး ရရွိေသမအရင္းအျမစ္မခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕ျပ 
ေဒသအတ က္သမ ျပန္လည္အသံုးျပ်ဳလိုၾကေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။66 အ္ခ်ိဳ႕ေသမ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၊ ဥပမမ ဧရမဝတီ 
ာႏွင့္ မ န္တို႔တ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသရပ္က က္မခမးတ င္သမ အဓိကထမးလုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ေတမ့မည္ဆိုေသမအ္ခက္ကုိ တရမးဝင္ထုတ္ျပန ္
ထမးၾကသည္။ 

ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဖ ြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရမတ င ္ အေရးပါေသမအ္ခက္တစ္္ခက္မွမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အလိုက္အဆင့္ 
သတ္မွတ္္ခက္ကုိသံုးၿပီး စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏အရ ယ္အစမးကိုဆုံးျဖတ္ျ္င္းျဖစ္သည္။ အဆင့္သတ္မွတ္္ခက္မခမးမွမ (က) 
အဆင့္မွ (င) အဆင့္အထိရွိၿပီး (က) အဆင့္မွမအျမင့္မမးဆုံးျဖစ္သည္။67 အျ္မးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရမ႐ံုးမခမး၊ 
ဥပမမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးစသည္တို႔မွမ ၿမိ်ဳ႕နယ္လ ဦးေရအေပၚမ မတည္ပြဲ ၿမိ်ဳ႕နယ္အမးလုံးတ င္အရ ယ္အစမးတသမတ္တည္း 
ျဖစ္သျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ဖ ြဲ႕စည္းပံုမွမ ထ းျ္မးက ြဲလ ြဲသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္သတ္မွတ္္ခက္ပၚမ တည္၍ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ ဝန္ထမ္းအေရအတ က္က ြဲလ ြဲသ မးရမ အနည္းဆံုးဝန္ထမ္း ၁ဝ ဦး္န္႔မွ အမခမးဆုံး ဝန္ထမ္း ၁ဝဝ ္န္႔အထိရွိ 
ၾကသည္။68 အလမးတ ပင္ အျ္မး႐ံုးဌမနမခမး၌ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္မန္ေနဂခမမခမးအမးလုံးမွမ ရမထ းအဆင့္အတန္းအတ တ ပင္ ျဖစ္ေသမ္ 
လည္း (ဥပမမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးအမးလုံးသည္ လက္ေထမက္ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးအဆင့္မခမးျဖစ္သည္) စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ အမႈေဆမင္အရမရွိမခမးမွမမ  သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္၏ အဆင့္ကိုလုိက္၍ ရမထ းအဆင့္က ြဲျပမးသည္။ အနိမ့္ဆံုးအမးျဖင့္ 
အရ ယ္အစမးငယ္ေသမ (င) အဆင့္ ေကခးလက္ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္ ဦးစီးအရမရွိအဆင့္မွသည္ ပုသိမ္၊ ထမးဝယ္ကြဲ့သုိ႔ေသမ (က) 
အဆင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမးရွိေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမး၌ ဒုတိယၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးအထိရွိာုိႏင္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္သတ္မွတ္္ခက္စနစ္အတိုင္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ 
ပံုမခမး က ြဲျပမးျ္မးနမးသ မးသည္ (နမ နမပံုစံ အဖ ြဲ႕အစည္းတည္ေဆမက္ပံုကို ေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၉ တ င္႐ႈ)။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအမးလုံးကို အမႈေဆမင္အရမရွိကဦးေဆမငၿ္ပီး အမႈေဆမင္အင္ဂခင္နီယမက လက္ေထမက္အျဖစ္ေဆမင္ရ က္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးတ င္ အနည္းဆံုးဌမန္ ြဲာွႏစ္္ု (စီမံာွႏင့္ အင္ဂခင္နီယမဌမန္ြဲ ) ရွိၾကၿပီး အရ ယ္ႀကီးမမးေသမ ႐ံုးမခမး၌ 

                                                           
62 ဤသို႕ေသမ ရည္ရ ယ္္ခက္မခိ်ဳးအတ က္ ကန္႔သတ္္ခက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွ။ အမခမးစုမွမ ကိုလိုနီေ္တ္ကသတ္မွတ္ထမးမႈမခမးျဖစ္ၿပီး ေျပမင္းလြဲမႈမခမးသည္ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဥ္ီးစီးဌမန၏ ဆံုးျဖတ္္ခက္မခမး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုာုိႏင္သည္။ ာႏႈိုင္းယွဥ္ျပရေသမ္ တိုင္းျပည္အာံွႏ႔တ င္ ရပ္က က္ေပါင္း ၃၁၃၃ ရိွၿပီး 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဌမနမွ လုပ္ကိုင္ေနေသမ ေကခးရ မအုပ္စုေပါင္း ၁၃၆၂ဝ ရိွသည္။ 
63 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
64 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေကမ္မတီ အဖ ြဲ႕ဝင္ျပည္သ တစ္ဦး၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႔ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနအရမရိွတစ္ဦးာွႏင့္အင္တမဗခဴး 
65 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီး အင္တမဗခဴး 
66 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေကမ္မတီ အဖ ြဲ႕ဝင္ျပည္သ တစ္ဦး၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
67 အ္ခ်ိဳ႕ေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၌ ၎တို႔၏ အႀကီးဆံုးၿမိ်ဳ႕မခမး အမခမးအမးျဖင့္  ျမိ်ဳ႔ေတမ္မခမးအတ က္ အထ းအဆင့္သတ္မွတ္္ခက္ရိွ သည္။  
68 ဥပမမအမးျဖင့္ ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္အမခိ်ဳးမခိ်ဳး၏ အဆင့္သတ္မွတ္္ခက္မခမးသည္ ပွခမ္းမွခအမးျဖင့္ အဆင့္(က) ၉ဝ၊ အဆင့္(္) ၄၆၊ အဆင့္ (ဂ) ၃၄၊ အဆင့္ (ဃ) ၂၃၊ 
အဆင့္ (င) ၁၆ စသည္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတ က္ ရိွၾကသည္။ 
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ဌမန္ ြဲ ငါး္ုအထိရွိာႏုိင္သည္။69 ဌမန္ ြဲာွႏစ္္ုထြဲရွိေသမ ဖ ြဲ႕စည္းပံုကိုအမခမးဆုံးေတ ႕ရေလ့ရွိၿပီး ၎တုိ႔လက္ေအမက္တ င္ 
ေအမက္ပါအတို္င္း ဌမနစိတ္မခမးရွိၾကသည္။70  

စမီဌံမန္ြဲ  
 သန္႔ရွင္းေရး 
 ေစခးာႏွင့္သမးသတ္ 
 အ္ န္ 
 စီမံေရးရမ 
 စည္းကမ္းထိန္း 

 အငဂ္ခငန္ယီမဌမန္ြဲ  
 ေရ 
 လွခပ္စစ္ 
 လမ္း၊တံတမးမခမး 
 ပန္းျ္ာွံႏင့္ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမခမး 
 စက္ယာႏၲရမးမခမး 

ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးရွိဝန္ထမ္းမခမးအမးလုံးမွမ လ္စမးာိုႏင္င့ံဝန္ထမ္းမခမးျဖစ္သည္။ လက္ရွိဝန္ထမ္းအမခမးစုမွမ 
နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနမဝွန္ထမ္းေဟမင္းမခမးျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ္ုာွႏစ္ေနမက္ပိုင္းတ င္ အသစ္ဖ ြဲ႕စည္းလိုက္ေသမ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသုိ႔ ေျပမင္းေရႊ႕လမၾကသ မခမးျဖစ္သည္။71 ျပည္ေထမင္စအုစိုးရထြဲတ င္ ‘မိ္ငဝ္န္ႀကီးဌမန’ မရွိေတမေ့သမေၾကမင့္ 
အျ္မးျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးသုိ႔ေျပမင္းေရႊ႕တမဝန္ထမ္းေဆမင္ာိုႏင္မည့္ အ္ င့္အလမ္းမွမလည္း အကန္႔အသတ္ာႏွင့္သမ 
ရွိေတမ့သည္။ အကယ္၍ အျ္မးျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ေျပမင္း ေရႊ႕လိုပါက သက္ဆိုင္ရမဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္ာွႏစ္ဦး၏ အထ း္ င့္ျပ်ဳ္ခက ္
လိုအပ္ရမ ထိုအ္ခက္မွမလည္း အ္ခ်ိဳ႕ေသမစည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးအတ က္ စိတ္ပခက္ဖ ယ္ရမပင္ ျဖစ္သည္။72 
သို႔ေသမ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးသည္သက္ဆုိင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအတ င္း လ ယ္က စ မ ေျပမင္းေရႊ႕ာုိႏင္ၿပီး 
ယ္ုအ္ါ ထိုအေျပမင္းအေရႊ႕မခမးမမွ ပိုမိုလ ယ္က လမၿပီျဖစ္သည္။73 မည္သည့္ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးတ င္မဆိ ုအဆင့္ျမင့္ စည္ပင္ 
သမယမေရးအဖ ြဲ႕ရမထ းေနရမ အနည္းငယ္သမရွိေသမေၾကမင့္ ရမထ းတိုးျမႇင့္္ံရာုိႏင္သည့္ အ္ င့္အလမ္းမွမ အကန္႔အသတ္ာႏွင့္သမ 
ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမခမးမွမရမထ းတိုးျမႇင့္္ံရရန္အတ က္ အထက္လ ႀကီးမခမး အၿငိမ္းစမးယ မည့္အ္ခိန္အထိ ာႏွစ္ေပါင္းမခမးစ မ ေစမင့္ဆိုင္း 
ရမည့္ သေဘမျဖစ္ေနသည္။74 နယေ္ကခမ္ (အျ္မးျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမခမးသုိ႔) ေျပမင္းေရႊ႕ရန ္ ္က္္ြဲျ္င္းာွႏင့္ ရမထ းတိုးရန္ 
မလ ယ္က ျ္င္းတို႔ေၾကမင့္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမး၏ စိတ္အမးထက္သန္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈတို႔ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရမ 
အေျ္အေနမခမးျဖစ္လမသည္။75 

မိ္ငဝ္န္ႀကီးဌမနမရွိေတမ့သည့္ေနမက္ပိုင္းတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လ သမးအရင္းအျမစ္စနစမ္ွမ သီးျ္မးဝိေသသမခမးရွိ 
လမသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕တ င္ပါဝင္ၿပီး ယင္းအဖ ြဲ႕မွတစ္ဆင့္သမ ျပည္ေထမင္စ ု
အစိုးရအဖ ြဲ႕ာွႏင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သ ယ္မႈမခမးျပ်ဳလုပ္ျ္င္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝနထ္မ္းမခမးကုိ ေဒသတ င္း 
္န္႔ထမးသလုိ တစ္ာုိႏင္ငံလံုးအတိုင္းအတမာႏွင့္လည္း ္န္႔ထမးသည္။  ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိမခမးကုိ ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕၏ 

                                                           
69 က ြဲျပမးမႈရိွေသမ္လည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန၊ သန္႔ရွင္းေရးဌမန၊ အ  ္န္ဌမန၊ ေစခးမခမးဌမန၊ အင္ဂခင္နီယမဌမနတို႔မွမ အမခမးအမးျဖင့္ ေတ ႔ရတတ္ေသမ ဌမနမခမးျဖစ္သည္။ 
တနသၤမရီတိုင္းရိွ အမရွေဖမင္ေဒးရွင္းာွႏင့္ VGN အလုပ္ရုံေဆ းောႏ းပ ြဲတ င္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
70 ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေကမ္မတီ အဖ ြဲ႕ဝင္မခမး၊ အမႈေဆမင္အရမရိွ၊ အမႈေဆမင္အင္ဂခင္နီယမာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး 
71 ၂ဝ၁၁ ္ုာွႏစ္က နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္ရိွ ြ္ဲ့စဥ္ မည္သည့္ေဒသ၌ တမဝန္ကခ ြ္ဲ့သည္ျဖစ္ေစ ယ္ုတမဝန္ကခေနေသမ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုံးမခမးသည္ ၎တို႔အျမြဲတမ္း တမဝန္ထမ္းေဆမင္ရမည့္ ႐ုံးဌမနမခမး ျဖစ္လမသည္။ ထို႔ေၾကမင့္အ္ခ်ိဳ႕ေသမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုံးဝန္ထမ္းမခမးသည္ တမဝန္ကခ ရမေဒသာွႏင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈတစ္စုံတရမမရိွေသမေၾကမင့္ ‘ပစ္ပယ္္ံလိုက္ရသည္’ ဟ ေသမ 
္ံစမး္ခက္မခမးျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ ယ္င္နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္တ င္တမဝန္ထမ္းေဆမင္စဥ္က သက္ဆိုင္ရမေဒသတစ္္ု တ င္ သံုးာွႏစ္တမဝန္ထမ္း 
ေဆမင္ၿပီးပါက ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပမင္းာုိႏင္သည္ဟ ေသမ နမးလည္မႈျဖင့္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ ြ္ဲ့ၾကျ္င္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးတ င္ 
အဆင့္ျမင့္ာိုႏင္ငံ့ဝန္ထမ္းရမထ းမခမးကို ေမွခမ္မွန္းထမးၾကသ မခမးအတ က္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္စနစ္ အတ င္းသို႔ေရမက္ရိွသ မးၿပီး 
အဆင့္ျမင့္ရမထ းမခမးသို႔တိုးျမႇင့္္ံရရန္အ  ္င့္အလမ္းအကန္႔အသတ္ျဖင့္သမ ရိွေတမ့ေသမအေျ္အေနတ င္ စိတ္ပခက္အမးေလခမ့မႈမခမး ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
72 ဧရမဝတီတိုင္းာွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔ ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး 
73 ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးအတ င္း ေျပမင္းေရ ႔မႈမခမးအတ က္  ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႕႐ုံး ာွႏင့္ ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္) 
တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ၏  ္င့္ျပ်ဳ္ခက္ လိုအပ္သည္။ ရမထ းဝန္အဖြဲ ႔ ကြဲ့သို႔ေသမ အျ္မးအစုိးရအဖ ြဲ႔မခမး ပါဝင္ပတ္သတ္မႈ မရိွေပ။ 
74 အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းမခမးအတ က္ ျပႆနမတစ္ရပ္ရိွသည္။ ၎မွမ ဥပမမအမးျဖင့္ ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔တ င္ 
ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးတစ္ဦးသမရိွသည္။ ထို ပုဂၢိလ္သည္ အသက္ ၅၁ာွႏစ္အရ ယ္ဆိုပါက ဒုတိယညႊန္ၾကမးေရးမွဴးအမးလံုးသည္ ရမထ းတိုးရန္ ၉ာွႏစ္တိတိ ေစမင့္ရေပမည္။ 
75 ၎ကိစၥရပ္မွမ ထပ္္ါထပ္္ါလုပ္ထမးေသမ အင္တမဗခဴးမခမးအတ င္း သိသမလမသည္။ ဥပမမျပရေသမ္ ႐ုံးတစ္ရုံးကို သိသိသမသမဆိုး၀ါးေသမ 
အမႈေဆမင္အရမရိွတစ္ဦးက ဦးေဆမင္ေနသည္ ဆိုပါက ဝန္ထမ္းမခမးသည္ ထိုလ ႀကီး ရမထ းတိုးသ မးေအမင္ေသမ္ လည္းေကမင္း၊ ႐ုံးေျပမင္းသ မးေစရန္ 
(အ္ခိန္ၾကမေကမင္းၾကမာုိႏင္သည္။) ေစမင့္ဆိုင္းရသည္။  
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အက အညီျဖင့္ တစ္ာိုႏင္ငံလံုးအတိုင္းအတမျဖင့္ ္န္႔ထမးၿပီး ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိေအမက္အဆင့္မခမးာႏွင့္ ေန႔စမးဝန္ထမ္းမခမးကုိမ  
ျပည္ေထမငစ္ုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိပြဲ ေဒသတ င္း၌ပင္္ န္႔ထမးသည္။76  

ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င္ ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိအဆင့္ရမထ းေနရမလစ္လပပ္ါက ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက သက္ဆိုင္ရမ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ံုးသို႔သတင္းပို႔ၿပီး ထို႐ံုးမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံသုိ႔ ရမထ း္န္႔အပ္ရန ္ ္ င့္ပန ္
ၾကမးသည္။ ္ င့္ျပ်ဳ္ခက္ရပါက ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ံုးကလစ္လပ္ရမထ းေနရမကိ ုအဓိကအမးျဖင့္ သတင္းစမမခမးမွေနၿပီး ေၾကမ္ျငမ္ခက္ထုတ္ျပန ္
သည္။ ဇကမတင္ေရ း္ခယ္္ံရသ မခမးသည္ ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕က စီစဥ္ႀကီးၾကပ္ေသမ ေရးေျဖစမေမးပ ြဲကို ေျဖဆိုရသည္။ 
ေရးေျဖစမေမးပ ြဲေအမငျ္မင္သ မခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတ င္ လ ေတ ႕ အင္တမဗခဴးေျဖဆိုရသည္။ 
ျပည္ေထမငစ္ုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးာွႏင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအရမရွိမခမး ပါဝင္ေသမ ေရ း္ခယ္ေရး 
အဖ ြဲ႕က ရမထ း္န္႔အပ္မႈတစ္္ု္ခင္းစီကို ႀကီးၾကပ္သည္။77 

ရမထ းတိုးျမႇင့္ေရးတ င္မ  ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕မ ွ ထြဲထြဲဝင္ဝင္ပါဝင္ရန္မလိုေပ။ ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိမခမးကုိ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ေထမက္္ံ္ခက္၊ ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕၏ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမး၊ ာိုႏင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒာွႏင့္ နည္းဥပေဒမခမးာွႏင့္အညီ ရမထ းတိုးျမႇင့္ေပးာႏုိင္သည္။ သို႔ရမတ င္ အျ္မးအဆင့္မ ွ
ျပန္တမ္းဝင္အရမရွိအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေသမအ္ါမခမးတ င္ ျပည္ေထမငစ္ုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕၏ အၿပီးသတ္ သေဘမတ ညီ္ခက္ ရယ ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ျပန္ထမ္းအရမရွိအဆင့္မဟုတ္ေသမ ဝန္ထမ္းမခမးကုိ ရမထ းတိုးျမႇင့္ရမတ င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ 
အၿပီးသတ္သေဘမတ ညီ္ခက္ာႏွင့္အညီ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက ေဆမင္ရ က္ာ္ိုႏင္သည္။ ရမထ း 
ေလွခမ့္ချ္င္းာွႏင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျ္င္းမခမးကုိ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက ျပည္နယ/္တိုင္း ေဒသႀကီး 
အစိုးရ၏ေထမက္္ံ္ခက္၊ ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈမခမး၊ ာႏုိင္င့ံဝန္ထမ္း ဥပေဒာွႏင့္ နည္းဥပေဒမခမးာွႏင့္ အညီ 
ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည္။ 

အ္ခ်ဳပ္အမးျဖင့္ဆိုရေသမ္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ဝန္ထမ္း္န္႔ထမးျ္င္း၊ ထုတ္ပယ္ျ္င္း၊ ေရႊ႕ေျပမင္းျ္င္းာွႏင့္ ရမထ းတိုး 
ျမႇင့္ျ္င္းမခမးကုိ ယ္င္ကာွႏင့္မတ ပြဲ အျပည့္အဝထိန္း္ခ်ဳပ္ေဆမင္ရ က္လမာႏုိင္သည္။ အာႏွစ္သမရအမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
ာႏွင့္ ၎တုိ႔ကိႀုကီးၾကပ္သည္ ့ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးသည္ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးာွႏင့္ အလမးသ႑မန္တ ေသမ 
ဝန္ထမ္းေရးရမ လုပ္ပိုင္္ င့္အမဏမမခမးရရွိလမၾကသည္။ အမွနစ္င္စစ ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈမခမးရွိေသမ္လည္း ေဒသာႏၲရအဆင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးတ င္ ဝန္ထမ္းေရးရမကိစၥရပ္မခမးာွႏင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရရွိေသမ တစ္္ုတည္းေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။  

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနေအမက္တ င္ရွိေနေသးသည့္ ၂ဝ၁၁ ္ုာႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ဝန္ထမ္း 
မခမးအတ က္ ေလ့ကခင့္သင္ၾကမးေရးအစီအစဥ္မခမး စတင္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးလမ္ြဲ့သည္။ လက္ရွိအေနာွႏင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးရွ ိ
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးအတ က္ သင္တန္းအစီအစဥ္ာႏွစ္မခ်ိဳးရွိသည္။ ပထမတစ္မခ်ိဳးမွမ ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္းအမးလုံး 
အကခ်ံဳးဝင္ေသမ သင္တန္းအမခ်ိဳးအစမးမခမးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မခ်ိဳးမွမ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္ရွိ ဗဟုိသင္တန္း 
ေကခမင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ပထမသငတ္န္းအမခ်ိဳးအစမးမခမးတ င္ ရန္ကုနၿ္မိ်ဳ႕ျပင္ ေဖမငႀ္ကီးရွ ိ ဗဟိဝုန္ထမ္းတကၠသုိလ္ာႏွင့္ ျပင္ဦးလ င ္
ၿမိ်ဳ႕အနီးရွ ိဇီးပင္ႀကီးရွ ိဗဟိဝုန္ထမ္းေလ့ကခင့္ေရးေကခမင္းတို႔ပါဝင္သည္။78 အထက္ပါေကခမင္းာႏွစ္ေကခမင္းမွမ အထက္ ျမန္မမာိုႏင္ငံာွႏင့္ 
ေအမက္ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ က္ ္ ြဲျ္မးထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္းမခမးအေနာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ဝန္ထမ္းမခမးသည ္ အထက္ပါေလ့ကခင့္ေရးေကခမင္းမခမးသုိ႔ ကခန္ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္အတ  တက္ေရမက ္
သင္ၾကမးာုိႏင္ၾကသည္။ ထိုေကခမင္းမခမးတ င္ သင္တန္းအမခ်ိဳးအစမးေလးမခ်ိဳးရွိသည္။ ပံုမွန္သင္တန္း၊ အထ းမ မ္းမံသင္တန္း၊ အလယ္ 
အလတ္အဆင့္ သင္တန္းာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းမခမးတ င္ အငယ္တန္းစမေရးမွစၿပီး ဒုတိယဦးေဆမင္ 
ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴး အဆင့္အထိ ာိုႏင္င့ံဝန္ထမ္းမခမးတက္ေရမက္ၾကသည္။  

                                                           
76 ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ာိုႏင္င့ံဝန္ထမ္းမခမးကို  အဆင့္ ၁၂ဆင့္  ္ြဲျ္မးထမးသည္။ထိပ္ဆံုးအဆင့္ ၆္ုမွမ ျပန္တမ္းဝင္အရမရိွမခမးျဖစ္ၿပီး ကခန္ေအမက္ဘက္ ၆ဆင့္မွမ 
ျပန္တမ္းဝင္အဟုတ္သည့္ အျ္မးအဆင့္မခမးျဖစ္သည္။ ျပန္တမ္းဝင္အရမရိွမခမးကိုေနျပည္ေတမ္ရိွ ျပည္ေထမင္စုရမထ းဝန္အဖ ြဲ႕မွ္န္႔အပ္သည္ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတမ္မွ 
တိုက္ရုိက္ ေျပမင္းေရႊ႕လမၾကသည္။ မည္သည့္ ျပန္ထမ္းဝင္အရမရိွ မဆို ေနျပည္ေတမ္တ င္  ေထမက္္ံမႈရိွရမည္။ ျပန္တမ္းဝင္ အရမရိွ မဟုတ္သ မခမးကို ဝန္ၾကီးဌမန 
သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖ ြဲ႔မွ တိုက္ရုိက္္န္႔အပ္ အသံုးျပ်ဳသည္။ 
77 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔အမႈေဆမင္ အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
78 ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္း ဗဟိုေလ့ကခင့္ေရး သင္တန္းေကခမင္း (ေဖမင္ၾကီး)သည္ ၁၉၆၅္ုာွႏစ္တ င္ ျပည္ထြဲေရးဝန္ၾကီးဌမနလက္ေအမက္ရိွ ဗဟို ျပည္သ ႔ ဝန္ထမ္းေကခမင္းျဖစ္ၿပီး 
၁၉၇၇တ င္ ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္းေလ့ကခင့္ေရ း္ခယ္ေရးအဖ ြဲ႔လက္ေအမက္သို႔ ေျပမင္းေရႊ႕သ မး ြ္ဲ့သည္။ 
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နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္္ံျဖစ္္ြဲဖ့ းေသမ သမိုင္းေၾကမင္းေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးသည ္
ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ ေျမမက္ဒဂံုတ င္ရွိေသမ ဝန္ႀကီးဌမန၏ ဗဟိုသင္တန္းေကခမင္းသို႔လည္း တက္ေရမက္္ င့္ရွိသည္။79 ထိုေကခမင္းသို႔ 
ျပန္တမ္းဝင္အဆင့္ဝန္ထမ္းမခမးေရမ အျ္မးအဆင့္ဝန္ထမ္းမခမးပါ တက္ေရမက္္ င့္ရွိသည္။ သင္တန္းအမခ်ိဳးအစမးမခမးတ င္ 
အင္ဂခင္နီယမမခမးကြဲ့သုိ႔ နည္းပညမရွင္မခမးအတ က္ရည္ရ ယ္ေသမ သင္တန္းမခမးရွိသလုိ80 အဆင့္အမခ်ိဳးမခ်ိဳးာႏွင့္ နယ္ပယ္အမခ်ိဳးမခ်ိဳးမွ 
ဝန္ထမ္းမခမးအမးလုံးအတ က္ ရည္ရ ယ္ေသမ ပံုမွန္သင္တန္းမခမးလည္း ပါဝင္သည္။81 ထိုသင္တန္းမခမးသည္ ဝန္ထမ္းအျဖစ ္
အသစ္ဝင္ေရမက္လမသ မခမးာွႏင့္ ရမထ းတိုးျမႇင့္္ံရမည့္ဝန္ထမ္းမခမးအတ က္ မျဖစ္မေနတက္ေရမကရ္မည့္ သင္တန္းမခမးလည္း 
ျဖစ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ံုးကုိ ဦးေဆမင္မည့္ ၿမိ်ဳ႕နယစ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး အမႈေဆမင္အရမရွိအသစ္မခမးကုိ 
တမဝန္မထမ္းေဆမငမ္ ီ ပံုမွန္သင္တန္းမခမးကုိ တက္ေရမက္ေစျ္င္းမခ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသီတင္းေျ္မက္ပတ္ၾကမသင္တန္းတ င ္
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းာွႏင့္ လမ္းၫႊန္္ခက္မခမး၊ ဘ႑မေရးစီမံမႈာွႏင့္ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္း၊ ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျ္င္းာွႏင့္ 
ၾကည့္ၾကပ္ျ္င္း၊ အင္ဂခင္နီယမလုပ္ငန္း ဆို္င္ရမဗဟုသုတမခမးာႏွင့္ ကခယ္ျပန္႔ေသမ မ ဝါဒေရးရမကိစၥမခမးကုိ သင္ၾကမးေပးသည္။  

အထက္ပါ ာႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းေလ့ကခင့္ေရး သင္တန္းေကခမင္းသံုး္ုအျပင ္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္သင္တန္းမခမးကုိတက္ေရမက္္ြဲ့ၾကေသမ 
အဆင့္ျမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအရမရွိမခမးက သက္ဆိုင္ရမေဒသအတ င္း ျပန္လည္ပို႔္ခေပးသည့္ ဌမနတ င္းသင္တန္းမခမး 
လည္း ရွိေသးသည္။ ထိုသင္တန္းမခမးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက စီစဥေ္ဆမင္ရ က္ၿပီး ေဒသတစ္္ု 
လံုးအတ က္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္ျဖစေ္စ ပို႔္ခသည္။ သင္ၾကမးပို႔္ခေသမ အေၾကမင္းအရမမခမးမွမ ေ္ါင္းေဆမင္မႈာွႏင့္ 
စမီံ္န္႔္ ြဲမႈ၊ ႐ံုးစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈ၊ တမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးစသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိအ္ခိန္အထိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ဝန္ထမ္းမခမးအမးလုံးနီးပါးမွမ ာႏို္င္ငတံကမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးာႏွင့္ က ၽမ္းကခင္သ မခမး၏ သင္တန္းပို႔္ခမႈမခမးကုိ ရရွိျ္င္းမရွိၾကေသးပါ။ 

၄.၂.၂ လ မႈဝနေ္ဆမငမ္ႈမခမးေဆမငရ္ ကျ္္ငး္ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ လ သိနည္းေသမ္လည္း ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င္အႀကီးဆံုးလ မႈဝန္ေဆမင္မႈေပးသည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးထြဲ 
မွတစ္္ုျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေဒသတ င္းမွေကမက္္ံရရွိသည့္ အ္ န္ဘ႑မေင အမခ်ိဳးအစမးမခမးထြဲမွ အ္ န္ေင ာွႏင့္ ဝန္ေဆမင္မႈ 
အသံုးျပ်ဳ္ေင မခမးျဖင့္ စံုလင္မခမးျပမးေသမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးကုိ (အဓိကတမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ပိုင္္ င့္နယ္ပယ္ ၃၁ ္ုထြဲမ ွအစိတ ္အပိုင္းမခမး 
အျဖစ္) ေဆမင္ရ က္ေနၾကသ မခမးျဖစ္သည္။ ာႏို္င္ငံတ င္းရွ ိအဓိကဝန္ေဆမင္မႈေပးေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ၾကသည့္ ဥပမမ ပညမ 
ေရးဝန္ႀကီးဌမန၊ ကခန္းမမေရးဝန္ႀကးီဌမနစသည္တို႔ာွႏင့္ ာႏိႈင္းယွဥ္လခင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးတ င ္ဝန္ေဆမင္မႈာွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ကခယ္ျပန္႔ေသမ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရွိေနၾကသည္။ ေရအရင္းအျမစ္၊ ေရဆိုးစ န္႔ပစ္ေရး၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ လမ္းမီးမခမး၊ 
လမ္းတံတမးာႏွင့္ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းမခမးစသည္ျဖင့္ ကခယ္ျပန္႔ေသမ လုပ္ငန္းရပ္မခမးရွိေနသည္။ ယ္ုအပိုင္းတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ ္စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးက ေဆမင္ရ က္ေပးေသမ အဓိကကခသည့္လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးအေၾကမင္းကုိသံုးသပ္ေဆ းောႏ းပါမည္။ သို႔ရမတ င္ 
တစ္ာႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတမာႏွင့္ၾကည့္ပါက ဝန္ေဆမင္မႈမခမး၏ အတိမ္အနက္၊ အရည္အေသ း၊ အမွန္တကယ္အေကမင္အထည္ေဖမ္ 
မႈစသည္တို႔တ င္ က ြဲျပမးျ္မးနမးမႈမခမးႀကီးႀကီးမမးမမးရွိေနရမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယချ္ံ်ဳငံုသံုးသပ္မႈကို အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္သမလုပ္ာုိႏင္မည္ျ့ဖစ္သည္။ 

လ မႈဝနေ္ဆမငမ္ႈ- တမဝနမ္ခမးာွႏင့္ လပုင္နး္ရပမ္ခမး 
 ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္း 
 ေရရရွိေရး 
 အညစ္အေၾကးစ န္႔ေရး 
 အမိႈကသ္မိ္းဆည္းျ္င္း 
 လမ္းမီးမခမး 
 လမ္းတတံမးမခမး 
 အိမ္ေျ္ယမေျ္မြဲ့မခမး 
 တိရစ မနထ္ိန္းသမိ္းေရး 

                                                           
79 ဗဟိုသင္တန္းေကခမင္းကို ၁၉၉၈္ုာွႏစ္တ င္ နယ္စပ္ေဒသာႏခင့္တိုင္းရင္းသမးလ မခိ်ဳးမခမးဖ ံၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး၊ျပည္ေထမင္စုျ္ိမ္း္ခမ္းေရးာွႏင့္ ဖ ံၿဖိ်ဳးေရး 
ဝန္ၾကီးဌမနလက္ေအမက္တ င္ ျငိမ္း္ခမ္းေရးာွႏင့္ ဖ ံၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရမ သင္တန္းေကခမင္းအျဖစ္ ဖ င့္လွစ္ ြ္ဲ့သည္ 
80 အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာွႏင့္ စတိုထိန္းသိမ္းျ္င္းမခမးအတ က္ ဥပမမအေနျဖင့္ အႀကီးတန္းအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး၊ အမႈေဆမင္အရမရိွအဆင့္စီမံ္န္႔  ္ြဲမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ အင္ဂခင္နီယမ၊ 
ေ္ါင္းေဆမင္မႈ၊ ဘ႑မေရး စည္းမခဥ္းစဥ္းကမ္း၊ ေကခးလက္စီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္း၊ အေျ္္ံ အင္ဂခင္နီယမ၊ စီမံ္န္႔  ္ြဲမႈ ၊ စမေရးစမ္ခီ အလုပ္၊ နည္းျပသင္တန္း  
81 ဥပမမအမးျဖင့္ ဝန္ထမ္းေရးရမ၊ ဘ႑မေရး- စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမး၊ အ  ္န္- စည္းမခည္းဥပေဒမခမး၊ အေထ ေထ  စမရင္းစစ္ရုံး၏ ဘ႑မေရး စည္းမခဥ္းမခမး၊ 
အင္ဂခင္နီယမဘမသမရပ္၊ က န္ပခဴတမ၊ နယ္စပ္ေဒသာွႏင့္ တိုင္းရင္းသမးလ မခိ်ဳးမခမးဝန္ၾကီးဌမန လုပ္ငန္းမခမး ၊ အျ္မးဝန္ၾကီးဌမန လုပ္ငန္းမခမး 
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 ပန္းျ္ံ၊ ေရက းကန၊္ အမခမးျပညသ္ သန႔္စင္္န္းာွႏင့္ အပန္းေျဖဌမနမခမး 
 လမ္းစည္းကမ္း၊ လမ္းအမည္ေပးျ္င္းာွႏင့္ လိပ္စမမခမး 
 သုႆန္ေျမမခမးာွႏင့္ မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္စကမ္ခမး 
 သ္ခ်ိဳင္းေျမမခမးဖယ္ရွမးျ္င္း 
 ျပညသ္ ႔အကခ်ိဳးအတ က္ေဆမငရ္ က္ရမည့္ အျ္မးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမး 
 အျ္မးလိုအပ္ေသမ တမဝနဝ္တၱရမးမခမး 
 စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ စီမံအုပ္္ ခ်ဳပ္မႈေအမက္ရွ ိာႏုိင္ငံပိငု္အေဆမက္အဥမီခမး 
 ကခဴးေကခမ္အေဆမက္အဦမခမးဖယရ္ွမးေရး 
 ပုဂၢလိကအေဆမက္အဥမီခမးအတ က္ ေဆမကလ္ုပ္္ င့္ပါမစ္မခမး 

အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းလုပ္ငန္း - ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသည္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းာႏွင့္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ျပင္ပတ င္ 
ျပန္လည္စ န္႔ပစျ္္င္းလုပင္န္းကို ေဆမင္ရ က္သည္။ ယင္းဝန္ေဆမငမ္ႈအတ က္ ဝန္ေဆမင္္ေင အနည္းငယ္ကုိ လ ေနအိမ္မခမးာွႏင့္ 
စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးမွ ေကမက္္ံသည္။ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းလုပ္ငန္းကိုမ  ေန႔စမးလုပ္သမးမခမးျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည္။ အမိႈက္သိမ္း 
ဆည္းသည့္ အ္ခိန္ဇယမးမွမမ  အမခ်ိဳးမခ်ိဳးက ြဲျပမးသည္။ ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ လစဥ္သိမ္းဆည္းျ္င္းမသွည္ ပံုမွန္မရွိပြဲ ႀကိ်ဳၾကမး 
ႀကိ်ဳၾကမးသိမ္းဆည္းျ္င္းစသည္ျဖင့္ ပံုစံအမခ်ိဳးမခ်ိဳးရွိာႏိုင္သည္။ အ္ခ်ိဳ႕ေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမ ရပ္က က ္
အတ က္ အမိႈက္စ န္႔ပစ္ရန္ေနရမမခမးကို သီးျ္မးသတ္မွတ္ေပးထမးၿပီး သတ္မွတ္ထမးေသမအမိႈက္ပံုးမခမးကိုလည္း ္ခထမးေပးသည္။ 
အ္ခ်ိဳ႕ကမ  လမ္းတစ္ေလွခမက္အမိႈက္မခမးကုိ လိုက္လံစုေဆမင္းသိမ္းဆည္းျ္င္းျဖစ္သည္။ သိမ္းဆည္းရမိေသမအမိႈက္မခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕ျပ 
ေဒသအျပင္ဘက္တ င ္သ မးေရမကပ္ံုထမးေလ့ရွိသည္။ 

လမ္းတံတမးမခမး - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကအကခဆံုး ဦးစမးေပးလုပင္န္းတစ္္မုွမ ျမဴနီစပီယ္ေဒသအတ င္းရွိ 
လမ္းတံတမးငယ္မခမးေဆမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးအၾကမးာွႏင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမခမးဆက္သ ယ္ေသမ အဓိကလမ္းမႀကီးမခမးကုိမ  ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌမနက တမဝန္ယ သည္။ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုး 
တက္ေရးဦးစီးဌမနသည္ ေကခးလက္ေဒသရွိ လမ္းအငယ္စမးမခမးကို တမဝန္ယ ေဆမက္လုပ္သည္။ လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ 
ပတ္သက္၍မ  ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက အျပည့္အဝတမဝန္ယ သည္။82 သို႔ရမတ င္ လ ေနရပ္က က္ 
မခမးတ င္ေဖမက္လုပ္ေသမ လမ္းမခမးအတ က္ ကုန္ကခစရိတ္ကုိၿမိ်ဳ႕္ံလ ထုကလည္း မွခေဝကခ္ံရသည္မွမ အစဥ္အလမတစ္္ုျဖစ္သည္။ 
ျပည္သ မခမးက ၂၅ မ ွ၇၅% အထိကခ္ံရၿပီး ကခန္ေင မခမးကုိ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကကခ္ံကမ အင္ဂခင္နီယမာွႏင့္ စက္ယာၲႏရမး 
မခမးကုိလည္း တမဝန္ယ သည္။83 

ေရာႏႈတ္ေျမမင္းမခမး - လမ္းတံတမးမခမးာႏွင့္ အလမးတ ပင္ လ ေနေဒသမခမးရွိ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းစီမံ္ခက္အငယ္မခမးကုိ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးက တမဝန္ယ ေဆမငရ္ က္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းတ င္ေရႁပ နမ္ခမး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာွႏင့္ ေရသ ယ္ေျမမင္းတို႔ပါ ဝင္သည္။ 
ေရာႏႈတ္ေျမမင္းလုပင္န္းသည္ မိုးမခမးၿပီး ေျမမခက္ာႏွမျပင္ညီညမေသမ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးကြဲ့သို႔ေသမေဒသမခမးတ င္ ဦးစမးေပး 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။  

ၿမိ်ဳ႕ျပေရေပးေဝေရး - စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဥပေဒေၾကမင္းအရလုပ္ပိုင္္ င့္မခမးထြဲတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပေရေပးေ၀ေရး လည္း 
တစ္္ုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္ျမနမ္မာိ္ုႏင္ငံတ င ္အဓိကၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးအပါအဝင္ ေဒသအမခမးစု၌ တစ္ပိငု္တာႏိုင္အ၀ီစိတ င္း မခမးာႏွင့္ 
အမခမးပိုင္ေရကန္မခမးကုိ အဓိကအမးကုိအမးထမးျပ်ဳေနရသည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပေရေပးေဝမႈစနစ္ရွိေသမၿမိ်ဳ႕မခမး၌ ေရေလွမင္ကန္၊ ေရကန္မခမးမ ွ
ေရကိ္ ု ပိုက္လုိင္းမခမးျဖင့္သ ယ္၍ျဖစ္ေစ၊ လ မခမးလမေရမက္္ပ္ယ ာိုႏငေ္သမ က န္ကရစ္ကန္မခမးျဖင့္ျဖစ္ေစျဖန႔္ေ၀ေပး ေလ့ရွိသည္။84 
ထိုသုိ႔ေသမေဒသမခမးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက ပမမဏအနည္းငယ္သမရွိေသမေရျဖန္႔ေဝ္ကိ ုေကမက္္ံ သည္။ 

လမ္းမီး - ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဘံုလုပ္ငန္းတစ္္မုွမ လမ္းမီးထ န္းညႇိေရးျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးက မီးသီးမခမးာႏွင့္ လွခပ္စစ္ဓမတအ္မး္ကို တမဝန္ယ ရၿပီး ဓမတ္တုိင္ာႏွင့္ဓမတ္ႀကိ်ဳးမခမးကုိမ  လွခပ္စစ္စ မ္းအမးဝန္ႀကီးဌမန ေအမက္ရိွ 

                                                           
82 လမ္းအမခိ်ဳးအစမးမခမးမွမ ေျမသမးလမ္း၊ ေကခမက္္င္းလမ္း၊ ကတၱရမလမ္း၊ က န္ကရစ္လမ္း၊ ကတၱရမထပ္ပုိး က န္ကရစ္လမ္းတို႔ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔သည္ 
လမ္းမခမးအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆမင္သည္။ ဦးစမးေပးအေနျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပလမ္းမႀကီးမခမး၊ ္ခဥ္းကပ္လမ္းမခမးာွႏင့္ ျဖတ္လမ္းမခမးအတ က္ကို စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႔မွ အျပည့္အဝ အကုန္အကခ္ံ တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ေပးသည္။ 
83 ပုံမွန္အမးျဖင့္ ရပ္ရ မလ ထုသည္ ၎ကိစၥရပ္မခမးအတ က္ ရပ္ရ မေကမ္မတီမခမးဖ ြဲ႕စည္း၍ စီမံေဆမင္ရ က္ ပါဝင္ၾကသည္။ 
84 ဥပမမအမးျဖင့္ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိ်ဳ႕ ေလးၿမိ်ဳ႕နယ္တ င္သမ ေရေပးေဝာုိႏင္သည္။အမခမးစုမွမ မုိးေရေလွမင္ကန္ႀကီးမခမးျဖစ္ၿပီး ကန္နေဘးတ င္ က န္ကရစ္ 
ေရကန္မခမးတည္ေဆမက္ကမ ပုံးမခမး ၊လွည္းမခမးျဖင့္ ေရသယ္ၾကသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္ ေရေလွမင္ကန္မွ ေရစုပ္တင္ကမ ေရစင္မခမးတ င္ သိုေလွမင္ၿပီး ပုိက္မခမးျဖင့္ 
အိမ္မခမးသို႕ ေရျဖန္႔ေဝသည္။ 
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လွခပ္စစ္ဓမတ္အမးဦးစီးဌမနက ပိုငဆ္ိုင္သည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပပန္းျ္ံမခမးအတ င္းတ င္မ  လွခပ္စစ္မီးထ န္းညႇိေရးကိ ု စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕က 
အလံုးစံုတမဝန္ယ သည္။ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ေနအိမ္မခမးသုိ႔ လွခပ္စစ္ေပးေ၀ေရးကို မေဆမင္ရ က္ပြဲ လွခပ္စစ္ 
ဓမတ္အမးေပးေရးကိစၥအမးလုံးကို လွခပ္စစ္စ မ္းအမးဝန္ႀကီးဌမနေအမက္ရွိ ျမန္မမ့လွခပ္စစ္ဓမတ္အမးလုပ္ငန္းက တမဝန္ယ ေဆမင္ 
ရ က္သည္။ 

အထက္ေဖမ္ျပပါအဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မခမးအျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အျ္မးေသမဝန္ေဆမင္မႈအမခ်ိဳးအစမးမခမးကုိ 
လည္းေဆမင္ရ က္ေပးေနသည္။ ဥပေဒအရလုပ္ပိငု္္ င့္တစ္္ုမွ ေရဆိုးစ န္႔ပစ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ ျမန္မမာိုႏင္ငံရွ ိ ၿမိ်ဳ႕ျပ 
ေဒသအမခမးစုမွမ သီးျ္မးမိလ မကန္မခမးကုိသမအသံုးျပ်ဳေနၾကဆြဲျဖစ္ၿပီး ဗဟိုေရဆိုးထုတ္စနစာွ္ႏင့္ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစက္႐ံုမခမးကုိ 
သံုးစ ြဲာႏိုင္ျ္င္းမရွိေသးေပ။ ၿမိ်ဳ႕ျပေရရရွိေရးာွႏင့္အတ  ေရဆိုးစ န္႔ပစ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကဦး 
စမးေပးလပု္ငန္းတစ္္ ုျဖစ္လခက္ရွိသည္။ လက္ရွိတ င္ ေရဆိုးထုတ္စနစ္အနည္းငယ္သမရွိသည့္အျပင္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ 
တရမးဝင္လုပ္ပို္င္္ င့္တ င္လည္း ထိုလုပ္ငန္းပါဝင္ေနေသမေၾကမင့္ျဖစသ္ည္။ ထို႔အျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ သုႆန္ 
ေျမမခမးာွႏင့္ မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္လုပ္ငန္းကိလုည္း တမဝန္ယ ရသည္။ ေနမက္ဆုံးအေနာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ပန္းျ္ ံ
ာႏွင့္ ကစမးက င္းမခမး ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမး္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းေဆမင္ရ က္ၾကရသည္။ 

အဓကိစးီပ မးေရးက႑စမီံ္ န္႔္ ြဲမႈ တမဝနာွ္ႏင့္ လပုင္နး္တမဝနမ္ခမး 
 စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕ပိငု္ေစခးမခမး 
 ပုဂၢလိကပိုငေ္စခးမခမး 
 က ၽြဲ၊ ာႏ မး ပ ြဲေစခးမခမး 
 သမးသတ္႐ံုမခမး 
 လမ္းေဘးေစခးဆိုငမ္ခမး 
 အေသးစမးေင ေ္ခးလုပင္န္းမခမး 
 မုန္႔တိုကမ္ခမးာွႏင့္ စမးေသမကဆ္ိငု္မခမး 
 အာႏၲရမယ္ရွေိစာိုႏင္ေသမလုပင္န္းမခမး 
 တည္း္ိုေဆမင္မခမး 
 တိရစ မနေ္မ းျမဴေရးာွႏင့္ တိရစ မန္အေသေကမင္မခမး စ န္႔ပစ္ေရး 
 က းတို႔လုပ္ငန္း 
 - အောွႏးယမဥလ္ုပင္န္း 

