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မတ္လ၊ ၂၀၁၅

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ေက်ာရိုးျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေလ့လာတင္ျပခ်က္၊ မတ္လ ၂၀၁၅ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုးလ္ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/administering-the-
state-in-myanmar-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုးလ္ တို႔၏ (မတ္လ ၂၀၁၅)၊  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ေက်ာရိုးျဖစ္သည့္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပခ်က္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔ - စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ ႔

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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တစ္။ ။ နိဒါန္း

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ အဓိကက်သည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အျခားမည္သည့္ဌာနမွ ေထြအုပ္ကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ လႊမ္းၿခံဳ 
ထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ တပ္မေတာ္သည္ပင္လွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ 
ျပည္သူလူထုအား ေထြအုပ္ကဲ့သို႔ ျဖန္႔က်က္ထိေတြ ႔ထားႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ ေထြအုပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပး 
လွ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔ကို ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ရပ္ကြက္ 
ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၆,၇၀၀ ခန္႔တို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအတြင္းတြင္ ေထြအုပ္သည္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန၏ အဓိကတာဝန္မွာ အထက္ေအာက္ စုစည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ပထဝီဝင္ေဒသအရ တည္ရွိခြဲျခား ထားေသာ 
ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၁၄) ခု ၏ 
အစိုးရမ်ားသည္ ေထြအုပ္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ 
ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ား 
အျဖစ္ မူတည္အားထားေနပါသည္။ ေထြအုပ္မွ ေထြအုပ္ ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
အတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
ေအာက္ရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေထြအုပ္႐ံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္း 
ထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္သည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၏  အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ၿမိ ႕ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထြအုပ္မွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔အတြက္အေရးပါေသာ္လည္း ၎၏ 
ျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္မႈ၊  အျခားအစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္/
ညႇိႏႈိင္း/ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မႈမ်ားလည္း အေရးႀကီးသည္။ 
ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၂၀၁၁တြင္ 
စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထြအုပ္ အေနျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုကာလအတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
မ်ားတြင္ တာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ား ထပ္မံလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ 
ေထြအုပ္၏ မိခင္ဌာနျဖစ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ 
စစ္ဘက္ဝန္ထမ္းအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားသည့္ 

ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။၁

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ မူဝါဒေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ 
စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား 
အထူးသျဖင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ေထြအုပ္၏ အခန္းက႑မွာ 
မေျပာင္းလဲဘဲ တသမတ္တည္း ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ဤမူဝါဒေရးရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွျပဳလုပ္ခဲ႔ 
ေသာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 
သုေတသန စာတမ္းကိ၂ု အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေထြအုပ္၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကို 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ပံုေဖာ္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။

၁.၁ ေနာက္ခံသမိုင္း

လြတ္လပ္ေရးမရမီ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ေဒသႏၲရ သက္ဦး 
ဆံပိုင္စနစ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔မွ ဆင္း 
သက္လာေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ 
သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ အာဏာရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား 
ကို အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ႏွင့္ အစိုးရ 
ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို အေထာက္အပံ႔ ေပးရန္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဌာနမ်ား လိုအပ္မႈအေပၚ မူတည္ကာ “အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ေပၚေပါက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ “graded territorial 
system”၃  ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား အထက္ 
ေအာက္ ဖြဲ႕စည္းမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ဗဟိုမွ ေဒသအဆင့္ အထိ 
ခြဲျခားစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးပါသည္။ “ဝန္ႀကီး” မ်ား 
ဟုေခၚတြင္သည့္ မွဴးမတ္မ်ားက ကာကြယ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရးႏွင့္ 
ျပည္ထဲေရးမွသည္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မ်ိဳးစုံ ပါဝင္သည့္ ဌာနႀကီးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရပါသည္။ 
အဆိုပါ႐ံုးမ်ား၏ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းမွာ “ၿမိဳ႕ဝန္” 
ဟုေခၚသည့္ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕ ႐ံုးမ်ား ကို 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အျခားသက္ဆိုင္ရာ မင္းမႈထမ္းအရာရွိမ်ားမွာ 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေျမခြန္မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ 
လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕ဝန္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ၾကသည္။ ၿမိိဳ႕နယ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားက 
ေက်းရြာမ်ားကို  အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၄င္းတို႔အထက္ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးမ်ားတြင္မူ 

၁ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၃၂
၂ J.S Furnivall, 1958, The Governance of Modern Burma, pg 7.
၃ ေဒၚျမစိန္၊ ၁၉၇၃၊ The Administration of Burma, London: Oxford University Press, စာ ၁၂၅
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ခ႐ိုင္ဝန္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ ရွိရင္းစြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို 
အေျခခံၿပီး အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။၄ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသ 
မ်ားတြင္ ရွိရင္းစြဲ ေဒသခံအႀကီးအကဲမ်ားကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစၿပီး 
၄င္းတို႔အေပၚတြင္မွ ႐ံုးစိုက္ထားေသာ ၿဗိတိသၽွအရာရွိမ်ားက 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖင့္ သြယ္ဝိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး 
မွာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္ျဖစ္ၿပီး 
ဘုရင္ခံခ်ဳပ္အား တာဝန္ခံရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ 
ခ႐ိုင္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး၊ 
ဒုတိယဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး၊ ခ႐ိုင္ဝန္ႏွင့္ ဝန္ေထာက္မ်ားမွ ဆင့္ကဲ 
တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။၅ ကုိလုိနီေခတ္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားသည္ ပုံမွန္တာဝန္မ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းရိွ ဗဟုိအစုိးရ 
ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ဌာနမ်ားကို ေပါင္းစပ္ ညႇွိႏႈိင္းေပးသည့္ 
တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ အဆိုပါဌာနမ်ားကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၲရလႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ အထက္ 
ဗမာျပည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ေအာက္ဗမာျပည္ 
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတို႔တြင္ အဓိကအေျချပဳခဲ႔ၿပီး ေနာက္ 
ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဥပေဒကို ၁၉၀၇ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ 
အျဖစ္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ေက်းရြာ 
“သူႀကီး”မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး “မၿငိမ္သက္ 
မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္” 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။၆

