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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၅

ယခုမူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အယူအဆအား နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပံု၊ 
ဇြန္လ ၂၀၁၅ ေဒးဗဒ္ဟုခ္၊ တင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ကင္(မ္)နင္ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publications/conceptualizing- 
public-sector-reform-in-myanmrar-report-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား: ေဒးဗစ္ဟုခ္၊ တင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ကင္(မ္)နင္ တို႔၏ (ဇြန္လ ၂၀၁၅)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အယူအဆအား 
နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပံု။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတတ္ေရးအဖြဲ႔- စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈဌာန (DFAT) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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တစ္။ ။ နိဒါန္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ဖိစီးႏိွပ္စက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွ လူထု 
အလိုက် ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 
အတူ အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ားကို ဆက္တုိက္ေတြ ႔ ျမင္လာရသည္။ 
စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ကိုလည္း ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ 
ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ထား 
သည္ကုိလည္း ေတြ ႔ရသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း 
တုိးတက္ရရွိလာသည့္ ပြင့္လင္းစြာထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရေပၚထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
မွာလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကိုလည္း အထင္ 
အရွား ေတြ ႔ရွိလာရသည္။ လူထုအလိုက်ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး (people 
centred development)  အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းအေန ျဖင့္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျပည္သူ႔က႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈ အခ်ိဳ ႔ကိ ုစတငခ္ဲသ့ည။္ ေနျပည္ေတာမ္ ွဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ျခင္းအစား 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ခြင့္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ခ်ထားေပးခ့ဲသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
ျပည္သူမ်ား၏  ဆႏၵမ်ား ပါဝင္ေစရန္အတြက္ ရပ္ထဲရြာထဲမွ ပုဂၢိဳလ္ 
အခ်ိဳ ႔ကို စုစည္းၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ေျဖ ရွင္းရမည့္ ကိစၥအမ်ားအျပား က်န္ရွိေနသည္။ 

- ၁၉၄၈ မွ ၂၀၀၈ ထိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
က်န္ရစ္ အေမြအႏွစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ ႔ေရးရာ ဥပေဒမ်ား၊ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္စီမံရမည့္အစား ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ခ်န္ထားခဲ့သည္။

- ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ 
ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ 
လုံၿခဳံေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို စစ္တပ္ 
အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးအပ္ထားသည္။ 

- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဌာနသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကေနရာ ရယူ 
ထားသည္။ 

- ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ ဘ႑ာေငြအသုံးျပဳခြင့္ 
အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ (၂၀၁၅ ဇူလုိင္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ 
ဆင္ျခင္းရာ၌ လုပ္ပုိင္ ခြင့္အခ်ိဳ ႔ တုိးတက္ထည့္သြင္းေပးထားသည္)

- လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ 
မ်ားထံသုိ႔ ျပည္သူ ႔ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ 
ကုိသာ တင္ျပအသိေပးႏုိင္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ရလဒ္ေကာင္းမ်ား 

ေပၚေပါက္ေစရန္  ဝင္ေရာက္အႀကံျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
အနည္းငယ္သာရွိသည္။ 

- ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားစု၏ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမႈသည္ ထူးခြ်န္မႈေပၚ 
အေျခခံ ျခင္းမဟုတ္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံထားၾကသည္။ 
စစ္တပ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ရာထူးႀကီးမ်ား 
အားလုံးနီးပါး တြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားသည္။ 

- ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏အက်ိဳးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဟု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အေတာ္မ်ား 
မ်ားက ခံယူထားသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေဝးေဒသမ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။ 

- လုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအဖုုိ႔ အျမတ္အစြန္း ပုိ၍ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ စီမံမႈ 
ေကာင္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္ႏွင့္အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင့္ 
ျမႇင့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပုိ၍တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္ 
လာျခင္းျဖင့္ ခ႐ုိနီအားကိုး အရင္းရွင္စနစ္ (crony capitalism) 
ေပၚ မွီခိုေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

- သဘာဝသယံဇာတ စီမံမႈပုံစံမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းကို မဆုိင္းမတြ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ မညီမွ်မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္ေစသည့္ သယံဇာတက်ိန္စာသုိ႔ ဦးတည္ေနသည့္ ေရနံ 
ႏွင့္ဓာတ္ေငြ ႔ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာတက္ႏုိင္ဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း 
ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ ႔အသီးသီးမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိလားသူမ်ား
တြင္ တူညီသည့္ရပ္တည္ခ်က္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ အစြန္း 
ေရာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မေတြ ႔ရွိႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈ (political trust) သည္ တန္ဖိုးႀကီးလွၿပီး 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္  
ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ အခက္ခဲဆုံး စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ 
မ်ားအတြက္ အေျဖရွာသည့္အခါတုိင္းတြင္ အာရွႏွင့္ ကမ ၻာတလႊား 
ကိုသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အတိတ္ကာလ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈ 
သမုိင္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေန 
သည္မွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ 