ဥပေဒအရလုပပ္ိုင္္ င့္မခမးထြဲတ င္တစ္္ုအပါအဝင္ျဖစေ္သမ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးတ င္ သိသိသမသမေပခမက္ဆုံးေနေသမ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္္ုမွမ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကနိ္းေရးဆ ြဲျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။ 
မည္သည့္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕တ င္မွ သီးသန္႔ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲေရးဌမနမရွိေပ။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးက ယ္ု 
ေလ့လမမႈအတ က္ေဆမင္ရ က္ေသမ လ ေတ ႕ေမးျမန္းမႈမခမးတ င္ ယင္းအ္ခက္ကုိ အဓိကအမးနည္း္ခက္တစ္္ုအျဖစ ္ မီးေမမင္းထိုး 
ေဖမ္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔က ျမန္မမာႏုိင္ငံတ င ္ ၿမိ်ဳ႕ျပျဖစ္ထ န္းမႈျမန္ဆနသ္ည္ာႏွင့္အမွခ ၿမိ်ဳ႕ျပစမီံ္န္႔္ ြဲမႈကိစၥရပ္မခမးမွမ တစ္ေန႔တျ္မးပိုမိ ု
႐ႈပ္ေထ းလမေနၿပီး တစ္ေန႔တျ္မးတုိးပ မးလမေနေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ဦးေရကိုေနရမ္ခထမးရန္အတ က္ အထ းသီးသန္႔အစီအစဥ္ေရးဆ ြဲျ္င္း 
လုပ္ငန္းစဥမ္ ွပိုမိုအေရးပါလမ္ြဲ့သည္။85 

၄.၂.၃ ေဒသာၲႏရစးီပ မးေရးစမီအုံပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ င္းစီးပ မးေရးစီမံ္ န္႔္ ြဲမႈကုိ အဓိကအမးျဖင့္ ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရကသမေဆမင္ရ က္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရမျ္င္းမွမ ယ္င္ 
ဆုိရွယ္လစ္စီးပ မးေရးစနစ္မ ွအေမ မခမးာႏွင့္ စစ္တပ္အမဏမပိငု္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကမလကရွိ္ြဲ့ေသမ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္တို႔ေၾကမင့္ျဖစ ္
သည္။ အျမတ္အစ န္းႀကီးႀကီးမမးမမးရာုိႏင္ေသမက႑မခမးျဖစ္သည့္ ဥပမမ သယံဇမတထုတ္ယ ေရးလုပ္ငန္းာႏွင့္ သ င္းကုန္ထုတ္ကုန္ 
လုပ္ငန္းစသည္တို႔တ င ္ပါမစ္ာွႏင့္လိုင္စင္မခမး္ခထမးေပးျ္င္းကို ျပည္ေထမင္စုအစိုးရကသမ လုပ္ပို္င္္ င့္ရွသိည္။86 ေကမ္ပိုေရးရွင္းႀကီး 
မခမးကြဲ့သုိ႔ေသမ ပမမဏႀကီးမမးသည့္စီးပ မးေရးသေဘမတ ညီ္ခက္မခမးကုိ ေနျပည္ေတမ္ာႏွင့္တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆမင္သည္။ သို႔ရမတ င္ 
ျပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမနမခမးသည္လည္း အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ထက္ေအမက္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ္႐ိုင္ာွႏင့္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အထ ိ ႐ံုး္ ြဲမခမးအဆင့္ဆင့္တည္ရွိၾကသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငရံွိ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းအမခမးစုႀကီးမမွ အေသးစမး၊ အငယ္စမး 

                                                           
85 တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥကၠဌာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
86 Bissinger and Maung Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 10. 
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ာႏွင့္အလတ္စမးလုပ္ငန္းမခမးသမျဖစ္ရမ ထိုလုပ္ငန္းမခမးသည္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးယာႏၲရမး၏ေအမက္ဆုံးအဆင့္ျဖစေ္သမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င ္
ာႏုိင္ငံေတမ္ာွႏင့္အမခမးဆုံးထိေတ ႕ဆက္ဆံေနၾကျ္င္းျဖစ္သည္။ 

အျ္မးေသမေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရမက႑မခမးာွႏင့္ အလမးသ႑မန္တ စ မပင္ ေဒသာၲႏရစီးပ မးေရးစီမံ္ န္႔္ ြဲမႈ၌လည္း အေထ ေထ  
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမခမးက အေရးပါေသမေနရမမွရွိေနၾကသည္။87 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနက 
ေဆမင္ရ က္ေပးေသမ စီးပ မးေရးက႑စီမံ္န္႔္ ြဲမႈနယပ္ယ္မခမးမွမ ကုနသ္ ယ္လုပ္ငန္း္ န္မခမးစီမံ္ န္႔္ ြဲျ္င္း၊ ဝန္ေဆမင္္ မခမးာွႏင့္ အ္ န္ 
အ္မခမးေကမက္္ံျ္င္း၊ ေျမယမလႊြဲေျပမင္းေရမင္း္ခမႈ၊ ေဆမက္လုပ္္ င့္ာွႏင့္ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္္ င့္မခမးအပါအဝင ္ လိငု္စငာွ္ႏင့္ပါမစ ္
အမခ်ိဳးအစမးေပါင္းမခမးစ မအတ က္ ေထမက္္ံ္ခက္မခမးထုတ္ေပးျ္င္းစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။88 အျ္မးေသမျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမး 
မွ႐ံုး္ ြဲမခမးမွမလည္းၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္တည္ရွိၿပီး ေဒသာၲႏရစီးပ မးေရးစီမံ္န္႔္ ြဲမႈတ င္ ပါဝင္ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ဥပမမမခမးမွမ 
ျပည္တ င္းအ္ န္မခမးဦးစီးဌမန၊ စက္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးာွႏင့္စစ္ေဆးေရးဒါ႐ိုက္တမအဖ ြဲ႕႐ံုးာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ကခန္းမမေရးဦးစီးဌမနစသည္တို႔ 
ျဖစၾ္ကသည္။89 

ထိုသုိ႔ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ေဒသာၲႏရစီးပ မးေရးစီမံ္န္႔္ ြဲမႈေနမက္္ံအတ င္း၌ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမး 
အထ းသျဖင့္ အငယ္စမး၊ အေသးစမးာႏွင့္ အလတ္စမးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ လိုင္စင္၊ ပါမစ္ာွႏင့္အျ္မး အေျ္္ံအဆင့္္ င့့္ျပ်ဳ္ခက္မခမးကုိ 
္ခထမးေပးရေသမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သျဖင့္ အလ န္အေရးပါေသမေနရမတ င္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ ထိေတ ႕ 
ဆက္ဆံျ္င္းကိ ုစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမွ သက္ဆိုင္ရမက င္းဆင္းဝန္ထမ္းမခမးက ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ အ္ န္အ္ 
ာႏွင့္ဝန္ေဆမင္ေၾကးမခမးေကမက္္ံျ္င္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မခမးထုတ္ေပးျ္င္းာႏွင့္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျ္င္းတို႔ကုိ အဓိကေဆမင္ရ က္သ မခမး 
ျဖစ္သည္။ 

လိုင္စင္မခမး - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္မခမးထြဲတ င္ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းအမခမး 
အျပမးအတ က္ ‘စည္းကမ္းသတ္မွတ္္ခက္မခမး’ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေပးျ္င္းပါဝင္ၿပီး ထို႔အေၾကမင္းေၾကမင့္ပင ္ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးက စီးပ မးေရးလုပင္န္းလိုင္စင္မခမးထုတ္ေပးျ္င္းလည္းျဖစ္သည္။ အကခ်ံဳးဝင္ေသမစီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးထြဲတ င္ ေစခးဆိုင္ 
္န္းမခမး၊ လမ္းေဘးေစခးဆိုင္မခမး၊ သမးသတ္႐ံု၊ ဟိုတယ္ာႏွင့္ စမးေသမက္ဆုိင္မခမးစသည္တုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။90 ထို႔အျပင ္ ‘အာႏၲရမယ ္
ရွိေသမလုပ္ငန္းမခမး’ အျဖစ္သတ္မတွ္ထမးေသမ စက္႐ံု၊ ေဆးေပး္န္း၊ ဓမတ္္ ြ္ဲ န္းာွႏင့္ ပန္းပြဲ/တ င္္ံုလုပ္ငန္းတုို႔အတ က္လည္း လိုင္ 
စင္မခမးထုတ္ေပးရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ အဓိကအမးျဖင့္ စမးေသမက္ဆိုင္မခမးာႏွင့္ ေစခးဆိုင္ငယ္မခမးပါဝင္ေသမ ျမန္မမာိုႏင္ငံၿမိ်ဳ႕ျပေဒသ 
မခမးရွိ အငယ္စမးာႏွင့္အလတ္စမးလုပ္ငန္းအမခမးစုသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးလုပ္ငန္းလိုင္စင္တစမ္ခ်ိဳးမခ်ိဳးရယ လုပ္ကို္င္ေနၾက 
သ မခမးျဖစ္ၾကသည္။91 

ေဆမက္လုပ္္ င့္ပါမစ္မခမး - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမး၌ လ ေနအိမ္ာွႏင့္ စီးပ မးေရးအေဆမက္အအံု 
ာႏွစ္မခ်ိဳးစလံုးအတ က္ ေဆမက္လုပ္္ င့္ပါမစ္မခမးကုိ ထုတ္ေပးသည္။ အေဆမက္အအံုစတင္ေဆမက္လုပ္ာႏုိင္ရန္အတ က ္ စီးပ မးေရး 
လုပ္ငန္းမခမးကလည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမွထုတ္ေပးေသမ ပါမစ္ရရွိထမးရန္လိုသည္။ ပထမအဆင့္အေနာႏွင့္ မီးသတ္၊ 
ကခန္းမမေရးဌမန၊ ရြဲာႏွင့္ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတုိ႔ထံမွ ေထမက္္ံ္ခက္မခမးရရွိဖို႔လိုသည္။ ထိုေထမက္္ံ္ခက္မခမးအမးလုံးကို 
ေျမယမပိငု္ဆိုင္ေၾကမင္းအေထမက္အထမးာႏွင့္အတ  အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔တင္ျပရသည္။ 

                                                           
87 ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ္ရုိင္အဆင့္တ င္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနသည္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈ မရိွသေလမက္ ျဖစ္သည္။ 
္ရုိင္အဆင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးသည္ အရက္ဆိုင္ဖ င့္လစ္ေရမင္း္ခ  ္င့္၊ ေျမဌမး  ္င့္မခမးအတ က္ ေထမက္္ံေပးာုိႏင္သည္။ 
88 ရပ္က က္ေကခးရ မအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမႈမခမးသည္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန၏ အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံအဆင့္တ င္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမး၏ အ္ခိ်ဳ႕ေသမ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မခမးာွႏင့္  ္င့္ျပ်ဳမိန္႔မခမးအတ က္ ေထမက္္ံစမမခမးေပးရန္ လုပ္ပုိင္  ္င့္ ကန္႔သတ္ထမးရိွသည္။ 
89 ဥပမမ ဘ႑မေရးဝန္ၾကီးဌမနမွ စီပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမး၏ ဝင္ေင  ္န္ာွႏင့္ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း  ္န္မခမး ေကမက္္ံသည္။ စက္မႈဝန္ၾကီးဌမနမွ လိုင္စင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရမ 
အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကို စစ္ေဆးေဆမင္ရ က္သည့္အျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမခမး၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရမ စစ္ေဆးမႈပါ ေဆမင္ရ က္သည္။ 
90 စည္ပင္လိုင္စင္ရရန္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းသည္ ေလွခမက္လၽႊမတင္ျ္င္း၊ ေင သ င္းျ္င္း၊ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ ၊ သန္းေကမင္စမရင္း၊ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ေထမက္္ံ္ခက္မခမးကို စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔သို႔ ေပးပုိ႔ရသည္။ စမရ က္စမတမ္းကိစၥ၊ ေင ေပးသ င္းျ္င္းလုပ္ငန္းမခမးကို စည္ပင္ဝန္ထမ္းမွ လုပ္ေဆမင္ေပးာုိႏင္ပါက 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္ရုံးသို႔ သ မးေရမက္ရန္ အျမြဲမလိုအပ္ပါ။ လိုင္စင္အမး ာွႏစ္စဥ္သက္တမ္းတိုးရသည္။ 
91 ၿမိ်ဳ႕နယ္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးသည္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ လိုင္စင္ာွႏင့္  ္င့္ျပ်ဳမိန္႔မခမးယ ေလ့ရိွေသမ ေနရမျဖစ္သည္။ အရက္ ေရမင္း္ချ္င္းာွႏင့္ 
အိမ္ျ္ံေျမလုပ္ငန္းကြဲ့သို႔ေသမ လိုင္စင္မခမးအတ က္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးက ထုတ္ေပးသည္။ ေကခးလက္တ င္ လိုင္စင္အေတမ္ မခမးမခမးကို 
ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႔ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနမွ ထုတ္ေပးသည္။ 
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ယင္းက ေျမယမအေထမက္အထမးမခမးကုိစစ္ေဆးၿပီး အေထမက္အထမးမခမးျပည့္စံုပါက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသို႔ အၿပီးသတ္ 
္ င့္ျပ်ဳ္ခက္ေပးာႏုိင္ရန္အတ က ္လႊြဲေျပမင္းေပးလိုက္သည္။92 

လုပ္ငန္းစစေ္ဆးျ္င္း - ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတမဝန္တစ္္မုွမ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရး 
လုပ္ငန္းမခမးကုိ ပံုမွန္စစ္ေဆးျ္င္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးသည ္ ေစခးမခမးကို စစ္ေဆးျ္င္းကြဲ့သို႔ေသမ 
ကိစၥမခမးတ င္ကို္ယ္တိုင္ေဆမင္ရ က္ၿပီး ေဆး၀ါးမခမးစစ္ေဆးျ္င္းကြဲ့သို႔ေသမ ာႏွစ္စဥပ္ံုမွန္ေဆမင္ရ က္သည့္ စစ္ေဆးမႈမခမးတ င ္အျ္မး 
ဌမနဆို္င္ရမမခမးျဖစ္ေသမ စမးေသမက္ကုန္ာႏွင့္ ေဆး၀ါးၾကည့္ၾကပ္ေရးအဖ ြဲ႕၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန၊ ကခန္းမမေရး 
ဦးစီးဌမန၊ ရြဲာွႏင့္ မီးသတ္ဌမနမခမးာႏွင့္ ပ းေပါင္းပါဝင္ေဆမင္ရ က္သည္။93 

ထိုသုိ႔ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ ပံုမွန္စစေ္ဆးျ္င္းမခမးအျပင္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၌ အျ္မးအေရးပါေသမတမဝန္မခမးလည္း 
ရွိေသးသည္။ 

 သမးသတ္႐ံုမခမး - ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသည္ သမးသတ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတ က္ ေလလံပစ္ျ္င္းာွႏင့္ 
အသမးေရမင္း္ခမႈကို ႀကီးၾကပ္ျ္င္းအမးျဖင့္ သမးသတ္လုပ္ငန္းမခမးကုိ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္သည္။ မည္သည့္ေနရမတ င ္
သမးသတ္႐ံုမခမးထမးရွိသင့္သည္ာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းသမးသတ္႐ံုမည္မွခရွိသင့္သည္ စသည္တို႔မွမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏ အဆံုးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးရွိ ေမ းျမဴေရးတိရစ မန္ 
မခမးေရမင္းဝယ္ျ္င္းကိုလည္း တည္ေထမင္၊ ႀကီးၾကပ္သည္။94 

 က းတို႔လုပ္ငန္းမခမး - ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးအတ င္းရွိ ျမစ္ေ္ခမင္းမခမးာႏွင့္ ေရကန္မခမးကုိ ျဖတ္သန္းေသမအေသးစမး 
က းတို႔လုပ္ငန္းမခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးက စီမအုံပ္္ခ်ဳပ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတ င ္ က းတို႔လုပ္ငန္း 
လုပ္ပိုင္္ င့္အတ က္ ေလလံမခမးေ္ၚယ ္ခထမးေပးျ္င္းာွႏင့္ လုပ္ငန္းလုပေ္ဆမင္ပံုမခမးကုိ ႀကီးၾကပ္ျ္င္းတို႔ပါဝင္သည္။ 

 ေစခးမခမး - ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက ေဒသတ င္းရွိ ေစခးမခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ေသမေစခးမခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ ္
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕က ပိုငဆ္ိုင္ၿပီး စီမံ္န္႔္ ြဲမႈာွႏင့္ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို အျပည့္အဝတမဝန္ယ သည္။ ပုဂၢလကိပိုင္ 
ေစခးမခမးအတ က္မ  စတင္ဖ င့္လွစ္ရန္အတ က္ ေထမက္္ံ္ခက္မခမးထုတ္ေပးၿပီး ႀကီးၾကပ္မႈလည္း ျပ်ဳလုပ္သည္။ 

စီးပ မးေရးက႑စီမံ္ န္႔္ ြဲမႈအတ က္ လိုအပ္္ခက္မခမးကုိေဆမင္ရ က္သည့္အျပင ္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ စီးပ မး 
ေရးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အေျ္္ဝံန္ေဆမင္မႈမခမးကုိလည္းေပးလခက္ရွိသည္။ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအေနျဖင့္ အေျ္္ံအေဆမက္ 
အအံုလိုအပ္္ခက္ ကခယ္ကခယ္ျပန႔္ျပန္႔ရွိရမ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လမ္းတံတမးမခမးေဆမက္လုပ္ေပးျ္င္း၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းမခမးေဖမက္လုပ ္
ေပးျ္င္းစေသမ ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးအတ က္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးကုိ တင္ျပေတမင္းဆိုာႏိုင္သည္။ ဥပမမ လုပ္ငန္း 
တစ္္ု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္အစတုစ္္ုက မိမိတို႔လုပ္ငန္းဌမနမခမးရွိေသမလမ္းကို ျပ်ဳျပင္လိုပါက ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
႐ံုးကိ ု ေတမင္းဆုိာႏုိင္ၿပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္႐ံုးက လုပ္အမးာႏွင့္ စက္ယာႏၲရမးမခမးစိုက္ကမ လုပ္ငန္းရငွ္မခမးက ေဆမက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္း 
ပစၥည္းမခမး မွခေဝေပးေသမပံုစံျဖင့္ ေဆမင္ရ က္ၾကေလ့ရွိသည္။95 အျ္မးေသမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးမ ွ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ထုကိုေပးေသမ ဝန္ေဆမင ္
မႈမခမးျဖစ္သည့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္း၊ လမ္းမီးထ န္းညႇိျ္င္း၊ ေသမက္သံုးေရျဖန္႔ျဖဴးေပးျ္င္းစသည္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။96 

ေနမက္ဆုံးအ္ခက္အေနျဖင့္ မွတ္သမးသင့္သည္မွမ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးာွႏင့္ ေဒသာႏၲရစီးပ မးေရးအုပ္္ခ်ဳပ္မႈာွႏစ္မခ်ိဳးစလံုးအတ က္ 
ဒဏ္ေၾကးာွႏင့္ ျပစဒ္ဏ္္မခမးသတ္မွတ္ာႏိုင္သည္။ နဝတဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃ တ င္ အေျ္္ေံသမေၾကမင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ 
္ုမ ွစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးတ င္ ‘စီမံ္န္႔္ြဲ ေရးဆိုင္ရမ ျပစ္ဒဏ္္ ခမွတ္ျ္င္း’ ာႏွင့္ ‘ျပစမ္ႈာွႏင့္ျပစဒ္ဏ္မခမး’ ဟ ၍ သီးသန္႔အ္န္းမခမး 
ပါဝင္သည္။ ထိုျပဌမန္း္ခက္မခမးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဥပေဒာွႏင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးကုိ ေဖမက္ဖခက္ကခဴးလ န္ျ္င္း၊ 
လိုက္နမ ေဆမင္ရ က္ရန္ပခက္က က္ျ္င္း စသည္တို႔အတ က္ ျပစ္မႈာႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မခမးကုိ အေသးစိတ္ေဖမ္ျပထမးသည္။ ျပစ္ဒဏ္ာွႏင့္ 
ဒဏ္ေၾကးမခမးာွႏင့္ပတ္သက္လခင္မ  ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးအၾကမး က ြဲလ ြဲမႈမခမးရွိသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း 

                                                           
92 Bissinger and Maung Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 21. 
93 Bissinger and Maung Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 22 
94 ၎တ င္  တိရိစၦမန္မခမး သမးေဖမက္ေမ းျမဴျ္င္းမခမးာွႏင့္ အေသေကမင္စ န္႔ပစ္ျ္င္းမခမးကို ႀကီးၾကပ္ျ္င္း ပါဝင္သည္။ 
95 ဧရမဝတီတိုင္းာွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔ ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴး အမခိ်ဳးမခိ်ဳး 
96 အေၾကမင္းအမခ်ိဳးမခ်ိဳးေၾကမင့္ ဝန္ေဆမင္မႈအရည္အေသ းမွမလိုအပ္္ခက္မခမးရိွေသမ္လည္း စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးလုပ္ေဆမင္ရန္အတ က္ အတမးအဆီးေတမ့ မဟုတ္ေပ။ 
Bissinger and Maung Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 27. 
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ေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးလုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္မႈကို ောွႏမက္ယွက္ဟန္႔တမးပါက ဒဏ္ေင  ၅ဝဝဝ မွ 
၂ဝဝဝဝ အထိ သတ္မွတ္ထမးၿပီး ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္မ  အလမးတ အမႈအတ က္ ဒဏ္ေၾကးေင  ငါးေသမင္းမွ ငါးသိန္း 
အထိရွိသည္။97 လ န္္ြဲ့ေသမ ာႏွစ္အနည္းငယ္အတ င္း ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးမွ သတ္မွတ္ေသမ ဒဏ္ေၾကးေင မခမးကုိ 
ေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၁ဝ တ င ္ ၾကည့္ာႏုိင္သည္။98 ျပစ္ဒဏမ္ခမးတ င္ က ၽြဲာႏ မးမခမး တရမးမဝင္သတ္ျဖတ္ျ္င္းအတ က ္ ေထမင္ဒဏ္ 
တစ္ာႏွစ္သတ္မွတ္ထမးၿပီး ဆိတ္၊ ဝက္ာႏွင့္ သိုးမခမးတရမးမဝင္သတ္ျဖတ္ျ္င္းအတ က္ ေထမင္ဒဏ္ေျ္မက္လ သတ္မွတ္ထမးသည္။ 

၄.၂.၄ ရနပ္ံုေင ေကမက္္ ျံ္ငး္ာွႏင့္ ဘတဂ္ခကမ္ခမး 

ရန္ပံုေင ေကမက္္ံျ္င္းာွႏင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈ 

ယ္င္အ္န္းမခမးတ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ေရရရွိေရး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းလုပ္ငန္း၊ အမိႈက္သိမ္း 
ဆည္းျ္င္း၊ လမ္းာႏွင့္တံတမးစသည့္ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမးအပါအဝင္ ကခယ္ျပန္႔ေသမ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ေပးေန 
ၾကသည္။ ထိဝုန္ေဆမငမ္ႈမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္ရန္အတ က္ သက္ဆိုင္ရမေဒသအတ င္းမ ွရန္ပံုေင မခမးကုိ ေကမက္္ံရရွိရန္လိုသည္။ 
အထက္တ င္ေဖမ္ျပထမးသကြဲ့သုိ႔ပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရထံမ ွ ရန္ပံုေင လက္္ံရရွျိ္င္းမရွိေပ။ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ အျ္မးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးာႏွင့္ပ းေပါင္းၿပီး ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင မခမးလႊြဲ 
ေျပမင္းေပးရမတ င ္ ပ းေပါင္းပါဝငေ္သမ္လည္း ၎တုိ႔ကုိယ္တိုင္ရန္ပံုေင တုိက္႐ိုက္လက္္ံရရွျိ္င္းေတမ့ မရွိေပ။99 အ္ခ်ိဳ႕ေသမ 
ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီးမခမးတ င္မ  ၿမိ်ဳ႕နယ္ႀကီးမခမးမွမ ၿမိ်ဳ႕နယ္ငယ္မခမးသို႔ စုစုေပါင္းဝင္ေင ၏ ၅-၁ဝ% အထိကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
လႊြဲေျပမင္းေပးရန္သတ္မွတ္ထမးသည္။ ျ္ံ်ဳငံုဆိုရလခင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ရန္ပံုေင မွမ အရင္းအျမစ္သံုး္ုျဖစ္ေသမ (၁) 
လ ေနအ္ိမ္မခမးာႏွင့္ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးမွ ဝန္ေဆမင္္ေၾကးေင မခမးေကမက္္ံျ္င္း (၂) စီးပ မးေရးလုပ္ငနး္မခမးအတ က္ ပံုမွန္လိုင္စင္ 
ေၾကးမခမး (၃) အ္ခ်ိဳ႕ေသမစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အမခမးျပည္သ တင္ဒါပ ြဲမခမးမွ ရရွိေသမလုိငစ္င္ေၾကးမခမးစသည္တုိ႔မွ ရရွိ 
သည္။ 

ယ္ုအစီရင္္ံစမတ င္ေဖမ္ျပထမးေသမ ဘတ္ဂခက္ဆုိင္ရမသတင္းအ္ခက္အလက္မခမးမွမ အမခမးျပည္သ ေလ့လမၾကည့္႐ႈာိုႏင္ရန ္
ထုတ္ျပန္ေသမ ေနမက္ဆုံးအစိုးရေဂဇက္ (၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑မာွႏစ္အတ က္) မခမးမွရယ ထမးျ္င္းျဖစၿ္ပီး၊ အမးလုံးမွမ ာႏွစ္လည္္န္႔မွန္း 
္ခက္မခမးျဖစ္သည္။ ဘ႑မေရးဆိုင္ရမ သတင္းအ္ခက္အလက္မခမးရရွိမႈမွမ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သမရွိသျဖင့္ ယ္ုေဖမ္ျပေသမ 
သတင္းအ္ခက္အလက္မခမးမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဘ႑မေရးအေျ္အေနကို စမဖတ္သ မခမးေယဘုယခမွန္းဆာႏိုင္ရန္ 
သမရည္ရ ယ္ျ္င္းျဖစ္သည္။  

ဝန္ေဆမငမ္ႈအသံုးျပ်ဳ္မခမး။ ။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ လုပ္ပိုင္္ င့္နယ္ပယ္အတ င္းတ င္ အိမ္ေထမင္စုတစ္္ု္ ခင္းစီအေန 
ျဖင့္ေပးရေသမ အုိးအိမ္ဆိုင္ရမ အ္ န္အ္ေလးမခ်ိဳးရွိသည္။ ထိုအ္ န္ေလးမခ်ိဳးကို တစ္ၿပိ်ဳင္နက္တည္း ေကမက္္ံေလ့ရွိၿပီး တစ္ၿမိ်ဳ႕နယ ္
ာႏွင့္ တစ္ၿမိ်ဳ႕နယ္ေကမက္္ံ္ခိနမ္တ ညီေပ။ သို႔ေသမ ္မခမးေသမအမးျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ေကမက္္ံေလ့ရွိိသည္။ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမး 
သည္လည္း လမ္းမီး၊ အမိႈက္ာႏွင့္ေရာွႏင့္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္လိုင္စင္ေၾကးမခမးအပါအဝင္ ပံုမွန္ေပးေဆမင္ရေသမ အ္ န္အ္မခမးရွိၾက 
သည္။ ထိဝုန္ေဆမင္ေၾကးမခမးကုိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးက တိုက္႐ိုက္ေကမက္္ံၾကသည္။ လမ္းမီး၊ ေသမက္သံုး 
ေရာွႏင့္ အမိႈက္္ န္မခမးကုိမ  အမွန္တကယ္ဝန္ေဆမင္မႈေပးေသမအ္ါမခမးတ င္မွသမ ေကမက္္ံသည္။100 ပံုမွန္ေကမက္္ံသည့္ 
ဝန္ေဆမင္္ မခမးမွမ ေအမက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။ 

 ၁။ အေဆမက္အဦာႏွင့္ ေျမငွမးရမ္း္ - တ က္္ခက္မႈမခမးကုိ တစ္ာွႏစ္ငွမးရမ္း္အေပၚအေျ္္ံၿပီး တ က္္ခက္ျ္င္း ျဖစ္သည္။ 
‘ငွမးရမ္းလခင္ရရွိာုိႏင္မည့္တန္ေၾကး’ ကိုတ က္္ခက္ျ္င္းသမျဖစ္ၿပီး အမွနတ္ကယ္ရရွိေသမ ငွမးရမ္း္ေတမ့ မဟုတ္ေပ။ ငွမးရမ္း္ကိ ု

                                                           
97 ၂ဝ၁၂ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ အပုိဒ္ ၇၉ာွႏင့္ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒအပုိင္း ၈၄တ င္ရွ်ဳ။ 
98 Two chapters of State/Region Development Affairs Laws are ‘Imposition of Administrative Penalties’ and ‘Offences and Punishment’, which 
largely mirror the same sections in SLORC Law No. 5/93. 
99 ထပ္မံ သိရိွလိုပါက Robertson and Joelene. 2015. Local Development Funds in Myanmar.တ င္ရွ်ဳ။ 
100 အ  ္န္ေကမက္္ံမႈရိွေသမ္လည္း ဝန္ေဆမင္မႈမေပးျ္င္းမခမးအတ က္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးမွ ေဝဖန္မႈမခမးရိွသည္။ . Bissinger and Maung Maung. 2014. 
Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 25.တ င္ ႐ႈ 
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၁ဝ% သတ္မွတ္သည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ အမွန္တကယ္ငွမးရမ္းထမးျ္င္း မရွိေသမ ေျမယမအေဆမက္အဦမခမးမွ ငွမးရမ္း္ကိ ု
တ က္္ခက္ေနသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။101 

 ၂။ လမ္းမီးထ န္းညႇိေၾကး - လမ္းမီးမခမးရွိေသမေနရမမခမးတ င္ အိမ္ပိုင္ရငွ္မခမးာႏွင့္ ေနထိုင္သ မခမးထံမွ အနည္း ငယ္မွခေသမ 
လမ္းမီးေၾကးကုိေကမက္္ံသည္။ ာႏႈန္းထမးမွမ ပံုမွန္ာႏႈန္းထမးျဖစ္ၿပီး အေဆမက္အဦအရ ယ္အစမးာႏွင့္ အ္ခ်ိဳးကခေကမက္္ံ 
ျ္င္းမဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔ေကမက္္ံရရွေိသမ အ္ေၾကးေင မခမးကုိ လွခပ္စစ္စ မ္းအမးဝန္ႀကီးဌမနသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးသ င္းရသည္။  

 ၃။ အမိႈက္သိမ္းေၾကး -  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက သက္ဆိုင္ရမလ ေနရပ္က က္မခမးတ င္ အမိႈက္သိမ္း 
ရန္အတ က ္ အမိႈက္သိမ္းလုပ္သမးမခမးကုိ အ္ါအမးေလခမ္စ မေစလႊတ္ေပးသည္။ လ ေနအိမ္မခမး၏ အရ ယ္အစမး ေပၚမ တည္ျ္င္း 
မရွိပြဲ အမိႈက္သိမ္း္ကို ပံုေသာႏႈန္းထမးျဖင့္ေကမက္္ံသည္။ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းထ က္အမႈိက္မခမးကုိ လမေရမက္သိမ္းဆည္းေစလုိပါက 
သက္ဆိုင္ရမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသို႔ အေၾကမင္းၾကမးရၿပီး အမိႈက္ပမမဏအေပၚမ တည္၍ ဝန္ေဆမင္္ေကမက္္ံသည္။  

 ၄။ ေရျဖန္႔ေဝ္ - ေရျဖန္႔ေဝေပးေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င ္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕က ေရျဖန္႔ေဝ္ေကမက္္ံသည္။ 
ာႏႈန္းထမးမွမ ပံုေသျဖစ္ၿပီး ေရသံုးစ ြဲသည့္ပမမဏာွႏင့္မသက္ဆိုင္ေပ။ 

ထို႔အျပင ္ လ ေနအိမ္မခမးသည္ ၎တုိ႔၏ အိမ္ယမပိုင္ဆိုင္မႈာွႏင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသမ အျ္မးအ္ န္အ္မခမးကုိလည္း 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသုိ႔ ေပးသ င္းရသည္။ အေရးပါေသမ အ္ န္အ္တစ္မခ်ိဳးမွမ ဘီး္ န္ျဖစ္သည္။ ဘီး္ န္ာွႏစ္မခ်ိဳးရွိသည္။ 
ပထမတစ္မခ်ိဳးမွမ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္မတွ္ပံုတင္ထမးေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္သုိ႔ သက္ဆိုင္ရမပိုင္ရငွ္မွ ေပးသ င္းရျ္င္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မခ်ိဳးမွမ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းမွတ္ပံုတင္ထမးျ္င္းမရွိပြဲ ဝင္ေရမက္လမေသမယမဥ္မခမးမွ ေကမက္္ံျ္င္းျဖစ္သည္။ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္မွတ္ပံုတင္သည့္ 
လုပ္ငန္းကိုမ  ပို႔ေဆမင္ေရးဝန္ႀကီးဌမနေအမက္ရွိ ကုန္လမ္းပို႔ေဆမင္ေရးညႊန္ၾကမးမႈဦးစီးဌမနမ ွ တမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္သည္။ 
ပံုမွန္အမးျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လိုေသမ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္မခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယစ္ည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသို႔လမေရမက္ၿပီး ဘီး္ န္ကိ ုအရင ္
ေပးသ င္းရသည္။ ထို႔ေနမက္ ပို႔ေဆမင္ေရးဌမနက မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးသည္။102 ဒုတိယတစ္မခ်ိဳးမွမ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္ 
အတ င္းမွတ္ပံုတင္ထမးေသမ ယမဥ္မခမးဝင္ေရမက္လမပါက ၿမိ်ဳ႕နယ ္သုိ႔မဟုတ္ ၿမိ်ဳ႕စ န္တ င္မခမးေသမအမးျဖင့္ေကမက္္ံေသမ ၿမိ်ဳ႕ဝင ္
ဘီး္ န္ေၾကးေကမက္္ံသည့္ စ္န္းငယ္မခမးတ င္ေပးသ င္းရေသမ အ္ န္အနည္းငယ္ျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ အျ္မးေသမအရင္းအျမစမ္ခမးမွ အ္ န္ဘ႑မေင ေကမက္္ံမႈအမခမးအျပမးလည္းရွိေသးသည္။ 
အေဆမက္အဦသစ္မခမးေဆမက္လုပ္ျ္င္း၊ ျပန္လည္ျပ်ဳျပင္မ မ္းမျံ္င္း စသည္တို႔တ င္ ဇံုစနစာွ္ႏင့္ အင္ဂခင္နယီမလုပ္ငန္းဆိုင္ရမလိုအပ္ 
္ခက္မခမးကုိ စစ္ေဆးျ္င္းအတ က္ ဝန္ေဆမင္္ေပးသ င္းရသည္။103 ေနမက္ဆုံးအေနာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ 
ေၾကမ္ျငမဘုတ္ာွႏင့္ ဆိုင္းဘုတ္္ န္မခမးအတ က္လည္း စီးပ မးေရးလုပ္ငနး္မခမးထံမွ အ္ န္ေကမက္္ံသည္။ ထိုအ္ န္ာႏႈန္းထမးမခမးသည္ 
သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏ နည္းဥပေဒမခမးာွႏင့္ ေၾကမ္ျငမာွႏင့္ ဆိုင္းဘုတ္မခမး၏ အရ ယ္အစမးေပၚမ တည္ 
သည္။ 

ပံုမွန္လိုင္စင္ေၾကးမခမး - ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကဝင္ေင ေကခမ႐ံုးမခမး 
ပင္ျဖစ္သည္။ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းအမခမးစုလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ာႏုိင္ရနအ္တ က္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမွ လိုင္စင္ရယ ရန္လိုအပ ္
သည္။ ယင္းတုိ႔တ င္ လမ္းေဘးေစခးဆို္င္မခမး၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ စမးေသမက္ဆိုင္မခမး၊ အေသးစမးေင ေ္ခးလုပ္ငန္းမခမး၊ တည္း္ို္န္း 
မခမးာႏွင့္ ‘အာႏၲရမယ္ရွိေသမ လုပ္ငန္း’ ေပါင္းစံုတို႔ပါဝင္သည္။ ‘အာႏၲရမယရ္ွိျ္င္း’ ကိုအေသးစိတ္အဓိပၸါယ္ဖ င့္ဆိုထမးျ္င္းမရွိေသမ္လည္း 
ေယဘုယခအမးျဖင့္ စမးေသမက္ကုန္၊ စက္႐ံုမခမးာွႏင့္ အေထ ေထ ကုန္ပစၥည္းမခမးာႏွင့္ ဆက္ာႏႊယ္ေသမလုပ္ငန္းမခမးကုိ ဆိုလုိျ္င္းျဖစ္ 
သည္ (ထိုလုပ္ငန္းမခမး၏စမရင္းကို ဇယမး-၁ တ င္ၾကည့္)။104 လိုင္စင္ေၾကးမခမးကုိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏က င္းဆင္းဝန္ထမ္း 

                                                           
101 အေဆမက္အအံု  ္န္မွမ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမွ သတ္မွတ္ထမးေသမ အေဆမက္အဦ စံငွမးရမ္း္ာႏႈန္းာွႏင့္ ေဒသ၊ အေဆမက္အဦအရ ယ္အစမး၊ အေဆမက္အအံု 
အေျ္အေနေပၚတ င္ မ တည္သည္။ ာွႏစ္စဥ္ ငွမးရမ္း္၏ ၁ဝရမ္ုိင္ာႏႈန္းကို အေဆမက္အဦပုိင္ရွင္က ေပးသ င္းရသည္။ အေဆမက္အအုံသံုးစ ြဲသ  မည္သ မဆို 
အ  ္န္ေပးေဆမင္ရမည္။ 
102 ဆိုင္ကယ္ပုိင္ရွင္မခမးသည္ ယင္းသို႔ေသမ အ  ္န္ေဆမင္မႈမခမးအတ က္ ပုံမွန္အ  ္န္ေဆမင္ေလ့ရိွသ မခမးျဖစ္ေနျ္င္းမွမ ၎တို႔သည္ာွႏစ္စဥ္ာွႏစ္တိုင္း ယမဥ္အတ က္ 
လိုင္စင္လုပ္၇ေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ ဘီး  ္န္မခမးမွမ ယမဥ္အမခိ်ဳးအစမးာွႏင့္ အရ ယ္အစမးေပၚမ တည္ ေျပမင္းလြဲသည္။ 
103 စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔က ဖ ံၿဖိ်ဳးေရးေဒသအျဖစ္ ာွႏစ္ကမလအတန္ၾကမ သတ္မွတ္ထမးေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသတ င္ အေဆမက္အအံုရိွပါက စုစုေပါင္း 
ေဆမက္လုပ္မႈကုန္ကခစရိတ္၏ ၁ ရမ္ုိင္ာႏႈန္းကို ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆး္ အျဖစ္ာႏႈန္းသတ္မွတ္ထမးသည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသအျပင္ဘက္ရိွ အေဆမက္အအံုအတ က္မ  ဝ.၅ 
ရမ္ုိင္ာႏႈန္းသမ ေကမက္္ံသည္။ 
104 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး ၊ အမႈေဆမင္အရမရိွ၊ အမႈေဆမင္ အင္ဂခင္နီယမာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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မခမးက စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးရွိရမသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကခသ မးေရမက္ေကမက္ယ ၾကေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသမ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးက မၾကမ္ဏဆိုသလို ေစခးဆိုင္္န္းမခမးာွႏင့္ လမ္းေဘးဆိုင္္နး္မခမးကြဲ့သုိ႔ေသမ လုပ္ငန္းအမခမးအျပမးထံမွ အ္ န္အ္မခမးကုိ 
ေကမက္ယ ရန္အတ က ္ ကန္ထ႐ိကု္တမမခမးကုိလည္း ေစခးၿပိ်ဳင္တင္ဒါေ္ၚၿပီး ေရ း္ခယ္တမဝန္ေပးအပသ္ည္။ ေစခးဆိုင္္န္းမခမးာႏွင့္ 
လမ္းေဘးေစခးဆိုင္မခမးသည္ ဥပမမ စမးပ ြဲာွႏင့္ထိုင္္ံုမခမးကုိ လ သ မးစၾကၤန္ာွႏင့္ လမ္းမေဘးတစ္ေလွခမက္တ င္္င္းကခင္းျ္င္းကြဲ့သို႔ 
ေသမ အမခမးပိုင္ေနရမမခမးကုိ သံုးစ ြဲျ္င္းအတ က္လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕သို႔ အနည္းငယ္မွခေသမ အ္ န္အ္ကိ္ ု ေပးသ င္းရ 
သည္။ ဘီး္ န္ေ္ၚ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္္ န္မခမးကုိလည္း မခမးေသမအမးျဖင့္ တင္ဒါေအမင္ျမင္ေသမ ေဒသတ င္းကန္ထ႐ိုက္တစ္ဦးဦးက 
ေကမက္္ံရယ ျ္င္းျဖစ္သည္။ 

ဇယမး- ၁ ‘အာၲႏရမယရ္ွေိစာိုႏငေ္သမ လပုင္နး္’ အမခ်ဳးိအစမးမခမး 

စမးေသမကက္နုာွ္ႏင္ ့ဆကစ္ပေ္သမ 
လပုင္နး္မခမး 

 အျ္မး 

လက္ဖက္ရညဆ္ိုင၊္ ေ္ါကဆ္ ြဲဆိုင၊္ 
က မ္းယမဆိုင၊္ ျမနမ္မထမင္းဆိငု္၊ 
မုန္႔ဖုတလ္ုပင္န္း၊ ငါးအေအး္န္း၊ အေအးဆိုင၊္ 
ဟမလဝါဆိုင္၊ အ္ခ်ိဳရညလ္ုပ္ငန္း၊ 
ဝက္အ ေ္ခမင္း ဆိုင္၊ ေကမ္ဖီဆိုင၊္ 
အေဖခမ္ယမကမ ဆိုငသ္ို႔မဟတု ္အရကဆ္ိုင ္

 ဆနစ္ကင္ယ္မခမး၊ ဆီႀကတိ္စက္၊ ဆမးစက္၊ ေ္ါကဆ္ ြဲစက္႐ံု၊ သမးေရစက္႐ံု၊ 
ပရိေဘမဂ စက္႐ံု၊ ကခန္းမမေရးေဆးေပး္န္းာွႏင့္ ဓမတ္္  ြဲ န္း၊ ပုံာိွႏပ္စက၊္ 
လ န္းကခင္းငယ၊္ သေဘၤမကခင္း၊ ထုံးမႈန္႔စက္၊ သစ္္ ြဲစက၊္ ပြဲ္ ြဲစက္၊ လကက္မးေစခး၊ 
အလွျပငဆ္ိငု္၊ နမရီျပင ္ဆိုင္၊ ဓမတ္ပံုတိကု္၊ ပန္းတိမ၊္ အပ္္ခ်ဳပဆ္ိုင္၊ စကဘ္ီးာွႏင့္ 
ဆိုငက္ယ္ျပငဆ္ိငု္၊ သစက္ င္း၊ ကမးအပိပုစၥည္းဆိငု္၊ ငါးစမဆိုင၊္ ယပေ္တမငလ္ုပင္န္း၊ 
ပန္းပြဲလုပင္န္း၊ ထင္းမီးေသ း၊ စီဒ/ီဗီစီဒအီေရမင္းဆိငု္၊ လွခပစ္စ္ပစၥည္းဆိငု္၊ 
ဘက္ထရဆီိုင၊္ မီးဖိုာွႏင့္ အုိးဆိုင၊္ ေရႊဆိငု္၊ သံာွႏင့္ အိမ္ေဆမကပ္စၥည္းဆိုင ္

တင္ဒါလိုင္စင္ေၾကးမခမး - အထက္တ င္ဆို္ြဲ့သလိ ု စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အမခမးျပည္သ တင္ဒါမခမးမွတစ္ဆင့္လုပ္ 
ငန္းေဆမင္ရ က္ရေသမ သမးသတ္လုပ္ငန္းာွႏင့္ က းတို႔လုပ္ငန္းတို႔ကြဲ့သုိ႔လုပ္ငန္းမခမးကုိ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ရမတ င္ အေရးပါသည္။105 အမခမး 
ျပည္သ တင္ဒါစနစမ္ွမ အေသးစမးေင ေ္ခးလုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ သေဘၤမႀကီးမခမးဆုိက္ကပ္ာႏိုင္သည့္ ဆိပ္္ံတံတမးကြဲ့သုိ႔ေသမ လုပ္ငန္း 
မခမးတ င္လည္း အကခ်ံဳးဝင္သည္။ တင္ဒါေ္ၚယ ရမတ င္သံုးေသမ နည္းဥပေဒမခမးမွမ တစ္ေနရမာွႏင့္တေနရမမခမးစ မက ြဲလ ြဲမႈရွိာုိႏင္သည္။ 
ဥပမမ အ္ခ်ိဳ႕ေသမျပည္နယ္/တိငု္းေဒသႀကီးမခမးတ င္ သမးသတ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိ ု သမးသတ္႐ံုတစ္္ု္ခင္းစီအတ က္ထုတ္ေပးၿပီး 
သမးသတ္သည့္တိရစ မန္အေကမင္ေရကို ထည့္သ င္းစဥ္းစမးျ္င္းမျပ်ဳသည္မခမးရွိသည္။ အျ္မးျပည္နယာ္ႏွင့္တိုင္းမခမးတ င္မ  တင္ဒါ 
သည္သမးသတ္လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္္ င့္အတ က္သမျဖစ္ၿပီး ကိုင္တ ယ္မည့္တရိစ မန္အေကမငေ္ရေပၚမ တည္၍ လိုင္စင္ေၾကးကိ ု
ေကမက္္ံသည္လည္းရွိသည္။ အထက္တ င္ဆိုထမး္ြဲ့သလိုပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက အ္ခ်ိဳ႕ေသမဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးအတ က္ 
ဝန္ေဆမင္္ ေကမက္္ံေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေစျ္င္း၊ ဥပမမ ဘီး္ န္ေကမက္လုပ္ငန္း၊ အ္ခ်ိဳ႕ေသမဝန္ေဆမင္မႈမခမးကုိ ကုိယ္တိုင္ 
ဝန္ေဆမင္လုပ္ကိငု္ေစျ္င္း၊ ဥပမမ အမိႈက္သိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းစသည္တို႔အတ က္ တင္ဒါေ္ၚယ ျ္င္းမခမးလည္းရွိသည္။ 
သို႔ရမတ င္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမခမးအေနျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးထံမွျပန္ၿပီး တင္ဒါေလွခမက္ထမးလုပ္ကိုင္ာႏုိင္ေသမ 
လုပ္ငန္းအမခ်ိဳးအစမးမခမးမွမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမခမးတစ္္ုာွႏင့္တ္ု မတ ညီၾကေပ။ ဥပမမ ရွမ္းျပည္နယ္ေတမင္ႀကီးတ င ္အမိႈက ္
သိမ္းလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကအမးလုပ္ကိုင္ေစၿပီး ဧရမဝတီတုိင္း ပုသိမ္တ င္မ  စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕က ကုိယ္တိုင္ေဆမင္ရ က္သည္ 
ကိုေတ ႕ရမည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးမွ ေကမက္္ံေသမ လိုင္စင္ေၾကးာွႏင့္ဝန္ေဆမင္္ေၾကးမခမးမွမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္္ုာွႏင့္ တ္ု 
က ြဲျပမးၿပီး အဓိကအမးျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသအမခမးစု ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕မခမးပါဝင္ေသမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးာႏွင့္ ေကခးလက္ေဒသ 
အမခမးစုပါဝင္ကမ ၿမိ်ဳ႕ျပဟုသတ္မွတ္ထမးေသမေဒသအတ င္း ေကခးရ မႀကီးမခမးပါဝင္ေနတတ္ေသမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး 
အၾကမးက ြဲျပမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယခအမးျဖင့္ အရ ယ္အစမးႀကီးမမးၿပီး ပိုမိုႂက ယ္၀ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္ ာႏႈန္းထမးမခမးပိုမိုျမင့္မမး 
တတ္သည္။ ပံု- ၁ တ င္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုတို႔အတ က္ အဓိကအကခဆံုးရန္ပုံေင အရင္းအျမစ္မခမးကုိ ေဖမ္ျပထမး 
သည္။ ‘အျ္မး’ ဝင္ေင အမခ်ိဳးအစမးမခမးတ င္ တင္ဒါမခမးမွရရွိေသမဝင္ေင မခမးပါဝင္သည္။ 