၁.၂။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
အေျခအေန

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကနဦးပိုင္း “ပါလီမန္အစိုးရ” လက္ထက္တြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအတြက္ ကိုလိုနီေခတ္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျမန္မာအစိုးရ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။       
အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံး ဖြဲ ႔စည္းေပၚေပါက္လာျခင္းက အေထြေထြ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန လက္ရိွစနစ္၏ အျမဳေတဟု ယူဆႏုိင္ပါ 
သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ အတြင္းဝန္ 
႐ုံးအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၇ လက္ေအာက္သုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ပါသည္။ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ဌာနခြဲႏွစ္ခုဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္ခုကို အေထြ 
ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနခြဲအျဖစ္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ေဒသအပုိင္းအျခားအလုိက္ 
ျပည္နယ္/ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်း႐ြာ 
အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။

၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ 
အစိုးရအဆင့္ဆင့္တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီကို 
ဖြဲ႕စည္းၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ႔သည္။ အဆင့္မ်ား 
အားလံုးတြင္ တပ္မေတာ္အရာထမ္းမ်ားက ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား 
အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ ၾကၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ၄င္းအေျခ 
အေနသည္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္း၏ 
အခြင့္အာဏာမ်ား ေလ်ာ့က်သြားခဲ႔ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား 
တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲသည့္ လံုၿခဳံေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီမ်ားသုိ႔ 
အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ႔မႈျဖင့္လည္း တိုက္ဆုိင္ေနသည္။

၁၉၇၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ကုိလိုနီအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး 
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး၊ စာနယ္ဇင္း စီစစ္ေရး၊ 
ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ၄င္း၏႐ံုးမ်ားက 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။၈ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ အခ်ိဳ႕ အေရး 
ႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေရး၊ ေျမယာ 
ႏွင့္ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည့္ ကိစၥမ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွ ဖယ္ရွားျပစ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။၉ 
၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာ႔ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ 
အစိုးရ သည္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီမ်ားကို 
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ထုိေကာင္စီမ်ားသည္ ယခင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ၾကရပါသည္။

ပံုစံကြက္ ၁။ ေထြအုပ္၏ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းမ်ား
   ၁။ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း
   ၂။ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ပံ႔ပိုးေပးျခင္း
   ၃။ ဥပေဒေရးရာမ်ား၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အိုးအိမ္ဌားရမ္းျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားခန္႔ခြဲျခင္း
   ၄။ ေျမယာႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လႊဲအပ္ေသာ 
တာဝန္မ်ား
   ၅။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ား

၄ John Sydenham Furnivall, Governance of Modern Burma, 81.
၅ ေဒၚျမစိန္၊ ၁၉၇၃၊ The Administration of Burma, စာ ၁၂၅  
၆ ဦးေက်ာ္၊ ၂၀၁၂၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလ႔လာျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄။
၇ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတ္တမ္း၊ စာ ၂၇
၈ ဦးေက်ာ္၊ စာ ၄၃
၉ ေရာဘတ္ေတလာ၊The State in Myanmar, ဟာ၀ိုင္ယီတကၠသိုလ္၊ ဟိုႏိုလူလူ၊ ၂၀၀၉၊ စာ ၅၀၁
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ပံုစံကြက္ ၁။ ေထြအုပ္၏ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား ကိုင္ 
တြယ္ျခင္း

၂။ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း

၃။ ဥပေဒေရးရာမ်ား၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပ အိုးအိမ္ဌားရမ္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ခန္႔ခြဲျခင္း

၄ ေျမယာႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 
အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လႊဲအပ္ေသာတာဝန္မ်ား

၅။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳး ေရး ကိစၥရပ္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (နဝတ) သည္ 
၄င္းတို႔ အာဏာသိမ္းယူခဲ႔သည့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသိသာသာ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နဝတသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ 
ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

အေထြေထြဦးစီးဌာနအား အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဟူ၍ 
ျပင္ ဆင္ေခၚဆုိခ့ဲကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ႔သည္။ လက္ရွိ 
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ထုိမွစတင္  အေျချပဳလာ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ေထြအုပ္သည္ 
နဝတေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္၏ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ အဓိကက် ေသာ ေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္မဖြဲ႕စည္းမီကာလအထိ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား၏ အဓိက 
တာဝန္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ စာေပစိစစ္ေရး ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ေျမယာ ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳး 
ခြန္ စသည့္အခြန္အရပ္ရပ္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အျခား တာဝန္ 
ဝတၱရားတို႔ျဖစ္သည္။

ႏွစ္။ ။အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံု

၂.၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္တြင္ 
ရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဆင့္ျမင့္ 
တပ္မေတာ္သားအရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနႀကီး သုံးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွစ္ခုမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာနျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေထြအုပ္၏ 
ညီေနာင္ဦးစီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ ႔ ၊ အထူး 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ မီးသတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ 
ႏိုင္ငံ ေတာ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းဌာနမ်ားအၾကားတြင္ ေထြအုပ္သည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ 
မွေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး တို႔ကို ကာကြယ္ေပးရသည့္ 
တာဝန္ႀကီးကို ယူထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေဒသအဆင့္ဆင့္အတြက္ ေထြအုပ္ 
မွေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားတြင္ 
လုံၿခဳံေရးက႑သည္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ 
ရွိေနသည္။၁၀

ေထြအုပ္၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ 
ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္  ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။၁၁ ေထြအုပ္သည္ 
အစိုးရ၏ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးရၿပီး သက္ဆို
င္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဌာနတြင္းစနစ္မွတဆင့္ 
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံ ေပးပို႔ေပးရသည္။ ထိုသို႔ 
တင္ျပရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ လူေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာမႈ 
အေျခအေန၊ လံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အေျခခံလူဦးေရ 
စာရင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ေထြအုပ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္မ်ား 
အၾကား ဆက္သြယ္ေပးေနေသာ အဓိက အခ်ိတ္အဆက္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

၁၀ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပါ၀ါပိြဳင့္
၁၁ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္အား ေထြအုပ္၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္မွ ခြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ 

လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးမွာ ေထြအုပ္မွ ျဖစ္ပါသည္။
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ဆိုင္ရာ စီရင္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚ ေထြအုပ္၏ 
တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ 
တို႔တြင္လည္း ေထြအုပ္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ား 
ခ်ထားေပးခံရပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕  ဥပေဒတြင္လည္း 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ေထြအုပ္၏ ႏုိင္ငံအဆင့္တာဝန္မ်ားကို 
ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေထြအုပ္သည္ အသစ္ဖြဲ႕စည္း 
လိုက္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး က႑တြင္ ႐ုံးအဖြဲ႕သံုးခု ထပ္မံဖြဲ ႔စည္းကာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေ
ဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္မ်ား 
ယူထားရသည္။

ေထြအုပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစတင္ကာ မ်ားျပား 
လာခဲ့သည္။  တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
ေရးေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ ေထြအုပ္ 
၏ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးပါမႈ ႏွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ား 
ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ သီးျခား ဝန္ထမ္းမ်ား 
မရွိသည့္အတြက္ ပုံမွန္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ေထြအုပ္အေပၚ 
လုံးဝမွီခိုေနရပါသည္။၁၂ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ေထြအုပ္၏ လႊမ္းမိုး 
မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၂ 
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို 
သြယ္၀ိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာစာေရးမ်ားမွာမူ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ထားရွိသည္။၁၃ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 
ေပၚေပါက္လာ ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္လည္း 
ေထြအုပ္သည္ ႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ 
ေထြအုပ္၏ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ က႑(၂)ရပ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ 
႐ြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။၁၄ ပထမတစ္ခုမွာ “မူလ 
တာဝန္မ်ား” ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္သစ္ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ “တာဝန္သစ္မ်ား” ျဖစ္သည္။

ပထမက႑အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားတြင္ ေထြအုပ္၏ မူလတာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ယစ္မ်ိဳး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္ခံမႈ၊ လူဦးေရစာရင္း 
ေကာက္ခံမႈ၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ 
ျခင္း ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာ အုပ္စုေပါင္း ၁၆,၇၀၀ ေက်ာ္အား 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ေထြအုပ္အေန ျဖင့္ ၎၏ မူလတာဝန္မ်ားကို 
ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒုတိယက႑မွာမူ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္နယ္တိုင္းအစိုးရ 
မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တိုင္း 
အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိသည္။

ပံု ၁၊ ေထြအုပ္၏ က႑ ၂ရပ္

၁၂ ရပ္ကြက္ သို႕မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈
၁၃ အဆိုပါ က႑(၂)ခု အယူအဆမွာ အဆင့္ျမင့္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေထြအုပ္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္တြင္ 

ပါရွိျခင္း မရွိပါ။ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးမွ အဆိုပါ က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
၁၄ ေထြအုပ္သတင္းလႊာ

ေလ့က်င့္ေရး
လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း

ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လူမႈအဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ NGO မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး

- ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
 ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

- နယ္နမိတ္ျပႆနာမ်ား၊ 
 ေျမခြန္ႏွင့္ အျခားယစ္မ်ိဳးခြန္၊ 
 ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား
 ေျမသိမ္းကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀
 ေဘးအႏၲရာယ္ ျပင္ဆင္ျခင္း
 
- ေငြစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 ၿမိဳ ႔နယ္ျပန္တမ္းမ်ား

- ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
 အစိုးရမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
 လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမ်ား

- ႏိုင္ငံတကာ မိ္တ္ဖက္မ်ား
 ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား
 ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမ်ား

တာ၀န္သစ္မ်ားမူလတာ၀န္မ်ား
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တာဝန္သစ္မ်ားေၾကာင့္ ေထြအုပ္အေနျဖင့္ မူလက ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရအတြက္သာ တာဝန္ခံေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမွ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၎၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ ရန္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အတန္အသင့္ေလ်ာ့က်ၿပီး 
ေဒသအဆင့္ကိုပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနရသည့္ ဌာနတစ္ခု 
ျဖစ္လာပါသည္။

၂.၂။ ေထြအုပ္၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံု

အထက္ပါ က႑ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ္ 
လည္း ေထြအုပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႐ံုးခ်ဳပ္အဆင့္တြင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုကို အနည္းငယ္မွ်သာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား

• ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၁)
• ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၁၇)
• ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (၂၅)
• ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (၁၃၂)
• လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (၄၉၃)
• ဦးစီးအရာရွိ (၁၄၅၂)