 

                                                           
105 စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႔၏ စီမံ္န္႔ ြ္ဲ မႈေအမက္ရိွ စက္တပ္ သို႔ စက္မတပ္ထမးေသမ ေရယမဥ္မခမးကို အငွမးေရယဥ္မခမးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ၎ယမဥ္မခမးသည္ 
စက္မတက္ထမးေသမ ေလွမ္တက္ပါ ေဒသတ င္းသံုး ေရယမဥ္မခမးျဖစ္သည္။  
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ပံု- ၁။ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဝငေ္င အရငး္အျမစမ္ခမး (၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑မာွႏစအ္တ ကဝ္ငေ္င ကိ ု ႀက်ိဳတင္္ န္႔မနွး္ျ္ငး္၊ ယ နစ ္
ကခပသ္နး္)106 

 

ၿမိ်ဳ႕နယ္အမခမးစုတ င္ တင္ဒါလိုင္စင္ေၾကး အထ းသျဖင့္ သမးသတ္လုပ္ငန္းလိုင္စငေ္ၾကးမခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ 
အႀကီးဆံုးဝင္ေင အရင္းအျမစပ္င္ျဖစ္သည္။ ဥပမမ ျမန္မမာိုႏင္ငံၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ု၏ ေယဘုယခဝိေသသမခမးရွိေသမ ဧရမဝတီတုိင္း 
ေဒသႀကီး ေျမမင္းျမၿမိ်ဳ႕နယ္တ င္ သမးသတ္လိုင္စင္တင္ဒါေၾကးရရွိေင သည္ စုစုေပါင္းဝင္ေင ၏ ၆ဝ% အထိရွိၿပီး တနသၤမရီတိုင္း 
ေဒသႀကီးၿမိတ္ၿမိ်ဳ႕နယ္တ င ္ ၅ဝ% ္န႔္ရွိသည္။ မခမးမၾကမမီာွႏစ္မခမးအတ င္းက ေမမ္ေတမ္ယမဥ္ပိုင္ဆိငု္မႈာႏႈန္းထမးမခမးသိသိသမသမ 
ျမင့္တက္လမ္ြဲ့ရမ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္မခမး၏ အျပင္ဘက္ရွိၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္လည္း ဘီး္ န္ေကမက္္ံရရွိေင သည္ အဓိက 
ကခေသမရန္ပံုေင အရင္းအျမစ္တစ္္ျုဖစ္လမ္ြဲ့သည္။ ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာၲႏေလးတိုင္းေဒသႀကီးမခမးတ င္ အိမ္ျ္ံေျမေစခးက က္ထ န္းကမးလမ 
မႈေၾကမင့္ ေျမ္ န္ေကမက္္ံရရွိမႈမွမလည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအတ က္တစ္ေန႔တျ္မးအေရးပါလမသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအမခမးစုအတ က္ အေရးပါေသမ ဝင္ေင အရင္းအျမစ္မခမးလည္းျဖစေ္န 
သည္။ သို႔ရမတ င္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးအေနာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ရနပ္ံုေင မခမးကုိ သက္ဆိုင္ရမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕၏လုပင္န္းေဘမင္ကို ေကခမ္လ န္သံုးစ ြ္ဲ  င့္မရွိေသမ ကန္႔သတ္္ခက္ရွိသည္ကုိ သတိျပ်ဳရမည္။ ဥပမမ 
စည္ပင္သမယမေရးရန္ပံုေင မခမးကိ ုကခန္းမမေရးသို႔မဟုတ္ စမသင္ေကခမင္းမခမးအတ က္သုံး္ င့္မရွိေ္ခ။ ရနပ္ံုေင မခမးကုိ ေကမက္္ံရရွ ိ
ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းမွမပင္ျပန္လည္အသံုးျပ်ဳရသည္။ ႁ္ င္း္ခက္အေနာႏွင့္ စုစုေပါင္းရနပ္ံုေင ၏ ၅% မ ွ၁ဝ% အထိကုိ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏ အေထ ေထ အသံုးစမးရိတ္ာႏွင့္ ေသးငယ္ေသမၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးမွ ႐ံုးမခမးအတ က္မွခေ၀ေပး 
ရန ္သတ္မွတ္ေပးထမးသည္။ ေနမက္ထပ္အေရးပါေသမအ္ခက္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ လုပ္ပိုင္္ င့္အကခယ္အျပန္႔ရွိ 
ေနသည့္အျပင ္ အ္ န္အ္ာႏႈန္းထမးမခမးကုိလည္း ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနကို အဆင့္ဆင့္တင္ျပေနရန္မလိုပြဲ မိမိတို႔သေဘမဆာႏၵ 
အေလခမက္သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္္ င့္လည္းရွိေနသျဖင့္ ယ္ုထက္မခမးစ မပိုမိုေသမရန္ပံုေင မခမးကုိ ေကမက္္ံရရွိာိုႏင္မည့္အလမးအလမရွိ 
သည္ဟ ေသမ အ္ခက္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာႏွစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ဥံပေဒ ေနမက္ဆက္တ ြဲဇယမး- ၅ တ င္ေဖမ္ျပထမးသည္ာွႏင့္အညီ 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွေကမက္္ံာုိႏင္ေသမ အျ္မးေသမအ္ န္အ္မခမးမွမ ကုန္သ ယ္လုပ္ငန္း္ န္မခမး၊ ေရ္ န/္တမံ္ န္၊ 
ေျမယမေရမောွႏမအသံုးျပ်ဳ္ န္ာွႏင့္ ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈအေျ္္ံအေဆမက္အဦမခမးမွ အသံုးျပ်ဳ္ေကမက္္ံေင မခမးပါပါဝင္ၿပီး အေထ ေထ  

                                                           
106 Government Gazettes 66-21, 66-24, 66-28, and 66-35. All were published between May and August 2013. 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Tax Revenue
(Property tax)

Tax Revenue
(Wheel Tax)

Other Income
(Development Committee)



32 
 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန၊ ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌမနာွႏင့္ လယ္ယမစိုက္ပခ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌမနစေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးမွ ေကမက္္ံေနၾက 
ျ္င္းျဖစ္သည္ (ေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၁၁ တ င္ၾကည့္)။107 

ပံု- ၂။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီဝငေ္င တ င ္ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဝငေ္င ပါဝငမ္ႈအ္ခ်ဳးိအစမး (္န္႔မနွး္ဝငေ္င ၊ ၂ဝ၁၃-၁၄ 
ဘ႑မာွႏစ)္108 

 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးရန္ပံုေင ေကမက္္ံသည့္ ာႏႈန္းထမးအမခ်ိဳးမခ်ိဳးကို မည္သို႔သတ္မွတ္သည္ကုိ္ ေလ့လမမွတ္သမးရန္အေရး 
ႀကီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအမးလုံးလိုလုိတ င္ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ က္ အ္ န္အ္ာႏႈနး္ထမးမခမးာႏွင့္ လိုင္စင္ာႏွင့္ 
တင္ဒါမခမးမည္သို႔္ခထမးေပးရမည္ဟ ေသမလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးသည့္ နည္းဥပေဒမခမးရွိၾကသည္။ ထိုနည္းဥပေဒ 
မခမးကပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးထံမွ တင္ဒါေအမင္ေသမ ပုဂၢလိကစီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမး ျပန္လည္ေကမက္္ံာိုႏင္သည့္ 
ာႏႈန္းထမးမခမးကုိသတ္မွတ္ေပးထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ တင္ဒါေအမင္ေသမသမးသတ္လုပ္ငန္းသည္ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ ္
၏ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕နည္းဥပေဒတ င္ သတ္မွတ္ျပဌမန္းထမးေသမာႏႈန္းထမးျဖင့္သမ အသမးမခမးကို ျပန္လည္ေရမင္း္ခာိုႏင္ 
သည္။ လိုင္စင္ာႏႈန္းထမးမခမးကုိသတ္မွတ္ာႏိုင္ရန္အတ က္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက အဆိုျပ်ဳေသမာႏႈန္းထမးကို အ္ါအမးေလခမ္ 
စ မေဒသ္ံျပည္သ သို႔ ေၾကညမၿပီး သေဘမထမးေတမင္း္ံေလ့ရွိသည္။109 ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီကလည္း ျပည္သ တို႔ 
၏ ဆာႏၵသေဘမထမးမခမးကုိ သုံးသပ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ေရ း္ခယ္ေသမ ာႏႈန္းထမးကိုအဆိုျပ်ဳျ္င္းကမ ာႏႈန္းထမးအသစ္ကို လ ထုဆာႏၵ 
ထပ္မံ္ံယ သည္။ သတ္မွတ္ကမလတစ္္ုလ န္ေျမမက္ၿပီးေနမက္ ကန္႔က က္သ မရွိေတမ့ေသမအ္ါ ထိုာႏႈန္းထမးမခမးကုိ ေနမက္ဆုံး 
အတည္ျပ်ဳေပးရန္အတ က္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕ထံသုိ႔ တင္ျပသည္။110 ထို႔ေၾကမင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုာွႏင့္တစ္္ု ာႏႈန္းထမး 
မခမး ႀကီးႀကီးမမးမမးက မျ္မးမႈရွိသည္။ ာႏႈိင္းယွဥ္္ခက္အမးျဖင့္ ဆင္းရြဲေသမၿမိ်ဳ႕နယမ္ခမးတ င္ ာႏႈန္းထမးမခမးနည္းေလ့ရွိေသမ္လည္း 
ယင္းမွမ စမျဖင့္ေရးသမးထမးျ္င္းမရွိေသမ အစဥ္အလမတစ္္ုသမျဖစသ္ည္။111 

စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏အသံုးစရတိမ္ခမး 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏အသံုးစရိတ္မခမးတ င္ ဝန္ထမ္းစရိတ္ာွႏင့္ ျပည္သ ႔အေျ္္ံအေဆမက္အဦစရိတ္မခမးပါဝင္ၿပီး ေင လုံးေင  
ရင္းသံုးေင ာွႏင့္ သမမန္သံုးေင ဟ ၍ စမရင္းာွႏစ္မခ်ိဳးရွိသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံရွ ိ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးအတ င္း ထ းျ္မး္ခက္အျဖစ ္
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးက ္န္႔ထမးာႏုိင္ေသမ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းအေရအတ က္ကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းမွ ာႏွစ္စဥ္ေကမက္္ ံ

                                                           
107 ေနမက္ထပ္အေသးစိတ္အ္ခက္မခမးအတ က္ Dickenson-Jones, et al. 2015. State and Region Public Finances in Myanmar တ င္႐ႈ။ 
108 Government Gazettes 66-21, 66-24, 66-28, and 66-35. All were published between May and August 2013. 
109 စီးပ မးေရး လုပ္ငန္းမခမးသည္ အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမခမးာွႏင့္ ပတ္သတ္၍ ျပႆနမရိွပါက ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႐ုံးသို႔ တိုင္ၾကမးာုိႏင္သည္။ ထို႔ျပင္ 
စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းရွင္မခမးသည္ အ  ္န္ာႏႈန္းထမးမခမးကို ၿမိ်ဳ႕နယ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႐ုံးတ င္ လမေရမက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈာုိႏင္သည္။ 
110 ၎နည္းဥပေဒမခမးကို  စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးမွ စစ္ေဆးအတည္ျပ်ဳ သည္။ 
111 ၎နည္းဥပေဒမခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ရိွ အ  ္န္ေဆမင္ာုိႏင္စ မ္းကို အထ းအေလးျပ်ဳရန္ျဖစ္သည္။စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႐ုံးဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
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ရရွိာုိႏင္ေသမ ဝင္ေင အေပၚမ တည္ၿပးီ ကန္႔သတ္ထမးသည္။ ာႏွစ္စဥဝ္ငေ္င ၏ ၃ဝ % ထက္မပိုေသမပမမဏကိုသမ ဝန္ထမ္းစမးရိတ္ 
အျဖစ္အသံုးျပ်ဳရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမခမး၏ရမထ းအဆင့္မခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္နည္းဥပေဒက သတ္မွတ္ေပး 
ထမးၿပီး ျပည္နယ/္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္မခမးက အတည္ျပ်ဳျပဌမန္းေပးထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
အမခမးစုသည္ ္န္႔ထမးာႏုိင္ေသမစုစေုပါင္းဝန္ထမ္းဦးေရအထိေရမက္ေအမင္္န္႔ထမးၾကျ္င္းမရွေိသမ္လည္း စုစုေပါင္းဝင္ေင ၏ ၁၅-
၂ဝ% ္န္႔ကိ ု ဝန္ထမ္းစရိတ္အျဖစ္ အသံုးျပ်ဳေနၾကသည္။112 သို႔ရမတ င္ ၂ဝ၁၅ ္ုာွႏစ္မတ္လ၌ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္က 
ဝန္ထမ္းအမးလုံး၏လစမာႏႈန္းထမးမခမးကုိတိုးျမႇင့္လိုက္သျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ ဝန္ထမ္းအသံုးစရိတ္ရမ္ိုင္ာႏႈန္းမွမ 
ယ္ုထက္ တိုးတက္လမမည္ျဖစသ္ည္။ ဝန္ထမ္းစမးရိတ္မခမးထြဲတ င္ သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္၌ အၿငိမ္းစမးယ သ မးေသမ ဝန္ထမ္း 
ေဟမင္းမခမးအတ က္ ပင္စင္လစမေင ေပးျ္င္းလည္း ပါဝင္သည္။ ယ္င္ နယ္စပေ္ရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္၌ တမဝန္ထမ္း 
ေဆမင္္ြဲ့ေသမ ာႏွစ္မခမးအမးလုံးအတ က္ ပါတ က္္ခက္ၿပီးေပးရျ္င္းျဖစ္သျဖင့္ ဘ႑မေရးအရ ႀကီးမမးေသမဝန္ထုပဝ္န္ပိုးျဖစ ္
လခက္ရွိိသည္။113 

ဝန္ထမ္းစမးရိတ္အျပင ္ အျ္မးစမးရိတ္မခမးမွမ ေင လုံးေင ရင္းာွႏင့္ ပံုမနွ္အသံုးစရိတ္မခမးျဖစ္သည္။ ေင လုံးေင ရင္းစမးရိတ္တ င ္ လမ္း၊ 
တံတမးမခမးကြဲ့သုိ႔ အသစ္တည္ေဆမက္ေသမ လုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အသံုးစမးရိတ္မခမးပါဝင္သည္။ ပံုမွန္အသံုးစရိတ္တ င္မ  ပံုမွန္ကုန ္
ကခေနေသမ လုပ္ငန္းမခမးျဖစ္သည့္ ပန္းျ္မံခမး၊ လမ္းမီးမခမး၊ စက္ပစၥည္းမခမး၊ လမ္းတံတမးမခမးစသည့္ ေဒသတ င္းအေျ္္ံအေဆမက္ 
အအံုမခမး ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္စမးရိတ္က အဓိကျဖစ္သည္။ အျ္မးကုန္ကခစရိတ္မခမးတ င္ လ ထုအ္မ္းအနမးမခမးာႏွင့္ သင္တန္းစမး 
ရိတ္မခမးပါဝင္သည္။ 

ပု-ံ ၃။ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ္န္႔မနွး္အသံုးစရတိ ္(၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑မာွႏစ၊္ ကခပသ္နး္)114 

 

အသံုးစမးရိတ္ဦးစမးေပးစမရင္းမခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္အလို္က္သတ္မွတ္သည္။ ထိုအသံုးစမးရိတ္မခမးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက 
တရမးဝင္အတည္ျပ်ဳေပးရသည္မွနေ္သမ္လည္း ေဒသာႏၲရအဆင့္စီမံ္ခက္မခမးတ င္ အေသးစိတဝ္င္ေရမက္စီမံစ က္ဖက္မႈမခ်ိဳး အလ န္ 
နည္းပါးသည္။ ေင လုံးေင ရင္းေ္ါင္းစဥ္ေအမက္တ င္ အဓိကအမးျဖင့္ လမ္း၊ တံတမး၊ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းာွႏင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းလုပ္ 
ငန္းမခမးပါဝင္ေလ့ရွေိသမ္လည္း ၿမိ်ဳ႕နယ္အမးလုံးတသမတ္တည္းေတမ့ တ ညီမႈမရွိေပ။ ဥပမမ ေရအရင္းအျမစ္မခမးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး 
ရန္ပံုေင သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏စုစေုပါင္း ကခ္ံသံုးစ ြဲေင ၏ ၃ဝ-၃၅% ္န္႔ရွိသည္။ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသ 
ႀကီးတ င္မ  လမ္းတံတမးမခမးေဆမက္လုပ္ျ္င္းက အဓိကဦးစမးေပးျဖစသ္ျဖင့္ အသံုးစရိတ္အမခမးစုကို ယင္းက႑အတ က္သုံးစ ြဲသည္။ 

 

                                                           
112 ဥပမမအမးျဖင့္ ေတမင္ႀကီးတ င္ စည္ပင္ဝန္ထမ္း ၅ဝဝ ္န္႔ ရည္ရ ယ္ထမးေသမ္လည္း လက္ရိွတ င္ ၃ဝဝ ္န္႔အပ္ထမးသည္။ ပုသိမ္တ င္ စည္ပင္ ဝန္ထမ္း ၂၅၅ ေယမက္ 
ရည္ရ ယ္ထမးေသမ္လည္း လက္ရိွကမလတ င္ ၁၂၄ေယမက္္န္႔အပ္ထမးသည္။ ျမိတ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔သည္ ဝန္ထမ္း စရိတ္အတ က္ ၁၂ ရမ္ုိင္ာႏႈန္းသံုးၿပီး 
ထမးဝယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ သည္ ဝန္ထမ္းစရိတ္အတ က္ ၁၇ရမ္ုိင္ာႏႈန္းသံုးသည္။ 
113 ဝန္ထမ္းမခမးေနမက္ဆံုးတမဝန္ထမ္းေဆမင္ ြ္ဲ့ေသမ မည္သည့္ၿမိ်ဳ႕နယ္မဆိုတ င္ ၎ပင္စင္မခမးကို ပုံေသသတ္မွတိၿပီးျဖစ္သည္။ရွမ္းျပည္နယ္ 
စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
114 Government Gazettes 66-21, 66-24, 66-28, and 66-35. All were published between May and August 2013. 
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ပံု- ၄။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီတစ္္ ု္ ခငး္စအီတ က ္စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ စစုေုပါငး္္န္႔မနွး္အသံုးစရတိ1္15 

 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဘတ္ဂခက္ေရးဆ ြဲပံုသည ္ကခန္တစ္ာုိႏင္ငံလံုးတ င္ေရးဆ ြဲပံုာႏွင့္ ထပ္တ  တ ညီသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င ္ာႏွစ္ 
တစ္ာႏွစ္လခင္ မ လဘတ္ဂခက္လခမထမး္ခက္ (အေျ္္ံမနွ္းေ္ခ) ာႏွင့္ အမွန္တကယ္ကုန္ကခစရိတ္မခမးထ က္လမၿပီးေနမက္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္လခမထမး္ခက္ (ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထမးေသမ ္န္႔မွန္းဘတ္ဂခက္) ဟ ၿပီး ဘတ္ဂခက္ာႏွစ္မခ်ိဳးာႏွစ္စမးရွသိည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအရမရွိမခမးက လမမည့္ဘ႑မာွႏစ္အတ က္ အေျ္္မံွနး္ေ္ခကို ၾသဂုတ္လအတ င္းျပင္ဆငေ္ရးဆ ြဲရသည္။ ထိုိသုိ႔ေရး 
ဆြဲ ရမတ င္ ္န္႔မွန္းဝင္ေင ာွႏင့္ ျဖစ္ာႏုိင္ေ္ခရွေိသမေင လုံးေင ရင္းာွႏင့္ သမမန္ကနု္ကခစရိတ္မခမးကုိ အေျ္္ံၿပီးေရးဆ ြဲျ္င္းျဖစ္သည္။ 
ၿမိ်ဳ႕နယ ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက အေျ္္ံမွန္းေ္ခစမရင္းကို ျပငဆ္င္ၿပီးေသမအ္ါ ျပည္နယ/္တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဘတ္ဂခက္ 
ဌမနသို႔ စစ္ေဆးၿပီး အတည္ျပ်ဳာႏုိင္ရန္ေပးပို႔သည္။ ထို႔ေနမက ္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ယင္းကုိအျ္မးျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဘတ္ဂခက္မခမးာႏွင့္ေပါင္းၿပီး ျပည္ေထမင္စုအစိုးရထံသုိ႔ေပးပို႔သည္။116 အေျ္္ံမွန္းေ္ခစမရင္းမွမ ေနမက္လမမည့္ဘ႑မာွႏစ္ 
အတ က ္ ျဖစ္ေသမ္လည္း အမွန္တကယ္ဝင္ေင ထ က္ေင မခမးကုိ ျပန္လည္တ က္္ခက္ၿပီး လက္ရွိ္ဘ႑မာႏွစအ္တ က္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 
ထမးေသမ ္န္႔မွန္းဘတ္ဂခက္ကုိ ာွႏစ္လည္တ င္ေပးပို႔ရသည္။117 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထမးေသမ ္န္႔မွန္းဘတ္ဂခက္မွမ အတည္ျပ်ဳၿပီးပါက 
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္္ င့္မရွိေတမ့ပါ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ရ/သုံးဌမနက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအမးလုံး၏ ေင စမရင္း 
မခမးကုိ အျမြဲမျပတ္ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနသည္။ 

ဇယမး- ၂။ ၿမိ်ဳ႕နယအ္ဆင့္အသးီသးီအတ က ္ အေျ္္မံနွး္ေ္ခာွႏင့္ ျပနလ္ညျ္ပငဆ္ငထ္မးေသမ မနွး္ေ္ခ (၂ဝ၁၄- ၁၅ ဘ႑မာွႏစ၊္ 
ကခပ)္118 

အဆင့္ အေျ္္ံမနွ္းေ္ခ 
ပခမ္းမွခ 

အေျ္္ံမနွ္းေ္ခ အနည္းဆံုးာႏွင့္ 
အမခမးဆံုး 

ျပန္လည္ျပငဆ္င္မနွ္းေ္ခ 
ပခမ္းမွခ 

ျပန္လည္ျပငဆ္င္မနွ္းေ္ခ 
အနည္းဆံုးာွႏင့္ အမခမးဆံုး 

က 650,900,000 430,000,000 – 988,000,000 715,132,000 500,350,000 – 1,083,920,000 

္ 289,210,000 250,000,000 – 337,000,000 330,004,333 287,678,000 – 360,000,000 

ဂ 244,330,000 168,840,000 – 28,400,000 244,735,375 174,363,000 – 367,714,000 

ဃ 166,750,000 126,900,000 – 229,200,000 166,574,250 139,060,000 – 190,000,000 

င 87,590,000 70,870,000 – 108,900,000 89,213,333 74,693,000 – 113,000,000 

                                                           
115 Government Gazettes 66-21, 66-24, 66-28, and 66-35. All were published between May and August 2013 
116 ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္မခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ု္ခင္းစီအတ က္ ဘတ္ဂခက္  ္င့္မျပ်ဳေပ။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတမ္ မခမးသည္ 
ျပည္ေထမင္စု အစုိးရထံသို႔ ဘတ္ဂခက္စုစုေပါင္းတင္ျပရန္ တမဝန္ရိွသည္။ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂခက္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသမ စည္ပင္သမယမ အဖ ြဲ႔၏ ဘတ္ဂခက္ျဖစ္သည္။ 
117 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မွန္းေ္ခသည္ အေျ္္ံမွန္းေ္ခထက္ ၁ဝရမ္ုိင္ာႏႈန္းထက္ မပုိသင့္ေပ။ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
အေထမက္အက ျပ်ဳအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး ၊ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္အင္တမဗခဴး 
118 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႐ုံးမွ  ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွန္းေ္ခာွႏင့္ အေျ္္ံမွန္းေ္ခအမခိ်ဳးအစမးမခမး ဥပမမျဖစ္သည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ 
ပုသိမ္ကြဲ့သို အဆင့္(က) ၿမိ်ဳ႕ႀကီး၏ အေျ္္ံမွန္းေ္ခဘတ္ဂခက္မွမ အၾကမ္းဖခင္း တစ္ာွႏစ္လွခင္ အေမရိကန္ေဒၚလမ ၉သိန္း ဝန္းကခင္ရိွၿပီး အျ္မးအဆင့္ၿမိ်ဳ႕မခမးမွမ 
အေမရိကန္ေဒၚလမ ၂ သိန္း ာွႏင့္ ေအမက္တ င္ ရိွသည္။ 
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ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအမးလုံးသည္ ျမန္မမ့စီးပ မးေရးဘဏ္၏ ဘဏ္္ ြဲမခမးတ င္ကိုယ္ပိုင္ေင စမရင္းဖ င့္လွစ္ၿပီး 
ရန္ပံုေင မခမးကုိ အပ္ာႏွံထမးရွိၾကသည္။ ဘဏ္စမရင္းမခမးအမးလုံးတ င္ အပ္ေင ာွႏင့္ ထုတ္ယ ေင ဟ ၍ စမရင္းာႏွစ္္ုရွိသည္။ ဝင္ေင မခမးကုိ 
အပ္ေင စမရင္းတ င္ထည့္ၿပီး ဘတ္ဂခက္ကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက အတည္ျပ်ဳၿပီးပါက အေျ္္မံွန္းေ္ခ  သို႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္မနွ္းေ္ခတစ္မခ်ိဳးမခ်ိဳးာႏွင့္အညီ ထုတ္ယ ေင စမရင္းမ ွ ထုတ္ယ သုံးစ ြဲသည္။ ဘ႑မာႏွစ္အသစ္တစ္္ုစပါက ၿမိ်ဳ႕နယ ္
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ရရန္ေပးရန္ကခန္ေင  သုညျဖင့္စတင္ၾကရသည္။ ဆိုလုိသည္မွမ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မနွ္းေျ္ 
စမရင္းကိ ုအေျ္ျပ်ဳၿပီး ယ္င္ဘ႑မာႏွစ္မ ွအသံုးမျပ်ဳပြဲ ပိုလွခံေသမရန္ပံုေင အမးလုံးကို ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂခက္ဌမန 
သို႔ျပန္လည္အပ္ာံွႏရၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ေနမက္ဆုံးတ င္ ျပည္ေထမင္စုရန္ပံုေင ထြဲသုိ႔ ျပန္လည္စီးဝင္သ မးသည္။ 119  

ဆန္႔ကခင္ဘက္အေနျဖင့္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕က လိုေင ျပပါက ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံမွ ေ္ခးေင အေနျဖင့္ ေ္ခးငွမး 
ျဖည့္ဆည္းာႏုိင္ၿပီး လမမည့္ဘ႑မာႏွစ္တ င္ အတိုးာႏႈန္း ၁၃% ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည္။ အတိုးာႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကမင့္ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံမွ ေ္ခးေင ရယ ရမည့္အျဖစ္ကိုေရွမင္လခမးာိုႏင္ရန္ ရန္ပံုေင ာွႏင့္မကမမိေသမ 
စီမံ္ခက္မခမးကုိ ေနမက္လမမည့္ဘ႑မာွႏစ္အတ င္းသို႔ေျပမင္းေရႊ႕ထည့္သ င္းေလ့ရွိသည္။120 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ာ္ုိႏင္ငံ 
တကမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးအပါအဝင ္ အစိုးရမဟုတ္ေသမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးထံမွလည္း ေ္ခးေင ရယ ပိုင္္ င့္ရွိၾကေသမ္လည္း ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ာိုႏင္မႈာွႏင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမၾ္ကသျဖင့္ ေ္ခးယ လုိျ္င္းမရွိၾကေ္ခ။ 

                                                           
119 အဘယ္ေၾကမင့္  စည္ပင္သမယမအဖ ြဲ႕၏ ပုိလွခံေင မခမးကို ျပည္ေထမင္စု ရန္ပုံေင ထြဲသို႔ ေရမက္ရိွရျ္င္းမွမ မရွင္းလင္းေပ။ ၎မွမ စည္ပင္ရုံးသည္ 
နယ္စပ္ေရးရမဝန္ၾကီးဌမန ေအမက္တ င္ ရိွ ြ္ဲ့ျ္င္းေၾကမင့္ ျဖစ္ဟန္တ သည္။ ယ္ုအ္ါ စည္ပင္ရုံးသည္ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ၾကီးဌမန လက္ေအမက္တ င္ မရိွေတမ့ေသမ္လည္း 
ဘ႑မေရးဖ ြဲ႕စည္းပုံအမခမးစုမွမ အရင္အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဝန္ၾကီးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
120 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 



36 
 

ငါး။ ။ ၿမ်ိဳ႕နယစ္ညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတမီခမးာွႏင့္ အေရးႀကးီေသမဆကာ္ႏ ယမ္ႈမခမး 

ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ တစ္ျ္မ္းျဖစ္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအေၾကမင္းကုိ ေဆ းောႏ းၿပီးေနမက္ 
ကခန္တစ္ျ္မ္းျဖစ္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး၏ အျပန္အလွန္အေထမက္အက ျပ်ဳေသမ အ္န္းက႑ာႏွင့္ လုပ္ငန္းရပမ္ခမး 
အေၾကမင္းကုိ ဆက္လက္ေဆ းောႏ းသ မးပါမည္။ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး၏ လုပ္ငန္းရပ္မခမးကုိ သတ္မွတ္ေပးေသမ 
ဆက္ာႏႊယ္မႈမခမးအေၾကမင္းကုိ ဒုတိယအပိုင္းတ င္ ေဆ းောႏ းပါမည္။ 

၅.၁။ ၿမ်ိဳ႕နယ ္စညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတမီခမး 

လ ထုကိုယ္စမးျပ်ဳသ မခမးပါဝင္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး တည္ေထမင္လိုက္ျ္င္းသည္ ၂ဝ၁၁ ္ုာွႏစ္ ျမန္မမ့အသ င္က း 
ေျပမင္းေရး စတင္ၿပီးေနမက္ ျမဴနီစီပယ္ေရးရမကိစၥမခမးကုိစီမံေဆမင္ရ က္ရမတ င ္ အေရးအပါဆံုးေသမ အေျပမင္းအလြဲတစ္္ ု
ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုာႏွစ္ေပါင္းမခမးစ မအတ င္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရ 
အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္္ုတ င္ လ ထု၏တစ္စိတ္တပိုင္းကိုယ္စမးျပ်ဳပါဝင္မႈာွႏင့္ ႀကီးၾကပ္က ပ္ကြဲမႈကိ ု စတင္လမ္းဖ င့္ေပးလိုက္ျ္င္းပငျ္ဖစ္ 
သည္။121 

ာႏိုင္ငံေတမ္သမၼတ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညမ္ခက္အမွတ္ ၂၇၊ ေဖေဖမ္ဝါရီ ၂ဝ၁၃ အရ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအမးလုံးသည္ 
‘သက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းမ ွလ ထုကိုယ္စမးျပ်ဳသ မခမးာႏွႈင့္ ရပ္မရိပ္ဖမခမးပါဝင္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီကုိ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေထမင္ာိုႏင္ရန္အလို႔ငွမ’ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးကုိ ျပဌမန္းကခင့္သံုးၾကရမည္ဟု ေဖမ္ျပထမးသည္။122 သို႔ရမတ င္ ထိုထုတ္ျပန္ 
ေၾကညမ္ခက္၌ ထိုေကမ္မတီမခမးတ င္ အဖ ြဲ႕ဝင္အေရအတ က္မည္မွခပါမည္၊ မည္သ တို႔ပါဝင္မည္ာွႏင့္ မည္သုိ႔ေရ း္ခယ္ ရမည္စေသမ 
အေသးစိတ္မခမးကုိေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေပ။ ထိသုို႔အေသးစိတ္မခမးကုိ ေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေသမေၾကမင့္ ထိုအေသးစိတ္မခမးကိ ု
သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးက အပိုင္း- ၃ တ င္ အေသးစိတ္ေဆ းောႏ းထမးသည့္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္စီစဥ္ၾက 
သည္။ 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ုစလံုးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးကုိ အဖ ြဲ႕ဝင ္၇ ဦးျဖင့္ ဖ ြဲ႕စည္းၿပီး လ ထုကို္ယ္စမးလွယ္ 
ေလးဦးာႏွင့္ အစိုးရကို္ယ္စမးလွယ္သုံးဦးစီပါဝင္ၾကသည္။ လ ထုကို္ယ္စမးလွယ္ေလးဦးအနက္ ာွႏစ္ဦးမွမ ၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖမခမးျဖစၿ္ပီး စီးပ မးေရး 
လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စမးလွယ္တစ္ဦးာွႏင့္ လ မႈေရးအသင္းအဖ ြဲ႕မခမး၏ ကိုယ္စမးလွယ္တစ္ဦးပါဝင္သည္။ အစိုးရကိုယ္စမးလွယ္မခမးမွမ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမွ အမႈေဆမင္အရမရွိ၊ ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးာွႏင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနမွ 
ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။123 

စည္ပငသ္မယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီဖ ြဲ႕စည္းပံ1ု24 

ၿမိ်ဳ႕နယ္ရပမ္ိရပ္ဖ ေရ းေကမက္္ ံ ဥကၠဌ 
စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ အမႈေဆမင္အရမရွ ိ ္န္႔အပ္ အတ င္းေရးမွဴး 

ၿမိ်ဳ႕နယ္ရပမ္ိရပ္ဖ ေရ းေကမက္္ ံ အဖ ြဲ႕ဝင ္
စီးပ မးေရးက႑ကိုယစ္မးလယွ ္ ေရ းေကမက္္ ံ အဖ ြဲ႕ဝင ္
လ မႈေရးက႑ကို္ယ္စမးလယွ ္ ေရ းေကမက္္ ံ အဖ ြဲ႕ဝင ္

ဒုတယိၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း (ေထ /အုပ္) ္န္႔အပ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္
ဒုတယိဦးစးီမွဴး၊ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန  ္န္႔အပ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္

စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး၏သက္တမ္းမွမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕သက္တမ္းာႏွင့္ အတ တ ပင္ ငါးာႏွစ္သတ္မွတ္ 
ထမးသည္။ ထိုငါးာႏွစ္မွမ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေရ းေကမက္ပ ြဲသက္တမ္းာွႏင့္လည္း တ ညီသည္။ ႁ္ င္း္ခက္မခမးအေနျဖင့္ တနသၤမရီတိုင္း 

                                                           
121 ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔႐ုံး၏ အေထ အေထ ရည္မွန္း္ခက္မွမ ာွႏစ္ပုိင္းရိွသည္။ လ ထုဦးစမးေပး လုပ္ငန္းမခမးကို ေဖမ္ေဆမင္ရန္ာွႏင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမခမး 
ေအမင္ျမင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး ၊ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္အင္တမဗခဴး 
122 သမၼတ႐ုံးအမိန္႔စမ 27/2013, 26 February 2013 တ င္ ရႈ။ 
123 မ န္ျပည္နယ္ ၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသၾကီးာွႏင့္ ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရ ေဒသတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ 
အင္တမဗခဴးမခမး 
124 ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းအမခမးစုတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္  ္ြဲမခမး၌ ေကမ္မတီမရိွ။ အစုိးရဝန္ထမ္းမခမးျဖင့္ ဖ ြဲ႔စည္းထမးေသမ စည္ပင္ရုံးသမရိွသည္။ သို႕ေသမ္ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမး၌ ေကမ္မတီမခမး တည္ေထမင္ထမးၿပီး ၎ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးတ င္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံၿဖိ်ဳးေရးဦးစီးဌမနလည္း မရိွသျဖင့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံၿဖိ်ဳးေရးဦးစီးဌမနမွ 
ဒဦုးစီးအရမရိွေနရမတ င္ ရပ္ရ မေဒသအဖ ြဲ႕ဝင္တစ္ဦးာွႏင့္ အစမးထိုးထမးသည္။  
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ေဒသႀကီးတ င္ ေလးာႏွစ္သတ္မွတ္ထမးၿပီး ရ္ိုငျ္ပည္နယ္တ င ္ာႏွစ္ာွႏစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအမခမးစုကို 
သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးျပဌမန္းၿပီးသည့္ ၂ဝ၁၂ ေနမက္ပိငု္း ၂ဝ၁၃ ္န္႔တ င္ စတင ္
ဖ ြဲ႕စည္းၾကသည္ျဖစ္ရမ ပထမသက္တမ္းမွမ ငါးာႏွစ္ထက္ေလခမ့နည္းသည္။ ေကမ္မတီမခမး၏ သက္တမ္းမွမ ၂ဝ၁၅ ေရ းေကမက္ပ ြဲ 
ၿပီးေနမက ္ လက္ရွိျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး အေျပမင္းအလြဲျဖစ္မည့္ ၂ဝ၁၆ ္ုာွႏစ္အေစမပိုင္းတ င ္ ကုန္ဆံုးမည္ 
ျဖစ္သည္။125 ေကမ္မတီတ င္ပါဝင္ေသမ လ ထုကိုု္ယ္စမးလွယ္မခမးမွမ လစမသို႔မဟုတ္ ေထမက္ပံံ့ေၾကးမခမးရရွိျ္င္း မရွၾိကေပ။126 
အတိအကခကိန္းဂဏန္းမခမး မသိရေသမ္လည္း ေကမ္မတီဝင္အနည္းစုသမ အမခ်ိဳးသမီးမခမးျဖစ္သည္ကို သိာႏုိင္သည္။127 စည္ပင္ 
သမယမေရးေကမ္မတီဝင္မခမးသည္ ာုိႏင္ငံေရးပါတီမခမးတ င္ ပါဝင္ေဆမင္ရ က္္ င့္မရွိသည့္အျပင ္ အသက္ကန္႔သတ္္ခက္ အ္ခ်ိဳ႕ရွိ 
သည္ဟုလည္း သိရသည္။128 

ေကမ္မတီဝင္လ ထုကိုယ္စမးလွယ္ေလးဦးကို ေရ း္ခယ္ပံုသည္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္္ုာွႏင့္တ္ုအၾကမး က ြဲျပမးျ္မးနမး 
သည္။ သို႔ရမတ င္ ဥပေဒမခမးအမးလုံး၌ ဘံုတ ညီေသမအ္ခက္မွမ ရပမ္ိရပ္ဖကိုယ္စမးလွယ္အျဖစ္ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္္ရံေသမ 
ေကမ္မတီဝင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆမင္ရ က္ၿပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအမႈေဆမင္အရမရွကိ အတ င္းေရးမွဴးအျဖစ ္
ေဆမင္ရ က္ေသမအ္ခက္ျဖစ္သည္။ ထိုျပဌမန္း္ခက္သည္ နဝတဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃ ပါျပဌမန္း္ခက္ကုိ အျပည့္အဝဆက္လက္ 
ကခင့္သံုးျ္င္းပင္ျဖစ္ေနသည္။129 အ္ခ်ိဳ႕ေသမျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကးီမခမးတ င္ ေကမ္မတီဝင္ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥမ္ခမးကုိ နည္းဥပေဒတ ငထ္ည့္သ င္းေဖမ္ျပထမးေသမ္လည္း ကခန္ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးတ င္ သတ္သတ္မွတ္မွတ ္
ေရးသမးျပဌမန္းထမးျ္င္းမရွိပြဲ သက္ဆုိင္ရမျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု သတ္မွတ ္
ဆံုးျဖတ္ေပးသည္လည္းရွိသည္။  

အေရးႀကီးမွတ္သမးရန္အ္ခက္မွမ မည္သည့္ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးတ င္မဆို စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဝင္မခမးကုိ အသက္ 
၁၈ ာွႏစ္ျပည့္ၿပီး မြဲေပး္ င့္ရွိသ မခမးအမးလုံး၏ မြဲဆာႏၵျဖင့္ေရ း္ခယ္ျ္ငး္မဟုတ္ေပ။130 လ ထုကိုယ္စမးလွယ္မခမးကုိ သက္ဆိုင္္ရမ 
ရပ္ရ မလ ထုအတ င္းမ ွ နည္းအမခ်ိဳးမခ်ိဳးျဖင့္ေရ း္ခယ္တင္ေျမႇမက္ျ္င္းျဖစ္ၿပးီ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွမ အဓိကအ္န္းက႑၌ရွိသည္။ 
ဥပမမအမးျဖင့္ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တ င္ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးက စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
အတ က္ ေကမ္မတီဝင္တစ္ဦးစီကိ ု အဆိုျပ်ဳၾကၿပီး ထိုေကမ္မတဝီငေ္လမင္းမခမး အ္ခင္း္ခင္းေတ ႕ဆံုစည္းေဝးကမ ၎တုိ႔အထြဲမွ 
အမွန္တကယ ္ ေကမ္မတီဝင္ျဖစလ္မမည့္သ မခမးကုိ မြဲေပးေရ း္ခယ္သည္။ မြဲေပးသည့္အစည္းအေဝးကိ ု အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌမနာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔က ႀကီးၾကပ္သည္။131 မ န္ျပည္နယ္တ င္မ  ေကမ္မတီဝင္ျဖစလ္ုိသ မခမးက မိမိကုိယ္တုိင္ 
အဆိုျပ်ဳာႏုိင္ၿပီး ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးက အစည္းအေဝးကခင္းပကမ ၎တုိ႔အာႏွစ္သက္ဆံုး ေကမ္မတီဝင္ေလမင္းမခမးကုိ 
မြဲေပးေရ း္ခယ္သည္။132 

ေရ းေကမက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကမ္မတီဝင္ေလးဦးစလံုးအတ က္ အတ တ ပင္ျဖစ္သည္။ ေကမ္မတီဝင္ေလးဦးတ င ္ ာႏွစ္ဦးမွမ 
ရပ္မိရပ္ဖျဖစၿ္ပီး ကခန္ာႏွစ္ဦးမွမ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိယ္စမးလွယ္ာႏွင့္ လ မႈအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးကုိယ္စမးလွယ္တစ္ဦးစီျဖစရ္မည္ဟု 
ျပဌမန္း္ခက္ရွိသည္။ သို႔ေသမ္ထုိအရည္အ္ခင္းသတ္မွတ္္ခက္မခမးအတိုင္း အတိအကခေရ း္ခယ္ျ္င္းမဟုတ္ပြဲ ေကမ္မတီဝင္မခမးထြဲမွ 

                                                           
125 မ န္ျပည္နယ္တ င္ ေကခးလက္ဖ ံ႕ျဖိ်ဳးေရး အေထမက္အက ျပ်ဳ ေကမ္မတီမခမးသည္ ၂ဝ၁၇အထိ သက္တမ္းရိွဦးမည္ဟု ္န္႔မွန္းထမးသည္။ မ န္ျပည္နယ္ ၊ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
ဧရမဝတီတိုင္းေဒသၾကီးာွႏင့္ ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရ ေဒသတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး 
126 တနသမၤရီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ၾကီး ာွႏင့္ အင္တမဗခဴး၊ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ အင္တမဗခဴးမခမး 
127 ဥပမမအမးျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအမးလံုးတ င္ ေကမ္မတီ ၈၆ ္ုရ ွိရာ အမခိ်ဳးသမီးေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္ သံုးေယမက္သမရိွသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ 
ဒုတိယညႊန္ၾကမးေရးမွဴး ာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။  
128 စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဝင္မခမးသည္ ာိုႏင္ငံေရးပါတီဝင္မခမးမျဖစ္ရပါ။ ေရ းေကမက္္ံလႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမးလွယ္မခမးသည္ ျပည္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တ င္ရိွေနၿပီး၊ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဝင္မခမးအေနျဖင့္ ေဒသာၱႏရအဆင့္တ င္ ာိုႏင္ငံေရးအရစိတ္ဝင္စမးဖ ယ္ျဖစ္ပါသည္။ ယ္ုသုေတသနာွႏင့္ 
ပတ္သက္မႈမရိွေသမ္လည္း သီးျ္မးေလ့လမသင့္ေသမအရမျဖစ္ပါသည္။  
129 ၅/၉၃ ဥပေဒအရ အမႈေဆမင္အရမရိွသည္ ေကမ္မတီ၏ အတ င္းေရးမွဴးျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၆)။ အကယ္၍ ေကမ္မတီ မဖ ြဲ႕စည္းာုိႏင္ရင္ေသမ္လည္းေကမင္း၊ 
ေကမ္မတီသည္ ၎၏  တမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ပုိင္  ္င့္မခမးကို မထမ္းေဆမင္ာုိႏင္လွခင္ေသမ္လည္းေကမင္း အမႈေဆမင္အရမရိွ သို႕မဟုတ္ သင့္ေတမ္ေသမ အရပ္သမးတစ္ဦးဦးကို 
ေကမ္မတီ၏ တမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ပုိင္  ္င့္မခမး ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္ေစရန္ တမဝန္ေပးရမည္ (ပုဒ္မ ၇)။ ၎သည္ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္း ၁၄္ု၏ လက္ရိွ ဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒာွႏင့္ 
အတ တ ပင္ျဖစ္သည္။ 
130 တဆင့္္ံေရ းေကမက္ျ္င္းမခမးအတ က္ တရမးဝင္အေၾကမင္းျပ္ခက္မရိွေပ။ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္း အစုိးရမခမးမွ အျငင္းပ မးဆံုးမွမ တိုက္ရုိက္ ေရ းေကမက္ျ္င္းအတ က္ 
လ တစ္ဦးတစ္မြဲစနစ္သည္ ဝန္ပုိအလုပ္မခမးလ န္းျ္င္းေၾကမင့္ ျဖစ္ဟန္ရိွသည္။ ဆယ္အိမ္ေ္ါင္းမွ တဆင့္္ံေရ း္ခယ္ တင္ေျမမက္ထမးေသမ ရပ္က က္ာွႏင့္ ေကခးရ မအုပ္စု 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးအတ က္လည္း ၎ျပႆနမမွမ အတ တ ပင္ျဖစ္သည္။ 
131 ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ ဒုတိယညႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
132 မ န္ျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္ ဒုတိယညႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
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အ္ခ်ိဳ႕သည္ စီးပ မးေရး သို႔မဟုတ္ လ မႈေရးလုပ္ငန္းေနမက္္ံရွိကမ ထ္ိုက႑မခမးကုိလည္း စိတ္ပါဝင္စမးသ ျဖစ္ရမည္ဟု အၾကမ္းဖခင္း 
သတ္မွတ္ထမးၾကျ္င္းကိုသမ ေတ ႕ရသည္။ လ ထုကိုယ္စမးျပ်ဳေကမ္မတီဝင္သံုးမခ်ိဳးဆိုသည္မွမ နည္းဥပေဒအရ ေကမ္မတီဝင္ထြဲတ င္ 
ရပ္မိရပ္ဖ၊ စီးပ မးေရးသမမး သို႔မဟုတ္ အသက္ေမ းဝမ္းေကခမင္းျပ်ဳမႈာႏွင့္ လ မႈေရးလုပ္ငန္းအေတ ႕အၾကံ်ဳရွိသ မခမး ပါဝင္ရမည္ဟုသမ 
သတ္မွတ္္ ြဲျ္မးထမးျ္င္းမခ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအတ က္ ေကမ္မတီဝင္မခမးကုိေရ း္ခယ္ရမတ င္ ေရ းေကမက္ပ ြဲ၊ မြဲဆ ယ္စည္း႐ံုးျ္င္း စသည္တို႔ 
မရွိေသမေၾကမင့္ ၿပိ်ဳင္ဆိုင္မႈမမွ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သမရွိ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ေကမ္မတီအေပၚ လ ထု၏စိတ္ပါဝင္စမးမႈမွမ မခမးေသမ 
အမးျဖင့္နိမ့္ကခသည္။133 လက္ရွိ္ တစ္ဆင့္္ံေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္သည့္ပံုစံသည္ ရပ္ရ မလ ထုကုိယ္စမးျပ်ဳမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးာိုႏင္ 
သည္ဟ ုဆိုေကမင္းဆိုာႏိုင္ေသမ္လည္း လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေဆမင္ရ က္ပံုမခမးသည္ ာိုႏင္ငံတကမအတိုင္းအတမာႏွင့္ လက္္ံကခင့္သံုးေသမ 
ဒီမိုကေရစီ ေဒသာၲႏရကုိယ္စမးျပ်ဳစနစ္ာွႏင့္ ဒီမိုကေရစီေရ းေကမက္ပ ြဲ စံ္ခိန္စံၫႊန္းမခမးာွႏင့္ေတမ့ ကိုက္ညီျ္င္းမရွိပါ။ 