ဌာနခြဲတစ္ခုသာ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းဌာနမွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံ 
တကာေရးရာဌာနျဖစ္သည္။၁၅ ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္တြင္မူ သိသိ 
သာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေထြအုပ္႐ံုးမ်ားကို ျပည္နယ္ 
တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသ ငါးခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ၁ ခုတို႔တြင္လည္း 
ေထြအုပ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။ ေထြအုပ္ သည္ လက္ရွိတြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၆၀၈၀ ဦးခန္႔ထား ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည္။

ေထြအုပ္၏ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ဌာန၏ အဆင့္ဆင့္ အာဏာ 
ခြဲေ၀သည့္ အေနအထားကို ညႊန္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ေထြအုပ္တြင္ 
အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္းဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။၁၆  ဝန္ထမ္း 

အင္အားအမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ျဖစ္ၿပီး 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု စာေရးဝန္ထမ္း အင္အားမွာ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၁၆ ဦး အနက္ ၁၄ ဦးမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။

ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္ (၃) ႏွစ္ၾကာ လွည့္ 
လည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား 
ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႕မွတဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား 
သည္။

ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အရာထမ္း ႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားအၾကား 
က်ားမ အခ်ိဳးအစားကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။  အမႈထမ္းမ်ား 
အနက္ အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၅% ျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းမ်ားအနက္ 
အမ်ိဳးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၁% ျဖစ္သည္။၁၇ အမ်ိဳးသမီး ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး တစ္ဦးတစ္ ေယာက္မၽွ မရွိပါ။ သို႕ေသာ္ က်ားမ 
ညီမွ်မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အေနျဖင့္ ေထြအုပ္႐ံုးခ်ဳပ္သည္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဒုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အမ်ိဳးသမီး 
ခန္႔ထားသည္။ ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္ 
ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
စုစုေပါင္း ၁၅,၉၇၂ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦးသာ ရွိပါသည္။၁၈

၁၅ အရာထမ္း၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ 
ဦးစီးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အမႈထမ္းမ်ားမွာယ ႐ံုးအုပ္၊ ဌာနခြဲစာေရး၊ အႀကီးတန္းစာေရး၊ အငယ္တန္းစာေရး၊ ႐ံုးအကူ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ 
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁၆ ေထြအုပ္ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
၁၇ ေထြအုပ္၏ လက္ရွိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု စာေရးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားကိုသာ ခန္႔ထားခြင့္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က အဆိုပါ ေနရာမ်ား 

အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခန္႔ထားခြင့္ ရွိပါသည္။
၁၈ ေထြအုပ္မွတ္တမ္္းလက္တြဲ၊ အပိုဒ္၈

စီမံေရးရာဌာနန

ႏိုင္ငံတကာေရးရာ
ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္္ေရး 
ပညာ ဖြံၿဖိဳးမႈ 

သင္တန္းေက်ာင္း
ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ေငြစာရင္းဌာန

ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ 
သုေတသနဌာန

အေထြေထြဌာနန

ေထြအုပ္ရံုးခ်ဳပ္ရွိ 
ဌာနခြဲမ်ား

ေျမယာဌာန
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တာ၀န္၏ ဌာနခြဲမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေထြအုပ္သည္ ၄င္း၏ မူလတာ၀န္ 
မ်ားကိုသာ အဓိကထမ္းေဆာင္ရသည္။၁၉ အဆိုပါတာ၀န္မ်ားကို 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိေသာ ေထြအုပ္႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ရွိသည့္ ဌာနခြဲ ၆ခု 
သည္ ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။၂၀ ၇ ခုေျမာက္ ဌာနခြဲျဖစ္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ 
ပိုင္းတြင္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း 
သည္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ သင္ၾကားေရးဌာနလည္း ျဖစ္ 
သည္္။၂၁

စီမံေရးရာ၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ဌာန

ဤဌာနသည္ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။  
အထူးသျဖင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီမံေရးရာ၊ ေငြစာရင္း 
ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။၂၂ ပုံမွန္တာဝန္မ်ားမွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္း 
အေ႐ႊ႕အေျပာင္း၊ ခြင့္ ႏွင့္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပင္စင္
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ 
အျခားဌာနမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာတို႔ကို ပံ့ပိုး 
ေပးရပါသည္။ 

အေထြေထြဌာန

ဤဌာနသည္ ေထြအုပ္၏ အေထြေထြတာဝန္မ်ိဳးစုံကို ေဆာင္႐ြက္ 
သည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၂၃  အထူးသျဖင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ တာဝန္မ်ိဳးစုံကို ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေထြအုပ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ၎၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
မွ ေမးျမန္းသည္မ်ားကို ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို အဓိကထား ေဆာင္ 
႐ြက္ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္  

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထံ လႊဲေျပာင္း 
ရန္ကိစၥတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။၂၄  အျခား အေရးႀကီး တာဝန္တစ္ခု 
အျဖစ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတို႔ရွိ NGO မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမႈေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤဌာနသည္ 
ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ပထဝီဝင္ေဒသမ်ားကို ပိုင္းျခားၿပီး 
နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။၂၅  
ေနာက္ဆုံးတာဝန္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေထြေထြဌာနသည္ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရဲ ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္သာမက 
သံဃာေတာ္ ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘြဲ႕ထူး 
ဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ 
ရပါသည္။

ေျမ၊ ယစ္မ်ိဳး ႏွင့္ အခြန္ဌာန

ဤဌာနသည္ ေျမႏွင့္ ယစ္မ်ိဳး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အခြန္ေလးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ 
ေျမခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ ဓာတ္သတၱဳခြန္ ႏွင့္ တာတမံခြန္ တို႔ကို 
စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။  ေျမစီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထြအုပ္ 
အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ ျပေျမမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မွတ္ပုံတင္ 
ျခင္း၊ လူေနထိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား၊ စီးပြား 
ေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေျမမ်ားခ် ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါ  
သည္။၂၆ ေထြအုပ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ အထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ စသည္တို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ႔ အက်ိဳးငွာ 
ေျမသိမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ ဤဌာနအေနျဖင့္ ေျမ
အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွပါသည္။၂၇ 
ယခု၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေျမယာ၊ယစ္မ်ိဳးႏွင့္ အခြန္ဌာနကို ေျမယာ 
စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဌာနႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးႏွင့္ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအျဖစ္ 
ဌာနခြဲ ထပ္မံခြဲျခား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

၁၉ ေထြအုပ္လက္ကမ္းစာေစာင္
၂၀ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတ္တမ္း ၂၀၁၂၊ စာ ၄
၂၁ ေနထြန္း စာ ၁၁၆      
၂၂ အေထြေထြဌာနမွ ညႊန္မွဴးႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ေထြအုပ္လက္ကမ္းစာေစာင္
၂၃ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကန္႕သတ္သည့္ ဥပေဒ
၂၄ ၁၉၇၂ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္ေပါင္း (၄၇)ခုႏွင့္ ၿမိိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၈၆)ခုရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္ေပါင္း(၆၅)ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၂၅)ခုရွိလာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္ 

ေပါင္း (၇၃)ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀)ရွိလာပါသည္။ ဦးေက်ာ္ စာ ၅၈ ၊ ၆၃
၂၅ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ လယ္ယာေျမမ်ားစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေထြအုပ္မွ စားက်က္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။
၂၆ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႕အမွတ္(၅၉/၂၀၁၃)ျဖင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီအား ဒုတိယသမၼတမွ ဥကၠ႒၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏ်င့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးတို႔မွ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဗဟိုမွသည္ ေက်းရြာအဆင့္အထိ ေကာ္မတီမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးယင္းေကာ္မတီမ်ား၏ 
တာ၀န္မ်ားမွာ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ၊ ေျဖရွင္းေပးေရး၊ ေျမသိမ္းယာသိမ္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ 
အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားကို လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

၂၇ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနမွ ညႊန္မွဴးႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္



 |  8  |

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား မရွိေသးခင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
မတိုင္မီ ကာလမ်ားအတြင္း ေထြအုပ္႐ုံးခ်ဳပ္ရွိ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ေငြစာရင္းဌာနမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအားလုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
လ်ာထားခ်က္မ်ား ကို တြက္ခ်က္ေပးပါသည္။၂၈  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ 
ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေထြအုပ္၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္အား 
ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေထြအုပ္႐ုံး 
မ်ားဟူ၍ (၂) ပိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ေထြအုပ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ (၁) ေထြအုပ္႐ုံးခ်ဳပ္၏ အသုံးစရိတ္၊ (၂) 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈသင္တန္းေက်ာင္း၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ (၃) 
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေထြအုပ္ 
႐ုံးခ်ဳပ္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ ၿပီးေနာက္ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး 
ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္      
ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္း ေပးပါသည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ ၂၀၁၂-၁၃ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေထြအုပ္ အသုံး 
စရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂,၀၉၃.၃၈၄ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ 
ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ စရိတ္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။၂၉

၂၀၁၁ မွစတင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ 
အား သက္ဆိုင္ရာ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ စတင္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
စနစ္ကုိ က်င့္သံုးခ့ဲပါသည္။၃၀ ထုိသုိ႔စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ ေဒသအဆင့္ 
ဆင့္ရိွ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာ ႏွင့္ စရိတ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါ 
သည္။ ေထြအုပ္၏ ဘတ္ဂ်က္လုိအပ္ခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ လ်ာထား၍ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္တင္ျပရပါ 
သည္။ ကိန္းဂဏန္း အတိအက် မသိရွိရေသာ္လည္း ႐ံုးခ်ဳပ္မွ 
တဆင့္ ျပည္နယ္တိုင္း ေထြအုပ္႐ံုးမ်ားသို႔ ခ်ေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ 
ပမာဏ အနည္းငယ္ကိုသာ ထည့္သြင္းလ်ာ ထားပါသည္။

ဤဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အတြက္ သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ စီမံခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲေပးရပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေ
ရးအမ်ိဳးသားေကာ္မတီအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ 

ေထြအုပ္ၫႊန္ခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္တိုင္းအဆင့္တြင္ လည္း ၄င္းေကာ္မတီကဲ့သို႔ ေကာ္မတီ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔မ်ား ဖြဲ႕႔စည္းထားၿပီး ေထြအုပ္မွ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာန

ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာနသည္ ေထြအုပ္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ 
ဌာနသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေထြအုပ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဌာန 
တစ္ခု ျဖစ္ပါၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူရၿပီး ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူရေသာဌာနျဖစ္သည္။

ဌာနသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ UNDP ႏွင့္ ဥေရာပ 
သမဂၢ (EU)တို႔ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္လည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 
ေနၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း 
တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပး ေနရသည္။ နယ္စပ္ေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေန 
ေသာ နယ္စပ္အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း တာ၀န္ 
ယူရပါသည္။

သင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသနဌာနသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စုစည္းၿပီး အစိုးရအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ 
ျပန္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဌာနျဖစ္သည္။ ဌာန 
သည္ လႊတ္ေတာ္ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မတီမ်ား 
တြင္လည္း ဆက္သြယ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ဌာန 
သည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ  ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း သင္ၾကားေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာဖြံ႕ ၿ ဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ေထြအုပ္ 
သင္တန္း ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ 
တည္ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 