ရနက္နုာွ္ႏင့္ မာၲႏေလးတို႔မ ွျမဴနစီပီယေ္ရ းေကမကပ္ ြဲမခမး 

၁၉၄၉ ္ုာွႏစ္ေနမက္ပိငု္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ျပန္လည္ကခင္းပေသမ ျမဴနီစီပယ္ေရ းေကမက္ပ ြဲမွမ ၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘမ ၂၇ ရန္ကုန ္
ျမဴနစီီပယ္ေရ းေကမက္ပ ြဲျဖစ္သည္။ ေရ းေကမက္ပ ြဲမွမ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္၏ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕ျဖစေ္သမ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ 
စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမွ ေကမ္မတဝီင္ေနရမမခမးအတ က္ ကခင္းပျ္င္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တ င္စုစေုပါင္းေကမ္မတီဝင္ေနရမ 
၁၁၅ ေနရမအတ က္ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမကျ္္င္းျဖစၿ္ပီး အျမင့္ဆံုးေကမ္မဝင္ ၄ ဦး၊ ္႐ုိင္အဆင့္ေကမ္မတီဝင ္၁၂ ဦးာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ ္
အဆင့္ေကမ္မတဝီင ္၉၉ ဦးပါဝင္သည္။ ေကမ္မတီ၏ အဆင့္တိုင္းတ င္ ေရ း္ခယ္တင္ေျမႇမက္္ံာွႏင့္ ္န္႔အပ္္ံေကမ္မတီဝင္မခမး ပါဝင ္
ဖ ြဲ႕စည္းထမးၾကသည္။ ေကမ္မတီဝင္မခမးသည္ ာိုႏင္ငံေရးပါတီဝင္မခမးျဖစ္္ င့္မရွိေ္ခ။ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
ေရ းေကမက္ပ ြဲနည္းဥပေဒ (၂ဝ၁၄) အရ အိမ္ေထမင္စုတစ္္ုလခင ္တစ္ဦးသမမြဲေပး္ င့္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕တ င္ စုစုေပါင္းအိမ္ေထမင ္
စ ု၈၇ဝ,ဝဝဝ ရွိေသမ္လည္း အမခမးအျပမးမွမ မြဲဆာႏၵျပ်ဳ္ င့္ရသည့္အရည္အ္ခင္းာႏွင့္မကိုက္ညီၾကေသမေၾကမင့္ စုစုေပါင္းမြဲေပး္ င့္ရွိသ  
အိမ္ေထမင္စုေပါင္း ၄ဝ၉,၈၈၉ သမရွိ္ြဲ့သည္။ ထိုအထြဲမွ စုစုေပါင္း ၁ဝ၆,ဝ၈၉ ဦးမြဲဆာႏၵေပး္ြဲ့ၾကသည္။ 

၂ဝ၁၅ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တ င္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီေရ းေကမက္ပ ြဲကိ ုတစ္အိမ္ေထမင္မြဲတစ္မြဲစနစျ္ဖင့္ပင္ 
ကခင္းပ္ြဲ့သည္။ ထိုေရ းေကမက္ပ ြဲတ င္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ေကမ္မတဝီင္ ၁၃ ဦးရွိ 
သည့္အနက္ ဆာႏၵမြဲျဖင့္ေရ း္ခယ္္န္႔အပ္မည့္ေကမ္မတဝီင္ ၆ ေနရမအတ က္သမ ေရ းေကမက္ပ ြဲကခင္းပျ္င္းျဖစၿ္ပီး ္႐ိုင္ာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
အဆင့္ေကမ္မတဝီင္ေနရမမခမးအတ က္ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ျ္င္းမရွိေပ။ စုစုေပါင္းမြဲဆာႏၵေပး္ င့္ရွိသ  ၉၉,၃၁၂ အနက ္၆ဝ,၂၄၉ 
ဦး လမေရမက္မြဲေပး္ြဲၾ့ကသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ာႏွင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီေရ းေကမက္ပ ြဲမခမးကုိ ၿငိမ္း္ခမ္းစ မကခင္းပၿပီးစီး္ြဲ့ၿပီး တရမးဝင္ 
ကန္႔က က္မႈ အနည္းငယ္သမရွိ္ြဲ့ေသမ္လည္း လ ထုပါဝင္မႈနိမ့္ကချ္င္း၊ မြဲဆာႏၵရွင္မခမးာႏွင့္ ေကမ္မတဝီင္ေလမင္းမခမးအတ က္ 
အရည္အ္ခင္းကန္႔သတ္္ခက္အမခမးအျပမးရွိျ္င္း၊ ကိုယ္စမးလွယ္ေလမင္းမခမး၏ ေရ းေကမက္ပ ြဲမြဲဆ ယ္စမးရိတ္သုံးစ ြဲမႈတ င္ အကန္႔ 
အသတ္ မထမးရွိျ္င္း၊ အ္ိမ္ေထမင္စုေပၚတ င္အေျ္္ံသည့္ ေရ းေကမက္ပ ြဲစနစျ္ဖစေ္နျ္င္းစသည့္ အကန္႔အသတ္မခမးစ မတို႔ေၾကမင့္ 
ထိုေရ းေကမက္ပ ြဲာွႏစ္္ုစလံုးမွမ ္ခ်ိဳ႕ယ င္း္ခက္မခမးရွိေသမ ေရ းေကမက္ပ ြဲမခမးအျဖစ ္သတ္မွတ္ာႏိုင္သည္။ 

ရပ္ရ မက္ုုိယ္စမးျပ်ဳမႈပါဝင္ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အျ္မးေကမ္မတီာွႏစ္္ုျဖစ္သည့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီာႏွင့္ 
လယ္ယမေျမစီမံ္ န႔္္ ြဲေရးေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ က ြဲျပမးျ္မးနမးသည့္အ္ခက္မွမ စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမခမး 
တ င္ အၾကံေပးအ္န္းက႑ထက္ပိုမိုေသမ လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးရွိေနျ္င္းပငျ္ဖစ္သည္။ ဥပေဒေၾကမင္းအရ စည္ပင္သမယမေရး 
အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ဦးတည္္ခက္ာႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္မခမးအေပၚတ င္ ဆံုးျဖတ ္
ပိုင္္ င့္တစ္စံုတရမရွိေနၾကသည္။ သို႔ရမတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအမႈေဆမင္အရမရွိသည္ ေကမ္မတီ၏အတ င္းေရးမွဴးလည္း 
ျဖစၿ္ပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးာွႏင့္ပတ္သက္လခင္ လုပ္ပိုင္္ င့္ႀကီးမမးစ မရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ျမဴနီစီပယ ္
ဥပေဒမခမးအရ စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမခမးသည္ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္း (အ္ န္ာွႏင့္ ဝန္ေဆမင္္ာႏႈန္းထမး 
မခမးသတ္မွတ္ျ္င္း)၊ ျမဴနီစီပယ္လုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အသံုးစရိတ္မခမးသတ္မွတ္ျ္င္း၊ အစိုးရအေဆမက္အဦမခမးတည္ေဆမက္ျ္င္း 

                                                           
133 ေကမ္မတီေရ းေကမက္ပြဲ ာွႏင့္ပတ္သက္၍ အေၾကမင္းအရမမခမးစ မရိွပါသည္။ ပထမအေနာွႏင့္ ျပည္သ အတ က္အသစ္ျဖစ္ျ္င္း၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေကမ္မတီဝင္မခမးအမး 
ဆြဲ ္ န္႔ထမးသည္ဟုထင္ျ္င္း တုိ႔ေၾကမင့္ အသစ္ျဖစ္လမေသမစီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွမ စနစ္ေဟမင္းျဖင့္႐ႈျမင္္ံရပါသည္။ 
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ာႏွင့္ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းလုပင္န္းမခမးကုိ စစ္ေဆးျ္င္းစသည့္ က႑မခမးတ င္ လုပ္ပိုင္္ င့္အမဏမရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေကမ္မတီ၏ 
လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးထြဲတ င္ ျမဴနီစီပယလ္ုပ္ငန္းမခမးအတ က္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးေရးဆ ြဲျ္င္း၊ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးအေကမင္အထည္ေဖမ္ 
မႈကိ ု ႀကီးၾကပ္ျ္င္းာွႏင့္ အျ္မးအစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေဆမင္ရ က္ျ္င္းစသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။134 
စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမခမး၏ တမဝန္ာႏွင့္ လုပ္ပို္င္္ င့္မခမးျပဌမန္း္ခက္မခမးကုိ ေလ့လမၾကည့္႐ႈလိုပါက 
ေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၁၂ တ င္ေဖမ္ျပထမးေသမ မ န္ျပညန္ယ္၏ျပဌမန္း္ခက္ကုိ ၾကည့္ပါ။ သို႔ရမတ င္ အ္ န္အ္ာႏႈန္းထမးမခမးာႏွင့္ 
ဘတ္ဂခက္၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္စသည္တို႔ကုိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးတို႔လက္မွတ္ေရးထိုးမွသမ အတည္ျဖစ္သည္ကို သတိျပ်ဳရန္လိုသည္။  

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဟ ၍ ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုတ င ္ ပ းတ ြဲအဖ ြဲ႕အစည္းာႏွစ္္ုရွိ ေနၾကရမ 
၎တုိ႔အၾကမးမွနမးလည္မႈသည္ ယ္ုမွစတင္ေပါက္ဖ မးကမစျဖစၿ္ပီး မၾကမ္ဏဆိုသလိ ု ပဋိပကၡမခမးလည္းရွိတတ္သည္။ အထ း 
သျဖင့္ တစ္ဖ ြဲ႕ာွႏင့္တစ္ဖ ြဲ႕အၾကမးတ င္ ဖ ြဲ႕စည္းပံုမခမး၊ အ္န္းက႑ာွႏင့္တမဝနဝ္တၱရမးမခမးစသျဖင့္ အျပနအ္လွန္နမးလည္မႈကို တည္ 
ေဆမက္ရန ္ အ္ခိန္ယ ရဦးမည္ျဖစသ္ည္။ အထ းသျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးတ င္ ရပ္ရ မလ ထု ကိုယ္စမးလွယ္မခမး 
စတင္ပါဝင္လမေသမအ္ါတ င္ နမးလည္မႈတည္ေဆမက္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္လမျ္င္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ျမဴနီစပီယ ္
နည္းဥပေဒမခမးတ င ္စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔၏ အ္န္းက႑ာႏွင့္ တမဝန ္
ဝတၱရမးမခမးကုိ အ္ခင္း္ခင္းက ြဲျပမးေအမင္္ ြဲျ္မး ျပဌမန္းထမးျ္င္းလည္း မရွိေပ။ သို႔ရမတ င ္ အ္ခ်ိဳ႕ေသမအေျ္္ံစည္းမခဥ္းမခမးာွႏင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဘံုသေဘမတ ညီမႈမခမး စတင္ရရွိလမေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

 ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး ျမဴနီစီပယ္ဥပေဒမခမးတ င္ ျပဌမန္းထမးေသမ အေျ္္ ံ
တမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ငန္းရပ ္၃၁ မခ်ိဳးကြဲ့သို႔ေသမ ျမဴနီစီပယေ္ရးရမကိစၥရပမ္ခမး၏ ေန႔တဒ ဝစီမံ္န္႔္ ြဲမႈကိ ုတမဝန္ယ ေဆမင္ရ က္ 
သည္။ 

 စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီသည္ ျမဴနီစီပယလ္ုပ္ငန္းဆိုင္ရမ ဦးစမးေပးအစီအစဥ္မခမး္ခမွတ္ျ္င္း၊ 
အျ္မးအစိုးရဌမနမခမး၊ ရပ္ရ မလ ထုစသည္တုိ႔ာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ခက္မခမးကုိ 
ေရ း္ခယ္ဆုံးျဖတ္ေပးျ္င္းာွႏင့္ လ ထုက င္းဆင္းလုပ္ငန္းမခမးေဆမင္ရ က္ျ္င္းစသည္တို႔အတ က္ အဓိကတမဝန္ရွိသည္။135 

 စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီအတ င္း ဆံုးျဖတ္္ခက္္ခမွတ္ရမတ င္ ဘံုသေဘမတ ညီမႈကို ရွမေဖ သည့္ 
နည္းကိ ုအဓိကသုံးၿပီး ၿမိ်ဳ႕နယ္အမႈေဆမင္အရမရွိက အဓိကအ္န္းက႑မွပါဝင္သည္။136 

 စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမခမးသည္ ျဖစ္ာုိႏင္ပါက အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လခင္ တစ္ႀကိမ္ပံုမွန္ေတ ႕ဆံု 
ရန ္ လိုအပ္ၿပီး ေကမ္မတီာႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကမင္အထည္ေဖမ္ေသမအဖ ြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
အၾကမး ညိႇာိႏႈင္းေဆမင္ရ က္မႈပိုမိုအမးေကမင္းေအမင္ ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 

 စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းရွိ အျ္မးေကမ္မတီသုံး္ုာႏွင့္လည္း ေတ ႕ဆံုညိႇာႏိႈင္း ေဆမင္ရ က္မႈမခမး 
ျပ်ဳလုပ္ရမည္။ အထ းသျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္သုိ႔တိုက္႐ိုက္္ခေပးေသမ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင မခမး (မြဲဆာႏၵနယ ္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင  
ာႏွင့္ အ္ခ်ိဳ႕ၿမိ်ဳ႕နယ္မခမးရွိ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမႈေလခမ့္ခေရးရန္ပံုေင စသည)္ ာွႏင့္ပတ္သက္သည့္ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမး သတ္မွတ္ 
ရန္အတ က္ျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးာႏွင့္ပ းေပါင္းၿပီး ေကမ္မတီသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးရန္ပံုေင မခမးာွႏင့္ လုပ္ငန္းရပ္မခမးာွႏင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး ာွႏစ္စဥ္စီမံကိန္းာွႏင့္ ဘတ္ဂခက္ဆုိင္ရမ ဦးစမးေပးအစီအစဥ္မခမး ေရးဆ ြဲရမတ င္ အဓိကအ္န္းမွေဆမင္ရ က္သည္။ ာွႏစ္စဥ္ 
ေဆမင္ရ က္ရေသမ ထိုလုပ္ငန္းစဥတ္ င္ ေယဘုယခအမးျဖင့္ ေအမက္ပါအဆင့္မခမးပါဝင္သည္။137 

                                                           
134 ၂ဝ၁၂ ေအမက္တိုဘမ မ န္ျပည္နယ္ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊  
135 အ္ခိ်ဳ႕ေဒသမခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီက ရပ္က က္မခမးမွ လိုအပ္ေသမ အ္ခက္အလက္မခမး ေကမက္ယ ၿပီး ဦးစမးေပးစီမံကိန္းမခမး အဆိုျပ်ဳျ္င္း၊ 
ျမဴနီစီပယ္ ဥပေဒအေၾကမင္း လ ထုကို အသိေပးအေၾကမင္းၾကမးျ္င္း၍ တိုင္ၾကမး္ခက္မခမး ေျဖရွင္းေပးသည္။ 
136 မ န္ျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဥကၠဌ၊ တနသမၤရီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ၾကီး၊ တနသမၤရီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ထမ္း၊ 
ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
137 တနသမၤရီတိုင္းရိွ  The Asia Foundation/VNG workshop ၌ စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
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ရပ္ရ မလ ထုကုိယ္စမးျပ်ဳသ မခမးအမခမးစုပါဝင္ေသမ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးကုိ ဖ ြဲ႕စညး္တည္ေထမင္ျ္င္းေၾကမင့္ 
ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တ င္ အေျပမင္းအလြဲာွႏင့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးစ မကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး ဝန္ထမ္း 
မခမးက လ ထုကို္ယ္စမးလွယ္မခမးပါဝင္ေသမ ေကမ္မတီရွိျ္င္းေၾကမင့္ ရပ္ရ မလ ထုၾကမးတ င ္ က င္းဆင္းေဆမင္ရ က္ရေသမ 
လုပ္ငန္းမခမးတ င္ တိုးတက္လမၿပီး ေဒသ္ံလ ထုာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔အၾကမး ဆက္ဆံေရးလည္း တိုးတက္လမသည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။ ယ္င္အစိုးရလက္ထက္ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္တ င္ လုပ္ကိုင္္ြဲ့ဖ းေသမ ဝါရင့္စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုး ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္းမခမးသည္ ေကမ္မတီ၏ လ ထုကိုယ္စမးျပ်ဳေကမ္မတီဝင္မခမးေၾကမင့္ သမမနာ္ႏုိင္ငံသမးမခမးာွႏင့္ ထိေတ ႕ 
ဆက္ဆံာႏုိင္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လမသည္ကုိ စတင္ေတ ႕ရွိလမၾကသည္။ ျပည္သ လ ထုအၾကမးတ င္ ျဖစ္ပ မးေသမ ျပႆနမမခမးကုိ 
လ ယ္က စ မေျဖရငွ္းလမာိုႏင္ျ္င္း၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မခမးာွႏင့္ ရည္ရ ယ္္ခက္မခမးကုိ ပိုမိုထိေရမက္စ မ ရွင္းျပ 
ာႏုိင္ျ္င္း၊ လ ထုပ းေပါင္း ပါဝင္မႈပိုမိတုိုးတက္လမေစရန္ ပံ့ပိုးက ညီေပးျ္င္းာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕၏ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမးသည ္
လ ထုက ထင္ျမင္ယ ဆေသမ ဦးစမးေပးသင့္သည့္လုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ အံဝင္ဂ င္ကချဖစ္လမေစျ္င္းစသည္တို႔သည္ ေကမ္မတီရွိျ္ငး္ 
ေၾကမင့္ရလမသည့္ အကခ်ိဳးေကခးဇ းမခမးျဖစ္သည္။ 

ထိုသုိ႔ တိုးတက္ေျပမင္းလြဲလမျ္င္းအတ က္ အဓိကအေထမက္အပံ့ျဖစ္ေစေသမအ္ခက္တစ္္ုမွမ ေကမ္မတီ၏ လ ထုကိ္ုယ္စမးျပ်ဳအဖ ြဲ႕ 
ဝင္မခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္မတ ပြဲ ေဒသ္ံမခမးျဖစ္ေနေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ရပ္ရ မလ ထု၏ 
ယံုၾကည္မႈကိ ု ပိုမိုရရွိၿပီး ယံုၾကည္မႈရလမေသမ လ ထုသည္ ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈလပု္ငန္းမခမးတည္ေဆမက္ေရးတ င္ ပိုမိုပ းေပါင္း 
ေဆမင္ရ က္လိုလမၾကသည္။138 ေကမ္မတီတ င္ ရပ္ရ မလ ထုက္ုိယ္စမးလွယ္မခမးပါဝင္လမျ္င္း၏ အကခ်ိဳးေကခးဇ းတစ္္ုမွမ စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ ဘတ္ဂခက္ာႏွင့္ပတ္သက္လခင္ ပို၍ပ င့္လင္းျမင္သမလမၾကျ္င္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ 
ေကမ္မတီသည ္ဘတ္ဂခက္ာႏွင့္ အသံုးစရိတ္မခမးကုိအတည္ျပ်ဳေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရမလုပ္ငန္းမခမးအရည္အေသ းျပည့္/မျပည့္ကိုလည္း 
ေစမင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။139 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအရမရွိတစ္ဦး၏ ေျပမၾကမး္ခက္ကုိ ေအမက္တ င္ေဖမ္ျပ 
ထမးသည္။ 

အရင္တုန္းက အမႈေဆမင္အရမရွိနြဲ႔စည္ပငဝ္န္ထမ္းေတ ကပြဲ ဆံုးျဖတ္္ခက္ၿပီး စီမံ္ခက္ေတ ကိုေဆမင္ရ က္ၾကတယ္။ 
အ္ုေတမ့ ေဒသ္ံေကမ္မတီဝင္ေလးေယမက္ပါလမၿပီ။ အဓိကကေတမ့ လ ထုအသံကုိ လုပ္ငန္းစဥ္ေတ ထြဲမွမထင္ဟပ ္
ာႏုိင္ေအမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကမ္မတီေတ ရွိလမေတမ ့ (ဥပမမ) လမ္းေတ ဘမေတ  ျပင္လမာႏုိင္တမအမခမးႀကီးရွိလမတယ္။ 

                                                           
138 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္ အမႈေဆမင္အရမရိွ၊ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝင္မခမးာွႏင့္ အမႈေဆမင္အရမရိွ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ာွႏင့္  ပအို႔ဝ္ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္အဖ ြဲ႕ဝင္တို႔ာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
139 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝင္မခမးာွႏင့္ အမႈေဆမင္အရမရိွ၊ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရ ေဒသရိွ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 

၁
• ၿမွိိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံးသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ ား်ားႏ င့္ ရပ္က က္အလွိုက္ေဆာင္ရ က္မည့္ လုပ္ငန္းမ ားကွို စာရင္းျပိဳစုၿပီး
ေကာ္မတီသွို႔ေပးပွို႔သည္။

၂
• ၿမွိိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး ဝန္ထမ္းမ ား်ားႏ င့္ ေကာ္မတီတွို႔က အဆွိုျပိဳခ က္မ ားကွို ကုန္က စရွိတ္မ ား်ားႏ င့္တက သံုးသပ္ၿပီး
လာမည့္ဘတ္ဂ က္်ားႏ စ္တ င္ မည္သည့္စီမံခ က္ကွို ဦးစားေပးရန္ပုံေင ေထာက္ပ့ံသ ားမည္ကွို ဆံုးျဖတ္သည္။

၃
• ၿမွိိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး ဝန္ထမ္းမ ား်ားႏ င့္ ေကာ္မတီတွို႔က ၎တွို႔၏ တစ္်ားႏ စ္စာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ ား်ားႏ င့္ ကုန္က စရွိတ္တွို႔ကွိုပ းတ ြဲၿပီး
ျပည္နယ္/တွိုင္းေဒသႀကီးအစွိုးရထံသွို႔ တင္ျပသည္။

၄

• ျပည္နယ္/တွိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမ  းက ၿမွိိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး်ားႏ င့္ စည္ပင္သာယာေရး
အေထာက္အက ျပိဳ ေကာ္မတီ်ားႏ စ္ခုစလံုးကွိုေတ ႕ဆံုၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္်ားႏ င့္ ဘတ္ဂ က္မ ားအေၾကာင္းေဆ းေ်ားႏ းသည္။ မ ားေသာအားျဖင့္
ၫႊန္ၾကားေရးမ  းသည္ ျပင္ဆင္မႈႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ေလ့မရ ွိေပ။

၅
• ၿမွိိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံး ဝန္ထမ္းမ ား်ားႏ င့္ ေကာ္မတီတွို႔က ်ားႏ စ္စဥ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္်ားႏ င့္ ဘတ္ဂ က္္တွို႔ကွို
ေနာက္ဆံုးသေဘာတ ညီမႈရယ သည္။ ထွို႔ေနာက္ ျပည္နယ္/တွိုင္းေဒသႀကီးအစွိုးရအဖ ြဲ႕သွို႔ တင္ျပသည္။

၆
• ျပည္နယ္/တွိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖ ြဲ႕႐ုံးက တင္ျပလာေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္်ားႏ င့္ ဘတ္ဂ က္ကွိုအတည္ျပိဳၿပီး ျပည္နယ္/ 
တွိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးထံသွို႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အတည္ျပိဳ်ုားႏွိင္ရန္ ေပးပွို႔သည္။
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ေကမ္မတီဝင္ေတ က ျပည္သ ေတ ပိၿုပီးပ းေပါင္းထည့္ဝင္လမေအမင ္စည္း႐ံုးာႏိုင္တယ္။ ေကမ္မတီဝင္ေတ က သ တုိ႔ၾသဇမနြဲ႔ 
နမမည္ကုိသံုးၿပီး ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပင္နး္ေတ မွမ ျပည္သ ေတ ပိုမိုပ းေပါင္းပါဝင္လမေအမင ္ လုပ္ေပးာိုႏင္တယ္။ ေကမ္မတီဝင ္
ေတ က တရမးမဝင္လမ္းေဘးေစခးသည္ေတ နြဲ႔ေတ ႕ၿပီး စည္းမခဥ္းေတ ကို လိုက္နမေစမင့္ထိန္းဖို႔တ န္းအမး ေပးာႏုိင္္ြဲ့တယ္။ 
တကယ္ေတမ ့ သ တုိ႔ဟမ စည္ပင္အဖ ြဲ႕႐ံုးနြဲ႔ ရပ္ရ မလ ထုၾကမးက ေပါင္းက းတံတမးေတ လိုုျဖစ္ေနၿပီး ေဒသ္ံေတ နြဲ႔ 
နမးလည္မႈ၊ ဆက္ဆံမႈ ပိုေကမင္းလမေအမင္လုပ္ေပးတယ္။ ၿပီးေတမ ့ ပ င့္လင္းျမင္သမေရးအတ က္လည္း သ တုိ႔က 
အေထမက္အက  ျဖစ္တယ္။ စီမံ္ခက္ေတ အေၾကမင္းကုိ အရပ္ဘက္အဖြဲ ႕ေတ နြဲ႔ ျပည္သ လ ထုကိ ု သ တုိ႔က 
ရွင္းျပာိုႏင္တယ္။140 

ေကမ္မတီမ ွလ ထုကိ္ုယ္စမးလွယ္တစ္ဦးကလည္း 

ေကမ္မတီဝင္ေတ က ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈတည္ေဆမက္ေရးလုပ္ငန္းေတ ေဆမင္ရ က္ဖို႔ စည္ပင္ရနပ္ံုေင မမွ လ ထုကထည့္ 
ဝင္လမေအမင္ ေဆမင္ရ က္ေပးာိုႏငတ္ယ္။ ရပ္ရ မနြဲ႔ စည္ပင္အဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔ာႏွစ္္ုေပါင္းလိုက္ရင္ က န္ကရစ္လမ္းေတ ကိ ု ာႏွစ္ဆ 
ေဖမက္လုပ္လမာိုႏင္တယ္။ ေကမ္မတီထြဲမွမ ရပ္ထြဲရ မထြဲကလ ေတ ပါပါလမေတမ့ လ ထုက စည္ပင္အဖ ြဲ႕႐ံုးကို ပိုယံုလမၾက 
တယ္။141 

သို႔ရမတ င္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔အၾကမး ဆက္သ ယ္ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ 
စိန္ေ္ၚမႈမခမးလည္းရွိ္သည္။ အဓိကအကခဆံုးစိန္ေ္ၚမႈမမွ ေကမ္မတီက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအေပၚ မည္သည့္ 
အတိုင္းအတမအထိ ၾသဇမသက္ေရမက္သင့္သည္ာႏွင့္ အကယ္၍ စည္ပင္႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးက သေဘမမတ ေသမဆုံးျဖတ္္ခက္မခမးကုိ 
ေကမ္မတီက မည္သည့္အတိုင္းအတမအထိ ဖိအမးေပးေစ္ိုင္းာိုႏင္သည္စေသမ အ္ခက္မခမးာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျမင ္သေဘမထမး 
က ြဲလ ြဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမးတ င္ ထိုသေဘမထမးက ြဲလ ြဲမႈမခမးကုိ မည္သုိ႔ေျဖရငွ္း 
ရမည္ကုိ ရွင္းလင္းစ မေဖမ္ျပထမးျ္င္းမရွိေသမေၾကမင့္လည္း စိန္ေ္ၚမႈမွမပိုမိုႀကီးမမးလမရသည္။ အထ းသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိ ု
က ၽမ္းကခင္သ မခမးအျဖစ္ မွတ္ယ ထမးၾကေသမ ဝါရင့္စည္ပင္႐ံုးဝနထ္မ္းမခမးာႏွင့္ ရပ္ရ မလုိအပ္္ခက္ကုိ အထ းေရွ႕တန္းတင္ရန္ 
ႀကိ်ဳးပမ္းေသမ ေကမ္မတီဝင္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတ ႕ေသမအ္ါတ င္ ေျဖရွင္းရန ္ပိုမို္က္္ြဲေလ့ရွိသည္။ 

အထ းသျဖင့္ လုပ္ငန္းနည္းပညမပိငု္းဆိုင္ရမကိစၥရပ္မခမးတ င္ စည္ပင႐္ံုးဝန္ထမ္းက အရပ္သမးေကမ္မတီဝင္သည္ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၏ ဥပေဒေၾကမင္းအရလုပ္ပိုင္္ င့္မခမးာွႏင့္ လုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္မႈဆိုင္ရမအကန္႔အသတ္မခမး (ဥပမမ အရင္းအျမစ္) စသည္ 
တို႔ကုိ ေကမင္းစ မနမးလည္ျ္င္းမရွဟို ယ ဆတတ္ၾကသည္။142 သို႔ရမတ င္ အ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ယင္းျပႆနမသည္ စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတီမခမးကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးေသမ အေစမပိုင္းကမလမခမးျဖစသ္ည့္ ၂ဝ၁၂-၁၃ က ျပႆနမသမျဖစ ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 
ေကမ္မတီမ ွ အရပ္သမးေကမ္မတီဝင္မခမးအေနျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ လုပ္ပိုင္္ င့္ာွႏင့္ စ မ္းေဆမငရ္ည္မခမးကုိ 
ပိုမိုနမးလည္သေဘမေပါက္လမေသမအ္ါ ၎တုိ႔၏ ေမွခမ္လင့္္ခက္မခမးမွမလည္း အရွိတရမးာႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လမၾကသည္။ ထိုသုိ႔ 
နမးလည္လမျ္င္း၏ အကခ်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ရပ္ရ မက္ုိယ္စမးျပ်ဳေကမ္မတီဝင္က ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္အဖ ြဲ႕႐ံုးအေနျဖင့္ မည္သည္တုိ႔ကို 
ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္မည္ကုိ လ ထုနမးလည္သေဘမေပါက္ေအမင္ ရွင္းလင္းေျပမျပထမးာုိႏင္မည္ျဖစ္သည္။143 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမး၏ မေရရမမျပတ္သမးမႈေၾကမင့္ ၾကံ်ဳရေသမေနမက္ထပ္စိန္ေ္ၚမႈတစ္ရပ္မွမ 
စည္ပင္အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအေနာႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီသုံး္ုစလံုးထံမွ ၫႊန္ၾကမး္ခက္မခမးကုိ တၿပိ်ဳင္နက္တည္း္ံယ ေနရျ္င္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ မၾကမ္ဏဆိုသလိုအထက္ပါအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးအၾကမးတင္းမမမႈမခမးျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး စီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္း၊ 
ဘတ္ဂခက္ သတ္မွတ္ျ္င္းာွႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္းအမးလုံးတို႔တ င္ ထိေရမက္သင့္သေလမက္ မထိေရမက္တတ္သည္မခမး 
လည္းရွိသည္။ ေယဘုယခသံုးသပ္္ခက္တစ္္ုမွမ ျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ၫႊန္ၾကမး္ခက္မခမးကုိလက္္ံေနရျ္င္းသည္ 

                                                           
140 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔ဝင္မခမး ၊ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္အင္တမဗခဴး 
141 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔ဝင္မခမး ၊ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္အင္တမဗခဴး 
142 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
143 မ န္ျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ၾကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
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စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီ၏လုပ္ပိုင္္ င့္ကို ဝင္ေရမက္စ က္ဖက္ရမေရမက္ၿပီး ေဒသ္ံျပည္သ တို႔ပ းေပါင္း 
ပါဝင္ေရးာွႏင့္ တမဝန္္ံယ မႈတို႔ကို ထိ္ိုက္ေစပါသည္။144 

၅.၂။ အဓကိဆကာ္ႏ ယပ္တသ္ကမ္ႈမခမး 

သမၼတ႐ံုး၊ ဝန္ႀကီးဌမနမခမးာွႏင့္ ပါလီမမန္တို႔အပါအဝင္ မည္သည့္ျပည္ေထမင္စုအစိုးရအဆင့္အဖ ြဲ႕အစည္းမွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးကုိၾကည့္ၾကပ္ျ္င္း၊ ေပါင္းစပည္ိႇာႏိႈင္းေပးျ္င္းာွႏင့္ လမ္းၫႊန္ျ္င္းမခမးမျပ်ဳလုပ္ၾကေပ။ ႁ္ င္း္ခက္အေနာွႏင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မခမး 
္န္႔ထမးသည့္အ္ါမွသမ ျပည္ေထမင္စဝုန္ထမ္းေရ း္ခယ္ေလ့ကခင့္ေရးအဖ ြဲ႕က လ သမးအရင္းအျမစ ္ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈာွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေထမက္ပံ့မႈျပ်ဳေသမ္လည္း အနည္းငယ္ေသမ ပမမဏသမျဖစ္သည္။ ေနမက္ထပ္ႁ္ င္း္ခက္တစ္္ုမမွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
ဝန္ထမ္းမခမးအေနာွႏင့္ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမန၏ ဗဟိုေလ့ကခင့္ေရးေကခမင္းတ င္ သင္တန္းမခမးတက္ေရမက္ာိုႏင္ျ္င္းျဖစ္သည္။ 
ထိုအ္ခက္မခမးမွအပ စည္ ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ပတ္သက္ေသမ တမဝန္မခမးအမးလုံးကိ ု ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမခမး 
သို႔ အျပည့္အဝလႊြဲေျပမင္း ေပးထမးသည္။ ထို႔အျပင္ ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံု္ခက္အျဖစ္တမဝန္ယ ေပး 
မည္ ့ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ရွိ အဖ ြဲ႕အစည္း/လ ပုဂၢိ်ဳလ္လည္း ရွိေနပံုမေပၚပါ။  

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေရအရင္းအျမစစ္ီမံ္န္႔္ ြဲမႈ၊ လွခပ္စစ္ာႏွင့္ လမ္းေဖမက္လုပ္ေရးစေသမ ေဒသာႏၲရ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈ 
မခမးာႏွင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ ခက္မခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမန မခမးာႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတ ႕ဆက္ဆမံႈမခမးရွိသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ 
ျပည္ နယ္တုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးမခမးာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးသည္ ေနျပညေ္တမ္တ င္ကခင္းပ 
သည့္ အစိုးရဝန ္ ႀကီးဌမနမခမး၏ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေ၀းမခမးာႏွင့္ ေဆ းောႏ းပ ြဲမခမးသုိ႔တက္ေရမက္ၾကသည္မခမးရွိသည္။ သို႔ရမတ င္ 
ျမဴနစီီပယ္အေရးအရမကိစၥမခမးကုိ သီးျ္မးေဆ းောႏ းရန္အတ က္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဆင့္ျမင့္အရမရွိမခမး၊ စည္ပင ္
သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးအရမရွိမခမးာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမး သီးသန္႔ေတ ႕ဆံုေဆ းောႏ းမႈမခမးေတမ့ မရွိေပ။ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးအတ က ္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္တ င္ ဆံု္ခက္ သို႔မဟုတ္ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေပးမည့္ အဖ ြဲ႕အစည္း မရွိျ္င္းေၾကမင့္ ၎တုိ႔၏ 
အကခ်ိဳးစီးပ မးမခမးာႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနမမခမးစသည္တုိ႔ကို အျမင့္ဆံုးအစိုးရအဖ ြဲ႕အဆင့္တ င္ ကိုယ္စမးျပ်ဳ၊ ေဆ းောႏ း၊ ေျဖရွင္းေပး 
မည့္သ မရွိပြဲျဖစ္ရသည္။ 

ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာွႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္တ င္စိတ္ပါဝင္စမးမႈမရွိျ္င္းအျပင ္သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး အ္ခင္း္ခင္းၾကမးဆက္သ ယ္ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ရန္ အဖ ြဲ႕အမးလုံးပါဝင္သည့္ အသင္းအဖ ြဲ႕မခမးလည္းမရွိေပ။ 
ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမခမးမ ွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးမခမးာွႏင့္ အဆင့္ျမင့္စည္ပင္႐ံုးအရမရွိႀကီးမခမးမွမလည္း အ္ခင္း္ခင္း 
ေတ ႕ဆံုရျ္င္းမခမး မရွိသေလမက္နည္းပါးၿပီး၊ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတ င္း ၎တုိ႔၏လုိလမး္ခက္မခမးကုိ ကို္ယ္စမးျပ်ဳေဆ းောႏ း 
ဖလွယ္ာႏုိင္မည့္ က န္ရက ္သို႔မဟုတ္ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးလည္း မရွိေပ။ ယင္းအေျ္အေနသည္ ေဒသာၲႏရအစိုးရမခမးာွႏင့္ ျမဴနီစီပယ္အဖ ြဲြဲ႕ 
မခမးအၾကမး ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ာိုႏင္မည့္ ဘံုအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးထ ေထမင္ထမးရွိေသမ ကခန္ာႏုိင္ငံမခမးာွႏင့္ က ြဲျပမးျ္မးနမးေနသည္။ 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမးအ္ခင္း္ခင္းၾကမး၊ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယတ္ိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ၾကမးေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေဆမင္ 
ရ က္မႈပံုစံအမခ်ိဳးမခ်ိဳးရွိၿပီး မခမးေသမအမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီဝင္မခမးကုိ ္ခန္လွပ္ထမးေလ့ရွိသည္။ ရွမ္း 
ျပည္နယ္တ င္မ  စည္ပင႐္ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတဝီင္မခမးသည္ ျပည္နယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဝန္ႀကီးာွႏင့္ ျပည္နယ္စည္ပင္႐ံုးၫႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
တို႔ပါဝင္ေသမ စံုညီအစည္းအေ၀းကုိ တစ္ာွႏစ္လခင္ာႏွစ္ႀကိမ္ကခင္းပၿပီး ေအမင္ျမင္မႈမခမးာႏွင့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးကို ေဆ းောႏ းၾကသည္။145 
တနသၤမရီတိုင္းတ င္ အလမးတ ေတ ႕ဆံုမႈမခမးရွိေသမ္လည္း ေကမ္မတီဝင္မခမးမပါဝင္ေ္ခ။146 ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတ င ္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
စည္ပင္႐ံုးမွအမႈေဆမင္အရမရွမိခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမစည္ပင႐္ံုးၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးအပါအဝင္ ္႐ိုင္အလိကု္ေတ ႕ဆံုၾကသည္။147 သက္ 
ဆိုင္ရမျပညန္ယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတ င္းာႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအ္ခင္း္ခင္းၾကမး အလခမးလုိက္ဆက္သ ယ္ေပးမည့္ အဖ ြဲ႕အစည္း၊  
ဖိုရမ္မခမးရွိမေနေသမေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေနာွႏင့္ ပံုမွန္သတင္းဖလွယ္ျ္င္း၊ ဘံုအကခ်ိဳးစီးပ မးမခမးကုိေဖမ္ထုတ္ျ္င္း၊ 
ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရာွႏင့္ ျမဴနီစပီယေ္ရးရမကိစၥမခမးညိႇာႏိႈင္းရမတ င္ ပ းေပါင္းရပ္တည္ျ္င္းစေသမ ကိစၥရပ္မခမး ေဆမင္ရ က္ရန္ အ္ င့္ 

                                                           
144 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ The Asia Foundation/VNG workshop ၌ စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
145 ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ညႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
146 တနသၤရီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ မွဴး 
147 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
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အလမ္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကမင့္ ာိုႏင္ငံတစ္ဝွမ္းရွ ိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး တေျပးညီစံသတ္မွတ္မႈာွႏင့္ အရည္အေသ းဆိုင္ရမမခမး 
အတ က္ ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ရန ္အကန္႔အသတ္ရွိ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမး၏ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ဌမန္ ြဲမခမးအၾကမးတ င္ အေျ္္ံအေဆမက္အအံုမခမး 
ေဆမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ႕ံၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင မခမးသုံးစ ြဲေရးကိစၥမခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညိႇာိႏႈင္းေဆ းောႏ းရမႈမခမးရွိသည္ (အပိုင္း- ၃ တ င္ 
ေဖမ္ျပထမး)။ ထိုညိႇာႏိႈင္းမႈမခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ေပါင္းစပ္ညႇိာႏိႈင္းေရးအစည္းအေ၀းတ င္လည္းေကမင္း၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ဝန္ထမ္းမခမး၊ ေကမ္မတီဝင္မခမးာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရမျပညေ္ထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနၿမိ်ဳ႕နယ္႐ံုး အၾကမးတိုက္႐ိုက္ေဆ းောႏ းျ္င္းျဖင့္လည္း 
ေကမင္း ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ထိေတ ႕ဆက္ဆံရသည့္ အဓိကဌမနဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးမွမ 
ေအမက္ပါတို႔ ျဖစ္သည္။ 

 လွခပ္စစ္စ မ္းအမးဝန္ႀကီးဌမန - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည ္လမ္းမခမးာႏွင့္ပန္းျ္မံခမးကုိ မီးထ န္းျ္င္းအတ က္တမဝန္ရွ ိ
ၿပီး လိုအပ္ေသမ မီးတိုင္မီးသီးမခမးတပ္ဆင္ျ္င္း၊ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ ဝန္ေဆမင္္ ေကမက္္ံျ္င္းတို႔ကို ေဆမင္ရ က္ၾက 
ေလ့ရွိသည္။ လိုအပ္ေသမ လွခပ္စစ္ဓမတ္အမးကုိေပးမည့္ လွခပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌမနာွႏင့္ ဆက္သ ယ္ေဆမင္ရ က္ရၿပီး ကခသင့္ 
ဓမတ္အမး္ကို စည္ပင္အဖ ြဲ႕႐ံုးကေပးေ္ခသည္။148 

 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန - အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနက ဥကၠ႒အျဖစ ္တမဝန္ယ ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံ္န္႔္ ြဲမႈ 
ေကမ္မတီအတ င္း အဓိကညိႇာႏိႈင္းေဆမင္ရ က္ရျ္င္းျဖစ္သည္။ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမခမးမွမ တရမးဥပေဒ 
စိုးမိုးေရ၊ ကခဴးေကခမ္ေနာိုႏင္သ မခမးအမးဖယ္ရွမးေရး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္စမီံကိန္းေရးဆ ြဲေရးာွႏင့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္ေပါင္းစံုတု႔ိ 
ျဖစ္သည္။149 

 ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန - ယ္င္သမိုင္းအစဥအ္လမဆက္ာႏႊယ္မႈမခမးေၾကမင့္ ေကခးလက္ေဒသ 
ဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနာွႏင့္ စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးတို႔သည္ နီးစပ္ေသမဆက္သ ယ္မႈမခမးရွိၾကသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
မခမးတ င္ ႐ံုးအေဆမက္အအံုမခမးာႏွင့္ စက္ယာၲႏရမးမခမးကုိပါ မွခေဝသံုးစ ြဲေနၾကသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ေသမ ေကခးရ မ အုပ္စုမခမးသည္ 
အဖ ြဲ႕အစည္းာႏွစ္္ုစလံုး၏ လုပ္ပိုင္္ င့္နယ္ပယ္အတ င္း၌ရွိေနသျဖင့္ အနီးကပ္ညိႇာႏိႈင္း ေဆမင္ရ က္ၾကရသည္။ အထ းသျဖင့္ 
လမ္းမငယ္မခမးေဖမက္လုပ္ျ္င္းကြဲသ့ို႔ေသမ အေသးစမးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး စီမံ္ခက္မခမးအတ က္ျဖစ္သည္။150 

 ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌမန - ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးမ ွလမ္းအငယ္စမးမခမးမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏လုပ္ပိုင္္ င့္ျဖစ္ၿပီး 
ၿမိ်ဳ႕မခမးာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးကုိ ဆက္သ ယ္သည္ ့ လမ္းမမခမးာွႏင့္အေဝးေျပးလမ္းမခမးကုိ ေဖမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ထိန္းသိမ္းေစမင့္ 
ေရွမက္ျ္င္းကို ေဆမက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌမနက တမဝန္ယ သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ေဆမက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌမနတို႔သည္ ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနာွႏင့္အတ  လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း 
လုပ္ငန္းမခမးအတ က္ ပံုမွန္ေတ ႕ဆံုညႇိာႏိႈင္းမႈမခမးရွိသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ေဒသမခမးတ င္ နယ္စပ္ေရးရမဝန္ႀကီးဌမနာွႏင့္ပါ ညိႇာႏိႈင္း 
ရသည္။151 

 ကခန္းမမေရးဝန္ႀကီးဌမန - စမးေသမက္ကုန္ာႏွင့္ဆက္စပ္ေသမလုပ္ငန္းမခမး (စမးေသမက္ဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္၊ သမးသတ္႐ံု 
စသည္) အတ က္လုိင္စင္မခမးထုတ္ေပးျ္င္းာွႏင့္ အ္ န္အ္မခမးေကမက္္ံျ္င္းတို႔ကို စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးက ေဆမင္ 
ရ က္ေသမ္လည္း ကခန္းမမေရးဝန္ႀကီးဌမနက ကခန္းမမေရးာွႏင့္ ပတဝ္န္ကခင္သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရမ စံာႏႈန္းမခမးကုိ ေလးစမး 
လိုက္နမေရးအတ က္တမဝန္ယ ရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ထိုအဖ ြဲ႕အစည္းာႏွစ္္ုသည္ သက္ဆိုင္ရမစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးကိ ု
ပ းေပါင္း စစ္ေဆးေရးေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ 

 ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ - ဥပေဒအေကမင္အထည္ေဖမ္ေရးာႏွင့္ပတ္သက္ေသမ ကိစၥရပ္မခမးအမးလုံးအတ က္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးသည္ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္ရွိ ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ကိ ုအမးကိုးအမးထမးျပ်ဳရသည္။ ယမဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း 

                                                           
148 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
149 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔ဝင္မခမး ၊ အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမခမး၊ တနသၤရီတိုင္းရိွ ဒုၿမိ်ဳ႕နယ္ 
အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
150 တနသၤရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမခမး အင္တမဗခဴးမခမး။  
151 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
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ေရး၊ ျမဴနီစပီယ္ပို္င္ေျမေပၚတ င ္ ကခဴးေကခမ္ေနထိုင္ျ္င္း၊ ဒဏ္ေၾကးမခမးာႏွင့္ အ္ န္အ္မခမးကုိ အ္ခိန္မီွ မေပးေဆမင ္
ျ္င္းစသည့္ ကိစၥရပ္မခမးတ င္ ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕၏အက အညီယ ေလ့ရွိသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ အျ္မးဌမနဆို္င္ရမမခမးအၾကမးဆက္ဆံေရးတ င္လည္း မၾကမ္ဏဆိုသလို စိန္ေ္ၚမႈမခမးကုိ ရင္ဆိုင ္
ရသည္။ အဓိကအေၾကမင္းရင္းမွမ က႑စံု ေပါင္းစပ္စမီံကိန္းမခ်ိဳးမရွိျ္င္း၊ အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ာွႏင့္ 
ဌမနဆိုင္ရမမခမးအၾကမး (အထ းသျဖင့္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနာွႏင့္) လုပ္ပိုင္္ င့္မခမး ထပ္ေနျ္င္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ 
အျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးကုိ လိုက္နမေအမင္ေဆမငရ္ က္ရမတ င္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိ 
သျဖင့္ ယင္းကိစၥအတ က္ ကခန္ဌမနမခမးကုိ အမးကုိးအမးထမးျပ်ဳေနရသည္။ ဆက္သ ယ္ေရးာႏွင့္ စ မ္းေဆမင္ရည္ဆုိင္ရမ အရည္အ 
္ခင္း လိုအပ္္ခက္မခမးကလည္း ျပႆနမကိ ု ပိုႀကီးေစသည္။ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕ၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးာွႏစ္ဦးက ေအမက္ပါအတိုင္း 
ေျပမၾကမးထမးၾကသည္။ 

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးနြဲ႔ စည္ပင္လုပ္ငန္းေတ ကို သီးျ္မးဌမနာွႏစ္္ုက ကိုင္တ ယ္ေနတြဲ့အတ က္ အ္က္အ္ြဲအႀကီးႀကီးရွိပါတယ္။ 
ဥပမမ စည္ပင္႐ံုးက ဘယ္ေနရမေတ မွမ ၿမိ်ဳ႕က က္ေတ  ္ခြဲ႕ထ င္ေနလည္းဆိုတမ တ္ါတေလမသိသလို ကခန္တြဲ့ဌမနေတ  
ကလည္း အေၾကမင္းၾကမးတမမခ်ိဳးမရွိဘ း။ ဒီလိုနြဲ႔ က က္သစ္ေတ တစ္္ုၿပီးတ္ုေပၚလမတယ္။ ေနမက္ငါးာႏွစ္ေလမက္လည္း 
ၾကမေရမ ျပႆနမေတ အမးလုံးအတ က္ စည္ပင္ကို ေ္ါင္းပံု္ခပါေလေရမ။ ေပါင္းစပ္ေဆမငရ္ က္မႈမရွိတမက တကယ့္ကုိ 
ျပႆနမႀကီးပြဲ။ 

ဥပေဒမမွ ဆိုထမးသလို စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕က ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိနး္ေရးဆ ြဲျ္င္းကို ေဆမငရ္ က္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
က ၽန္ေတမ္တုိ႔မလုပ္ာိုႏင္ဘ း။ ဒါေၾကမင့္ လက္ေတ ႔လုပ္ေနတမနြဲ႔ လုပ္ရမယ္ ့ တမဝန္၊ ဝတၱရမးေတ ၾကမးမွမ လစ္ဟမမႈေတ  
ရွိလမတယ္။ ဥပေဒအရ စည္ပင္အဖ ြဲ႕က ေရေပးေဝေရးစနစ္ေတ အတ က္ တမဝန္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတ လုပ္ဖို႔ ေင ေတ  
အမခမးႀကီးလိုၿပီး စည္ပင္အဖ ြဲ႕မမွက ဘတ္ဂခက္အကန္႔အသတ္နြဲ႔ရွိေနတယ္။ ဥပမမ လွခပ္စစ္မီးဆိုပါေတမ့။ စည္ပင္က 
အ္ န္ေကမက္ၿပီး မီးတိုင္ေတ  မီးႀကိ်ဳးေတ ကို ထိန္းသိမ္းေစမင့္ေရွမက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းမီးရမရက လွခပ္စစ ္
ဌမနအေပၚမမွပြဲ မ တည္တယ္။ က ၽန္ေတမ္တုိ႔စည္ပင္ကို လုပ္ပိုင္္ င့္တမဝန္ေပးထမးေပမယ့္ ဒီတမဝန္ကိုေကခေအမင္ 
ကခန္တြဲ့ဌမနေတ နြဲ႔ ညိႇၿပီးလုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အြဲဒီညိႇာႏိႈင္းေရးက အလ န္္က္္ြဲတယ္။ 

အပိုင္း- ၃ တ င္ေဆ းောႏ းထမးသလုိပင ္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္၌ အဓိကအကခဆံုးေကမ္မတီေလး္ုရွိရမ စည္ပငသ္မယမေရး အေထမက္အ 
က ျပ်ဳေကမ္မတီမွမ တစ္္ုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္ေကမ္မတီသည္ မခမးေသမအမးျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီာႏွင့္ 
စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီတုိ႔ာွႏင့္ အနီးကပ္ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ရေသမ္လည္း ေျမယမစီမံ္ န္႔္ ြဲမႈ ေကမ္မတီာွႏင့္မ  ထိေတ ႕မႈ 
နည္းပါး သည္။152 ပံုမွန္ေတ ႕ဆံုသည့္အႀကိမ္အေရအတ က္မွမ တစ္ေနရမာႏွင့္တေနရမ က ြဲျပမးျ္မးနမးေသမ္လည္း မခမးေသမအမးျဖင့္ 
ေပါင္းစပ ္ ညိႇာႏိႈင္းေရးအစည္းအေဝးမခမးကုိ တစ္ပတ္တစ္္ါ သို႔မဟုတ္ တစ္လာွႏစ္္ါကခင္းပၾကသည္။ ထိုိသို႔ထိေတ ႕ဆက္ဆံရျ္င္း 
အဓိကအေၾကမင္းမွမ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင မခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲရနျ္ဖစသ္ည္။153 ထိုရန္ပံုေင မခမးမွမ လ န္္ြဲ့ေသမာႏွစ္အနည္းငယ္က 
ျပည္ေထမငစ္ုလႊတ္ေတမ္ာွႏင့္ သမၼတ႐ံုးတုိ႔မွ ဦးေဆမင္ဦးရ က္ျပ်ဳေသမ မြဲဆာႏၵနယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင ာွႏင့္ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမႈ ေလွခမ့္ခေရး 
ရန္ပံုေင တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌမနမလွမေသမ ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရး ရန္ပံုေင ေပါင္းစံုာႏွင့္ စည္ပင ္
သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ကိုယ္တိုင္ေကမက္္ံရရွိေသမ ရန္ပံုေင မခမးာွႏင့္ပတ္သက္၍လည္း ေပါင္းစပ္ညိႇာႏိႈင္းမႈမခမးေဆမင္ရ က္ရသည္။154 
မြဲဆာႏၵနယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာွႏင့္ ဆင္းရြဲမ ြဲေတမႈေလွခမ့္ခေရးရန္ပံုေင မခမး၏ အမခမးစုႀကီးျဖစေ္သမ ၈ဝ-၉ဝ% ္န္႔ကိ ု ေကခးလက္ေဒသမခမး 
အတ က္ အသံုးျပ်ဳၿပီး ကခန္ပမမဏအနည္းငယ္ကုိသမ စည္ပင္အဖ ြဲ႕မခမးတမဝန္ယ ရေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးအတ က္ အသံုးျပ်ဳျ္င္း 
ျဖစ္သည္။ 
                                                           
152 ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီသည္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံကိန္ေရးဆ ြဲာွႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတီာွႏင့္ ထိေတ ႔ဆက္ဆံမႈ အနည္းငယ္သမရိွသည္။ 
ေကမ္မတီ၄ ္ုသည္ ေဒသတ င္း ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈ အမခမးစုကို ေဆမင္ရ က္ေနစဥ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီ ာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စုဝန္ၾကီးဌမနမခမးသည္ 
ာွႏစ္စဥ္စီမံကိန္းမခမးကို  ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံကိန္ေရးဆ ြဲာွႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေရး ေကမ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသည္။ ၎မွ တစ္ဆင့္ ာွႏစ္စဥ္စီမံကိန္းမခမးကို 
အထက္အမဏမပုိင္အဖ ြဲ႕မခမးသို႔ ျပည္ေထမင္စုလႊတ္ေတမ္မွ ာွႏစ္စဥ္ဘတ္ဂခက္  ္ြဲေဝေပးေရးအတ က္  ဆက္လက္တင္ျပသည္။ မ န္ျပည္နယ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ 
စီမံကိန္းေရးဆ ြဲေရးဌမန ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္  အင္တမဗခဴး။ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္  စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕  ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္  အင္တမဗခဴးမခမး။ မ န္ျပည္နယ္ရိွ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီအဖ ြဲ႕ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
153 ေနမက္ထပ္ သိရိွလိုပါက Robertson and Joelene. 2015. Local Development Funds in Myanmar တ င္ ၾကည့္ပါ။ 
154 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမး၊ တနသမၤရီတိုင္း၊ ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ 
ဧရမဝတီတိုင္းဖ ံ႕ျဖိ်ဳးေရး ဝန္ၾကီး၊ မ န္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္ဖ ံ႔ျဖိ်ဳးေရး ေကမ္မတီ ကိုယ္စမးလွယ္မခမး၊ တနသမၤရီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕  ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး ာွႏင့္ 
အင္တမဗခဴးမခမး။ 
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ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ျပ်ဳလုပ္ေသမ ေပါင္းစပ္ညႇိာႏႈိႈင္းေရးအစည္းအေဝးမခမးတ င္ ေကမ္မတီဝင္မခမးသည္ ရပ္က က္ာႏွင့္ 
ေကခးရ မအုပ္စုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမး၊ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးမ ွအဆိုျပ်ဳတင္ျပလမေသမ အေသးစမးအေျ္္ံအေဆမက္အအံု 
စီမံ္ခက္မခမးကုိ ေဆ းောႏ းအတည္ျပ်ဳေပးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ အျ္မးဌမနမခမး၏ စီမံကိန္းမခမးကုိ 
ေဆ းောႏ းၾကၿပီး ရန္ပံုေင စီမံ္ခက္မခမး အ္ခင္း္ခင္းထပ္တ မကခေရး အဓိကထမးေဆ းောႏ းၾကသည္။155 အကယ္၍ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕က ကိုယ္ပိုင္ရနပ္ံုေင ျဖင့္ စီမံ္ခက္ကုိ အၿပီးအစီးေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ျ္င္းမရွိပါက ထိုေကမ္မတီအစည္းအေဝးမခမးမွတစ္ဆင့္ အျ္မး 
ဌမနမခမး/ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရနပ္ံုေင မခမး ပ းေပါင္းထည့္ဝင္ၿပီး ဆက္လက္ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္ရန ္စီစဥ္ညိႇာိႏႈင္းေပးသည္။156 အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌမနမ ွၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဦးေဆမင္ၿပီး အျ္မးဌမနဆိုငရ္မအရမရွိမခမး္ခည္း ပါဝင္ေသမ ၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း အဆင့္အျမင့္ဆံုး 
ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေရးေကမ္မတီအျဖစ္သည့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံ္ န္႔္ ြဲေရးေကမ္မတီက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးအမး အျ္မးဌမန 
ဆိုင္ရမမခမးာွႏင့္ တိုက္႐ိုုက္ညိႇာႏိႈင္းေဆ းောႏ းာႏိုင္ေစရန္ စီစဥေ္ပးသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ အမိႈက္မခမးကုိ မည္သည့္ေနရမတ င ္ စ န္႔ပစ ္
သင့္သည္၊ ေစခးအသစ္ သို႔မဟုတ္ သုႆန္ေျမအသစ္ကိ ု မည္သည့္ေနရမတ င ္ သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္ စသည္ာႏွင့္ ေျမယမာွႏင့္ 
ပတ္သက္ေသမ အျငင္းပ မးမႈမခမး ေျဖရွင္းျ္င္းစသည္တို႔ကိုညိႇာႏိႈင္းေဆ းောႏ းၾကသည္။ 

ရပ္ရ မလ ထုာွႏင့္ ဆက္ဆံေရးာႏွင့္ပတ္သက္လခင္ ရပ္က က္အုပ္္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွမ လ ထုာႏွင့္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ၾကမးတ င္ အဓိက 
ဆက္စပ္ေပးသ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေကခးရ မအုပ္စုတ င္ပါ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕လုပင္န္း ေဆမင္ရ က္ပါက ေကခးရ မအုပ္စု 
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ ွ တစ္ဆင့္ဆက္သ ယ္သည္။ အထိကဆက္ဆံရသည့္အေၾကမင္းမွမ အဓိကအမးျဖင့္ အေျ္္ံအေဆမက္အအံု 
ေဆမက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမခမးျဖစ္ေသမ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ ခက္မခမးေရ း္ခယ္ျ္င္းာွႏင့္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္းတို႔အတ က္ ျဖစ ္
သည္။ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဆမင္ရ က္လိုသည့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစမီံ္ခက္အတ က္ (ဥပမမ လမ္း္င္းျ္င္း၊ လမ္းမီးမခမးျပ်ဳျပင္ျ္င္း၊ 
ေရာွႏင့္ အညစ္အေၾကးစ န္႔စနစမ္ခမးျပ်ဳျပငျ္္င္းစသည္) စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္အဆိုျပ်ဳသည္။ အဆိုျပ်ဳ္ခက္မခမးာႏွင့္ 
အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမးသည္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနမွ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စီမံ္န္႔္ ြဲမႈေကမ္မတီာွႏင့္ 
စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီသုိ႔ တင္သ င္းသည္လည္းရွိသည္။ ေကမ္မတီမခမးက ထိုအ္ခက္မခမးကုိ အျ္မး 
အဆိုျပ်ဳ္ခက္မခမးာႏွင့္အတ  ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရနပ္ံုေင  သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ရန္ပံုေင  သို႔မဟုတ္ အျ္မးဌမနဆိငု္ရမ 
ရန္ပံုေင မခမးျဖင့္ ေဆမင္ရ က္မည့္စီမံ္ ခက္မခမးအတ က္ ထည့္သ င္းစဥ္းစမးၾကသည္။157 

မၾကမ္ဏဆိုသလိ ုစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးက ာႏွစ္စဥစ္မီံကိ္န္းမခမး ညိႇာႏိႈင္းေရးဆ ြဲရမတ င ္ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိပါ 
ေ္ၚယ ၿပီး ၎တုိ႔ စီမံကိန္းဦးစမးေပးမ ၾကမ္းာွႏင့္ ဘတ္ဂခက္မခမးအေပၚ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမးေတမင္း္ံေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ စီမံ္ခက ္
အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတ င္ ေဒသ္ံလ ထု၏ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ လိုအပ္ေသမကိစၥမခမး ဥပမမ လမ္းေဖမက္လုပ္ရန္အတ က္ လုပ္အမး 
သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေင ေတမင္း္ံလိသုည္မခမးတ င္လည္း ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးာွႏင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္သည္။158 
ထို႔အျပင္ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အ္ န္မခမးာႏွင့္ ဝန္ေဆမင္္မခမးေျပမင္းလြဲျ္င္းကြဲ့သို႔ လ ထုကို သတင္းအ္ခက္ 
အလက္ေပးလိုေသမအ္ါတိုင္းတ င္ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမး၏ အက အညီကုိယ ေလ့ရွိသည္။ 

ယ္ုကြဲ့သို႔အစိုးရဝန္ထမ္းမခမး၊ ဌမနဆိုင္ရမမခမးာွႏင့္ ဆက္သ ယ္မႈမခမးအျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသ္ံလ ထုာႏွင့္ 
လည္း နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဆက္သ ယ္မႈမခမးျပ်ဳလုပ္ၾကသည္။ စည္ပင႐္ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတီဝင္မခမး အမးလုံးသည္ 
ျမဴနစီီပယ ္ လုပ္ငန္းရပ္မခမးထိေရမက္ေအမင္ျမငေ္ရးအတ က္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈ အလ န္အေရးႀကီးေၾကမင္း ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
လက္္ံထမးၾကသည္။ သို႔ရမတ င္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈမွမ ျမဴနီစီပယ္လုပ္ငန္းမခမး အေကမင္အထည္ေဖမ္ရမတ င္လည္းေကမင္း၊ 
စည္းမခဥ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးကုိ လိုက္နမေဆမင္ရ က္ေသမေနရမတ င္လည္းေကမင္း နိမ့္ကခလခက္ရွိေနေသးသည္။ လ ထုပါဝင္မႈာွႏင့္ 
လိုက္နမေဆမင ္ရ က္မႈတို႔ာႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးရင္ဆိုင္ေနရေသမ စိန္ေ္ၚမႈမခမးစ မရွိသည္။ ၎တုိ႔အထြဲတ င္ 
ျမဴနစီီပယ္လုပ္ငန္းမခမးတ င္ စိတ္ပါဝင္စမးမႈမရွိျ္င္း၊ အ႐ိုးစ ြဲေနၿပီျဖစ္ေသမ စည္းကမ္းမြဲ့ အမိႈက္စ န္႔ပစ္ျ္င္း၊ ဝန္ေဆမင္္ မခမးာွႏင့္ 

                                                           
155 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမန အမႈေဆမင္ အတ င္းေရးမွဴး၊ ဧရမဝတီတိုင္းရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႔ အမႈေဆမင္ အရမရိွ၊ ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္္ခ်ဳပ္  ္င့္ရေဒသရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမႈးာွႏင့္  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမခမး ာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး 
156 တနသမၤရီတိုင္းရိွ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
157 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
158 မ န္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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အ္ န္အ္မခမး ေပးရန္ပခက္က က္ျ္င္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။159 စည္ပင္႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတီဝင္အမခမးအျပမးက 
ထိုအေျ္အေနမခမးကုိ ျပ်ဳျပင္ ေျပမင္းလြဲာုိႏင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေသမ ဦးစမးေပးလုပင္န္းစဥ္တစ္္ အုျဖစ္ ္ံယ ထမးၾကသည္။ 
ထို႔အျပင ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတမဝန္မခမး ေအမင္ျမင္ေရးအတ က္ လ ထု၏ တက္တက္ႂက ႂက ပ းေပါင္း ေဆမင ္
ရ က္မႈာွႏင့္ အ္ န္အ္ာွႏင့္ ဝန္ေဆမင္္  မခ်ိဳးစံုတို႔ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးသ င္းမႈတို႔သည္ အလ န္အေရးႀကီးေၾကမင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သိနမးလည္ေနၾကၿပျီဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တစ္္ုမ ွစည္ပင္သမယမေရးဝန္ႀကီးက ေအမက္ပါအတိုင္း ေျပမၾကမး သည္။ 

ဘတ္ဂခက္အကန္႔အသတ္က ျပႆနမတစ္္ုျဖစ္ေနတယ္။ ေနမက္ၿပီး က ၽန္ေတမ္တုိ႔အလုပ္အမခမးစုကလည္း လ ထုရြဲ႕စိတ ္
လိုလက္ရ ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈအေပၚမွမ အမခမးႀကီးတည္ေနတယ္။ လ ေတ က စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းေတ ကို အေလးထမး 
လိုက္နမမႈမရွိရင ္က ၽန္ေတမ္တုိ႔အလုပ္ေတ လည္းေအမင္ျမငမ္ွမမဟတု္ဘ း။ ဥပမမ အ္ န္အ္နြဲ႔ ဝန္ေဆမင္္ေတ ကိ ုမွန္မွန ္
ကန္ကန္အ္ခိန္မီေပးသ င္းတမမခ်ိဳးေပါ့။ က ၽန္ေတမ့္အေတ ႕အၾကံ်ဳအရ တ္ခ်ိဳ႕လ ေတ က စည္ပင္ေရကို ္ိုးသ ယ္တယ္၊ ေနရမ 
တကမအမိႈက္ပစ္တယ္၊ ေပးရမယ့္အ္ န္ကိုကခေတမ့ ေရွမင္တယ္၊ လမ္းမီးတုိင္လိုဟမေတ ကိုလည္း အေၾကမင္းမြဲ့ဖခက္ဆီး 
တတ္တယ္။ ျမဴနီစီပယဝ္န္ေဆမင္မႈေတ  တကယ္ေကမင္းေအမင္လုပ္ဖို႔ဆိုရင ္ အ္ခိန္ယ ရမယ္။ ဒါကိုေကမ္မတီနြဲ႔ 
စည္ပင္႐ံုးကပြဲ လုပ္ဖို႔မျဖစာို္ႏင္ဘ း။ ျမဴနီစီပယ္လုပင္န္းေတ နြဲ႔ပတ္သက္ရင ္လ ထုအသိအျမင္ာႏိုးၾကမးဖို႔ အလ န္ပြဲအေရးႀကီး 
ပါတယ္။ ဒါကိ္ု အန္ဂခီအုိေတ နြဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရကေဆမင္ရ က္ေပးေစလိတုယ္။160 

တၿပိ်ဳင္နက္တည္းမွမပင ္ ရပ္ရ မလ ထုဖက္မွလည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္သျဖင့္ ၎တုိ႔အတ က္ 
အကခ်ိဳးေကခးဇ း မမခမးလွေၾကမင္းကုိ သိသိသမသမပင ္ထင္ျမင္ယ ဆထမးမႈမခမးရွိသည္။ အဂတိလုိက္စမးမႈျပႆနမမခမး၊ ဝန္ေဆမငမ္ႈ 
မခမး အရည္အေသ းညံ့ဖခင္းျ္င္း၊ စည္ပင္အဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ထိေတ ဆက္ဆံာႏိုင္မည့္အ္ င့္အလမ္းနည္းပါးျ္င္း စသည္တို႔မွမ 
ရပ္ရ မ လ ထုဖက္မွၾကံ်ဳရေသမ အ္က္အ္ြဲမခမးျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င ္အမးေကမင္းေမမင္းသန ္ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈမခမး အသစ္စတင္ 
ျဖစ္ထ န္းသည့္ ဥပမမမခမးလည္းရွိသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ စည္ပင္႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတီဝင္မခမးက လ ေနရပ္က က္မခမးအတ င္း 
က န္ကရစ္လမ္္း္င္းရမတ င ္ ‘ကုန္ကခစရိတ္ကုိမွခေဝျ္င္း’ ကြဲ့သို႔ေသမပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈမခမးကုိ ေထမက္ျပၾကသည္။ အ္ခ်ိဳ႕ေသမ 
စီမံ္ခက္မခမးတ င္ လ ထုက မိမိတို႔၏အကခ်ိဳးစီးပ မးရွိသည္ဟု လက္္ံေသမေၾကမင္ ့ပိုမိုပ းေပါင္း ေဆမင္ရ က္ၾကသျဖင့္ ပိုမိုထိေရမက ္
အမးေကမင္းသည္။ ဥပမမအမးျဖင့္ ‘လမ္းျပ်ဳျပငေ္ရးေကမ္မတီ’ ကြဲ့သို႔ယမယီေကမ္မတီမခမးကုိ ဖ ြဲ႔စည္းၿပီး စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ပ းေပါင္းကမ စီမံ္ခက္ကုိ ဝုိင္းဝန္းအေကမင္အထည္ေဖမ္ ေဆမင္ရ က္ၾကျ္င္းမခ်ိဳး ျဖစ္သည္။161 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ေဒသ္ံအရပ္ဘက္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးၾကမးတ င္လည္း ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈနည္းပါးသည္။ နမေရး 
က ညီမႈလုပ္ငန္းမခမးသည္ စည္ပငအ္ဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးၾကမးတ င္ ပံုမွန္ထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈရွိေသမကိစၥရပ္အနည္း 
ငယ္အနက္မွမ တစ္္ုျဖစ္သည္။ နမေရးက ညီမႈအသင္းမခမးသည္ နမေရးလုပ္ငန္းမခမးေဆမင္ရ က္ျ္င္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပို္င္မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္ 
စက္တည္ေထမင္ျ္င္း (စည္ပင္မီးသၿဂိ်ဳၤဟ္စက္မရွိ၊ ္ခ်ိဳ႕ယ င္းေနေသမေၾကမင့္) တို႔ကြဲ့သုိ႔ေသမကိစၥရပ္မခမးအတ က္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမ 
ယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးထံမွ ္ င့္ျပ်ဳ္ခက္ရယ ရန္လိုအပ္သည္။162 တ္ါတရံတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕က ေဒသ္ဘံမသမေရးအဖ ြဲ႕အစည္း 
မခမးကုိစည္း႐ံုးၿပီး အမိႈက္စ န္႔ပစျ္္င္းကြဲ့သို႔ေသမ ျမဴနီစပီယ္လုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရးကိစၥမခမးတ င္ လ ထု 
အသိပညမေပးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ေစသည္။ မခမးေသမအမးျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးထံ္ခဥ္းကပ္ၿပီး ဝန္ေဆမင္မႈမခမးတုိးတက္ေကမင္းမ န္ေစရန္ သို႔မဟတ္ု ေဒသတ င္းအေျ္္အံေဆမက္အအံုစီမံ္ခက္မခမး 
ေဆမင္ရ က္ေပးရန္ ေမတၱမရပ္္ံ ေတမင္းဆုိၾကေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက ေဒသ္ံလ မႈအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး 
သို႔ နည္းပညမဆုိင္ရမအၾကံဥမဏ္မခမး (ဥပမမ ေရေပးေဝမႈစနစ္အငယစ္မးမခမး ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းျ္င္းစသည္) မခမးေပးေလ့ရွိသည္။163  

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ မခမးေသမအမးျဖင့္ ာႏုိင္ငံေရးသမမးမခမးာႏွင့္ ာႏိုင္ငံေရးပါတီမခမးာႏွင့္ အဖ ြဲ႕အစည္းသေဘမအရ 
ဆက္ဆံပတ္သက္ျ္င္းမရွိၾကေပ။ ႁ္ င္း္ခက္အေနာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စလုႊတ္ေတမ္ာႏွင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ကုိယ္စမး 
လွယ္မခမးသည ္ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ ခက္မခမး၊ အထ းသျဖင့္ မြဲဆာႏၵနယ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင ျဖင့္ေဆမင္ရ က္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ခက္မခမး 

                                                           
159 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသၾကီးာွႏင့္ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး မ န္ျပည္နယ္ာွႏင့္ 
ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
160မ န္ျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ၾကီးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
161  ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ၾကီးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
162 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးရိွ အ္မြဲ့ နမေရးက ညီမႈအသင္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
163 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသၾကီးာွႏင့္ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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အတ က္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ပ းေပါင္းေဆမငရ္ က္မႈမခမးရွိ္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္အမတ္မခမးသည္ 
လည္း စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ာွႏစ္စဥ္ဘတ္ဂခက္ကုိအတည္ျပ်ဳရမတ င္ပါဝင္ၾကၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရမမြဲဆာႏၵနယ္အတ င္းမွ စည္ပင္ 
သမယမေရးကိစၥရပ္မခမးကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္သို႔တင္ျပ၍ ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္က သက္ဆိုင္ရမစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ကိုေျဖရငွ္းေဆမင္ရ က္ရန္ျပန္လည္လ ႊြဲေျပမင္းေပးျ္င္းမခမးလည္းရွိသည္။164 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံသတင္းမီဒီယမမခမးမွမ ေမးျမန္းစံုစမ္းျ္င္းမခမးကုိ တစ္ေန႔တျ္မးပိုမိုလက္္ေံျဖၾကမး 
ေပးေနရသည္။ မခမးေသမအမးျဖင့္ စည္ပင္႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးသည္ စမနယ္ဇင္းသမမးမခမး၏ ေမးျမန္းစံုစမ္းျ္င္းမခမးကုိ မည္သုိ႔ 
တုံ႔ျပန္ေျဖရငွ္းရမည္ကုိ နမးမလညၾ္ကေသမ္လည္း စမနယ္ဇင္းမခမးာွႏင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံနည္းမခမးကုိ နမးလည္သေဘမေပါက္ရန္ 
စိတ္အမးထက္သန္ၾကသည္။ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတ င္ မီဒီယမမခမးာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံရမည့္ သီးျ္မးအဖ ြဲ႕ကို ဖ ြဲ႕စည္းတည္ 
ေထမင္ထမးရွိ္သည္။165 သို႔ရမတ င ္လ ထုာႏွင့္အဓိက သတင္းဖလွယ္ဆက္သ ယ္ေရးၾကမး္ံမွမ သတင္းမီဒီယမမခမးမဟုတ္ပြဲ စည္ပင္ 
သမယမေရးေကမ္မတဝီင ္ ရပ္ရ မကုိယ္စမးလွယ္မခမးာႏွင့္ ရပ္က က္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေကခးရ မအုပ္စုအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးသမျဖစ္သည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။ ထိုသ မခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ ျပညသ္ လ ထုအၾကမးဆက္သ ယ္ေပးမည့္ အဓိက ၾကမး္ံမခမးျဖစၿ္ပီး 
ပ င့္လင္းျမင္သမမႈ၊ လ ထုကိုသတင္းထုတ္ျပန္ေပးာႏုိင္မႈစသည္တို႔မွမ မၾကမေသးမီာွႏစ္မခမးအတ င္းက တိုးတက္လမ္ြဲ့ေၾကမင္း 
ေယဘုယခအမးျဖင့္ လက္္ံယံုၾကည္ထမးၾကသည္။166 

စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီမ ွ လ ထုကိုယ္စမးျပ်ဳေကမ္မတီဝင္မခမးာွႏင့္ သက္ဆိုင္ရမအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးသည္ 
ေဒသ္ံလ ထုာွႏင့္ စတင္သတင္းဖလွယ္ဆက္သ ယ္မႈမခမးျပ်ဳလမရမ ယင္းသည္ပင္ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္ဟု လက္္ံထမးၾကသည္။ 
သို႔ေသမ ္လ ထုကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ထိေတ ႕ဆက္ဆံရန္ သို႔မဟုတ္ လ ထု၏ သတင္းအ္ခက္အလက္ရရွိပိုင္္ င့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး 
ရန ္ စနစ္တကချပင္ဆင္ၿပီး ပံုမွန္ေဆမင္ရ က္ေသမ လုပ္ေဆမင္မႈမခမးမွမ ဥပမမေပးာိုႏင္ရန ္ အနည္းငယ္သမ ရွိေသးသည္။ ဥပမမ 
အမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမခမးကုိ လ ထုသို႔ ျဖန္႔ေဝမႈမရွိျ္င္း၊ သမမမန ္
ာႏိုင္ငံသမးမခမးအဖို႔ ဆံုးျဖတ္္ခက္မခမးကုိ အလ ယ္တက  လက္လွမ္းမီသိရွိာိုႏင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမခမး မရွိေသးျ္င္း၊ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ခက ္
မခမးအတ က္ ရန္ပံုေင သတ္မွတ္္ခထမးေပးသည့္ စံ္ခိန္စံၫႊန္းမခမးကုိ ျပည္သ လ ထု ေကမင္းစ မမသိရွိရျ္င္း၊ ျမဴနီစပီယ္ကိစၥရပ္မခမး 
အတ က္ လ ထုကခယ္ ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ေဆ းောႏ းာႏုိင္သည့္ လ ထုစည္းေ၀းပ ြဲမခမး မရွိသေလမက္နီးပါး ျဖစ္ေနျ္င္းစသည္တို႔ကုိ 
ေလ့လမေတ ႕ရွိာိုႏင္သည္။ ထိုအေျ္အေနမခမးျဖစေ္နျ္င္းမွမ အဓိကအမးျဖင့္ လ ထုာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံရမတ င္သံုးေသမ 
အထက္ပါနည္းလမ္းမခမးကုိ သိနမးလည္မႈမရွိျ္င္းေၾကမင့္သမျဖစ္ၿပီး လ ထုာႏွင့္ထိေတ ႕ဆက္ဆံျ္င္းကိ ု ရည္ရ ယ္္ခက္ရွိရွိ ေရွမင္ရွမး 
လိုေသမေၾကမင့္ မဟုတ္ေၾကမင္း ေယဘုယခအမးျဖင့္ ယ ဆာႏုိင္သည္။ သို႔ေသမ ္ လက္ရွိအေျ္အေန၏ ျပႆနမတစရ္ပ္မမွ 
လ ထုသတင္းအ္ခက္အလက္ ရယ ျ္င္းာွႏင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံျ္င္းအတ က္ အေျ္္မံခမးရွိမေနေသမေၾကမင့္ ေကမ္မတီဝင္ လ ထု 
ကိုယ္စမးလွယ္မခမးာႏွင့္ ေဒသအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမခမးမွမ ‘သတင္းလမ္းေၾကမင္း ပိတ္ဆုိ႔ရမေနရမမခမး’ ျဖစ္ေနရျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။

                                                           
164 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသၾကီးာွႏင့္ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ အမႈေဆမင္ အရမရိွ၊ ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးရိွ 
စည္ပင္ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
165  ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ The Asia Foundation/VNG workshop ၌ စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
166 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသၾကီးာွႏင့္ မ န္ျပည္နယ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
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ေျ္မက။္  ။ မ ဝါဒေရးရမအၾကျံပ်ဳ္ခကမ္ခမး 

ယ္ုအစီရင္္ံစမသည္ ျမနမ္မာုိႏင္င၏ံ ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစာွ္ႏင့္ပတ္သက္သည့္ မိတ္ဆက္နိဒါန္းသမျဖစေ္သမ္လည္း စည္ပင ္

သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ေနမက္္သံမိုင္း၊ ဥပေဒေၾကမင္းအရ လုပ္ပို္င္္ င့္မခမး၊ အဓိကအ္န္းက႑မခမးာႏွင့္ တမဝန္ဝတၱရမမခမးစသည ္

တို႔ကုိ အေသးစိတ္ေလ့လမသံုးသပ္ထမးပါသည္။ သို႔ရမတ င္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းရပ္မခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္း 
ပညမအရ အရည္အေသ းအကြဲျဖတ္မႈကို အေသးစိတ္ျပ်ဳလုပ္ထမးျ္င္းမရွိပါ။ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င ္ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိ ု ဆက္ 

လက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေအမင္ ေဆမင္ရ က္လမသည္ာႏွင့္အမွခ ဝန္ေဆမငမ္ႈလုပ္ငန္းမခမး၏ အရည္အေသ းအကြဲျဖတ္မႈကိ ု မၾကမျမင့္္င္ 
ေလ့လမသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လမမည္ျဖစ္သည္။ 

ယ္ုေနမက္ဆုံးနိဂံုး္ခ်ဳပ္အပိုင္းတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ေယဘုယခၾကံ်ဳေတ ႕ေနရသည့္ စိ္န္ေ္ၚမႈမခမးကုိ ေထမက္ျပသ မး 
မည္ျဖစၿ္ပီး လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမးာွႏင့္ စီးပ မးေရးက႑စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈမခမးာႏွင့္ ေယဘုယချမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစ မ္းေဆမင္ရည္မခမး 
တိုးတက္ေကမင္းမ န္လမေစေရးအတ က္ အေရးတႀကီးေဆမင္ရ က္သင့္သည့္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမခမးကုိ အၾကံျပ်ဳေဖမ္ျပသ မးပါမည္။ 
နိဂံုး္ခ်ဳပ္အေနာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုေရ႕ွတန္းတင္လမသည့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ သမုိင္းဝင ္

အသ င္က းေျပမင္းေရးတ င ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ာႏိုင္ငံေရးအ္န္းက႑ မည္မွခအေရးပါသည္ကို သံုးသပ္ေဆ းောႏ း 
သ မးပါမည္။ 

၆.၁။ လပုင္နး္ေဆမငရ္ ကမ္ႈဆိငုရ္မစနိေ္္ၚမႈမခမးာွႏင့္ မ ဝါဒေရးရမဥးီစမးေပးလပုင္နး္စဥမ္ခမး 

စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္မႈနိမ့္ကခၿပီး အမိန္႔ေပးစနစ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္ ဆယ္စုာႏွစ္ေပါင္းမခမးစ မကို ျဖတ္သန္းၿပီးေနမက္ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးကိ ုနယ္ပယ္အမခမးအျပမးတ င္ ေဆမင္ရ က္ရန ္လိုအပ္ေနသည္။ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမး ရင္ဆိုင္ၾကံ်ဳေတ ႕ေနရသည့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးမွမ နက္႐ိႈင္းႀကးီမမးေသမ္လည္း ေယဘုယခအမးျဖင့္ ေအမက္ပါ ဘံုဝိေသသ 

လကၡဏမမခမးရွိသည္။ လုပ္ေဆမငရ္မည့္တမဝန္္မခမးအတ က္ လိုအပ္ေသမအရင္းအျမစ ္အကန္႔အသတ္ာႏွင့္သမရွိျ္င္းာွႏင့္ ာႏိုင္ငံေတမ္ 
ာႏွင့္ ာိုႏင္ငံသမးမခမးအၾကမးဆက္ဆံေရးမွမ အဆင္ေျပေ္ခမေမ ႕မႈမရွိပြဲ ယံုၾကည္မႈလည္း ေပခမက္ဆုံးလခက္ရွိသည္။ ယ္ုအ္န္းတ င ္

ယ္င္ေဆ းောႏ း္ြဲ့ေသမ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈဆိုငရ္မ အဓိကစိန္ေ္ၚမႈမခမးကုိ ျပန္လည္ျ္ံ်ဳငံုေဖမ္ျပၿပီး ျဖစာို္ႏင္ဖ ယ္ရွိေသမ 

ေျဖရငွ္း္ခက္မခမးာႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမးေပးရန ္အေသးစိတ္ေဆ းောႏ သ မးပါမည္။ 

ယ္ုေဖမ္ျပမည့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီဝင္မခမး 
၏႐ႈျမင္္ ခက္မခမး အဓိကျဖစ္ၿပီး ျပည္သ လ ထုာႏွင့္ အျ္မးသက္ဆုိင္သ မခမးျဖစ္သည့္ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးစသည္တုိ႔၏ အျမငမ္ခမး 
အဓိကမဟုတ္ပါ။ ယ္ုေလ့လမမႈ၏ အကန္႔အသတ္ေၾကမင့္ ျမဴနီစီပယအု္ပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရမ ျပႆနမမခမးာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လ ထု 

အျမင္စစ္တမ္းမခ်ိဳးကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပည့္စံုေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ျ္င္းမရွိပါ။ သို႔ရမတ င္ ေယဘုယခအမးျဖင့္ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမး၊ 
ရန္ပံုေင ာွႏင့္ အ္ န္ေကမက္္ံျ္င္းာွႏင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္း၊ လ ထုာႏွင့္ထိေတ ႕ဆက္ဆံျ္င္း စသည့္က႑မခမးတ င္ တိုးတက္ေျပမင္းလြဲမႈမခမး 
အပ တျပင္းလိုအပ္လခက္ရွိေၾကမင္း ျပည္သ လ ထုက လက္္ံယံုၾကည္ထမးၾကသည္။ ထိုသုိ႔ေသမ လ ထု၏အျမင္မခမးသည္ ျမဴနီစပီယ ္

အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္္ ုတည္းအတ က္ သီးသန္႔အျမင္မခမးမဟုတ္ပြဲ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႀကီးတစ္္ုလံုးအေပၚ ျ္ံ်ဳငံု႐ႈျမင ္

ေသမအျမင္မခမးလည္းျဖစ္သည္။ 

၆.၁.၁ လပုင္နး္ေဆမငရ္ ကမ္ႈဆိငုရ္မ စနိေ္္ၚမႈမခမးာွႏင့္ လ္ိုအပ္္ ခကမ္ခမး- စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ကခယျ္ပန္႔ေသမလပုပ္ိငု္္  င့္ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးရင္ဆိငု္ၾကံ်ဳေတ ႕ေနရေသမ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈဆိုင္ရမ အဓိကစိန္ေ္ၚမႈာွႏစ္မခ်ိဳးရွိသည္။ ထိုအ္ခက္မခမး 
ေၾကမင့္ပင ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အမခမးာႏွင့္မတ ေသမ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ေနၾကျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 ၁။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ဘ႑မေရးအရ အျပည့္အဝ ကိုယ့္ေျ္ေထမက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ေသမ အဖ ြဲ႕မခမး 
 ျဖစၿ္ပီး ေကမက္္ံရရွေိင ၏ ၉ဝ% ေကခမ္ကိ ုသက္ဆိုင္ရမၿမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းမွမပင္ျပန္လည္အသံုးျပ်ဳရသည္။ ထို႔အျပင ္ ရန္ပံု 
 ေင အသံုးျပ်ဳမႈာွႏင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆံုးျဖတ္ေဆမင္ရ က္္ င့္ႀကီးႀကီးမမးမမးရွိသည္။ 

 ၂။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ လ ထုလိုအပ္္ခက္အမခမးအျပမးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသမ အဓိကကခသည့္ လ မႈ 
 ဝန္ေဆမငမ္ႈအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင ္ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးက႑စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္မႈတ င္လည္း အ္န္းက႑ႀကီးႀကီး 
 မမးမမးရွိသည္။ 
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လိုအပ္ေသမရန္ပံုေင အမးလုံးကို ကုိယ္တိုင္ရွမေဖ ရန္ာွႏင့္ လ ထု၏ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလိုအပ္္ခက္ေပါင္းမခမးစ မကို ထိုရန္ပံုေင ျဖင့္ပင ္စီမံျဖည့္စ မ္း 
ေပးရန္ဆိုေသမ ကိစၥသည္ ဖိအမးအလ န္မခမးသည္။ ယင္းအ္ခက္က ေဒသာၲႏရအဆင့္တ င္ရွိေနၾကေသမ ကခန္အစိုးရဌမနအမးလုံးာႏွင့္ 
ျ္မးနမးေနသည္။ ကခန္ဌမနမခမးသည္သတ္မွတ္ထမးေသမ က႑တစ္္ုကိုသမ သီးသန္႔ေဆမင္ရ က္ရၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္္ င့္ာွႏင့္ 
မိမိတို႔၏ စ မ္းေဆမငမ္ႈအရည္အေသ းကို တမဝန္္ံယ မႈလည္း မရွိသေလမက္နည္းပါးသည္။  

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ရင္ဆိုင္ၾကံ်ဳေတ ႕ေနရေသမ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈဆိုင္ရမ စိန္ေ္ၚမႈမခမးကုိ စည္ပင႐္ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ 
ေကမ္မတီဝင္မခမးကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖမ္ေျပမၾကမးထမးသည္မခမးကုိ ေအမက္တ င္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

ရနပ္ံုေင ေကမက္္ မံႈာွႏင့္ စမီံ္ န္႔္ ြဲမႈ - ရန္ပံုေင ကုိ အရင္းအျမစ္မခမးစ မမ ွေကမက္္ံစုေဆမင္းၿပီး ထိုရန္ပံုေင မခမးကို ဝန္ေဆမင္မႈ အမခ်ိဳးမခ်ိဳး 
အတ က္ စီမံ္န္႔္ ြဲရျ္င္းသည္ပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ လုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္မႈဆိုင္ရမအႀကီးဆံုးစိန္ေ္ၚမႈ ျဖစ္သည္။ 
စည္ပင္႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ ေကမ္မတီဝင္မခမးၾကမးတ င္ ရန္ပံုေင အလံုအေလမက္ေကမက္္ံရရွိမႈမရွိျ္င္းေၾကမင့္ အရည္အေသ းမီ လ မႈ 
ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမး မေဆမင္ရ က္ာိုႏင္မည္ကုိ အဓိကစိုးရိမ္ပ ပန္ၾကသည္။ ရန္ပံုေင  တိုးတက္ေကမက္္ံရရွိမည့္ နည္းလမ္းမခမးကုိ ရွမေဖ  
ေဖမ္ထုတ္ရန္ ဦးစမးေပးသတ္မွတထ္မးၾကေသမ္လည္း ေဒသ္ံစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ လ ထုကိ ုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစေ္စမည္ကုိလည္း 
စိုးရိမ္ပ ပန္ၾကသည္။167 အဓိကစိန္ေ္ၚမႈမခမးကုိ ေအမက္တ င္ေဖမ္ျပထမးပါသည္။ 

 လ ထုလိုက္နမေဆမင္ရ က္မႈ (ဝါ) ရန္ပံုေင အရင္းအျမစမ္ခမးကေပးရနရ္ွိသည့္ အ္ န္အ္မခမးကုိ မွန္မွနက္န္ကန္ေပးေရး 
သည္ ႀကီးမမးေသမ ျပႆနမျဖစ္္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး အမႈေဆမင္အရမရွိတစ္ဦးက ဘံုဝေိသသတစ္္ုကိ ု
ေအမက္ပါအတိုင္းေျပမသည္။ ‘လ ထုက အ္ န္ေပးရတမကုိ မႀကိ်ဳက္ဘ း။’168 လ ထုအ္ န္မွန္မနွ္ကန္ကန္ေပးေဆမင္ေစရန္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက မစ မ္းေဆမင္ာိုႏင္မႈာွႏင့္ ၾသဇမအမဏမမရွိမႈတို႔ကလည္း ထိုအ္ခက္ကိုပိုဆိုးေစသည္။ အျ္မး 
တစ္ဖက္တ င္လည္း ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ ျပည္သ လ ထုက ဝန္ေဆမင္မႈမခမး၏အရည္အေသ းကို စိတ္ေကခ 
နပ္မႈမရွိၾကပြဲ ထိုအေၾကမင္းေၾကမင့္လည္းအ္ န္အ္ာႏွင့္ ဝန္ေဆမင္္ မခမးေပးရန ္လက္တ န္႔ၾကျ္င္းျဖစ္သည္။ 

 စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ပိလုွခံေသမရန္ပံုေင မခမးကိ ု ဘ႑မာွႏစ္အကုန္တ င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးမွ 
တစ္ဆင့္ေနမက္ဆုံးတ င္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရသို႔ ျပန္လည္ေပးသ င္းရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ဘတ္ဂခက္ႀကိ်ဳတင္ျပင္ဆင္ရမတ င ္

အထ းတိကခရန္လိုၿပီး ဘ႑မာႏွစ္ကုန္ရန ္ နီးကပ္လမသည္ာႏွင့္အမွခ ္က္္ြဲလမမည္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ဝန္ထမ္းမခမး၏အဆိုအရ ထိုစည္းမခဥ္းသည္ အထ းသျဖင့္ ဘ႑မာႏွစ္၏ ဒုတိယာႏွစ္ဝက္တ င္ ရန္ပံုေင တုိးတက္ေကမက္္ံရန ္