၂၈ ေထြအုပ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွတ္တမ္း စာ-၁၀၁
၂၉ ဘတ္ဂ်က္အား ကိုင္တြယ္သံုးစြဲရန္ျဖစ္ၿပီး လ်ာထားျခင္း သို႕မဟုတ္ သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား၍ ျဖစ္ပါသည္။
၃၀ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို ေထြအုပ္႐ံုးျဖစ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ မွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 

ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၅၀
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ေနၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ 
ေပးရန္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
သည္ ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိိ  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ခ်ဳပ္တို႔ကို တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၂.၃ ေထြအုပ္၏ တာဝန္ႏွင့္ဖြဲ ႕စည္းပုံ 

(ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး (၁၄) ခုတုိ႔တြင္ အစုိးရမ်ားဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ေထြအုပ္မွ 
လုိအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။၃၁ 
ေထြအုပ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႐ုံးမ်ားအတြက္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းမႈဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေထြအုပ္အႀကီးအမွဴး (ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူ) သည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ 
အဖြဲ႕၏ ရာထူးအေလ်ာက္ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ 
ရၿပီး အစိုးရအဖြဲ ႔႐ုံးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရိွ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း ၂၅၀ ဦးကို 
စီမံခန္႔ခြဲ ရပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု အ႐ြယ္အစား မတူညီေသာ္လည္း ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္း 
ပုံႏွင့္ တာဝန္မ်ားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေထြအုပ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီး (၉) ပါးတို႔ပါဝင္သည့္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕အတြက္ လိုအပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးအပ္ 
ၿပီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ 
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေထြအုပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ ေငြ စာရင္းႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္ 
စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ေထြအုပ္မွ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ “အလ်ားလိုက္” ပါဝင္ေဆာင္ 
႐ြက္ေနၿပီး စာေပးစာယူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဌာနမ်ား၏ ေန႔စဥ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပး 
ေနသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
ေထြအုပ္၏ ေဆာက္႐ြက္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အဓိက မွီခိုေနရပါသည္။

ေထြအုပ္၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႔စည္းပံု မတိုင္မီကကဲ့သို႔ပင္ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေထြအုပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္ကို တာ၀န္ခံရပါသည္။ ထို႕အျပင္ 
အဆိုပါ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ျပည္နယ္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း 
အစီရင္ခံရသည္။၃၂ ျပည္နယ္တိုင္း ရွိ ေထြအုပ္႐ံုးသည္ ေထြအုပ္၏ 
မူလတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေထြအုပ္႐ံုးခ်ဳပ္ရွိ ဌာနေျခာက္ခုသို႔ 
ေပးပို႔ အစီရင္ခံရပါသည္။ ေထြအုပ္႐ံုးတြင္ ဌာနခြဲ ႏွစ္ခုရွိၿပီး 
တစ္ခုသည္ ေထြအုပ္၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး အျခား 
တစ္ခုသည္ ျပည္နယ္တိုင္း အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွွင့္ ဘ႑ာ 
ေရးကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။၃၃

အစိုးရ႐ံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားသည္ ေထြအုပ္၏ ျပည္နယ္တိုင္း 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ ႐ံုးမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုးရ႐ံုးတြင္ ဌာနခြဲႏွစ္ခုရွိၿပီး 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္လည္း ဌာနခြဲႏွစ္ခုရွိၿပီး တစ္ခုမွာ 
ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားျပဳစုျခင္းစသည့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား 
က်င္းပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ေထြအုပ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ 
ႏွင့္ ေငြစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔တြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွ ပါဝင္ 
ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား 
အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ အက်ဳံးမဝင္ဘဲ သက္ဆိုင္ 
ရာအစုိးရအဖြ႕ဲမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ထုိဘတ္ 
ဂ်က္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေထြအုပ္သို႔ 
ခ်ေပးေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားလည္း 
ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန က်ပ္သန္း သံုးရာခန္႔ 
ေထြအုပ္သို႔ ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။၃၄

၃၁ ေထြအုပ္ကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သံုးသပ္ၾကသည္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထက္တြင္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ဥပမာ- ျပည္နယ္တစ္ခုရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ေျပာၾကားသည္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရးစသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေထြအုပ္ကသာ 
ထုတ္ေပးသျဖင့္ ေထြအုပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လႊမ္းမိုးမႈကို ေထာက္ျပၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္

၃၂ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေထြအုပ္ ၂၀၁၂ခုနွစ္မွတ္တမ္း
၃၃ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေထြအုပ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွတ္တမ္း၊
၃၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ (၈၂/၂၀၁၃)၊ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ၊ ပုဒ္မ ၇
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ေထြအုပ္၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး။
(၂) လမ္းတံတားေဆာက္လုပ္ေရး။
(၃) ေသာက္သံုးေရရရွိေရး။
(၄) ပညာေရး၊က်န္းမာေရး။
(၅) ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး။

ေထြအုပ္သည္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး 
စီမံ ခန္႔ခြဲခြင့္လည္း ရွိသည္။ 

(၁) နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ဘတ္ဂ်က္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

(၂) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပံုေငြ 
အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

(၃) ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးသည္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထက္ သံုးစြဲ 
ခြင့္ရွိေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခြင့္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြအတြက၃္၅ ေဒသ၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရသည္။၃၆ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ 
ဖြံၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ သီး ျခား စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း 
မရွိသျဖင့္ ေထြအုပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  အားထားၾကရသည္။