ႀကိ်ဳးပမ္းအမးထုတ္လုိစိတ္ ေလခမ့နည္းသ မးေစသည္ဟု သိရသည္။ ပိုလွခံေသမရန္ပံုေင မခမးကုိ ေနမက္ဘ႑မာွႏစ္သို႔ သယ္ 

ေဆမင္သ မးာိုႏင္လခင္ အေကမင္းဆုံးျဖစ္မည္။169 

 ာႏွစ္မခမးစ မအတ က္ ဘတ္ဂခက္ျပင္ဆင္ေရးဆ ြဲျ္င္း သည္လည္း မျဖစာ္ႏုိင္ေပ။ စီမံ္ခက္မခမးအမးလုံးသည္ ဘ႑မာႏွစ္တစ္ာွႏစ္ 
အတ င္း ၿပီးျပတ္ရမည့္အျပင ္ရန္ပံုေင ကုိ တစ္ာႏွစ္ထက္ပိုၿပီး ္ ြဲေဝလခမထမးရန ္မျဖစ္ာုိႏင္သျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္စနစ္၊ အညစ္ 
အေၾကးစ န္႔စနစ္ာွႏင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမခမးကြဲ့သုိ႔ေသမ စီမံ္ခက္ႀကီးမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ရန ္အလ န္္က္္ြဲသ မးသည္။ 

 ၿမိ်ဳ႕ႀကီးမခမးတ င္ အေျ္္ံကုန္ကခစရတိ္အတ က္ လိုအပ္ေသမရန္ပံုေင ကုိ ေကမက္္ံရရွာိုိႏင္ေသမ္လည္း အလယ္အလတ္ာႏွင့္ 
ၿမိ်ဳ႕အငယ္မခမးအတ က္ အ္က္အ္ြဲရွိသည္။170 ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအ္ခ်ိဳ႕တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္ႀကီးမခမးမ ွ ရန္ပံုေင အ္ခ်ိဳ႕ကို 
ၿမိ်ဳ႕နယ္အငယ္မခမးသုိ႔ လႊြဲေျပမင္းေပးရန ္ အစီအမံမခမးရွိေသမ္လည္း အကခ်္ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕နယအ္ငယ္မခမးသည္ 
ၿမိ်ဳ႕နယ္ႀကီးမခမးမ ွလႊြဲေျပမင္းေပးမည့္ ရန္ပံုေင  ၁ဝ% ကိုသမ မီွ္ိုေနၿပီး ကုိယ္တိုင္ရန္ပံုေင ေကမက္္ံစေုဆမင္းရန္ မက္လုံး 
မခမး ေပခမက္ဆုံးေနတတ္သည္။171 

 စီမံကိန္းေရးဆ ြဲေရးနည္းလမ္းမခမးမွမ အေျ္္ံအဆင့္သမျဖစ္သည္။ မဟမဗခဴဟမ က႑စံုစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္းာွႏင့္ ဘတ္ဂခတ္ 
ျပင္ဆငျ္္င္းမခ်ိဳးမရွိေပ။ ထို႔အျပင ္ ၿမိ်ဳ႕ျပစမီံကိန္းေရးဆ ြဲမႈကိ ု ပံ့ပိုးေပးာိုႏင္ေသမ အစိုးရဌမနမခမးအ္ခင္း္ခင္းၾကမးတ င္လည္း 
က႑အ္ခင္း္ခင္း ေပါင္းစပ္အစီအစဥ္ ေရးဆ ြဲျ္င္းမရွိေပ။ 

                                                           
167 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရး ဝန္ၾကီးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
168 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
169 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
170 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရး ဝန္ၾကီးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
171 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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ရန္ပံုေင အတ က္ အျပည့္အဝကုိယ့္ေျ္ေထမက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ေသမ တစ္္ုတည္းေသမ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္း 
ျဖစ္သျဖင့္ ရန္ပံုေင ေကမက္္ံမႈာွႏင့္ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈသည္ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းတစ္္ုျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းအတ က္ လိုအပ္္ခက္မခမးမွမလည္း 
ကခယ္ျပန္႔သည္။ ရန္ပံုေင ေကမက္္ံေရးတ င္ လ ထုလိုက္နမေဆမင္ရ က္မႈ တိုးတက္ေစေရး၊ လယ္ဂခမစမအုပ္အေျ္္ံစနစ္မမွ ပိုမိ ု
ေကမင္းမ န္ေသမေင စမရင္းစနစ္သို႔ က းေျပမင္းေရး၊ လ ထုာႏွင့္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးမွ ေပးေဆမင္ရမည့္ အ္ န္မခမးာႏွင့္ ဝန္ေဆမင္္ 

ာႏႈန္းထမးမခမးာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပ င့္လင္းျမင္သမမႈ ပိုမိုေကမင္းမ န္ေရးမွမ အဓိကလုိအပ္္ခက္မခမးျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ာႏွင့္အတ  အ္ န ္

ဘ႑မမခမး တိုးတက္ေကမက္္ံရရွိေစရန္ ရွင္းလင္းျမင္သမေသမ မက္လုံးမခမးကုိလည္း ဖန္တီးေပးရမည္။ ဥပမမ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္း 
မခမးာႏွင့္ လ ထုထံသုိ႔ ေကမက္္ံရရွိေသမအ္ န္ဘ႑မမခမးကုိ မည္သုိ႔သံုးစ ြဲမည္ကုိ ရွင္းလင္းစ မေဖမ္ျပေပးၿပီး အ္ န္ဘ႑မမခမးတုိးျမႇင့္ 
ေကမက္္ံရရွိျ္င္းေၾကမင့္ လ ထုလိုလမးေသမဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးကုိ မည္သိုိ႔တိုးတက္ေကမင္းမ န္လမေအမင္ ေဆမင္ရ က္လမာိုႏင္မည္ကုိ 

လည္းရွင္းျပျ္င္းမခ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျ္မးကိစၥမခမးမွမ ဘ႑မေရးစနစ္အတ င္းရွိ အမးနည္း္ခက္မခမး ဥပမမ ာႏွစ္မခမးစ မအတ က္ ဘတ္ဂခက ္

ေရးဆ ြဲာုိႏင္မႈမရွိျ္င္းာွႏင့္ ပိုလွခံရန္ပံုေင မခမးကုိ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရသို႔ ျပန္လည္ေပးသ င္းရသည့္အ္ခက္မခမးကုိ ေျဖရွင္းေဆမငရ္ က္ 

သင့္သည္။ အဂတိ္လုိက္စမးမႈကို အမးေပးေနသည့္အေျ္အေနမခမးကုိလည္း ျပင္ဆငေ္ျပမင္းလြဲရမည္။ ဥပမမ ပါမစ္ာွႏင့္လိုင္စင္မခမးရရွ ိ
ရန ္ေထမက္္ံစမလိုအပ္သည့္စနစက္ို ျပန္လည္စစ္ေဆးသံုးသပ္သင့္သည္။ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမး၏ဝငေ္င ကုိ မိမိဖမသမေၾကညမေစ 

သည့္စနစ္မခ်ိဳးကိုလည္း စဥ္းစမးသင့္သလုိ ဆံုး႐ံႈးာႏုိင္ေ္ခကိ ုထည့္သ င္းတ က္္ခက္သည့္ စမရင္းစစစ္နစ္ကိပုါယွဥ္တ ြဲအသံုးျပ်ဳသင့္သည္။ 

လ မႈဝနေ္ဆမငမ္ႈမခမး - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည ္ လမ္းေဖမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းကြဲ့သို႔ေသမ 

လုပ္ငန္းမခမးကုိ ပံုမွန္ဝန္ေဆမင္မႈေပးာိုႏင္ၾကေသမ္လည္း အျ္မးအေျ္္ဝံန္ေဆမင္မႈမခမးျဖစ္သည့္ ၿမ်ိဳ႕ျပေရေပးေဝေရးစနစ္ာွႏင့္ 
ေရဆိုးထုတ္စနစ ္ စသည္တို႔ကုိ ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္မႈ မရွိသေလမက္ျဖစေ္နသည္။ လိုအပ္ေသမ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈ အမခ်ိဳးအစမးမခမး 
အမးလုံးကို တေျပးညဝီန္ေဆမင္ေပးာႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမန္မမာိုႏင္ငံသမးမခမးအေနာွႏင့္ 
ပိုမိုတိုးတက္ေကမင္းမ န္ေသမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးကုိ လက္လွမ္းမီရရွိေစေရးတ င ္ အလ န္အေရးပါသည္။ ာ္ု္ိႏင္ငံတကမဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအက  
အညီမခမးသည္ ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရးာွႏင့္ ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးတို႔ကုိ တိုးတက္ေကမင္းမ န္ေအမင ္ က ညီေထမက္ပံ့ေနသကြဲ့သုိ႔ပင ္

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ ဦးတည္၍ေထမက္ပံ့ျ္င္းသည္လည္း ျမန္မမ့လ ဦးေရ၏ ႀကီးမမးေသမအစိတ္အပိုင္းကို ဝန္ေဆမင ္

မႈမခမး တိုးတက္ေအမင္ က ညီရမေရမက္ေပမည္။ အကယ္၍ ေရရွညတ္ည္တံ့္ိုင္ျမြဲေရးသည္ စံာႏႈန္းတစ္္ ုျဖစပ္ါက စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ကိုယ္တိုင္ရန္ပံုေင ရွမၿပီး ရန္ပံုေင ကုိေဒသတ င္းမွမပင ္ ျပန္လည္သံုးစ ြဲေသမေၾကမင့္ ၎တုိ႔ကိ ု ေထမက္ပံံ့က ညီ 

ျ္င္းသည္ ာိုႏင္ငံတကမဖ ံ႔ၿဖိ်ဳးေရး မိတ္ဖက္အဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ ေရ း္ခယ္သင့္ေသမနယ္ပယ္တစ္္ျုဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ကခယ္ျပန္႔ေသမ တမဝန္ာွႏင့္လုပ္ပို္င္္ င့္မခမးထြဲမွ ေအမက္ပါတို႔ကုိ စည္ပင္႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတ ီ

ဝင္မခမးက အဓိကဦးစမးေပးမခမးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထမးၾကသည္ (ေနမက္ဆက္တ ြဲ- ၁၃)။172 လ မႈဝန္ေဆမငမ္ႈနယ္ပယ္တ င ္ လမ္း 
တံတမးာႏွင့္ ေရာႏႈတ္ေျမမင္းမခမးစေသမ အေျ္္ံအေဆမက္အအံုမခမး တိုးတက္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ျ္င္းသည္ အဓိကဦးစမးေပး ျဖစ ္

သည္။ သို႔ရမတ င္ လိုအပ္မႈအတိုင္းအတမမွမ တစ္ေနရမာွႏင့္ တစ္ေနရမက ြဲျပမးသည္။ ဥပမမ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတ င္းရွိ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ လ ေနရပ္က က္မခမးအတ င္း က န္ကရစ္လမ္းမခမး တိုး္ခြဲ႕ေဖမက္လုပ္ာႏုိငေ္ရးကို ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္ 
ေဆမင္ရ က္ၾကသည္။ ဒုတိယဦးစမးေပး ဘံုရည္မွန္း္ခက္မွမ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျ္င္းသည္ 

လ ထုက အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးက႑အေပၚအျမင္ကို အဓိကၾသဇမသက္ေရမက္ေစသျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ လ ထုအၾကမး 
ဆက္ဆံေရး တ င္လည္း အဓိကကခသည္။ တတိယဦးစမးေပးမွမ ၿမိ်ဳ႕ျပေရေပးေဝေရးစနစျ္ဖစေ္သမ္လည္း အထက္တ င္ေဖမ္ျပ္ြဲ့သလိ ု
အမွန္တကယ္ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္ျ္င္း မရွိသေလမက္ျဖစ္သည္။ အဓိကအဟန္႔အတမးမွမ တစ္ၿမိ်ဳ႕လံုးအတိုင္းအတမျဖင့္ ေရေပးေဝေရး 
စနစ ္ တည္ေဆမက္ရန ္ ကနဦးရင္းာႏွီးျမႇပာံွ္ႏမႈ ပမမဏအလ န္ႀကီးမမးေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ အညစ္အေၾကးစ န္႔စနစ္ာွႏင့္ပတ္သက္ 
လခင္လည္း အလမးတ ေမွခမ္လင့္္ခက္ာႏွင့္ စိန္ေ္ၚမႈမခမးရွိေနသည္။ 

လ ထာွုႏင္ ့ ထေိတ ႕ဆကဆ္ျံ္ငး္ - စည္ပင႐္ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတဝီင္မခမးာႏွစ္မခ်ိဳးစလံုး တညီတညမတည္းေထမက္ 

ျပေသမစနိ္ေ္ၚမႈ တစ္္ုမွမ ျမဴနစီီပယ္လုပ္ငန္းနယပ္ယ္အမခမးစုတ င္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈမွမ အလ န္နိမ့္ကခေနျ္င္းျဖစ္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနာွႏင့္ ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌမနတို႔ာႏွင့္အတ ပင္ 
ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံေတမ္ာႏွင့္ ာႏုိင္ငံသမးမခမးအၾကမး အဓိကၾကမး္ံဆက္သ ယ္ေပးေနေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မမာ္ိုႏင္ငံ၏ 

အမးနည္းေနေသမ ာႏုိင္ငံေတမ္-ာ္ိုႏင္ငံသမးမခမးဆက္ဆံေရးကို တုိးတက္ေကမင္းမ န္ေစလိုပါက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ 

                                                           
172 ၎အျမင္မခမးကို မတ္လ ၂ဝ၁၅ တ င္ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသ၊ တနသမၤရီတိုင္းေဒသႀကီးာွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမေရးဝန္ထမ္းမခမးကို ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈ 
သင္တန္းတ င္ ေဖမ္ျပပါရိွသည္။ The Asia Foundation and VNG International တို႔မွ ပ းေပါင္းသင္တန္းေပးျ္င္းျဖစ္သည္။ 
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လ ထုာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆ ံ ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ာိုႏင္စ မ္းကုိ ျမႇင့္တင္ျ္င္းသည္ မျဖစမ္ေနေဆမင္ရ က္ရမည့္အ္ခက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ေကမင္းမ နစ္ မေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ေရးတ င္လည္း လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္ေရးက 

အေရးႀကီးျပနရ္မ လ ထုဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာႏိုင္ပါက ျမဴနစီီပယဝ္န္ေဆမင္မႈမခမးတ င္ လ ထု စိတ္ေကခနပ္မႈ 
ကိုလည္း တိုးတက္ေအမင္ လုပ္ာႏု္ိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအ္ခက္သည္ အ္ န္ဘ႑မ တိုးတက္ေကမက္္ံရရွိေရးအတ က္ မရွိမျဖစ ္

တင္ႀကိ်ဳလိုအပ္္ခက္ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းရပမ္ခမးအတ က္ လမ္းၫႊန္္ခက္မခမး၊ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈစနစ္မခမးကုိ လ အမခမး 
အလ ယ္တက သိရွိနမးလည္ာႏိုင္ေစရန္ာွႏင့္ လ ထုထံမွလည္း ဥပေဒအရ မည္သုိ႔ေသမ ပ းေပါင္းေဆမငရ္ က္မႈမခမးကုိ လိုအပ္သည္ကိ ု
လ ထုသိေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ပါက လ ထုဆက္ဆံေရးာႏွင့္ ပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈမခမး မခမးစ မတိုးတက္ေကမင္းမ န္လမာ္ိုႏင္သည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတဝီင္မခမးမွမလည္း လ ထုထိေတ ႕ဆက္ဆံမႈာွႏင့္ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ေကမင္းမ န္ေရးတ င ္ အေရးပါေသမ 
ေနရမတ ငရ္ွိ္ေနသည္။ လ ထုဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေကမင္းမ န္ေအမင္ ေဆမင္ရ က္ရမတ င ္ သံုးသည့္နည္းစနစ္မခမးစ မရွိသည္။ 
လ ထုသေဘမထမးကုိ စုေဆမင္းေကမက္္ံရန ္ လ ထုာႏွင့္ ေတ ႕ဆံုစည္းေ၀းပ ြဲမခမးကခင္းပျ္င္း၊ လ ထုပါဝင္ေသမ ဘတ္ဂခက္ာႏွင့္ 
စီမံကိန္းေရးဆ ြဲေရးနည္းလမ္းမခမး၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၊ အရပ္ဘက္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးာႏွင့္ စီးပ မးေရးအဝန္းအ၀ို္င္းတို ပ းေပါင္း 
ေဆမင္ရ က္သည့္ လ ထုစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမခမး၊ အဓိကေၾကညမ္ခက္မခမးကုိ လ ထုသိေအမင္ထုတ္ျပန္ျ္င္း၊ စည္ပင္သမယမေရး 
ေကမ္မတီအစည္းအေဝးမခမးတ င္ လ ထုပါဝင္တက္ေရမက္ေစျ္င္း၊ အဓိကမွတ္တမ္းမွတ္ရမမခမးာွႏင့္ ေဖမငပ္ံုစံမခမးကုိ လ ထု 

အလ ယ္တက ေလ့လမာႏုိင္ရန္ ထမးရွိေပးျ္င္းစသည့္နည္းလမ္းမခမးစ မကို ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ 
ေရ းေကမက္ပ ြဲတ င ္ မြဲဆာႏၵရွင္အမးလုံး မြဲေပးာိုႏင္ေစရန ္ စီစဥ္ေဆမင္ရ က္ျ္င္းာွႏင့္ ေကမ္မတီဝင ္အရည္အ္ခင္းသတ္မွတ္္ခက္အ္ခ်ိဳ႕ကို 
ေျဖေလခမ့ေပးျ္င္းစသည္တို႔အမးျဖင့္လည္း ျမဴနီစီပယ္လုပင္န္းကိစၥမခမးတ င္ လ ထု၏ စိတ္ပါဝင္စမးမႈ၊ မိမိတို႔ာႏွင့္သက္ဆိုင္ပတ္သက ္

သည္ဟ ုသိျမင္လမမႈတို႔ကိ ုအမးေပးျမႇင့္တင္ာႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ 

ေဒသတ ငး္စးီပ မးေရးစမီအုံပ္္ ခ်ဳပမ္ႈ - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသာႏၲရစီးပ မးေရးက႑စီမံ္န္႔္ြဲ မႈတ င ္ အဓိက အေရးပါ 
သ မခမးျဖစ္သည္။ အဓိကၿမိ်ဳ႕ေတမ္ႀကီးသံုး္ုမွအပ ကခန္တစ္ာႏုိင္ငံလံုးတ င္ရွိေသမ အေသးစမး၊ အငယ္စမးာႏွင့္ အလတ္စမးစီးပ မးေရး 
လုပ္ငန္းမခမးအမးလုံးသည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ရန္အတ က္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံေဆမင္ရ က္ 

ေနရသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာႏွင့္ ေဒသတ င္းစီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအၾကမး ဆက္ဆံမႈကို တိုးတက္ 

ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ပါက ‘အမးလုံးပါဝင္ေသမဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး’ ကိုလည္း အေထမက္အက ျပ်ဳရမေရမက္ပါမည္။ အေထမက္အက  
ျပ်ဳေကမ္မတီတ င္ စီးပ မးေရးလုပင္နး္မခမးမွ ကိုယ္စမးလွယ္ပါဝင္ေအမငစ္ီစဥ္ထမးရွိျ္င္းက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ပို္င္္ င့္ 
အတ က္ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမး၏အေရးပါမႈကို ေဖမ္ျပေနသည္။ စီးပ မးေရးစီမံ္ န္႔္ ြဲမွမ ႐ႈပ္ေထ း္က္္ြဲသည္မွန္ေသမ္လည္း စီမံ 
္န္႔္ ြဲမႈကို ပိုမိုထိေရမက္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ပါက ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၏ စီးပ မးေရးဖံ ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္မႈကို အေထမက္အက  
ျပ်ဳာိုႏင္မည့္အျပင ္ ျမဴနီစပီယ္ဝန္ေဆမင္မႈလုပ္ငန္းမခမး တိုးတက္ေစေရးအတ က္ လိုအပ္ေသမရန္ပံုေင မခမးလည္း ပိုမိုေကမက္္ ံ

ရရွိလမာိုႏင္သည္။  

စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ဆက္ဆံေရးမွမ အ္ခ်ိဳ႕ေနရမမခမးတ င္ေကမင္းမ န္ေသမ္လည္း အ္ခ်ိဳ႕ေနရမ 

မခမးတ င္ စိန္ေ္ၚမႈႀကီးမခမးရွိသည္။ ထိုအေျ္အေနသည္ လ ထုတစ္ရပ္လံုးာွႏင့္ဆက္ဆံေရးအေျ္အေနကို ထင္ဟပ္လခက္ရွိသည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ ဝန္ေဆမင္္ ာွႏင့္ အ္ န္အ္မခမးကုိ အမခမးဆုံးေပးေဆမင္ေနရသ မခမးအေနျဖင့္ ေဒသတ င္းစီးပ မး 
ေရးလုပ္ငန္းမခမးသည္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈ၊ အ္ န္ာႏႈန္းထမးမခမးာႏွင့္ ဝနေ္ဆမင္္မခမးကုိ အမခမးသိ 

ေအမင္ထုတ္ျပန္ေၾကညမမႈစသည္တို႔တ င္ ပ င့္လင္းျမင္သမမႈာွႏင့္ တမဝန္္ံမႈအမးနည္းေနသည္ဟ ုယ ဆၾကသည္။173 ေယဘုယခအမး 
ျဖင့္ဆိုရေသမ္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးေရမ ျပည္သ လ ထုပါ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက အ္ န္ဘ႑မေင မည္မွခေကမက္္ံရရွိၿပီး 
မည္သည့္ေနရမတ င ္ မည္သု္ိ႔ျပန္လည္သုံးစ ြဲေနသည္ကို မသိရွိၾကေပ။ ထို႔အျပင ္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအေနာွႏင့္ ျမဴနီစီပယ္လုပ္ငန္း 
မခမးေဆမင္ရ က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥမ္ခမးျဖစ္ေသမ မည္သည္ ့ လမ္း အေဆမက္အအံုကို မ မ္းမံျပင္ဆင္ရန ္ မည္သည့့္အတ က္ေၾကမင့္ 
ေရ း္ခယ္သည္၊ မည္ကြဲ့သုိ႔အေကမင္အထည္ေဖမ္သည္၊ မည္သည့္အ္ခိန္တ င္ ၿပီးစီးမညစ္သည့္အ္ခက္မခမးကုိ သိရွိသေဘမေပါက္လုိ 

ၾကသည္။ 

                                                           
173 Bissinger and Maung Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 24. 
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လ ထလုိကုန္မေဆမငရ္ ကေ္စရန ္ စ မး္ေဆမငာို္ႏငမ္ႈ - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အဓိကျပႆနမတစ္္မုွမ 

သတ္မွတ္ျပဌမန္း္ခက္မခမးကုိ လ ထုလိုက္နမေဆမင္ရ က္လမေအမင ္ မစ မ္းေဆမငာုိ္ႏင္ျ္င္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
သည္ လိုက္နမရန္ပခက္ က က္သ မခမးကို ဒဏ္ေၾကးေပးေဆမင္ေစျ္င္း၊ ႐ံုးတင္တရမးစ ြဲဆိုျ္င္းစသည္တို႔ကုိေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ေသမ္လည္း 
လက္ေတ ႕တ င္မ  ထိုသုိ႔ေဆမင္ရ က္ျ္င္းသည္ အ္ခ္ိိန္ၾကန္႔ၾကမၿပီး ထိေရမက္မႈလည္းမရွိေပ။ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးကုိ လက္ေတ ႕ 
လိုက္နမေစေအမင ္ ေဆမင္ရ က္ရမတ င္ အမးအေကမင္းဆုံးက႑မွမ ေရေပးေဝေရးျဖစေ္သမ္လည္း ယင္းမွမေနရမအေတမ္မခမးမခမး 
တ င္မရွိေသမ ဝန္ေဆမငမ္ႈျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေရအဖိုးအ္ကိုေပးေဆမင္ျ္င္းမရွပိါက ေရေပးေဝမႈကိုအလ ယ္တက  ရပ္တန္႔ 
ပစ္လိုက္ာုိႏင္သည္။174 ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာႏၲေလးစည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးတ င္မ  ကိုယ္ပိုင္တရမး႐ံုးာႏွင့္ ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ရွိ္သျဖင့္ ဥပေဒ၊ 
စည္းမခဥ္းမခမးကုိ ေလးစမးလုိက္နမေအမင္ေဆမင္ရ က္ရမတ င ္ ပိုမိုလ ယ္က သည္။175 ကခန္ေဒသမခမးအမးလံုးတ င္မ  စည္ပင္သမယမ 

ေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္ထြဲေရးလက္ေအမက္ရွိ ရြဲတပ္ဖ ြဲ႕ာွႏင့္ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနကို ဥပေဒစည္းမခဥ္းမခမး အသက္ဝင္ 
ေစေရးအတ က္ အမးကုိးအမးထမးျပ်ဳေနရသည္။ သို႔ရမတ င ္ ယင္းမွမလည္း အ္ခိန္ကုန္ၿပီး မထိေရမကေ္သမ ကိစၥတစ္္ုျဖစ္ေန 

သည္။176 

ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး။ အထက္ေဖမ္ျပပါအ္ခက္အလက္အမခမးစုမွမ စည္ပင္သမယမ 
စီမံ္န္႔္ြဲ ေရးစနစ္၏ ေရေသမက္ျမစ္မခမးျဖစေ္သမ ၿမ္ိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမးာႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသမ အ္ခက္မခမးျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္လည္း ္႐ိုင္အဆင့္ 
ျပည္သ ႔ဝန္ေဆမင္မႈ အမခ်ိဳးအစမး ၁၄ မခ်ိဳးကို ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၏ ေထမက္ပံ့က ညီမႈလံုးဝ သို႔မဟုတ္ မဆိုစေလမက္ျဖင့္ 
ေဆမင္ရ က္ၾကရေသမေၾကမင့္ သီးျ္မးေဆ းောႏ းရမည့္ အ္န္းက႑တ င္ရွိသည္။ ယ္ုအ္ါ ‘မိ္ငဝ္န္ႀကီးဌမန’ ဟ ၍မရွိေတမ့ေသမ 
ေၾကမင့္ ထို႐ံုးမခမးသည္ မ ဝါဒမခမးေရးဆ ြဲေရး၊ လ ႔အရင္းအျမစ္စီမံ္န္႔္ ြဲေရး၊ ဘ႑မေရးစနစ္ာွႏင့္ ဝယ္ယ ျဖည့္ဆည္းေရး 
စေသမကိစၥရပ္မခမးကုိ တမဝန္ယ စီမံ္န္႔္ ြဲရသည္။ ယ္င္က အဆိုပါလုပ္ငန္းတမဝန္္မခမးကုိ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးက ထမ္း 
ေဆမင္္ြဲ့ေသမေၾကမင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးအတ က္ စ မ္းေဆမင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမခမး 
ကခယ္ကခယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆမင္ရ က္ေပးရန ္လိုအပ္လမသည္။ 

အလွဴ ရငွမ္ခမး၏ ဥးီစမးေပးမခမး - အျ္မးအေရးပါေသမ ကိစၥတစ္္ုမွမ ာႏုိင္ငံတကမအလွဴရွင္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၏ 

မဟမဗခဴဟမစီမံကိန္းေရးဆ ြဲျ္င္းာွႏင့္ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမးသတ္မွတ္ျ္င္းာႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ေကခးလက္ေဒသမခမးသည္ ျမနမ္မာုိႏင္င ံ

ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးမခမးစတင္သည့္ ၂ဝ၁၁ မတိုင္္င္ကတည္းက ာိုႏင္ငံတကမအေထမက္အပံ့ အမခမးအျပမးရရွိ္ြဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၁ 

ေနမက္ပိုင္းတ င ္ သိသိသမသမ ပိုမိုတိုးတက္ရရွိသည္။ ျမနမ္မာိုႏင္ငသံည္ ေကခးလက္စိုက္ပခ်ိဳးေရး အေျ္္ာိုံႏင္ငံတစ္္ုျဖစ္သျဖင့္ 
ထိုအ္ခက္မွမ ဆီေလခမ္သည္ဟုဆုိာႏုိင္ေသမ္လည္း ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးရွိ လ မႈဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးာွႏင့္ စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္မႈတို႔အတ က္ 
ရည္ရ ယ္ေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအက အညီမခမးကုိလည္း ထည့္သ င္းစဥ္းစမးရနလ္ိုအပ္လမသည္။177 ာုိႏင္ငံ၏ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ဥးီေရ တိုးတက္မႈာႏႈန္းမွမ 

္န္႔မွန္းေ္ခ ၂.၈% ရွိသည့္အ္ခက္ကို ထည့္သ င္းစဥ္းစမးလခင္ အထက္ပါလိုအပ္္ခက္မွမ ပိုမိုေပၚလ င္သည္။ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမး 
တိုးတက္ေရး၊ တိုင္းတမာႏုိင္ေသမ ဘဝအရည္အေသ မခမးတုိးတက္ေရးာႏွင့္ ေဒသာၲႏရစီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈတို႔ကုိ ဦးစမးေပးမခမးအျဖစ ္

သတ္မွတ္ထမးပါက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးမွမ ထိေတ ႕ေဆမင္ရ က္သင့္သည့္အေကမင္းဆုံး ေဒသာႏၱရစီမံ္ န္္ြဲ မႈ အဖ ြဲ႕အစည္း 
မခမးျဖစ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ မွစ၍ အစိုးရဖ ြဲ႕စည္းပံုမခမး ေျပမင္းလြဲရမတ င ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္လည္း ၎တုိ႔၏ 

အရင္းအျမစ္္မခမးကုိ သက္ဆုိင္ရမေဒသတစ္္ုအတ က္သမ ဦးတည္သံုးစ ြဲရန္လိုအပ္ေတမ့သည္။ ယင္းတုိ႔ာႏွင့္လက္တ ြဲ ေဆမင္ရ က္ျ္င္း 
ျဖင့္ ာႏုိင္ငံတကမအလွဴရွင္မခမးအေနာွႏင့္ အကန္႔အသတ္ာႏွင့္ ရွိေသမအရင္းအျမစ္မခမးကုိသံုးၿပီး ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးတ င္ တစ္ေန႔တျ္မး 
ပိုမိုတိုးတက္မခမးျပမးလမေသမ လ ဦးေရမခမးအတ က္ အျပ်ဳသေဘမေဆမင္ေသမ တိုးတက္မႈမခမးကုိ ေဆမင္ၾကဥ္းေပးာိုႏင္မည ္ ျဖစ ္

သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက ဝန္ေဆမင္ေပးေနေသမ စုစုေပါင္းလ ဦးေရ ၁၅ သန္း္န္႔ရွိရမ ယင္းပမမဏသည ္ာႏုိင္ငံတကမ 
ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးမိတဖ္က္အဖ ြဲ႕မခမးအတ က္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးအေထမက္အက မခမးကုိ ထိထိေရမက္ေရမက္ရည္ရ ယ္ေထမက္ပံ့ရန ္လံုေလမက္ေသမ 
ပမမဏျဖစ္သည္။ 

                                                           
174 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတ င္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
175 ရန္ကုန္ၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ၊ မာၱႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးမခမးအၾကမး အဓိက ျ္မးနမး္ခက္မွမ 
ေရွ႕ေကမ္မတီာွႏစ္္ုသည္ ေျမယမစီမံမႈအပုိင္းကို ပုိမုိပါဝင္ေဆမင္ရ က္ၿပီး ေျမငွမးရန္းမႈမခမးကို တရမးဝင္္ခေပးာုိႏင္သည္။ မ န္ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ ဥကၠဌာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
176 ဧရမဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမးာွႏင့္ ေကခးလက္ဖ ံၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးအရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး 
177 ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီဥကၠဌ တစ္ဦး၏ အေလးထမးေျပမၾကမး္ခက္အရ ေကခးလက္ေဒသဖ ံၿဖိ်ဳးေရးမွမ တိုးတက္မႈရိွေနျပီး ျမိ်ဳ႕ျပဖ ံၿဖိ်ဳးေရးမွမမ  
ထို႕သို႔မျဖစ္ေသးေပ။ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။  
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၆.၁.၂ ဖ ြဲ႕စညး္တညေ္ဆမကပ္ံုဆိငုရ္မ စနိေ္္ၚမႈမခမးာွႏင့္ လိအုပ္္ ခကမ္ခမး - ဗဟို္ ခ်ဳပက္ို္ငမ္ႈေလခွမ့္ ခေရးျဖစစ္ဥာွ္ႏင့္ ္ခနိည္ိႇျ္ငး္ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးလက္တေလမၾကံ်ဳေတ ႕ေနရေသမ ဖ ြဲ႕စညး္ပံုဆိုင္ရမအႀကီးမမးဆုံးစိန္ေ္ၚမႈမွမ ၂ဝ၁၁ မွစၿပီး နယ္စပ္ေရး 
ရမဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္မွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရမခမးလက္ေအမက္သုိ႔ ေျပမင္းေရႊ႕လိုက္ျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ 

မွစ၍ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနသို႔ အၿပီးတိုင္လႊြဲေျပမင္းေပးလိုက္ 

ရျ္င္းသည္ အေရးပါေသမေျပမင္းလြဲမႈျဖစေ္သမ္လည္း ယင္းအ္ခက္ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အမွန္တကယ္ေဆမင္ 
ရ က္ေသမ တမဝန္ာွႏင့္ လုပ္ငန္းစဥမ္ခမး အေျ္္ံကခကခေျပမင္းလြဲသ မးေစျ္င္းမရွပိါ။ ထိုအ္ခက္ေၾကမင့္ပင္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ 
မခမးအမး ၿမိ်ဳ႕နယ္တစ္္ုလံုးကို အမ႐ံုစိုက္စရမမလိုေတမ့ပြဲ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမးအတ က္ သီးသန္႔အမ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆမင္ာုိႏင္ေစလမသည္။ 
သို႔ရမတ င္ နယ္စပေ္ရးရမဝန္ႀကီးဌမနေအမက္မ ွ ဖယ္ထုတ္လိုက္ျ္င္းေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ေနျပညေ္တမ္၌ 

မိ္ငဝ္န္ႀကီးဌမန လက္မြဲ့ျဖစ္သ မးေစသည္။ ဗဟိုမွထိန္း္ခ်ဳပ္လမ္းၫႊန္မႈေပးမည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းမရွိေတမ့ေသမေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမ 
ေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ယ္င္ကမၾကံ်ဳဘ းေသမ မတည္ၿငိမ္ေျပမင္းလြဲျ္ငး္မခမးာႏွင့္ ျပန္လည္္ခိန္ညႇိရျ္င္းမခမးကုိ ၾကံ်ဳေတ ႕လမရသည္။ 
အကခ်္ိဳးဆက္အေနာႏွင့္ ယ္ုအ္ါ သီးျ္မးဝိေသသမခမးရွိၾကေသမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဆုိင္ရမစနစ္ ၁၄ ္ု ေပၚေပါက္ 
လမ္ြဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔တစ္္ု္ခင္းစတီ င္ သီးျ္မးဥပေဒျပဌမန္းမႈမခမး၊ မ ဝါဒမခမး၊ ဝန္ထမ္းေရးရမာွႏင့္ ေလ့ကခင့္သင္တန္းေပးေရး 
အစီအစဥ္မခမးရွိၾကသည္။ အမွန္စင္စစ ္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ အသစ္စက္စက ္

ကုိယ္ပုိင္ဗခဴ႐ိုကေရစီယာၲႏရမးမခမးျဖစ္လမၾကသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ပင္ စိန္ေ္ၚမႈမခမး အမခမးအျပမးကုိ ရင္ဆို္င္ေနၾကရသည္။ 

လ စ မး္အမးအရငး္အျမစစ္နစ ္ - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ရင္ဆိုင္ၾကံ်ဳေတ ႕ရေသမအေျပမင္းအလြဲမခမးမွမ နက္႐ိႈင္းသည္။ 
ထို႔ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးတ င္ စိုးရိမ္စိတ္မခမးျဖစ္ေပၚလမေစသည္။ ဝန္ထမ္းအမခမးအျပမး သည္ ၂ဝ၁၁ 

္ုာွႏစ္ ျပည္နယ္/တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးလက္ေအမက္သုိ႔ စေရမက္ေသမအေျပမင္းအလြဲတ င္ မိမိတို႔၏ေနရပ္မဟုတ္ေသမ 
ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးမခမး၌ တမဝန္ကခေနၾကရမ ထိုေဒသမခမးမွ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပမင္းမရပြဲျဖစေ္နေတမ့သည္။ ျပည္နယ/္ 

တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ္ု တ င ္သီးျ္မးစည္ပင္သမယမေရးစနစ္မခမးျဖစ္ထ န္းလမၾကသျဖင့္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္္ုမ ွတစ္္ုသို႔ 
ေျပမင္းေရႊ႕တမဝန္ထမ္းေဆမငေ္ရးမွမ မလ ယ္က ေတမ့ေပ။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအတ င္း အဆင့္ျမင့္ 
ရမထ းမခမးသုိ႔ တိုးျမႇင့္္ံရေရးမမွလည္း အလ န္္က္္ြဲသ မးသည္။178 ျ္ံ်ဳငံု၍ဆုိရေသမ္ လ ႔စ မ္းအမးအရင္းအျမစ္စီမံ္ န္႔္ြဲ မႈ ႐ႈေထမင့္ 
မွမလည္း ယ္ုဖ ြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရမ အေျပမင္းအလြဲမခမးကုိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ျပည္သ ႔ဝန္ထမ္းအမခမးစုႀကီးမွမ 
ျပည္ေထမငစ္ဝုန္ႀကီးဌမနမခမးလက္ေအမက္တ င္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ေနဆြဲျဖစ္ေသမ အေျ္အေန၌ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမခမးလက္ေအမက္တ င္ တမဝန္ထမ္းေဆမင္ေနေသမ ဝန္ထမ္းမခမးကိ ုမည္သုိ႔ပံ့ပိုးမႈမခမးျပ်ဳလုပ္သင့္သည္ကို သီးျ္မးစဥ္းစမးသုံး 
သပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

စ မး္ေဆမငရ္ညာွ္ႏင့္ လပုပ္ို္င္္  င့္ - စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးရင္ဆိုင္ၾကံ်ဳေတ ႕ေနရေသမ လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈဆိုင္ရမ 

စိန္ေ္ၚမႈမခမးမွမ တစ္္ုာွႏင့္တ္ုယွက္ာႏႊယ္ဆက္စပ္ေနၿပီး အျပန္အလွန္အကခ်ိဳးသက္ေရမက္ေစသည္။179 အေျ္္ဝံန္ေဆမင္မႈမခမး 
ေပးရမတ င ္ရန္ပံု ေင ္ခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ၊ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈာွႏင့္ ဥပေဒစည္းမခဥ္းကို ေလးစမးလုိက္နမမႈမရွိျ္င္းတို႔ေၾကမင့္ ောႏွမင့္ောႏွးၾကန႔္ၾကမ 
မႈမခမးျဖစေ္ပၚသည္။ ရန္ပံုေင ္ခ်ိဳ႕တြဲ့ရျ္င္းမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအေနာႏွင့္ ေဒသတ င္းေကမက္္ံရရွိသည့္ရန္ပံုေင အေပၚသမ 
လံုးလံုးလခမးလခမး မီ္ိုရၿပီး လ ထုာႏွင့္ စီးပ မးေရးလုပင္န္းမခမးမ ွအ္ န္အ္မခမးမွန္မွန္ကန္ကနေ္ပးေဆမငမ္ႈမွမလည္း နိမ့္ပါးေသမေၾကမင့္ 
ျဖစ္သည္။ တဖန ္ ဥပေဒစည္းမခဥ္းမခမးကုိေလးစမးလုိက္နမမႈအမးနည္းျ္င္းမွမလည္း ဥပေဒကိ ုအေကမင္အထည္ေဖမ္ာိုႏင္မႈအမးနည္း 
ျ္င္းာွႏင့္ လ ထုက အ္ န္အ္မခမးေပးေဆမင္ရန ္ မလိုလမးျ္င္းေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ အ္ န္အ္မခမးကုိ မေပးလိျု္င္းမွမရရွိေသမ 
ဝန္ေဆမငမ္ႈမခမးကုိ စိတ္ေကခနပမ္ႈမရွိေသမေၾကမင့္ျဖစ္သည္။ (အ္ န္ထမ္းျပည္သ မခမးာွႏင့္ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအၾကမး 
လ မႈပဋိဥမည္ကခ်ိဳးပခက္ေနျ္င္းကိုလည္း ရည္ၫႊန္းေနသည္။) 

အျ္မးေသမအစိုးရဌမနမခမးကြဲ့သုိ႔ပင္ အမိန္႔ေပးစနစ္လ န္ျပ်ဳေျပမင္းေျပမင္းလြဲေရးမခမး အေျ္တည္တံ့ေစရန္အတ က္ လုပ္ငန္းေဆမင ္

ရ က္မႈမခမးကုိ စနစ္တကခေလ့လမသံုးသပ္မႈမခမးလုိအပ္သည္။ စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ကခယ္ျပန္႔ေသမလုပ္ပိုင္္  င့္မခမးရွိေလ 

ရမ တမဝန္ာႏွင့္လုပ္ပိုင္္ င့္မခမးကုိ စ မ္းေဆမင္ရည္ာွႏင့္္ခိန္ထိုးၿပီး သံုးသပ္ရန္အထ းလိုအပ္သည္။ သို႔မွသမ ျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးအတ က္ 
ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမးာႏွင့္ ျဖစာို္ႏင္ေ္ခမခမးကုိ ေဖမ္ထုတ္ာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကြဲ့သုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေင ျဖင့္ 

                                                           
178 အစဥ္အလမအရ ျပည္ေထမင္စုအရမတမ္းကို ေဒသဆိုင္ရမ အရမရိွထက္ ပုိမုိအေလးထမးဆက္ဆံၾကသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတ င္ စည္ပင္သမ ယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ 
ျပည္ေထမင္စု ဝန္ၾကီးဌမန၏ အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္ၾကေတမ့ေပ။ ဧရမဝတီတိုင္းေဒသၾကီးာွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္သမယမ ေရးဝန္ထမ္းမခမးာွႏင့္ အင္တမဗခဴးမခမး။ 
179 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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ရပ္တည္သည့္ အေထ ေထ ဝန္ေဆမင္မႈေပးသ မခမးအတ က္ ထိုအ္ခက္္မွမ အလ န္အေရးႀကီးသည္။ ထိုအ္ခက္ကုိအေကမင္းဆုံးဥပမမ 

ေဆမင္သည့္မွတ္္ခက္စကမးကို စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးၫႊန္ၾကမးေရးမွဴးတစ္ဦးက ဤသို႔ဆိုသည္။ ‘ဥပမမဗခမ၊ က ခန္ေတမ္တုိ႔မွမ 
ေတမင္းရမ္းစမးေသမက္သ ေတ နြဲ႔ စိတ္ေပါ့သ ပ္႐ းာွႏမ္းသ ေတ ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းဖို႔တမဝန္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က ၽန္ေတမ္တုိ႔မွမ 

ဘမရွိလို႔ဒါေတ ကိုလုပ္ာႏုိင္မွမလည္း စဥ္းစမးၾကည့္ေပါ့။’180 

ၿမ်ိဳ႕ျပစမီကံနိး္ေရးဆ ြဲျ္ငး္ - ရန္ကုန္ာွႏင့္ မာႏၲေလးၿမိ်ဳ႕မခမးမွအပ ျမန္မမာိ္ုႏင္ငံတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲ မႈဆိုသည္မွမ မရွိပါ။ ၿမိ်ဳ႕ျပေဒသမခမး 
ကိစုီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္းသည္ ကခန္ေဒသမခမးကုိ စီမံ္န္႔္ ြဲသည္ာႏွင့္ အတ တ ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆမင္ရ က္ပံုမွမ အစိုးရဌမနတစ္္ ု္ုက 

ေရတိုလုိအပ္္ခက္ကုိ အေျ္္ၿံပီး တစ္ာႏွစ္စမဘတ္ဂခက္ျဖင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစီမံ္ခက္မခမးကုိ ေဆမင္ရ က္သ မးျ္င္းသမျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပ 

ေဒသမခမးရွိ လ ဦးေရ သိပ္သည္းမႈသည္ ေထ ျပမးေသမလုိအပ္္ခက္မခမးကိုျဖစ္ေစၿပီး ထိုလုိအပ္္ခက္မခမးအတ က္ က႑တစ္္ုာွႏင့္တစ္္ု 
္ခိိတ္ဆက္ေရးဆ ြဲေသမ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးစမီံ္ခက္မခမးာႏွင့္ ာႏွစ္ကမလအရွည္ႀကီးအတ က္ ျဖန႔္ေဝသံုးစ ြဲာႏိုု္င္သည့္ ဘ႑မေရး အရင္းအျမစ္မခမး 
လိုအပ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးတ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆ ြဲေရးလုပ္ပိုင္္  င့္ရွိေသမ္လည္း လက္ရွိအ္ခိန္အထိ စနစ္တကခ 
ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ျ္င္းမရွိေသးေပ။181 ထိုလုိအပ္္ခက္က က္လပ္ကို ေျဖရငွ္းေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ပါက စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ 
လတ္တေလမ လိုအပ္္ခက္မခမးကုိ ဝန္ေဆမင္ေပးာုိႏင္မည့္အျပင ္ ေရရွည္ကမလအတ က္ အရင္းအျမစမ္ခမးကုိ မည္သုိ႔္ ြဲေဝသံုးစ ြဲ 
မည္ကုိလည္း ႀကိ်ဳတင္ စီမံထမးာိုႏင္ေစသည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး ရင္ဆိုင္ၾကံ်ဳေတ ႕ရသည့္ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုဆိုင္ရမ စိန္ေ္ၚမႈေနမက္တစ္္ုမွမ စည္ပင္သမယမေရး 
အေထမက္အက ျပ်ဳအဖ ြဲ႕မခမး၏ အ္န္းက႑ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသ္ံလ ထုကုိယ္စမးလွယ္အမခမးစု 
ပါေသမ ေကမ္မတီာွႏင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ တစ္္ုတည္းေသမ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈသည္ 

တင္းမမမႈမခမးကုိေရမ အ္ င့္အလမ္းမခမးကုိပါ ဖန္တီးေပးသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ လုပ္ငန္းေဆမငရ္ က္မႈမခမးတ င္ 
ေကမ္မတီမ ွ လ ထုကို္ယ္စမးလွယ္မခမးာႏွင့္ ထိေတ ႕ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္လမရမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမး တိုးတက္ေကမင္းမ န္ေစေရးအတ က္ 
လည္း အ္ င့္အလမ္းမခမးျဖစ္လမသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ မ လဘ တက စစ္ဖက္မၾွသဇမလႊမ္းမိုးေသမ နယ္စပ္ေရးရမ 
ဝန္ႀကီးဌမနမွလမျ္င္းျဖစ္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးာႏွင့္ အင္စတီကခဴးရွင္းဆိုင္ရမ ယဥ္ေကခးမႈတို႔တ င္ ႀကီးႀကီးမမးမမးျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲ 
ရန္လိုအပ္လမသည္ကုိ အလ ယ္တက သိာႏုိုင္သည္။  