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ 
တြင္ ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ 
ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္သည္။ ခ႐ိုင္႐ုံးအေနျဖင့္ 
၎၏ လက္ေအာက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အဓိကယူနစ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားကို ကြပ္ကဲပါသည္။  သို႔ျဖစ္၍ ခ႐ိုင္မ်ား 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ၾကားအဆင့္တြင္
ရွိပါသည္။ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေအာက္တြင္ ဦးစီးအရာရွိ (၂) ဦးမွ 

ဌာနခြဲ (၂) ခုကို အသီးသီး ဦးေဆာင္ၾကပါသည္။ ခ႐ိုင္႐ုံးတြင္ 
ဝန္ထမ္းအင္အား (၂၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အမ်ားစုမွာ စာေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည၃္၇။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀) သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္ 
႐ုံးမ်ား)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အဓိက ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံရသည့္ ႐ုံးဌာန တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေကာက္ခံျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ကာ ၿမိဳ႕နယ္၏ စီးပြားေရးလူမႈေရးဖြံ
႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ား အထူးသျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခြဲမ်ားအတြက္ ေပါင္း 
စပ္ညႇိႏႈိင္း ေပးရသည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
႐ုံးမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ စုစည္းျခင္း၊ 
ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွသည္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ အခြန္အရပ္ ရပ္ ေကာက္ခံသည့္ တာဝန္မ်ားျဖင့္ 
တာဝန္မ်ား မ်ားျပားလွပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ကြဲျပားေနေသာ္လည္း 
ၿမိ ဳ ႔နယ္ ေထြအုပ္႐ံုးမ်ား၏ အရြယ္အစားမွာမူ တသမတ္တည္း 
ျဖစ္ၿပီး၃၈၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း ၃၄ ဦးခန္႔ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွဴးသည္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။၃၉ 
ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုလည္း ခန္႔ထားသည္။ အဆိုပါ 
အရာရွိ ၂ ဦးမွာ စာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲရပါသည္။

၃၅ ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးတြင္ ႏွစ္ဦးမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးစီမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မ်ားမွျဖစ္ပါသည္။
၃၆ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး(၁) ဦး၊ ဦးစီးအရာရွိ(၂)ဦး၊ ဌာနခြဲစာေရး(၁)ဦး၊ အႀကီးတန္းစာေရး(၅)ဦး၊ အငယ္တန္းစာေရး(၂)ဦး၊ယာဥ္ေမာင္း(၁)ဦး၊ လံုၿခံဳေရး (၁)ဦး၊ စာပို႕သမား 

(၁)ဦး၊ ႐ံုးအကူ(၂)ဦး
၃၇ ေထြအုပ္၏ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ လူဦးေရႏွင့္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၅၀၃း၁ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၆၁၉း၁ ရွိေသာ္လည္း 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၅၆၆း၁ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၁၅၄း၁ ရွိပါသည္။ ( စီမံေရးရာဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ၀ါရင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္)
၃၈ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတ္တမ္း စာ ၃၄
၃၉ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား သြယ္၀ိုက္၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါသည္။ ဥပေဒအရ 

ဆယ္အိမ္ေခါင္းမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ရပ္ကြက္သို႕မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ အခန္း(၇) – (၉) ကို ႐ႈ
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထြအုပ္၏ အဓိက 
ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမွာ အငယ္စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရက္ေသစာ 
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အိမ္ၿခံ ေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေထြအုပ္မွ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမလႊဲေျပာင္း 
ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ခြင့္စသည့္ ခြင့္ 
ျပဳမိန္႔ လိုင္စင္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးၿပီး ေျမႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ား 
ကိုလည္း ေကာက္ခံပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ “ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရး” ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေျခခံမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႀကီးမားေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား ကမ ၻာ့ဘဏ္ ႏွင့္ 
UNDP စသည္တို႔သည္ ၿမိဳ႕ ႐ြာ ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္ကို 
အေလးထား၍ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကို က်ယ္ျပန္႔စြာစတင္ ေဆာက္႐ြက္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေထြအုပ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ခိုင္မာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ယခု 
အခါ ေကာ္မတီအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲ 
လမ္းၫႊန္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေထြအုပ္မွ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေထြအုပ္၏ အခန္းက႑မွာ အဓိက ပါဝင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ 

ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစတင္၍ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေထြအုပ္မွ 
အဓိကက႑မွ ပါဝင္ လ်က္ရွိပါသည္။၄၀ ေထြအုပ္သည္ ရပ္ကြက္ေ
က်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ခန္႔ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း  ၄င္းတို႔ 
အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္ သည္။၄၁ ထိုရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ရာထူးတိုးျခင္း မရွိေသာ္လည္း  လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားျခင္းတို႔ရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၄င္းတို႔ကို 
တာ၀န္မွ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။၄၂ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး တစ္ဦးစီအား ေထြအုပ္၏ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းျဖစ္သည့္ 
ရပ္ေက်းစာေရးမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးရပါသည္။

ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ ႏွင့္ 
ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုအၾကား ဆက္သြယ္ေပးသည့္အတြက္ 
၎တို႔၏ အခန္း က႑မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေထြအုပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ 
အဓိကေက်ာ႐ိုးမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔အား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အေထာက္ အကူျပဳၾကပါသည္။၄၃ 
ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ၎ တို႔ အစဥ္အဆက္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ မူလတာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံ 
ျခင္း၊ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း၊ လူဦးေရအေျခအေန တို႔ကို 
အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး 
ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လယ္သမားေခ်းေငြမ်ား ရယူလိုသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ၎တို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ေက်း႐ြာစာေရးမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ဌာနခြဲ ဌာနခြဲ(၂) ဌာနခြဲ(၃)

ၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ဒုတိယၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

အရာထမ္းမ်ား 
လက္ေထာက္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး -၁ 
ဦးစီးအရာရွိ -၁

ဒုဦးစီးအရာရွိ - ၁
စုစုေပါင္း၀န္ထမ္္း - ၃၄

အမႈထမ္းမ်ား
အႀကီးတန္းလက္ႏွိပ္စက္ - ၁
အငယ္တန္းလက္ႏွိပ္စက္ - ၂

ယာဥ္ေမာင္း -၃ 
လံုၿခံဳေရး - ၁

ယူနစ္စာေရး -၁

အႀကီးတန္း စာေရး- ၅
အငယ္တန္းစာေရး - ၈

စာရင္းကိုင္ - ၃
သန္႔ရွင္းေရး - ၁

႐ံုးအကူ - ၃
စာပို႔ - ၁

၄၀ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ အခန္း (၁၄)၊ ပုဒ္မ ၃၂-၃၃၊ ပုဒ္မ-၂၈တြင္ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအတြက္ ေအာက္ပါ ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္ 
(က) လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပ့ံေငြ၊ (ခ) သက္တမ္းကာလအျပည့္ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါက တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြ

၄၁ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ေထြအုပ္မွ ခန္႔အပ္စာ ေပးပို႔ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစပါသည္။
၄၂ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ရၿပီး လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု ဥပမာ 

အားျဖင့့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄၃ အဆိုပါ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမွာ အမ်ိဳးစံုလင္လွၿပီး လူဦးေရ အေျခအေန၊ ေက်ာင္းအပ္မႈ၊ လူဦးေရ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ ဖြားေသမႈ၊ ဧည့္စာရင္း၊ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္  Bart Robertson, ‘A vital, little-known cog in Myanmar’s reform 
process,’ Myanmar Times, 27 October 2013.
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လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
႐ုံးလုပ္ငန္း ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ပုံစံ (၃၃) မ်ိဳးတြင္ ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ 
ရပါသည္။၄၄

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ခ႐ိုင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေကာ္မတီမ်ား အသီးသီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ေကာ္မတီ၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာ 
ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိ ႕ဳနယ္အဆင့္တြင္ ေကာ္မတီ 
(၂) ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ 
(ျမဴနီစပါယ္ေရးရာ) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေရး ေကာ္မတီတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသလူထု၏ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေန 
ျဖင့္ ေထြအုပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႏွင့္ လူထုပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ 

တို႔ကို မၽွတ ေစလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။

ေထြအုပ္၏ အခန္းက႑သည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မ
တီမ်ားတြင္ အဓိကက်ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ 
ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္
မတီမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ အတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္္းထားေသာ 
ေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္ၿပီး အာဏာရိွေသာ ေကာ္မတီမ်ားလည္း 
ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း 
ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီခြဲ ပါ၀င္ၿပီး 
ေဒသလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ေထြအုပ္၏ ဒုတိယၿမိ ႕ဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးသည္လည္း 
အျခားေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္ 
အျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။

၄၄ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၂ မိန္႕ခြန္းတြင္ အဓိကညႊန္ၾကားခ်က္မွာ “ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လံုၿခံဳေရး၊ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စီမံခန္႔ခြဲရန္”

ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေထြအုပ္သည္ ၄င္းေဒသရွိ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိလာရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

• ေထြအုပ္၏ ဖြဲ ႔စည္းပံု၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အစိုးသစ္သည္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ၾကည့္႐ႈ သံုးသပ္ႏိုင္မည္နည္း။

• ဖဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထြအုပ္သည္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္မည္နည္း။ ဌာနႀကီးအေနျဖင့္ ဗဟိုအားျပဳမႈ 
သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ( deconcentraion) ကုိ ပိုမိုျပဳလုပ္သင့္ပါသလား။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာေျဖေလွ်ာ့ (decentraliza-
tion)သင့္ပါသလား။ ဗဟိုအာဏာခြဲေ၀ျခင္း (devolution) ျပဳလုပ္သင့္ပါသလား။ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

• ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သင့္သနည္း။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သင့္ပါသလား။ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျဖစ္သင့္ပါသလား။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္သင့္ပါသလား။

• ဖဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ မည္သို႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။

• ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လူနည္းစု တိုင္းရင္း 
သားမ်ား ပါ၀င္လာေစၿပီး ေဒသအတြက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနျဖစ္လာေစရန္ မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။



 |  13  |

ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဒၚျမစိန္ ၊ The Administration of Burma ၊ ေအာက္စ္ဖို႕ တကၠသိုလ္ ၊ ၁၉၇၃

ဖာနီဗယ္ ေဂ်အက္စ္, The Governance of Modern Burma၊ ပစိဖိတ္ဆက္ဆံေရး အင္စတီက်ဴ၊ နယူးေယာ့၊ ၁၉၅၈

မင္းေရႊ (ကမၻာေအး) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေထြအုပ္က႑၏ အေရးပါပံု၊ ျမန္မာေရႊျပည္၀န္မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္၃ ၊ မတ္၂၀၁၄ 
၊ 
စာ ၁၀၉

ျမင့္သိန္း၊ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၆

ေရာဘတ္ဆန္ ဘတ္ ‘A vital, little-known cog in Myanmar’s reform process,’  ျမန္မာတိုင္းမ္ ၂၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ 
၊ http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/8606-a-vital-little-known-cog-in-myanmar-s- reform-process.html

ဦးဘဦး၊ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ၊ အရွင္နႏၵမာလာတည္းျဖတ္၊ ပဥၥဂံပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၂၀၁၁
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