ဥပေဒေၾကမငး္သံုးသပ္္ ခက ္ - စညပ္င္သမယမဥပေဒသစ္မခမးေပၚထ က္္ြဲ့သည္မွန္ေသမ္လည္း အမးလုံးလိုလုိသည္ နဝတေ္တ္က 

ဥပေဒအမွတ ္ ၅/၉၃ ေပၚတ င္အေျ္္ံထမးျ္င္းျဖစ္သည္။ ၅/၉၃ ကိုယ္၌ကလည္း ေရွးကခလွေသမ ကိုလုိနီေ္တ္ ဥပေဒမခမးအေပၚ 
အေျ္္ံထမးသည္။182 ထို႔ေၾကမင့္ ျပည္နယ္ာႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပငသ္မယမဥပေဒမခမးကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန ္ လိအုပ္သည္။ 
ထိုအ္ခက္ကုိ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတီဝင္မခမးက လိုအပ္္ခက္အ္ခ်ိဳ႕အေပၚအေျ္္ၿံပီး ေထမက္ျပၾက 

သည္။ ဥပမမတစ္္ုမမွ  စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး၊ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္႐ံုး 
မခမးအၾကမး အ္န္းက႑မခမးာႏွင့္ ရည္ရ ယ္္ခက္မခမးကုိ က ြဲက ြဲျပမးျပမးျဖစ္ေအမင္ ေဆမင္ရ က္ရန္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတ င္ စည္ပင္ 
သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမခမးာႏွင့္ ေကမ္မတီမွ လ ထုကိုယ္စမးလွယ္မခမးအၾကမး တင္းမမမႈအ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရျ္င္းမွမ ဥပေဒက ၎တုိ႔ 
အ္ခင္း္ခင္းၾကမးတ င္ မည္သို႔ဆက္ဆံရမည္ကုိ ရွင္းလင္းစ မေဖမ္ျပျ္င္းမရွ ိ သို႔မဟုတ္ လံုးဝေဖမ္ျပထမးျ္င္း မရွိေသမေၾကမင့္ 
ျဖစ္သည္ဟ ု ဆိုသည္။ ထိုအ္ခက္ကိ္ု ပိုဆိုးေစသည္မွမ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးာႏွင့္ စည္ပင ္

သမယမေရးေကမ္မတီာႏွစ္္ုစလံုးက ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ုးံအေပၚ ဆံုးျဖတ္္ င့္ အ္ င့္အမဏမရယ ရန ္ ႀကိ်ဳးစမးၾကျ္င္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ 

အစိးုရဌမနမခမးေပါငး္စပည္ိႇာိႏႈငး္ေရး - ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တ င္ အေျ္အျမစ္ကခေသမ ေျပမင္းလြဲမႈမခမးျဖစ္ေပၚေနရမ 

ေဒသတ င္း အစိုးရဌမနမခမး အ္ခင္း္ခင္းေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေရးသည္ အပ တျပင္း စိန္ေ္ၚမႈတစ္္ ုျဖစလ္မသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ 
စီမံ္န္႔္ ြဲေရးာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး ပ မးမခမးလမျ္င္းာွႏင့္ ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးရန္ပံုေင ေ္ါင္းစဥအ္မခမး အျပမးေရမက္ရွိလမ 
ျ္င္းကလည္း ထိုလုိအပ္္ခက္ကုိ ထပ္မံမီးေမမင္းထိုးျပေနသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ က႑စံုပ းေပါင္းပါဝင္ေသမ စီမံကိန္းေရးဆ ြဲသည့္ 

                                                           
180 ဧရမဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးရိွ စည္ပင္ညႊန္ၾကမးေရးမႈးာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
181 စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႔တ င္ ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းအတ က္ သိနမးလည္ေသမ ဝန္ထမ္းမရိွသကြဲ့သို႔ ၎အတ က္ ဌမနလည္း မရိွေပ။ ထို႕ေၾကမင့္ မည္သည့္ စီမံကိန္းမဆို 
အဖ ြဲ႕စနစ္တစ္္ုလံုးဆီသို႕ ပုိ႔ေပးထမးရသည္။ ဥပမမ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဌမနမခမးာွႏင့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္ ေကမ္မတီမခမးသို႔ပါ အသိေပးထမးသည္။ေဒသလမ္းပုိင္းမခမးာွႏင့္ 
တံတမးမခမးအတ က္ ၅ာွႏစ္ -၁၀ာွႏစ္ စီမံကိန္းမခမးကို ျပင္ဆင္ေနေၾကမင္း စည္ပင္အဖ ြဲ႔အ္ခိ်ဳ႕က ဆိုထမးသည္။ 
182 မ န္ျပည္နယ္တ င္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး အေထမက္အက ျပ်ဳေကမ္မတီအဖ ြဲ႔ဝင္မခမး၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းာွႏင့္ အင္တမဗခဴး။ 
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စနစ္တစ္ရပ္ရွိမေနျ္င္းေၾကမင့္လည္း ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေရးမွမ အထ းအေရးပါေနရျ္င္းျဖစ္သည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ အရင္းအျမစ ္

မခမးေရမက္ရွိေနေသမ္လည္း တသီးတျ္မးစီရွိေနၾကေသမ ျပည္ေထမငစ္ုဝန္ႀကီးဌမနစနစ္ေၾကမင့္ အရင္းအျမစ္မခမးကုိ ထိေရမက္စ မ 
သံုးစ ြဲေရးကိ ု အဟန္႔အတမးျဖစ္ေစသည္။ ဥပမမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ နယ္စပ္ေရးရမ ဝန္ႀကီးဌမနေအမက္တ င္ 
ရွိ္ြဲ့စဥ္က စက္ယာၲႏရမးႀကီးမခမးကုိ သံုးစ ြဲာႏုိင္္ြဲ့သည္။ သို႔ေသမ္ယ္ုအ္ါ ယင္းစက္ယာႏၲရမးမခမးအမးလုံးမွမ ေကခးလက္ေဒသ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတုိး 
တက္ေရးဦးစီးဌမနလက္ေအမက္သုိ႔ ေရမက္ေနသျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးက သံုးစ ြဲလိုပါက တျ္မးဌမနတစ္္ု၏ ပ းေပါင္း 
ေဆမင္ရ က္မႈ၊ အစီအစဥ္ထည့္သ င္းေရးဆ ြဲေပးမႈတို႔ကို မီွ္ိုေနရသည္။ 

ေနမက္ထပ္လိုအပ္္ခက္တစ္္ုမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးလက္ေအမက္သုိ႔ လံုးလံုး 
လခမးလခမးကခေရမက္သ မးသျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးစနစ ္၁၄ ္ုစလံုးအတ က္ ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမ ဝါဒေရးရမလမ္းၫႊန္မႈမခမးာွႏင့္ 
နည္းပညမဆုိင္ရမ ပံ့ပိုးက ညီမႈမခမးေပးမည့္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္အဖ ြဲ႕အစည္းတစ္္ုမရွိပြဲျဖစေ္နသည္။183 ျပႆနမကိ ုေထမက္ျပေန 

ေသမ ဥပမမတစ္္ ုမွမ အ္ န္အ္ာႏွင့္ပါမစ္ာႏႈန္းထမးမခမးအတ က္ စနစ္တကခသတ္မွတ္ေပမည့္သ မရွိျ္င္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထမင္စ ု

အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈာွႏင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းေပးမႈမရွေိသမအ္ါ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္္ု္ခင္းစီ၏ က ြဲျပမးျ္မးနမးမႈမခမးမွမ ပို၍ႀကီးမမး 
လမၿပီး အထ းသျဖင့္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး တင္းမမမႈမခမးျဖစ္လမရျ္င္းအေၾကမင္းရင္း တစ္္ုျဖစ္ေန 

သည္။184 ထို႔အျပင္ ၎တုိ႔အ္ခင္း္ခင္းအေတ ႕အၾကံ်ဳမခမးကုိ ဖလွယ္ရန္ာွႏင့္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရကို ု တင္ျပတုိင္တ န္းာႏုိင္ရန္အတ က ္

အမခ်ိဳးသမးအဆင့္ ဖိုရမ္သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမခ်ိဳးလည္း ရွိမေနျပနေ္္ခ။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး အစည္းအ႐ံုး 
သို႔မဟုတ္ အလမးတ ဖိုရမ္တစ္္တုည္ေထမင္ာိုႏင္ပါက အဆိုပါပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈမခမးာွႏင့္ ဘံုကိစၥရပ္မခမးအတ က္ ပ းေပါင္း 
ေဆမင္ရ က္မႈမခမး ျပ်ဳလုပ္ာႏုိင္ရန ္အေကမင္းဆုံးအေျ္အေနတစ္္ျုဖစလ္မာႏို္င္သည္။ 

၆.၂။ ျမနမ္မာိုႏငင္၏ံ အသ ငက္ းေျပမငး္ေရးတ င ္စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ နိငုင္ေံရးအရ အေရးပါမႈ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည္ လက္ရွိအ္ခိန္တ င္ သမုိင္းဝင္မည့္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုင္ရမ ျပ်ဳျပငေ္ျပမင္းလြဲေရးမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ေန္ခိနျ္ဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္ေအမက္ာွႏင့္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မခမး၊ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွခမ့္ချ္င္းာွႏင့္ ဗဟိ-ုေဒသာႏၲရဆက္ဆံေရးမခမးမွမ 
ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အနမဂတ္အတ က္အလ န္အေရးႀကီးသည္။ ၂ဝဝ၈ ္ုာႏွစ္ဖ ြဲ႕စည္းပံုအေျ္္ံဥပေဒသည္ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရာွႏင့္ ျပည္ 
ေထမင္စုအဆင့္ေအမက္ အစိုးရအဖ ြဲ႕မခမး၊ အထ းသျဖင့္ အသစ္ဖ ြဲ႕စည္းေသမ ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးၾကမးတ င္ 
တမဝနဝ္တၱရမးမခမးာႏွင့္ လုပ္ပိုင္္ င့္အမဏမမခမးကုိ တရမးဝင္္ ြဲေဝေပး္ြဲ့သည္။ သို႔ရမတ င္ ျပည္ေထမင္စအုဆင့္ေအမက္ေဒသာႏၲရအုပ္ 
္ခ်ဳပ္ေရးက႑မခမး၌ ဥပမမ ပညမေရး၊ ကခန္းမမေရးစသည္တို႔၌ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးကသမ ဆက္လက္ၾသဇမလႊမ္းမိုးေနဆြဲ 
ျဖစၿ္ပီး အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနမွမ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတ င္ အျမင့္ဆံုးအမဏမပိုင္အဖ ြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနေသးသည္။  

အထက္ပါအေျ္အေနာႏွင့္ သိသိသမသမျ္မးနမးေနေသမ ႁ္ င္း္ခက္တစ္္ုမွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးပင္ျဖစ္သည္။ ယ္ုအ္ါ 
တစ္ာႏုိင္ငံလံုးတ င္ သီးျ္မးဥပေဒျပဌမန္းမႈမခမး၊ မ ဝါဒမခမး၊ ဝန္ထမ္းေရးရမာႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မခမးရွိၾကေသမ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕စနစ္ေပါင္း ၁၄ ္ုရွိေနသည္။ ယင္းစည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ သက္ဆိုင္ရမျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမးသုိ႔ အစီ 
ရင္္ံၾကသည္။ ဤနည္းအမးျဖင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးကိုသမ ေဆမငရ္ က္သည္မွန္ေသမ္လည္း 
ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ အသစ္စက္စက ္ဗခဴ႐ိုကေရစယီာႏၲရမးမခမးျဖစ္လမၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေ္ါင္းေဆမင ္

ေသမျပည္ေထမင္စုအစိုးရသည္ ျပည္ေထမင္စုအဆင့္ေအမက္ေဒသမခမးရွိ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမး တိုးတက္ေကမင္းမ န္ေစေရးာွႏင့္ 
အမးလုံးပါဝင္ေသမ စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈတို႔ကုိ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထမးသည္။ ေနမက္လမမည့္ အစိုးရသည္လည္း 
အလမးတ  ဦးစမးေပးလုပင္န္းမခမးကို ဆက္လက္ထမးရွိမည္ဟု ယ ဆရသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေင  
ရွမေဖ မႈာွႏင့္ လ မႈဝန္ေဆမင္မႈမခမး အကခယ္အျပန႔္လုပ္ပို္င္္ င့္ရရွိမႈတို႔ေၾကမင့္ ၎တုိ႔သည္ ျမနမ္မာ္ုိႏင္ငံ၏ ဗဟို္ခ်ဳပ္ကို္ိင္မႈေလွခမ့္ခေရး 
ႀကိ်ဳးပမ္းေဆမင္ရ က္မႈတ င ္ အေရးပါေသမ လက္ေတ ႕စမ္းသပ္္ခက္တစ္္ုလည္းျဖစ္သည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ 

လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္မႈဆိုင္ရမထိေရမက္မႈကို တုိးျမႇင့္ာႏိုင္ပါက ေဒသတ င္းလ မႈဝန္ေဆမငမ္ႈမခမး တိုးတက္ေရးာွႏင့္ စီးပ မးေရးဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးမႈ 
တို႔တ င္ ၎တုိ႔၏ အ္န္းက႑ ႀကီးမမးစ မရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 

                                                           
183 သမၼတ႐ုံးသည္ ာွႏစ္စဥ္ာွႏစ္တိုင္း ာုိႏင္ငံအတ င္း အေကမင္းဆံုး စ မ္းေဆမင္ာုိႏင္ေသမ စည္ပင္သမယမေရး အဖ ြဲ႕မခမးကို ေရ း္ခယ္ာုိႏင္သည့္ အထ း 
အ  ္င့္အမဏမရိွသည္။သို႕ေသမ္ အႀကီးစမးေထမက္ပ့ံမႈေပးသည္ဟု မဆိုလို။ 9 March 2015. မ န္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိ်ဳ႕ရိွ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးေကမ္မတီ ဥကၠဌ။   
184 ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စည္ပင္အမႈေဆမင္အရမရိွာွႏင့္ အင္တမဗခဴး 
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စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံ၏ အသ င္က းေျပမင္းေရးတ င ္ ာုိႏင္ငံေရးအရလည္း အေရးပါသည္။ ျပည္နယ/္တိုင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရမခမး၏ ဗခဴ႐ိုကေရစီယာႏၲရမးျဖစ္သလုိ ၎တုိ႔သည္ ၿမ်ိဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ လ ထုကိုယ္စမးလွယ္မခမးပါေသမ ေကမ္မတ ီ

တစ္္ုသီးသန္႔ရွိေနေသမ တစ္္ုတည္းေသမ အစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းျဖစသ္ည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကို ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသ 

ႀကီးအစိုးရမခမး လက္ေအမက္သုိ႔ပို႔ၿပီး ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဦးစီးဌမနကို ေမ းျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းာွႏင့္ ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌမန လက္ေအမက္သုိ႔ပို႔လိုက္ျ္င္းသည္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံ၏အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တ င္ ေကခးလက္ာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပဟ ၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
္ ြဲထုတ္လိုက္ျ္င္းပငျ္ဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ဗခဴ႐ိုကေရစီယာၲႏရမးအတ င္း ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးာႏွင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးကိ ု မည္သ တို႔က 

သီးျ္မးစီတမဝန္ယ ရမည္ကုိ ရွင္းရငွ္းလင္းလင္းနမးလည္သ မးၾကသည္။ ထို႔ေၾကမင့္ ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င ္ ယ္ုအ္ါ က႑စံုအေထ ေထ  
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးာႏွင့္ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမခမးေဆမင္ရ က္မည့္ အဖ ြဲ႕အစည္းသံုး္ုရွိလမၿပျီဖစ္သည္။ ၎တုိ႔မွမ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၊ 
ေကခးလက္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌမနာွႏင့္ အမဏမအျပည့္အဝရွိေသမ အေထ ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမနတို႔ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မမာိုႏင္ငံတ င ္ လက္ရွိအ္ခိန္၌ တတိယအလႊမအစိုးရအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးမရွိပြဲ ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္ာွႏင့္ ျပည္နယ/္တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္အလႊမာႏွစ္လႊမသမရွိသည္။ ၿမိ်ဳ႕နယ္အဆင့္တ င္ေတ ႕ရေသမ အစိုးရဌမနမခမးမွမ အမွန္စင္စစေ္ဒသာႏၲရအစိုးရအဖ ြဲ႕မခမးမဟုတ္ 

ၾကပြဲ ျပည္ထြဲေရးဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္ရွိ ၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးအပါအဝင္အမးလုံးသည္ ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမး၏ 

လက္ေအမက္္ံဌမန္ ြဲမခမးသမျဖစသ္ည္။ ျမနမ္မာိုႏင္ငံ၏အသ င္က းေျပမင္းေရးလုပ္ငန္းစဥမ္ခမး ေရွ႕ဆက္သည္ာႏွင့္အမွခ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး 
ကိစၥရပ္မခမးအေပၚ ေဒသ္ံလ ထု၏ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုအမးေကမင္းေရးအတ က္ တိုက္တ န္းမႈမခမး ပိုမိုေပၚေပါက္လမသည္။ ၎တုိ႔၏ 

သီးသန္႔ဝိေသသလကၡဏမမခမးျဖစေ္သမ လ ထုကိုယ္စမးလွယ္အမခမးစုပါဝင္ေသမ သီးျ္မးေကမ္မတီတစ္ရပ္ရွျိ္င္း၊ ျပည္ေထမငစ္ု 
အစိုးရာႏွင့္ အျပည့္အဝ သီးျ္မးကင္းလ တ္ျ္င္း၊ ေဒသ္ံလ ထုထံမွ ရန္ပံုေင ျဖင့္ အျပည့္အဝရပ္တည္ျ္င္း၊ အေျ္္ ံဝန္ေဆမင္မႈမခမးကုိ 

ကခယ္ျပန္႔စ မေဆမငရ္ က္ပို္င္္ င့္ရွိျ္ငး္စသည္တို႔ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ သီးျ္မးေဒသာၲႏရ စီမံအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ 

တတိယအလႊမ သို႔မဟုတ္ စစ္မနွ္ေသမ ‘ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕အစည္း’ ပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ ္ တျဖည္းျဖည္း အသ င္ေျပမင္း 
ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးလမာ္ိုႏင္ျ္င္း ရွိ/မရွ ိ စဥ္းစမးစရမေကမင္းပါသည္။185 ျမန္မမာိုႏင္ငံအတ င္း အလမးတ ျဖစ္စဥ္နမ နမမခမးရွိရမ ရန္ကုန္ၿမ္ိ်ဳ႕ေတမ္ 
စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီာွႏင့္ မာၲႏေလးၿမိ်ဳ႕ေတမ ္ စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီတုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ရမတ င္ ထိုေကမ္မတီာႏွစ္္ုမ ွ

အျပည့္အဝလ ထုေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ေသမ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္ေကမင္စီမခမးမဟုတ္ပြဲ သက္ဆ္ိုင္ရမတိုင္းေဒႀကီးအစိုးရမခမး ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈ 
လက္ေအမက္တ င္သမရွိေနေသးေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမနမ္မာိုႏင္ငံ၏ ျမဴနီစပီယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးတ င ္ အေရးအပါဆံုးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး ျဖစ္ၾကေသမ္လည္း 
ျမဴနစီီပယ္အေရးအရမမခမးတ င ္ ပါဝင္ေဆမငရ္ က္ေနၾကေသမ အျ္မးအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး မခမးစ မရွိေသးသည္။ စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မခမးသည္ ေဒသာႏၲရအုပ္္ခ်ဳပ္္ င့္အ္ခ်ိဳ႕ရေသမ ေရမောွႏမအဖ ြဲ႕အစည္းအမခ်ိဳးအစမးျဖစ္ေသမ္လည္း ျမဴနီစပီယ္ကိစၥရပ္မခမး 
အမးလုံးအတ က္ လုပ္ပို္င္္ င့္ာႏွင့္လိုအပ္ေသမ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုမခမး အျပည့္အဝရွိမေနပါ။ ထို႔အျပင ္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕႐ံုးမခမးသည္ အျပည့္အဝ စီမံ္ န္႔္ြဲ နုိင္ေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးလည္းမဟုတ္ပါ။ ႁ္ င္း္ခက္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ လက္ေတ ႕ 
လုပ္ငန္းေဆမင္ရ က္ရမတ င္မ  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ ဝင္ေရမကစ္ က္ဖက္မႈမခမးစ မမ္ံရပြဲ ေဆမင္ရ က္ာိုႏင္ၾကသည္။ 
စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမခမး ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ျ္င္းျဖင့္ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈကိ ု သိသိသမသမ ျမႇင့္တင္ာႏို္င္သည္မွန္ေသမ္ 
လည္း ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသ္ံလ ထုက အျပည့္အဝေရ းေကမက္တင္ေျမမက္ေသမ ေဒသေကမငမ္တီမခမး မဟုတ္ၾကေ္ခ။ ထို႔ေၾကမင့္ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ သီးျ္မးတည္ရွိေနေသမ အစိုးရတတိယအလႊမအျဖစ္ မမွတ္ယ ာိုႏင္ေပ။ ထို႔သုိ႔ အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္္ င့္ 
ရွိမေနျ္င္းေၾကမင့္ အထက္တ င္ေဆ းောႏ း္ြဲ့ေသမ စိန္ေ္ၚမႈမခမးျဖစ္သည့္ က႑စံုစီမံကနိ္းေရးဆ ြဲမႈာွႏင့္ က႑စံုေပါင္းစည္း ဝန္ေဆမင္မႈ 
ေပးျ္င္းတို႔ကုိ မေဆမင္ရ က္ာ္ိုႏင္ျ္င္းျဖစ္သည္။ 

ျ္ံ်ဳငံုရသံုးသပ္ရသည္ရွိေသမ္ ျမန္မမာႏို္င္ငံအသ င္က းေျပမင္းမႈေနမက္္တံ င္ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥမ္ခမးကုိ လက္ရွိရွိေနသည့္အေနအထမးထက္ပိုမိုေရွ႕ေရမက္ေအမင္ ျပန္လည္စဥ္းစမးသုံးသပ္ရန ္အ္ င့္အလမ္းရွိေနသည္။ 
ဥပမမအမးျဖင့္ ျမဴနစီီပယ္အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးကုိ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖ ြဲ႕စည္းျ္င္းာွႏင့္ လုပ္ပို္င္္ င့္မခမးကုိျပန္လည္သတ္မွတ္ျ္င္းမခမး လိုအပ္ 
ာႏုိင္သည္။ ၿမိ်ဳ႕ျပျဖစ္ထ န္းမႈ ပိုမိုအရွိန္ျမင့္လမသည္ာႏွင့္အညီ ကခယ္ျပန္႔လမေသမ လ လတ္တန္းစမးမခမးာႏွင့္ စီးပ မးေရးအသိုင္းအဝန္းမခမး 

                                                           
185 Oxford Advanced Learner’s Dictionary အရ ျမဴနီစီပယ္ဆိုသည္မွမ ၿမိ်ဳ႕ (သို႕မဟုတ္ )ၿမိ်ဳ႕ႀကီးတစ္္ု (သို႕မဟုတ္) အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အဖ ြဲ႕ာွႏင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္္ုအျဖစ္ အဓိပၸမယ္ဖ င့္ထမးသည္။ စည္ပင္သမယမနယ္နိမိတ္ဆိုသည္မွမ ကိုယ္ပုိင္ရပ္ရ မအုပ္္ခ်ဳပ္ေရးအဖ ြဲ႕ရိွသည့္ ၿမိ်ဳ႕နယ္၊ ၿမိ်ဳ႕ာွႏင့္ ္ရုိင္ကို 
ဆိုလိုျ္င္းျဖစ္သည္။ 
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မ ွ ပ းေပါင္းထည့္ဝင္မႈမခမးကုိလည္း ပိုမိုလိုအပ္လမာိုႏင္သည္။ ေအမက္ပါေမး္ န္းမခမးသည္ အေရးပါေသမ ဆက္စပ္ေမး္ န္းမခမးျဖစ ္

သည္။ 

 က႑စံုပါဝင္ေသမ ျမဴနစီီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္မႈစနစ ္အမးေကမင္း္ိုင္မမလမေအမင္ မည္သုိ႔ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္မည္နည္း။ ျပည္ေထမင ္

စုဝန္ႀကီးဌမနလက္ေအမက္္ံဌမနမခမးာႏွင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအၾကမး ပိုမိုေကမင္းမ န္ေသမပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္မႈ၊ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးအမး လုပ္ပိုင္္ င့္ာွႏင့္ လုပ္ငန္းမခမး ပိုမိုလႊြဲေျပမင္းေပးျ္င္း၊ ျမဴနီစပီယ္ကိစၥရပ္မခမးာႏွင့္ပတ္သက ္

လုပ္ပို္င္္ င့္အျပည့္အစံုရွိေသမ အင္စတီကခဴးရွင္းအသစ္မခမးကုိ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ျ္င္းစသည္တို႔ကုိ စဥ္းစမးာိုႏင္သည္။ 

 အင္စတီကခဴးရွင္းအသစ္မခမးဖ ြဲ႕စည္းျ္င္း (သို႔မဟုတ္) အေဟမင္းမခမးကုိ ဖ ြဲ႕စည္းပံုေျပမင္းလြဲျပင္ဆင္ျ္ငး္မခမး လိုအပ္ပါ 
သလမး။ ာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပ်ဳျပင္ေျပမင္းလြဲေရးမခမးေရ႕ွဆက္ျဖစ္ထ န္းသည္ာႏွင့္အညီ ျမဴနီစီပယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တ င္ 
လ ထုကို္ယ္စမးျပ်ဳပါဝင္မႈကိ ု မည္သုိ႔အမးေကမင္းေအမင္ေဆမင္ရ က္ာိုႏငမ္ည္နည္း။ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကုိ 

လက္ရွိအတို္င္း ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမခမး၏ ထိန္း္ခ်ဳပ္မႈေအမက္တ င္ဆက္လက္ထမးရွိမည္လမး၊ သို႔မဟုတ္ 

၎တုိ႔ကိ ု မြဲဆာႏၵ ေပးပိုင္္  င့္ရွိသ အမးလုံး၏မြဲျဖင့္ အျပည့္အဝ ေရ းေကမက္တင္ေျမႇမက္ထမးေသမ ေဒသာႏၲရေကမင္စီ၏ 

အုပ္္ခ်ဳပ္မႈေအမက္သုိ႔ လႊြဲေျပမင္းေပးမည္လမး။ သို႔မဟုတ္ အျ္မးမည္သည့္ ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေဆမက္ပံုဆိုင္ရမ အေျပမင္းအလြဲ 
မခမး ျပ်ဳလုပ္သင့္သနည္း။ 

အထက္ပါေမး္ န္းာႏွစ္ရပ္သည္ အမိန္႔ေပးစနစ္ျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္္ြဲ့ေသမ ဆယ္စုာႏွစ္မခမးစ မအတ င္း အမးနည္း္ြဲ့ေသမ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ 

ာႏို္င္ငံသမး-ာုိႏင္ငံေတမ္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆမက္ရမတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးကု္ိ အေရးပါေသမ 
အ္န္းက႑တစ္္ု ေပးလိုပါက စဥ္းစမးရမည့္အ္ခက္မခမးျဖစ္သည္။ လက္ရွိတ င္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးသည္ ျမနမ္မာိုႏင္ငံေတမ္ 
ာႏွင့္ ျပည္သ လ ထုထိေတ ႕ဆက္ဆံေသမ အေရးပါသည့္ ၾကမး္ံအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္လခက္ရွိသည္။ ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ လခင္ျမန္စ မတုိးတက္ 

လခက္ရွိေသမ ၿမိ်ဳ႕ျပလ ဦးေရတိုးပ မးမႈျဖစစ္ဥ္တ င္ သမမန္အိမ္ေထမင္စမုခမးာႏွင့္ စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမးအပါအဝင္ ာႏုိင္ငံသမးမခမးသည္ 
လိုအပ္္ခက္ေပါင္းမခမးစ မအတ က္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးာွႏင့္ ပံုမွန္ထိေတ ႕ဆက္ဆံေနၾကရသည္။ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုး 
ဝန္ထမ္းမခမး၊ ေကမ္မတဝီင္မခမးကုိေတ ႕ဆံုေမးျမန္း္ြဲ့ေသမ အင္တမဗခဴးမခမးတ င္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစာွ္ႏင့္ ဝန္ေဆမင္မႈမခမး၏ အရည္ 
အေသ းအေပၚ အေကမင္းမျမင္ေသမ ေဒသ္ံလ ထုထံမွ ေကမက္္ံရမည့္ ရန္ပံုေင အေပၚလံုးဝမီ္ိုရပတ္ည္ေနရျ္င္းသည္ ၎တုိ႔၏ 

အႀကီးဆံုးစိန္ေ္ၚမႈျဖစ္သည္ဟ ု ေထမက္ျပၾကသည္။ ထိုအေျ္အေနာႏွင့္ လ ထုာႏွင့္လည္း ေကမင္းမ နေ္သမ ဆက္ဆံေရးမခမးကုိ 

တည္ေဆမက္ာႏုိင္ရန ္ အ္ င့္အလမ္းရွိျ္င္းတို႔ေၾကမင့္ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး၏ အေနအထမးမွမ ဗဟိုအစိုးရမ ွ အျပည့္အဝ 

ရန္ပံုေင ေထမက္ပံ့ေပးေသမ ကခန္ျပည္ေထမင္စဝုန္ႀကီးဌမနမခမးအမးလုံးာႏွင့္ က ြဲျပမးေနသည္။ အကယ္၍ စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမး 
ကိ ု တုန္႔ျပန္ေဆမငရ္ က္မႈ၊ တမဝန္္ံယ မႈာွႏင့္ ပ င္းလင္းျမင္သမမႈပိုေကမင္းေသမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္ေအမင္ေဆမင္ရ က္ာုိႏင္ပါက 

ျမန္မမာိုႏင္ငံ၏ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစသ္ည္ တစ္ေန႔တျ္မးပိုေကမင္းလမေသမ ဝန္ေဆမင္မႈမခမးကုိေပးာုိုႏငသ္ည္ဟု သက္ေသျပစရမ 
အေကမင္းဆုံး ဌမနဆိုင္ရမ အဖ ြဲ႕အစည္းမခမးျဖစ္လမာိုႏင္သည္။ ထိုအေျ္အေနျဖစ္ေပၚရန္အတ က္ အေကမင္းဆုံး စမွတ္မွမ 
ေဒသ္ံလ ထုမ ွ အေကမင္းဆုံးဝန္ေဆမင္မႈမခမးအတ က ္ ထိုက္တန္ေသမအဖုိးအ္ာႏွင့္ ပ းေပါင္းပါဝင္မႈကိုေပးရန ္ အဆင္သင့္ 
ျဖစ္ေနေသမ အေျ္အေနတစရ္ပ ္ တည္ေဆမက္ျ္င္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျ္အေနသို႔ေရမက္ေသမအ္ါ လ ထုအေနာႏွင့္လည္း 
အေကမင္းဆုံး ဝန္ေဆမင္မႈမခမး မဟုတ္လခင္ လက္္ံေတမ့မည္မဟုတ္ေ္ခ။ 
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ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀကးီ စညပ္ငသ္မယမေရးဥပေဒမခမး 

ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ ဧရမဝတီတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမတွ္ ၃၊ ဧၿပ ီ၂ဝ၁၂ 

တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ တနသၤမရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၁၂၊ ဒီဇင္ဘမ ၂ဝ၁၂ 
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ရွမ္းျပည္နယစ္ည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃၊ ေအမက္တုိဘမ ၂ဝ၁၃ 

မာၲႏေလးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ မာႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃၊ ဧၿပ ီ၂ဝ၁၃ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစညပ္င္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၅၊ စက္တင္ဘမ ၂ဝ၁၃ 

မ န္ျပညန္ယ္စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ မ န္ျပညန္ယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၆၊ ေအမက္တုိဘမ ၂ဝ၁၂  

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ စစ္ကိုင္းတုိငး္ေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၉၊ ေအမက္တုိဘမ ၂ဝ၁၂ 

ကရင္ျပည္နယစ္ည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၂ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၆၊ ဒီဇင္ဘမ ၂ဝ၁၂ 

မေက းတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ မေက းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၅၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၃ 

ကယမးျပည္နယ္စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ကယမးျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃၊ မတ္ ၂ဝ၁၃ 

္ခင္းျပည္နယစ္ည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ္ခင္းျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၃၊ မတ ္၂ဝ၁၃ 

က္ခင္ျပည္နယ္စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ က္ခင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၅၊ ေမ ၂ဝ၁၃ 

ရ္ိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ရ္ိုငျ္ပည္နယ္လႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ ္၁၊ ဧၿပ ီ၂ဝ၁၃ 

ပြဲ္ းတုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သမယမေရးဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၃ ပြဲ္ းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတမ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၊ မတ ္၂ဝ၁၃ 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၁။ ။ တုိငး္ေဒသႀကးီ/ျပညန္ယမ္ခမးတ င ္ကခမး/မ အလိကု္္ လ ဥးီေရပခ႕ံာံွႏ႔ေနထုိငမ္ႈ 
 

 
ရင္းျမစ ္- ျမန္မမာိုႏင္ငံ ၂၀၁၄ ္ာုႏွစ ္လ ဦးေရာွႏင့္အိမ္အေၾကမင္းအရမ သန္းေ္ါင္စမရင္း၊ ေရွ႕ေျပးလ ဦးေရစမရင္း၊ သန္းေ္ါင္စမရင္းထုတ္ျပန္္ခက္ အမွတ္(၁)၊ ျပည္သ ႔အင္အမးဦးစီးဌမန၊ 
လ ဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးာွႏင့္ ျပည္သ ႔အင္အမးဝန္ႀကီးဌမန၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄၊ (ဇယမး - ၃၊ စမမခကာ္ႏွမ - ၁၅) 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၂။ ။ ျပညန္ယ/္တိငုး္ေဒသႀကးီအစုိးရဖြဲ ႔စညး္ပု ံ
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ေနမကဆ္ကတ္ြဲ  ၃။ ။ ျမဴနစီပီယစ္မီံ္ န္႔္ြဲ မႈ၏ ပငမ္လပုင္နး္တမဝန ္(၃၁) ္ ု 

ာႏုိင္ငံေတမ္ၿငိမဝ္ပ္ပျိပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖြဲ ႔မွ ျပဌမန္းေသမ စညပ္င္သမယမေရးအဖြဲ ႔မခမးဥပေဒ (၅/၉၃) ပါ ပင္မလုပ္ငန္း 
တမဝန္မခမး -  

(က) ၿမိ်ဳ႕ျပစီမံကိန္းမခမးေရးဆြဲ ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(္) ေရေပးေရးလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(ဂ) သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(ဃ) မိလ မလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(င) လမ္းမီးေပးေရးလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(စ) စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔ပုိင္ ေစခးမခမးတည္ေထမင္ျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 
(ဇ) ကၽ ြဲ၊ ာႏ မး ပြဲ ေစခးမခမး တည္ေထမင္ျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ဈ) လမ္းေဘးေစခးဆုိင္မခမးႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ည) မုန္႔ဖုိမခမး၊ စမးေသမက္ဆုိင္မခမး ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ဋ) အာႏၱရမယ္ရွိေစာိုႏင္ေသမလုပ္ငနး္မခမး ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ဌ) မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ သဘမဝေဘးအာႏၱရမယ္ႀကိ်ဳတင္ကမက ယ္ေရး အေထမက္အက ျပ်ဳလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(ဍ) သမးသတ္႐ုံမခမးတည္ေထမင္္ျ္င္း၊ စမးသံုးရန္ေျ္ေလးေ္ခမင္း တိရစမၦန္မခမးသတ္ျဖတ္္ င့္ျပ်ဳျ္င္း၊ အသမးေရမင္း္ချ္င္းကုိ 
ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ဎ) က းတုိ႔လုပ္ငန္းမခမး စီမံ္န္႔္ြဲ ျ္ငး္၊ 
(ဏ) အေပါင္ဆုိင္လုပ္ငန္းမခမး ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(တ) အောႏွးယမဥ္မခမး စီမံ္န္႔္ြဲ ျ္င္း၊ 
(ထ) လမ္း၊ တံတမးမခမး တည္ေဆမက္္ျ္င္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 
(ဒ) လမ္းစည္းကမ္းာႏွင့္ လမ္းအသုံး္ခမႈသတ္မွတ္ျ္င္း၊ လမ္းအမည္ သတ္မွတ္ျ္င္း၊ အေဆမက္အအံုအမွတ္ သတ္မွတ္ျ္င္း၊ 
(ဓ) စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔ပုိင္ အေဆမက္အအံုမခမး ေဆမက္လုပ္ျ္ငး္၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 
(န) ၿမိ်ဳ႕စညပ္င္သမယမေရးနယန္ိမတိ္အတ င္း ပုဂၢလိကပုိင ္အေဆမက္အအံုမခမး ေဆမက္လုပ္္ င့္ျပ်ဳျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ပ) ဝနႀ္ကီးဌမန၏ ္ င့္ျပ်ဳ္ခက္ျဖင့္ ၿမိ်ဳ႕စည္ပင္သမယမေရးနယ္နမိိတ္ ျပငပ္ရွိ ေကခးလက္ေဒသတုိ႔တ င္ နယ္နိမိတ္ပိုင္းျ္မး 
သတ္မွတ္ေၾကညမ၍ ယင္းနယ္နိမတိ္အတ င္း ပုဂၢလိကပို္င္အေဆမက္အအံုမခမး ေဆမက္လုပ္္ င့္ျပ်ဳျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ဖ) ကခဴးေကခမ္အေဆမက္အအံုမခမး ဖခက္သိမ္းျ္င္း၊ 
(ဗ) တည္း္ုိ္န္းမခမး ဖ င့္လွစ္္ င့္ျပ်ဳျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ 
(ဘ) ၿမိ်ဳ႕စည္ပင္သမယမေရးနယ္နမိိတ္အတ င္း တိရစမၦန္မခမးထမးရွိျ္င္း၊ ေမ းျမဴျ္င္းကို ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ တိရစမၦန္အေသေကမင္မခမးကုိ 
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေစျ္င္း၊ 
(မ) ေလလ င့္သ မးလမေနေသမ ႐ းသ ပ္သ ၊ ကုဌာႏ နမေရမဂါစြဲ ကပ္သ ာႏွင့္ ေတမင္းရမ္းစမးသ မခမးကို ဖမ္းဆီး၍ သက္ဆုိင္ရမသို႔ 
အပ္ာႏွံျ္င္း၊ 
(ယ) ေလလ င့္သ မးလမေနေသမ တိရစမၦန္မခမးကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းစီမံ္န္႔္ြဲ ျ္င္း၊ 
(ရ) ပန္းဥယခမဥ္၊ ပန္းျ္ံ၊ ကစမးက င္း၊ ေရက းကန္၊ ေရ္ခ်ိဳးဆိပ္၊ အပန္းေျဖေနရမမခမးတည္ေထမင္ျ္င္း၊ ျပငဆ္င္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 
(လ) သုႆန္မခမးသတ္မွတ္ျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္းာွႏင့္ သၿဂိ်ဳၤဟ္စက္မခမးတည္ေထမင္ျ္င္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 
(ဝ) ဝန္္ႀကီးဌမန၏ ္ င့္ျပ်ဳ္ခက္ျဖင့္ သုႆန္မခမးကို ဖခက္သိမ္းျ္င္း၊ ဖခက္သိမ္းသည့္ သုႆန္ေျမမခမးကုိ အျ္မးနည္း အသုံးျပ်ဳျ္င္း၊ 
(သ) အမခမးျပည္သ အကခ်ိဳးျပ်ဳ အျ္မးစည္ပင္သမယမေရးလုပင္န္းမခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 
(ဟ) ဝန္ႀကီးဌမနက အ္ါအမးေလခမ္စ မ သတ္မွတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းတမဝန္မခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ျ္င္း။ 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၄။ ။ ာိုႏငင္ေံတမ္ၿငမိဝ္ပပ္ျိပမးမႈတညေ္ဆမကေ္ရးအဖ ြဲ႕ ဥပေဒအမတွ ္၅/၉၃ 

ာႏုိင္ငံေတမ္ၿငိမဝ္ပ္ပိျပမးမႈတည္ေဆမက္ေရးအဖ ြဲ႕ ဥပေဒအမွတ ္၅/၉၃ (၁၉၉၃ ္ုာႏွစ ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕မခမးဥပေဒ) ပါအ္န္းမခမး 

 အ္န္း ၁။ အမည္ာႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖမ္ျပ္ခက္ 
 အ္န္း ၂။ စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔ ဖ ြဲ႕စည္းျ္င္း 
 အ္န္း ၃။ ေကမ္မတီ ဖ ြဲ႕စည္းျ္င္း 
 အ္န္း ၄။ လုပ္ငန္းတမဝန္မခမး 
 အ္န္း ၅။ ေကမ္မတီ၏ လုပ္ပို္င္္ င့္မခမး 
 အ္န္း ၆။ အ္ န္စည္းၾကပ္ေကမက္္ံျ္င္း 
 အ္န္း ၇။ စည္ပင္သမယမေရးလုပင္န္းမခမး စီမံ္န္႔္ြဲ ျ္င္း 
 အ္န္း ၈။ အောႏွးယမဥ္မခမးစီမံ္န္႔္ြဲ ျ္င္း 
 အ္န္း ၉။ က းတို႔လုပ္ငန္းမခမးစီမံ္န္႔္ြဲ ျ္င္း 
 အ္န္း ၁ဝ။ တိရစမၦန္မခမးသတ္ျဖတမ္ႈကို စီမံ္န္႔္ြဲ ျ္င္း 
 အ္န္း ၁၁။ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း 
 အ္န္း ၁၂။ အယ ္ံဝင္ျ္င္း 
 အ္န္း ၁၃။ ဘ႑မေရး 
 အ္န္း ၁၄။ ဝန္ထမ္းဖ ြဲ႕စည္းပံု 
 အ္န္း ၁၅။ ရန္ပံုေင ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ စမရင္းစစ္ေဆးျ္င္း 
 အ္န္း ၁၆။ တမးျမစ္္ခက ္
 အ္န္း ၁၇။ စီမံ္န္႔္ြဲ ေရးဆုိင္ရမ ျပစဒ္ဏ္မခမး္ခမွတ္ျ္င္း 
 အ္န္း ၁၈။ ျပစ္မႈာွႏင့္ ျပစ္ဒဏမ္ခမး 
 အ္န္း ၁၉။ အေထ ေထ  
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၅။ ။ ၂ဝဝ၈ ္ာွုႏစဖ္ ြဲ႕စညး္ပံုအေျ္္ဥံပေဒ ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ဇယမး- ၂ 

တိငုး္ေဒသႀကးီာွႏင့္ျပညန္ယ ္ဥပေဒျပ်ဳစမရငး္ 

၁။ ဘ႑မေရးာွႏင့္စမီကံနိး္က႑ 
(က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အရအသုံး္န္႔မွန္းေျ္ေင စမရင္း၊ 
( ္ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပုံေင ၊ 
( ဂ ) ေျမယမ္ န္၊ 
(ဃ) ယစ္မခိ်ဳး္ န္ (မ းယစ္ေဆးဝါးာႏွင့္ စိတ္ကုိေျပမင္းလြဲေစတတ္သည့္ ေဆးဝါးမခမးမပါ)၊ 
( င ) အေဆမက္အအံုာႏွင့္ ေျမ္ န္၊ ေရ္ န္၊ လမ္းမီး္ န္၊ ဘီး္ န္စသည့္ စည္ပင္သမယမေရးဆိုင္ရမ အ္ န္အ္မခမး၊ 
( စ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မခမး၏ ဝန္ေဆမင္မႈလုပင္န္းမခမး၊ 
(ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပိုင္ပစၥည္းမခမး ေရမင္း္ချ္င္း၊ ငွမးရမ္းျ္င္းာွႏင့္အျ္မးနည္းျဖင့္ေဆမင္႐ က္ျ္င္း၊ 
( ဇ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပုံေင မခမး ျပည္တ င္း၌ထုတ္ေ္ခးျ္င္း၊ 
(ဈ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပုံေင မခမး ျပည္တ င္း၌ ရင္းာီွႏးျမႇ်ဳပ္ာံွႏျ္င္း၊ 
(ည) ေဒသာၲႏရစီမံကိန္း၊ 
( ဋ ) အေသးစမးေင ေ္ခးလုပ္ငန္း။ 

၂။ စးီပ မးေရးက႑ 
(က) ျပည္ေထမင္စုက ျပ႒မန္းသည့္ ဥပေဒာွႏင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း ေဆမင္႐ က္သည့္ 

စီးပ မးေရးကိစၥမခမး၊ 
(္) ျပည္ေထမင္စုက ျပ႒မန္းသည့္ ဥပေဒာွႏင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း ေဆမင္႐ က္သည့္ က းသန္း 
ေရမင္းဝယ္ေရးကိစၥမခမး၊ 
(ဂ) ျပည္ေထမငစ္ုက ျပ႒မန္းသည့္ ဥပေဒာွႏင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယအ္တ င္း ေဆမင္႐ က္သည့္ 

သမဝါယမကိစၥမခမး။ 

၃။ စိကုပ္ခ်ိဳးေရးာွႏင့္ေမ းျမဴေရးက႑ 
(က) လယ္ယမစိုက္ပခိ်ဳးေရး၊ 
( ္ ) အပင္ာွႏင့္သီးာႏွံဖခက္ပိုးမႊမးေရမဂါ ကမက ယ္ေရးာႏွင့္ ာႏွိမ္နင္းေရး၊ 
( ဂ ) ဓမတ္ေျမဩဇမ စနစ္တကခ သုံးစ ြဲေရးာွႏင့္ သဘမ၀ေျမဩဇမမခမး စနစ္တကခထုတ္လုပ္သုံးစ ြဲေရး၊ 
(ဃ) စိုက္ပခိ်ဳးေရး ေ္ခးေင ာွႏင့္ စုေင မခမး၊ 
(င) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပညန္ယ္က စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိေသမ ဆည္ေျမမင္း၊ တမတမံ၊ ေရကန္၊ ေရာုႏတ္ေျမမင္းာွႏင့္ စိုက္ပခိ်ဳးေရရရွိေရး 
လုပ္ငန္းမခမး၊ 
( စ ) ေရ္ခိ်ဳငါးလုပ္ငန္း၊ 
(ဆ) ျပည္ေထမငစ္ုက ျပ႒မန္းသည့္ဥပေဒာွႏင့္အညီ တိရိစ မန္ေမ းျမဴေရးာႏွင့္ စနစ္တကခထိန္းေကခမင္းေရး 

၄။ စ မး္အင၊္ လၽပွစ္စ၊္ သတ်ၱဳာွႏင့္ သစေ္တမက႑ 
(က) ျပည္ေထမငစ္ုက စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္ အႀကီးစမးလၽွပ္စစ္ဓမတအ္မး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမွအပ မဟမဓမတ္အမးလုိင္းာႏွင့္ 
ဆက္သ ယ္ျ္င္းမရွိေသမ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံ္ န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္ အလတ္စမးာႏွင့္ အေသးစမး လၽွပ္စစ္ဓမတ္အမး 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ 
( ္ ) ဆမးာႏွင့္ဆမးထ က္ပစၥည္း၊ 
( ဂ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း ေကခမက္မခက္ရတနမ ျဖတ ္
ေတမက္ျ္င္း၊ ေသ းျ္င္း၊ 
(ဃ) ေကခး႐ မထင္းစိုက္္င္း၊ 
( င ) အပန္းေျဖစ္န္းမခမး၊ တိရစ မနဥ္ယခမဥ္၊ ႐ုကၡေဗဒဥယခမဥ္။ 

၅။ စကမ္ႈလကမ္ႈက႑ 
(က) ျပည္ေထမငစ္ုအဆင့္က ေဆမင္႐ က္ရန ္သတ္မွတ္ထမးသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမခမးမွအပ အျ္မးစက္မႈလုပ္ငန္းမခမး၊ 
( ္ ) အိမ္တ င္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမခမး။ 

၆။ ပို႔ေဆမငေ္ရး၊ ဆကသ္ ယေ္ရးာွႏင့္ ေဆမကလ္ပုေ္ရးက႑ 
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(က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္းမခမး၊ သေဘၤမဆိပ္မခမး၊ ဆိပ္္ံမခမး၊ 
(္ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္လမ္းမခမး၊ တံတမးမခမး၊ 
( ဂ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းသမသ မးလမသည့္ ပုဂၢလိကယမဥ္မခမး စနစ္တကခေျပးဆ ြဲာႏိုင္ေရး၊ 

၇။ လ မႈေရးက႑ 
(က)   ျပည္ေထမင္စုက ္ခမွတ္ထမးသည့္ တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္ရမ မ ဝါဒမခမးာႏွင့္မဆန္႔ကခင္ေသမ တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္ရမကိစၥမခမး၊ 
( ္ ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္း လ မႈဝန္ထမ္းလုပင္န္းမခမး၊ 
( ဂ ) မီးေဘးာွႏင့္ သဘမဝေဘးအာႏၲရမယ္မခမး ႀကိ်ဳတင္ကမက ယ္ေရး၊ 
(ဃ) ကုန္တင္ကုန္္ခလုပ္ငန္း၊ 
( င ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္ – 
 (၁) ယဥ္ေကခးမႈအေမ အာႏွစ္မခမးထိန္းသိမ္းေရး၊ 
 (၂) ျပတိုက္ာႏွင့္စမၾကည့္တိုက္မခမး။ 
( စ ) ဇမတ္႐ုံ၊ ႐ုပ္ရငွ္႐ုံာွႏင့္ ဗီဒီယို႐ုံ၊ 
(ဆ) ဓမတ္ပုံ၊ ပန္း္ခီ၊ ပန္းပ ုစသည့္ျပပ ြဲမခမး။ 

၈။ စမီံ္ န္႔္ ြဲေရးက႑ 
(က) စည္ပင္သမယမေရး၊ 
( ္ ) ၿမိ်ဳ႕႐ မာွႏင့္ အုိးအိမ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး၊ 
( ဂ ) ဂုဏ္ထ းေဆမင္လက္မွတ္မခမးာႏွင့္ ဂုဏ္ထ းေဆမင္ဆုပစၥည္းမခမး။ 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၆။ ။ ျမနမ္မာ္ုိႏငင္တံ င ္စညပ္ငသ္မယမေရးဥပေဒမခမး အဆင့္ဆင့္ေျပမငး္လြဲလမပံု 

ဥပေဒမခမး အတည္ျပ်ဳျပဌမန္းသ  ျပင္ဆင္သည့့္္ုာွႏစ္ ဖခက္သိမ္းသည့္ ္ုာွႏစ္ 
ျမဴနစီီပယ ္ဥပေဒ၊ ၁၈၄၇ ၿဗိတိသွခအစိုးရ   

ဟက္ကေန ကယ္ရီေရ႕္ခ္ ဥပေဒ၊ ၁၈၇၉ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 
ဘမးမမးျမဴနီစပီယ္အက္ဥပေဒ၊ ၁၈၈၄ ၿဗိတိသွခအစိုးရ   

အထက္ျမန္မမျပည္ဥပေဒ၊ ၁၈၈၇ ၿဗိတိသွခအစိုးရ   
ပုဂၢလိကအိမ္ရမမခမးစီမံ္န္႔္ ြဲမႈ ဥပေဒ၊ ၁၈၉၂ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 

ျမဴနစီီပယ္အက္ဥပေဒ၊ ၁၈၉၈ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 
က းတို႔လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ၁၈၉၈ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 

အစိုးရအေဆမက္အဦမခမးဥပေဒ၊ ၁၈၉၉ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 
ေဒသာၲႏရ အစိုးရမခမးေင ေ္ခးျ္င္း ဥပေဒ၊ ၁၉၁၄ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 

ျမန္မမေကခးလက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၂၁ ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 
ေဒသာၲႏရအစိုးရမခမး (ယမယီ႐ုပ္သိမ္းျ္င္း) ဥပေဒ၊ 

၁၉၄၆ 
ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 

အေဆမက္အအံုဥပေဒ (ေဆမက္လုပ္ျ္င္းာွႏင့္ ျပင္ဆင ္

မ မ္းမံျ္င္းဆိုင္ရမ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမး)၊ ၁၉၄၆ 
ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 

က ၽြဲာႏ မးမခမးသတ္ျဖတ္ျ္င္းကို တမးျမစ္သည့္ ဥပေဒ၊ 
၁၉၄၇ 

ၿဗိတိသွခအစိုးရ  နဝတ၊ ၁၉၉၃ 

ဒီမိုကေရစေီဒသာၲႏရအုပ္္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၅၃ ျမန္မမာိုႏင္ငံအစိုးရ ၁၉၅၃  ေတမ္လွန္ေရး 
ေကမင္စီ၊ ၁၉၆၂ 

ျမဴနစီီပယ္ဥပေဒ၊ ၁၉၈၄ မဆလအစိုးရ  တည္ဆြဲ 
စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔မခမးဥပေဒ၊ ၁၉၉၃ နဝတ အစိုးရ နယက (၁၉၉၇)  

ျပည္နယ္ာွႏင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒမခမး 

ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတမ္မခမး 
(၂ဝ၁၂-၂၀၁၄) 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၇ ။ ။ ျပညန္ယာွ္ႏင့္တိငုး္ေဒသႀကးီ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕႐ံုးမခမး၏ ဖ ြဲ႕စညး္ပံုဇယမး 
 
 

လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
(ဥပေဒေရးရမာွႏင့္ စစ္ေဆးေရး) 

ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 

ဒုုတိယ အင္ဂခင္နီယမမွဴးႀကီး ဒုုတိယ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
(စီမံ) 

ဒုုတိယ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
(ဥပေဒာွႏင့္အ  ္န္/စစ္ေဆးေရး) 

အင္ဂခင္နီယမမွဴး (စက္မႈ) 
ေရေပးေရး/ယမဥ္စက္ 

အင္ဂခင္နီယမမွဴး (ၿမိ်ဳ႕ ျပ) 
ပန္းဥယခမဥ္ာွႏင့္ သမယမလွပေရး 

အင္ဂခင္နီယမမွဴး (ၿမိ်ဳ႕ ျပ) 
အေဆမက္အဦး လမ္းတံတမး 

လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
(အ  ္န္၊ေစခးာွႏင့္သမးသတ္ဌမနစိတ္) 

လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
(စီမံ၊ ေင စမရင္း) 

ဦးစီးအရမရိွ (ေင စမရင္း) ဦးစီးအရမရိွ (စီမံ/ဝန္ထမ္း) ဦးစီးအရမရိွ 
(ဥပေဒ/စစ္ေဆးေရး) 

ဦးစီးအရမရိွ 
(အ  ္န္၊ ေစခးာွႏင့္ သမးသတ္) 

လ/ထ အင္ယမ 
(ၿမိ်ဳ႕ ျပ) 

လ/ထ အင္ယမ 
(ၿမိ်ဳ႕ ျပ) 

လ/ထ အင္ယမ (ၿမိ်ဳ႕ ျပ) လ/ထ အင္ယမ (စက္မႈ) 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး         (၂)ဦး 
အႀကီးတန္းစမေရး      (၁)ဦး 
လ/ထက န္ပခဴတမ       (၁)ဦး 
အငယ္တန္းစမေရး      (၂)ဦး 
အမႈတ ြဲထိန္း         (၁)ဦး 
ရံုုးအက          (၁)ဦး 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး         (၂)ဦး 
က န္ပခဴတမစီစဥ္ေရးမွဴး (၁)ဦး 
အႀကီးတန္းစမေရး       (၃)ဦး 
 
အႀကီးတန္းလက္ာႏွိပ္    (၁)ဦး 
စက္စမေရး 
လ/ထက န္ပခဴတမ       (၁)ဦး 
အငယ္တန္းစမေရး      (၃)ဦး 

 
ဒုု လ/ထက န္ပခဴတမ    (၂)ဦး 
အငယ္တန္းလက္ာႏွိပ္   (၁)ဦး 
စက္စမေရး 
အမႈတ ြဲထိန္း          (၂)ဦး 
 
ယမဥ္ေမမင္း         (၅)ဦး 

 
ရံုုးအက          (၂)ဦး 
 
ရံုုးေစမင့္         (၁)ဦး 
 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး         (၂)ဦး 
အႀကီးတန္းစမေရး      (၁)ဦး 
အငယ္တန္းစမေရး     (၁)ဦး 
အမႈတ ြဲထိန္း        (၁)ဦး 
ရံုုးအက         (၁)ဦး 
 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး         (၁)ဦး  
အငယ္တန္းစမေရး      (၂)ဦး 
ဒုု လ/ထက န္ပခဴတမ    (၁)ဦး 
အမႈတ ြဲထိန္း        (၁)ဦး 
ရံုုးအက         (၁)ဦး 
 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္နီယမ-၂  (၂)ဦး 
က န္ပခဴတမလုုပ္ေဆမင္ေရးမွဴး (၁)ဦး 
အႀကီးတန္းစမေရး               (၁)ဦး 
လ/ထက န္ပခဴတမ               (၁)ဦး 
အငယ္တန္းစမေရး              (၁)ဦး 
အမႈတ ြဲထိန္း               (၁)ဦး 
 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ-၂            (၁)ဦး 
စက္ျပင္-၃           (၁)ဦး 
လွခပ္စစ္က ခမ္းကခင္-၄       (၁)ဦး 
စက္ျပင္-၄           (၁)ဦး  
ဒုု-လထက န္ပခဴတမ         (၁)ဦး 
ဂေဟဆက္-၅               (၁)ဦး  
ပုုိက္ဆက္-၅           (၁)ဦး 
ရုုံးအက            (၁)ဦး        
 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ-၂        (၂)ဦး 
စက္ျပင္-၃      (၁)ဦး 
အငယ္တန္းစမေရး     (၁)ဦး 
လွခပ္စစ္က ခမ္းကခင္-၄   (၁)ဦး 
စက္ျပင္-၄       (၁)ဦး 
ဂေဟဆက္-၅       (၁)ဦး 
ပုုိက္ဆက္-၅       (၁)ဦး 

 

မ လဖ ြဲ႔စည္းပုုံအင္အမး 

ထပ္တိုုးအင္အမး 

ဖ ြဲ႔စညး္ပံုု 
အရမထမ္း  - ၁၈ ဦး 
အမႈထမ္း - ၆၇ ဦး 

စုုစုုေပါင္း - ၈၅ ဦး 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၈ ။ ။ ေကခးလကေ္ဒသဖ ႕ံၿဖ်ိဳးတိးုတကေ္ရးဥးီစးီဌမန၏ လပုင္နး္တမဝနမ္ခမး 

ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန ဖ ြဲ႕စည္းတည္ေထမင္ရျ္ငး္၏ ရည္ရ ယ္္ခက္မွမ ေအမက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

(က) နိုင္ငံေတမ္မွေဆမငရ္ က္လခက္ရွိသည့္ ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးနွင့္ ဆင္းရြဲာႏ မ္းပါးမႈ ေလွခမ့္ခေရးလုပ္ငန္းမခမးကုိ ဝိုင္းဝန္း 
ေဆမင္ရ က္ေပးရန္။ 

(္) ေကခးလက္ေနျပည္သ မခမး၏ လ မႈစီးပ မးဘဝ ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ရန္နွင့္ ၿမိ်ဳ႕ျပနငွ့္ ေကခးလက္ လ မႈစီးပ မးဘဝ က မဟမႈ 
ကခဥ္းေျမမင္းေစရန္။ 

(ဂ) ျမန္မမေ့ကခးလက္ယဥ္ေကခးမႈကိုထိန္းသိမ္းရန္။ 

ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမနသည္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ ္ (၁၂) ရပ္္ခမွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမခမးေဆမင္ရ က္လခက္ရွိပါသည္။ 
၎တုိ႔မွမ- 

(က) ေကခးရ မ္ခင္းဆက္၊ ေကခးလက္နွင့္ၿမိ်ဳ႕ဆက္နွင့္ ္ရိုင္္ခင္းဆက္ လမ္း/တံတမးမခမး တည္ေဆမက္ျ္င္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ျ္င္း၊ 
ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 

(္ ) ေကခးလက္ေဒသ သန႔္ရွင္းေသမေသမက္သံုးေရရရွိေရး ေဆမင္ရ က္ေပးျ္င္း၊ 

(ဂ ) ေကခးလက္ကခန္းမမသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 

(ဃ) ေကခးရ မမခမး တည္ေဆမက္ေပးျ္င္း၊ 

(င ) ေကခးလက္မီးလင္းေရးေဆမငရ္ က္ျ္င္း၊ 

(စ ) ေကခးလက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမခမး ေဖမ္ထုတ္ေဆမင္ရ က္ေပးျ္င္း၊ 

(ဆ ) ေကခးလက္စီးပ မးေရးလုပ္ငန္းမခမး ေဖမ္ထုတ္ေဆမင္ရ က္ေပးျ္င္း၊ 

(ဇ ) ေကခးလက္ျပည္သ မခမးအတ က္ အေသးစမးေ္ခးေင လုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 

(ဈ ) ေကခးလက္ လ ႔စ မ္းအမးအရင္းအျမစ ္ဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေအမင္ ေဆမင္ရ က္ေပးျ္င္း၊ 

(ည ) ေကခးလက္ယဥ္ေကခးမႈနွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမခမး ေဖမ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းျ္င္း၊ 

(ဋ ) ၿမိ်ဳ႕ျပနငွ့္ေကခးလက္လ မႈစီးပ မးဘဝ က မဟမႈကခဥ္းေျမမင္းေစေရးအတ က္ မဟမဗခဴဟမအစီအမံမခမး ္ခမွတ္ေဆမင္ရ က္ေပးျ္င္း၊ 

(ဌ ) ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးေရးနွင့္ ဆင္းရြဲာႏ မ္းပါးမႈေလွခမ့္ခေရး လုပ္ငန္းစဥ ္ (၈)ရပ္တ င ္ အကခ်ံဳးဝင္ေသမ ကိစၥရပ္မခမး ေဆမင ္

ရ က္ေပးျ္င္း။ 

ရင္းျမစ ္- ေကခးလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌမန၏ အင္တမနက္စမမခက္ာႏွမ 
HTTP://WWW.DRDMYANMAR.ORG/INDEX.PHP?PAGE=YWJVDXQ  

  

http://www.drdmyanmar.org/index.php?page=YWJvdXQ
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၉ ။ ။ ၿမ်ိဳ႕နယစ္ညပ္ငသ္မယမေရး႐ုးံအဖြဲ ႔ ဖြဲ ႔စညး္ပု ံ  

အရမထမ္း  - ၆ 
အမႈထမ္း - ၂၄၉  
စုစုုေပါင္း - ၂၅၅ 

စမရင္းကုုိင္ (၂)        ၁ 
စမရင္းကုုိင္ (၃)        ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး    ၁ 
စမရင္းကုုိင္ (၄)        ၁ 
ရံုုးအက /စမပိုု႔       ၁ 

စမီေံရးရမ ေင စမရငး္ ကခနး္မမေရး စညး္ကမ္းထနိး္ ေစခးာွႏင့္ သမးသတ္ သန္႔ရငွး္ေရး အ္ န ္ ေကခးလက ္ၿမ်ိဳ႕ ျပ မီး၊ ေရာွႏင့္ ပနး္ဥယခမဥ ္ ျပ်ဳျပငထ္နိး္သမိး္ေရး  

ဒုု-ဦးစီးမွဴး        ၁ 
ဌမန္ ြဲစမေရး        ၁ 
အႀကီးတန္းစမေရး      ၁ 
လ/ထ က န္ပခဴတမ 
လုုပ္ေဆမင္ေရးမွဴး     ၁ 
အႀကီးတန္း 
လက္ာႏွိပ္စက္ရိုုက္      ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး     ၁ 
ဒုု-လ/ထ က န္ပခဴတမ 
လုုပ္ေဆမင္ေရးမွဴး     ၁ 
အငယ္တန္း 
လက္ာႏွိပ္စက္ရိုုက္      ၁ 
ယမဥ္ေမမင္း (၅)       ၂ 
ရံုုးအက /စမပိုု႔           ၃ 
အေစမင့္       ၁ 

ကခန္းမမေရးမွဴး(၂)    ၁ 
ကခန္းမမေရးမွဴး(၃)    ၂ 
ကခန္းမမေရးမွဴး(၄)    ၂ 
လုုပ္သမး(၃) (ကခန္းမမ)            
၅  

ဒုု-ဦးစီးမွဴး(စည္းကမ္း) ၁ 
စည္းကမ္းထိန္း(၃)     ၁ 
စည္းကမ္းထိန္း(၄)     ၂ 
စည္းကမ္းထိန္း(၅)     ၆ 

 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး(ေစခး)        ၁ 
အႀကီးတန္းစမေရး     ၁ 
သမးသတ္ရံုုမွဴး         ၁ 
ေစခးေ္ါငး္(၃)           ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး     ၁ 
ေစခးေ္ါငး္(၄)           ၁ 
ေစခးေ္ါငး္(၅)           ၁ 
အ္ န္ေကမက္(၅) 
(ေစခး)          
၅ 
လုုပ္သမး(၂)            ၁ 
ရုုံးအက /စမပိုု႔           ၁ 
အေစမင့္(ေစခး)       ၁၀ 
လုုပ္သမး(၃)          ၁၅ 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး(သန္႔)        ၁ 
အႀကီးတန္စမေရး      ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး     ၁ 
စစ္ေဆးေရးမွဴး(၄) 
(သန္႔)        ၁ 
လုုပ္သမး(၁) 
(ေရပုုပ္စုုပ္)         ၄ 
လ/ထတိရိစမၦန္ 
ေထမင္မွဴး        ၁ 
လုုပ္သမး(၂)        ၂ 
ယမဥ္ေမမင္း(၅) 
(ေရပုုပ္၊အမႈိက္)         ၄ 
ရံုုးအက /စမပိုု႔            ၁ 
လုုပ္သမး(၃) 
(အထ းသန္႔ရွင္းေရး)   ၂ 
လုုပ္သမး(၃)(သန္႔)   ၄၅ 

ဒုု-ဦးစီးမွဴး(အ္ န္)     ၁ 
ဌမန္ ြဲစမေရး           ၁ 
အ္ န္ေကမက္(၁)     ၂ 
အငယ္တန္းစမေရး    ၂ 
စစ္ေဆးေရးမွဴး(၄) 
(အောႏွးယမဥ္)       ၁ 
အ္ န္ေကမက္(၄)     ၂ 
အ္ န္ေကမက္(၅)     ၈ 
ရံုုးအက /စမပုုိ႔       ၂ 
 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၂)        ၁ 
အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၃)       ၁ 
ယာႏၱရမးေမမင္း(၃)     ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး    ၁ 
ပစၥည္းထိန္း(၄)         ၁ 
ယာႏၱရမးေမမင္း(၄)     ၂ 
လုုပ္သမး(၁)        ၁ 
လုုပ္သမး(၂)        ၁ 
ယမဥ္ေမမင္း(၅)/ 
စက္ေမမင္း(၅)        ၁ 
လုုပ္သမး(၃)        ၅ 
 
 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ (၂)         ၁ 
အႀကီးတန္းစမေရး       ၁ 
လ/ထက န္ပခဴတမ 
လုုပ္ေဆမင္ေရးမွဴး      ၁ 
အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ (၃)         ၁ 
ယာႏၱရမးေမမင္း(၃)       ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး      ၁ 
ဒုု-လ/ထက န္ပခဴတမ 
လုုပ္ေဆမင္ေရးမွဴး      ၁ 
အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၄)         ၁ 
ပစၥည္းထိန္း(၄)           ၁ 
ေျမတုုိင္း(၄)         ၁ 
ယာႏၱရမးေမမင္း(၄)      ၂ 
လုုပ္သမး(၂)         ၁ 
ယမဥ္ေမမင္း(၅)/ 
စက္ေမမင္း(၅)         ၃ 
ရံုုးအက /စမပိုု႔         ၁ 
အေစမင့့္         ၃ 
လုုပ္သမး(၃)(ထမ္း)   ၁၀ 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၂)        ၁ 
အႀကီးတန္းစမေရး      ၁ 
အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၃)         ၁ 
စစ္ေဆးေရးမွဴး(၃) 
(မီး/ေရ)         ၁ 
အငယ္တန္းစမေရး      ၁ 
စစ္ေဆးေရးမွဴး(၄) 
(မီး/ေရ)         ၁ 
ဥယခမဥ္မွဴး         ၂ 
စက္ေမမင္း(၄)           ၂ 
လုုပ္သမး(၂)         ၁ 
ယမဥ္ေမမင္း(၅)/ 
စက္ေမမင္း(၅)           ၂ 
ပိုုက္ဆက္ 
ကၽ မ္းကခင္(၅)         ၁ 
ရံုုးအက /စမပိုု႔         ၁ 
အေစမင့္ 
လုုပ္သမး(၃)(မီး/ေရ)  ၂၁ 
 
 

အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၂)(စက္မႈ)         ၁ 
အငယ္တန္းအင္ဂခင္ 
နီယမ(၃)          ၁ 
စက္ျပင္(၃)          ၁ 
လွခပ္စစ္က ခမ္းကခင္(၄)   ၁ 
စက္ျပင္(၄)          ၁ 
စက္ျပင္(၅)                ၁ 
ဂေဟဆက္(၅)           ၁ 
ပိုုက္ဆက္ 
က ခမ္းကခင္(၅)            ၁ 
 

၁၄ ၅ ၁၀ ၃၉  ၆၃ ၁၉  ၁၀ ၃၀  ၁၅  ၃၆  ၈  

ဒုတိယ ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 
(အမႈေဆမင္အရမရိွ) 
ဒုုတိယညႊန္ၾကမးေရးမွဴး 

အင္ဂခင္နယီမဌမန္ ြဲ စီမံ္န္႔္ ြဲမႈဌမန္ ြဲ 

ဦးစီးအရမရိွ 

လက္ေထမက္ညႊန္ၾကမးေရးမွဴး အင္ဂခင္နီယမမွဴး 

လက္ေထမက္ 
အင္ဂခင္နီယမ (စက္မႈ) 

လက္ေထမက္ 
အင္ဂခင္နီယမ 

၁ ၁၆
၀ 

၃ ၈၉  

၁ ၈၁ 
၁ ၈ 

၂ ၁၆၀ 

၆ ၂၄၉  

(က) အဆင့္ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႔ ဖ ြဲ႔စည္းပံုု 

ဌမနစိတ္မခမး 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၁၀။ ။ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖြဲ ႔မခမး၏ ဒဏ္ေင ာွႏင့္ ျပစဒ္ဏ္မခမးက မျ္မးမႈ နမ နမ 
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STATES & REGIONS

Section 72
(failing to compliance such as painting)

Section 75
(Breaching Ferry Service License Regulations)

Section 79
(disturbing Govt. Staff and Assigned Contractor)
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ ၁၁။ ။ ဖ ြဲ႕စညး္ပံုအေျ္္ဥံပေဒ ဇယမး (၅) 

တိငုး္ေဒသႀကးီသို႔မဟတု ္ျပညန္ယမ္ခမးက ေကမက္္ ရံမည့္အ္ နအ္္မခမး 

၁။  ေျမယမ္ န္၊ 

၂။  ယစ္မခိ်ဳး္ န္၊ 

၃။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္ ဆည္မခမး၊ တမတမံမခမးကုိအရင္း္ံသည့္ ေရ္ န္၊ တမတမံ္ န္ာွႏင့္ 
ထိုဆည္မခမး၊ တမတမံမခမး၏ ေရအမးျဖင့္ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ လၽွပ္စစ္ဓမတ္အမးသံုးစ ြ္ဲ ၊ 

၄။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပညန္ယ္က စီမံ္န္႔္ ြ္ဲ  င့္ရွိသည့္လမ္းမခမး၊ တံတမးမခမးျဖတ္သန္း္၊ 

၅။  (က)   ေရ္ခိ်ဳငါးလုပ္ငန္းအေပၚတ င္ စည္းၾကပ္ေကမက္္ံသည့္ ဘ႑မေတမ္ေၾကး၊ ( ္ ) သတ္မွတ္ထမးေသမ အက မအေဝး 
အတ င္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအေပၚတ င္ စည္းၾကပ္ေကမက္္ံသည့္ ဘ႑မေတမ္ေၾကး။ 

၆။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပညန္ယ္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းသံုးယမဥ္မခမးဆုိင္ရမ ဥပေဒအရစည္းၾကပေ္သမအ္ န္၊ 

၇။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပိုင္ပစၥည္းမခမး ေရမင္းရေင ာွႏင့္ ငွမးရမ္း္မခမး၊ ယင္းပစၥည္းမခမးမွ ရရွိေသမ အျ္မးအကခိ်ဳး 
အျမတ္မခမး၊ 

၈။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မခမးက ဝန္ေဆမငမ္ႈလုပ္ငန္းမခမးအတ က္ သတ္မွတ္ေကမက္္ံသည့္ အ္ေၾကးေင မခမး၊ 
အ္ န္အ္မခမးာႏွင့္ အျ္မးရေင မခမး၊ 

၉။  တိုင္းေဒသႀကီးတရမးလႊတ္ေတမ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရမးလႊတ္ေတမ္ အပါအဝင္တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းရွိ 
တရမး႐ုံးမခမးက ္ခမွတ္သည့္ ဒဏ္ေင မခမး၊ ဝန္ေဆမင္မႈအတ က္ ေကမက္္ံသည့္ အ္ န္အ္မခမးာႏွင့္ အျ္မးရေင မခမး၊ 

၁ဝ။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑မရန္ပုံေင မခမး ထုတ္ေ္ခးသျဖင့္ ရရွိေသမအတိုးမခမး၊ 

၁၁။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းာီွႏးျမႇ်ဳပ္ာႏွံမႈျဖင့္ရရွိသည့္ အကခိ်ဳးအျမတ္မခမး၊ 

၁၂။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းရွိ သစ္ေတမမခမးမ ွ ေအမက္ပါပစၥည္းမခမး ထုတ္ယ သည့္အတ က္ ေကမက္္ံသည့္ 

အ္ န္အ္မခမး - 

 (က) ကၽ န္းာႏွင့္သတ္မွတ္ေသမသစ္မမမခမးမွအပ ကခန္သစ္မခမးအေပၚတ င္ ေကမက္္ံသည့္ အ္ န္၊ 

 ( ္ ) ထင္း၊ မီးေသ း၊ ႀကိမ္၊ ဝါး၊ ငွက္သုိက္၊ ရွမးေစး၊ သနပ္္ါး၊ ထင္း႐ွဴးဆီ၊ သစ္ေမႊး၊ ပခမးထ က္ပစၥည္းမခမး စသည္တို႔အေပၚ 
 ေကမက္္ံသည့္အ္ န္။ 

၁၃။  မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ 

၁၄။  ပ ြ္ဲ  န္၊ 

၁၅။  ဆမး္ န္၊ 

၁၆။  ျပည္ေထမငစ္ ုဘ႑မရန္ပုေံင မွ ရရွိသည့္ဘ႑မေင မခမး၊ 

၁၇။  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတ င္းရွိ စည္ပင္သမယမေရးဆိုင္ရမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၏ ထည့္ဝင္ေင မခမး၊ 

၁၈။  ပိုင္ရွငမ္ေပၚေသမ သ င္းထမးေင မခမးာႏွင့္ပစၥည္းမခမး၊ 

၁၉။  ရတနမသိုက္။ 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ - ၁၂။ ။ ၿမ်ိဳ႕နယစ္ညပ္ငသ္မယမေရးေကမ္မတ၏ီ တမဝနာွ္ႏင့္ လပုပ္ိငု္္  င့္မခမး 

ဖ ြဲ႕စည္းပံု 
၁) ေရ း္ခယ္တင္ေျမႇမက္္ ံၿမိ်ဳ႕မိၿမိ်ဳ႕ဖ ဥကၠ႒ 
၂) စည္ပင္အရမရွ ိ(အမႈေဆမင္အရမရွိ) အတ င္းေရးမွႈး 
၃) လ မႈေရးရမ ကိုယ္စမးလွယ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္
၄) စီးပ မးေရး ကိုယ္စမးလွယ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္
၅) ပညမရွင ္ကိုယ္စမးလွယ ္ အဖ ြဲ႕ဝင ္
၆) ဒုတိယၿမိ်ဳ႕နယ္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိ်ဳ႕နယ္အေထ  ေထ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌမန အဖ ြဲ႕ဝင ္
၇) ဒုတိယဦးစီးမွဴး၊ ေကခးလက္ေဒသဖံ ႔ၿဖိ်ဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌမန အဖ ြဲ႕ဝင ္

တမဝနာွ္ႏင့္ ဝတရၱမးမခမး 

၁) မ န္ျပည္နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ၏ ၾကီးၾကပ္မႈာွႏင့္အတ  ၿမိ်ဳ႕နယ္ေကမ္မတီသည္ ေအမက္ပါ ကိစၥရပ္မခမးကုိ 
အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ာႏုိင္မည္။ 

 (က) ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးာႏွင့္ အည ီ ျပည္ေထမင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ ျပည္တ င္းာႏွင့္ 
 ာႏိုင္ငံတကမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမးထံမွ အတိုးာႏွင့္ ေ္ခးေင ရယ ျ္င္း။ 

 (္) ျပည္တ င္းာႏွင့္ ာုိႏင္ငံတကမအဖ ြဲ႕အစည္းမခမး၊ တစ္ဦးတစ္ေယမက္္ခင္း၏ ပံ့ပိုးမႈာွႏင့္ စည္ပင္သမယမေရး ကိစၥရပ္မခမးကုိ 
 ေဆမင္ရ က္ျ္င္း။ 

၂) ေကမ္မတီသည ္ ကုိယ္ပိုင္အမည္၊ ကုိယ္ပုိင္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဆမင္ရ က္ပုိင္္ င့္၊ စဥ္ဆက္မျပတဆ္က္္ံေဆမင္ရ က္ပုိင္္ င့္၊ 
တရမးစ ြဲဆိုာႏုိင္္ င့္၊ တရမးစြဲ ္ ံနုိင္္ င့္ရွိသည္။ 

၃) ရန္ပံုေင မခမးကုိ သီးျ္မးဘဏ္စမရင္းမခမးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထမးရွိၿပီး စည္ပင္လုပ္ငန္းမခမးအတ က္ အသံုးျပ်ဳသည္။ လိုအပ္္ခက္အရ 
ရန္ပံုေင  တိုးျမွင့္ျ္င္းမခမးလည္းရွိသည္။ 

၄) ာႏိုင္ငံရပျ္္မးရင္းျမစ္မခမးမွ ရရွိေသမ ရန္ပံုေင မခမးကုိ သီးျ္မးဘဏစ္မရင္းမခမးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထမးရွိၿပီး ဝန္ႀကီး္ခ်ဳပ္၏ ္ င့္ျပ်ဳမိန္႕ာွႏင့္ 
သံုးစ ြဲာႏိုင္သည္။ 

၅)  ဥပေဒာွႏင့္ ေလွခမ္ညီစ မ ေလွခမက္ထမးၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္စမရင္းမခမး ဖ င့္လွစ္ာုိႏင္သည္။ 

၆)  ရန္ပံုေင ကိ ုစီမံ္န္႔္ ြဲျ္င္း၊ စမရငး္ကိုင္ျ္င္းာွႏင့္ စမရင္းစစ္ျ္င္းမခမး လုပ္ေဆမင္ရမည္။ 

၇)  ေကခးရ မအုပ္စုမခမးမ ွ တင္ျပလမေသမ ဦးစမးေပးလုပ္ငန္းမခမးကုိ မ န္ျပည္နယစ္ည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီသုိ႕ တင္ျပျပီး 
ၿမိ်ဳ႕နယ ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ာွႏင့္ တ ြဲဖက္လုပ္ေဆမင္ရမည္။ 

၈) ျမိ်ဳ႕နယ္ဖ ႕ံၿဖိ်ဳးေရးလုပင္န္းမခမးအတ က္ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕ကို အၾကံဥမဏ္ေပးျ္င္း၊ လ ထုစည္းရံုးျ္င္းလုပ္ငန္း 
မခမးတ င္ ပါဝင္ရမည္။ 

၉)  ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမခမးအတ က္ လ ထုကို စည္ရံုးျ္င္း ၊အသိေပးျ္င္းမခမး လုပ္ကိုင္ရမည္။ 

၁ဝ) မ န္ျပည္နယ ္အစိုးရာႏွင့္ မ န္ျပည္နယ ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီမွ တမဝန္ေပးထမးေသမ လုပ္ငနး္မခမးကုိ ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 

၁၁) ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအဖ ြဲ႕၏ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမးာႏွင့္ နည္းလမ္းမခမးကုိ မ န္ျပည္နယ္စညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတီသုိ႔ 
တင္ျပျပီး ္ င့္ျပ်ဳပါက အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ရမည္။ 

၁၂) ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔ အမႈေဆမင္အရမရွ ိ (ေကမ္မတအီတ င္းေရးမွဴး) သည္ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးာႏွင့္အညီ 
ေကမ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္္ခက္မခမးအတိုင္း ရန္ပံုေင  သံုးစ ြဲရမည္။ 

၁၃) လိုအပ္ပါက ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးအတ က္ ၅ ာႏွစ္စမ ္န္႔မွန္းဘတ္ဂခက္ကုိ ေရးဆ ြဲရမည္။ 

၁၄) ၿမိ်ဳ႕နယ္စညပ္င္သမယမေရးေကမ္မတီမွ တင္ျပေသမ အၾကံျပ်ဳ္ခက္မခမးာႏွင့္ ေထမက္္ံ္ခက္မခမးကုိ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး 
အဖ ြဲ႕မွ အေကမင္အထည္ေဖမ္ေဆမင္ရ က္ရမည္။ မေဆမငရ္ က္ာုိႏင္ပါက မ န္ျပည္နယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။ 
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၁၅) မ န္ျပညန္ယ္စည္ပင္သမယမေရးအဖ ြဲ႕သည္ ေအမက္ပါကိစၥရပမ္ခမးကုိ ေစမင့္ၾကည့္ျ္င္း၊ ႀကီးၾကပ္ျ္င္း၊ သေဘမတ ညီျ္င္း၊ 
္ င့္ျပ်ဳျ္င္းမခမး လုပ္ေဆမင္ရမည္။ 

 (က) ာႏုိင္ငံဝ့န္ထမ္း ဥပေဒအရ ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရး ဝန္ထမ္းတမဝန္မခမး ထမ္းေဆမင္ျ္င္း၊ 

 (္) ဘ႑မေရး ဝန္ႀကီးဌမန၏  စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးာႏွင့္ အညီ ဘ႑မေရးကိစၥရပ္မခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 

 (ဂ) ျပည္ေထမင္စ ုစမရင္းစစ္ရံုး၏ စည္းမခဥ္းစည္းကမ္းမခမးာႏွင့္ အညီ စမရင္းစစ္ကိစၥရပ္မခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 

 (ဃ) ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒာွႏင့္ ျပင္ဆင္္ ခက္မခမးအရ ဝနထ္မ္းလုပ္ငန္းမခမး ေဆမင္ရ က္ျ္င္း၊ 

 (င) ဘ႑မေရး လုပ္ငန္းမခမးာွႏင့္ စမရင္းစစ ္လုပ္ငန္းမခမး 

၁၆) ၿမိ်ဳ႕နယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီ၏ အစီရင္္ံစမကိ ုမ န္ျပညန္ယ္စည္ပင္သမယမေရးေကမ္မတီသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 
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ေနမကဆ္ကတ္ ြဲ- ၁၃။ ။ စညပ္ငသ္မယမေရးအဖ ြဲ႕ဝနထ္မး္မခမးကိယုတ္ိငုထ္တုေ္ဖမ္ေျပမၾကမးေသမ အဖ ြဲ႕အစညး္ ဖ ႕ံၿဖ်ိဳးမႈဆိငုရ္မ လိအုပ္္ ခကမ္ခမး 

၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလာွႏင့္ မတ္လတုိ႔တ င္ အလုပ္႐ုံေဆ းောႏ းပြဲ မခမးအမးျပ်ဳလုပ္္ြဲ့ၿပီး၊ စည္ပင္သမယမေရးအဖြဲ ႔ဝင္ (၄၀၀) ေကခမ္တက္ေရမက္္ြဲ့ပါသည္။ 

 အဓိကဦးစမးေပး္ခက္မခမး/လုိအပ္္ခက္မခမး လုိအပ္ေသမ အလုပ္႐ံုေဆ းောႏ းပြဲ သင္တန္းမခမး 

ေတမငႀ္ကီး၊ ရမွး္ျပည္နယ္ 
 

- 

၁။ စီမံ္န္႔ ြ္ဲ မႈာွႏင့္ ဦးေဆမင္မႈအရည္အေသ း 
၂။ ျပည္သ လ ထု ထိေတ ႔ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သ လ ထု ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ 
၃။ ျပည္သ မခမးပါဝင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ျ္င္းာွႏင္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္း 
၄။ ဘ႑မေရး စီမံ္န္႔ ြ္ဲ မႈ၊ ဘက္ဂခက္ေရးဆြဲ ျ္င္းာွႏင့္ ပစၥည္းဝယ္ယ ေရး 
၅။ အဖြဲ ႔၏ မဟမဗခဴဟမာွႏင့္ ပန္းတိုင္မခမးေဖမ္ေဆမင္ျ္င္း 
၆။ အဖြဲ ႔လုိအပ္္္ခက္မခမးအမး စမ္းစစ္ျ္င္း 
၇။ စီမံကိန္းာွႏင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈ စီမံ္န္႔ ြ္ဲ ျ္င္း 
၈။ ဌမန္ခင္းပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ျ္င္း 
၉။ ဝန္ထမ္းအရည္အေသ း - တမဝန္ာွႏင့္လုပ္ငန္းေဖမ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈမခမးအမး အကြဲျဖတ္ျ္င္း 

ပသိုမ၊္ ဧရမဝတီတိုငး္ေဒသႀကးီ 

၁။ ေသမက္သံုးေရ မလံုေလမက္ျ္င္း။ 
၂။ ျပည္သ လ ထုပ းေပါင္းပါဝင္မႈ အမးနည္းျ္င္း 
၃။ အ  ္န္ေရွမင္ျ္င္း၊ အ  ္န္အ္ေကမက္္ံျ္င္း 
၄။ ေကမ္မတီေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းမႈအမးနည္းျ္င္း 
၅။ စည္ပင္သမယမေရးဥပေဒသိနမးလည္မႈ 
၆။ ဌမနအ ခ္င္း္ခင္း ေပါင္းစပ္ညိႇာိႏႈင္းမႈအမးနည္းျ္င္း 
၇။ ဝန္ထမ္းနည္းပါးျ္င္း၊ ပင္စင္ာွႏင့္လစမ 

၁။ အဖြဲ ႔လုိအပ္္္ခက္မခမးအမး စမ္းစစ္ျ္င္း 
၂။  အဖြဲ ႔၏ မဟမဗခဴဟမာွႏင့္ ပန္းတိုင္မခမးေဖမ္ေဆမင္ျ္င္း 
၃။   စီမံကိန္းာွႏင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈ စီမံ္န္႔ ြ္ဲ ျ္င္း 
၄။   ျပည္သ လ ထု ထိေတ ႔ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သ လ ထု ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ 
၅။  စီမံ္န္႔ ြ္ဲ မႈာွႏင့္ ဦးေဆမင္မႈအရည္အေသ း 
၆။ အဖြဲ ႔လုပ္ေဆမင္္ခက္မခမးအမး ေျမပံုေရးဆြဲ ျ္င္း 
၇။  ဝန္ထမ္းအရည္အေသ း - တမဝန္ာွႏင့္လုပ္ငန္းေဖမ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈမခမးအမး အကြဲျဖတ္ျ္င္း 
၈။  ျပည္သ မခမးပါဝင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ျ္င္းာွႏင္ အေကမင္အထည္ေဖမ္ျ္င္း 

ဟသမၤတ၊  ဧရမဝတီတိုငး္ေဒသႀကီး 

၁။ လမ္း၊တတံမး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျ္င္း 
၂။ ေရစီးေရလမေကမင္းမ န္ေရး (ျ္င္အာၱႏရမယ္ – ေသ းလ န္တုပ္ေက း) 
၃။ အမိႈ္က္အညစ္အေၾကးစ န္႔ပစ္ျ္င္း 
၄။ ယမဥ္ယာၱႏရမးဝယ္ယ ေရး (backhoe, garbage truck, fire engine, water truck, 
vacuum truck) 
၅။ သန္႔ရွင္းေသမေရေပးေဝေရး 
၆။ ေစခးမခမး၊ ေစခးေနရမမခမး ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျ္င္း 
၇။ လမ္းမီးထ န္းညိႇျ္င္း 
၈။ ပန္းဥယခမဥ္ာွႏင့္ ကစမးက င္းမခမး 
၉။ အေဝးေျပးယမဥ္ရပ္နမးစ္န္းမခမး 
၁၀။ လမ္းအမွတ္အသမးမခမး 
၁၁။ ၿမိ်ဳ႕ေတမ္္န္းမအသစ္တည္ေဆမက္ျ္င္း 

၁။  အဖြဲ ႔လုိအပ္္္ခက္မခမးအမး စမ္းစစ္ျ္င္း 
၂။  စီမံကိန္းာွႏင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈ စီမံ္န္႔ ြ္ဲ ျ္င္း 
၃။  အဖြဲ ႔၏ မဟမဗခဴဟမာွႏင့္ ပန္းတိုင္မခမးေဖမ္ေဆမင္ျ္င္း 
၄။  စီမံ္န္႔ ြ္ဲ မႈာွႏင့္ ဦးေဆမင္မႈအရည္အေသ း 
၅။ အျ္မး - တစ္ဦး္ခင္းအရည္အေသ းျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဝဖန္ပိုင္းျ္မးမႈအရည္အေသ း၊ 
နည္းပညမအသစ္မခမး 
၆။  ဌမန္ခင္းပ းေပါင္းေဆမင္ရ က္ျ္င္း 
၇။  ျပည္သ လ ထု ထိေတ ႔ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သ လ ထု ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ 
၈။  ဝန္ထမ္းအရည္အေသ း - တမဝန္ာွႏင့္လုပ္ငန္းေဖမ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈမခမးအမး အကြဲျဖတ္ျ္င္း 
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၁။ ထိေရမက္မႈမရိွေသမ အလုပ္႐ံုေဆ းောႏ းပြဲ မခမးအမး စိတ္ပခက္ျ္င္း 
၂။ အေျဖထုတ္ာိုႏင္ေသမ ထိေရမက္သည့္အလုပ္႐ံုေဆ းောႏ းပြဲ မခမးသမလို္ခင္ 
၃။ ျပည္နယ္အဆင့္တမဝန္ရိွသ မခမးသည္ ာိုႏင္ငံတကမအလွဴရွင္အဖြဲ ႔မခမးာွႏင့္ 
ထိေတ ႔မႈမခမးသည္ဟုထင္ရ 
၄။ ဦးစမးေပးေဖမ္ထုတ္ထမးေသမ အလုပ္႐ံုေဆ းောႏ းပြဲ မခမးသမျပ်ဳလုပ္လို 
၅။ တိကခေသမ စ မ္းရည္ျမႇင့္လုပ္ငန္းမခမးအမး (က) ပထဝီေဒသအလုိက္ သို႔မဟုတ္ (္) 
သက္ဆိုင္ရမက႑အလုိက္ ျပ်ဳလုပ္လုိ 

- 

ထမးဝယ္၊ တနသမၤရတိုီငး္ေဒသႀကီး 
 

၁။ ရန္ပံုေင မရိွျ္င္း - အ  ္န္အ္ာႏႈန္းမခမးမည္သုိ႔တိုးသင့္ 
၂။ ျပည္သ လ ထု ဥေပဒလုိက္နမမႈတိုးေစျ္င္း 
၃။ ေရစီးေရလမအ္က္အ ြ္ဲ 
၄။ လံုေလမက္ေသမ ယမဥ္ယာၱႏရမးစက္ပစၥည္း မရိွျ္င္း 
၅။ ေဘးကင္းေသမ ေသမက္သံုးေရေပးေဝေရး 

၁။  အဖြဲ ႔လုိအပ္္္ခက္မခမးအမး စမ္းစစ္ျ္င္း 
၂။  အဖြဲ ႔၏ မဟမဗခဴဟမာွႏင့္ ပန္းတိုင္မခမးေဖမ္ေဆမင္ျ္င္း 
၃။  စီမံကိန္းာွႏင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆမင္ာိုႏင္မႈ စီမံ္န္႔ ြ္ဲ ျ္င္း 
၄။  ျပည္သ လ ထု ထိေတ ႔ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သ လ ထု ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ 
၅။  ဘ႑မေရး စီမံ္န္႔ ြ္ဲ မႈ၊ ဘက္ဂခက္ေရးဆြဲ ျ္င္းာွႏင့္ ပစၥည္းဝယ္ယ ေရး 
၆။  အဖြဲ ႔လုပ္ေဆမင္္ခက္မခမးအမး ေျမပံုေရးဆြဲ ျ္င္း 



No. 21, Bo Yar Zar Street
14 Ward, Kyauk Kone

Yankin Township
Yangon, Myanmar

No. 27, Pyay Road, 6 ½ Mile
Hlaing Township
Yangon, Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား သည္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး  အရင္းအျမစ္ 
အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia 
Foundation) တို႔အၾကား သုေတသနပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးခ်က္ 
စာတမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ရွိ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ သက္ဆိုင္ 
သူမ်ားအားလံုးအား မူဝါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္အသိေပးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ သုေတသနျပဳလုပ္ တင္ျပႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
သည္။ ဤစာတမ္းမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမ်ားတြင္ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ အစုိးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အဝန္းမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေလ့လာထားၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈအရွိႏိုင္ဆံုး မူဝါဒ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေတြ႕အႀကံဳ 
မ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။ MDRI-CESD ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ၊ 
ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ၊ ေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ သုေတသနမ်ားအေပၚ ပါဝင္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ 
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