ယခုစာတမ္းငယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အခင္း 
အက်င္းကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ 
ကာလမ်ားမွ ျပည္သူ႔က႑ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ 
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၁ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတြင္ အတြင္းဝန္ရာထူးကို ၁၉၇၂ တြင္ ဖယ္ရွားလုိက္သည္။
၂ ၁၉၃၇ ဗမာအစုိးရအက္ဥပေဒအရ ဗမာျပည္ကို ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဗမာေက်းရြာအက္ဥပေဒ ၁၉၀၇ ႏွင့္ ၁၉၈၉ ဗမာျမဴနီစီပယ္ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္ 

စီမံမႈအတြက္ အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒ ၈၀၀ အနက္ တစ္ဝက္ခန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားသည္ ထုိေခတ္က ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၃ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ ႏွင့္ ကယား (ကရင္နီ)၊ ဗမာအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ တုိင္း ၇ တုိင္း၊ မြန္တုိင္းႏွင့္ ခ်င္း၀ိေသသတုိင္း။ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို 

ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ေကာင္စီ ၁၃ ခုတြင္ ဥပေဒေရးဆြဲႏုိင္သည့္ အာဏာရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစုိးရမ်ားတြင္ 
ကုိယ္ပုိင္အတြင္းဝန္မ်ားရွိသည္။ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားစီမံရန္ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္းကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄ ကြ်န္းသစ္ဘုတ္၊ ျပည္တြင္းေရးေၾကာင္းဘုတ္အဖြဲ ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ဘုတ္အဖြဲ ႔တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္လုိက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံသည္။ ေရနံလုပ္ငန္းအပါအဝင္ 
ဖက္စပ္ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားကို က႑အသီးသီးတြင္ ဖြဲ ႔စည္းလုပ္ကုိင္သည္။ စစ္တပ္ကထူေထာင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုျဖစ္လာၿပီး ဗမာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။

၅ ဦးႏု၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ဖဆပလသည္ အစြန္းေရာက္လာကာ မညီမညြတ္မႈမ်ား တုိးသထက္တုိးၿပီး အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္ေနသည့္ အစုငယ္မ်ားအျဖစ္ ကြဲျပားသြား 
သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ဘာသာေရးအေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အားလုံးပါဝင္သည့္ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ဝင္ေရာက္အစားထုိးလုိက္ 
သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းစုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက - အရက္ဘက္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိကင္းမႈ၊ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ထက္ျမက္မႈကို ထိခိုက္ေစသည့္  
အဆုိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့သည္  - ဝန္ခံခဲ့သည္။ (Government of Burma 1961, p.4).

သည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ 
အခ်ိဳ ႔ကို သံုး သပ္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးျပဳအေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရး 
အတြက္ မူေဘာင္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ျပထားပါသည္။ 

၁.၁။ ။ သမိုင္းေနာက္ခံအခင္းအက်င္း (Historical context) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ေခတ္ အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားေလ့လာႏုိင္သည္။

၁) ၁၉၄၈ - ၁၉၆၂ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအစုိးရေခတ္

၂) ၁၉၆၂ - ၁၉၇၄ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္

၃) ၁၉၇၄ - ၁၉၈၈ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္

၄) ၁၉၈၈ - ၂၀၁၁ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္။ 

ယင္းကာလမ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး 
လက္ရွိတြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။၁

ဒီမုိကေရစီအစုိးရ (၁၉၄၈ - ၆၂)

ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ လူမႈဖူလုံေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဗဟုိဦးစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အတူ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီပုံစံသုိ႔ 
ကူးေျပာင္းရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ 
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒေပၚ အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ 
လက္ထက္ကို ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈ ေရႊေခတ္အျဖစ္ 
ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အမွတ္ရေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ 
ဝက္မင္စတာစနစ္ (westminster system) ေပၚ အေျခခံထားသည့္ 
ယင္းစနစ္သည္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရအတြက္ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒ 

မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။၂ ယင္းကာလ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ပုံမ်ားမွ ေနာင္တြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 
အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အေရးပါသည့္ သင္ခန္းစာ အမ်ားအျပားကို      
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ အတြင္းဝန္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ႏုိင္ငံပုိင္ 
စီးပြားေရး ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ လုပ္ငန္းစီမံမႈႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ သင္ခန္းစာယူႏုိင္သည့္ ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ရွိပါသည္။

အရြယ္ေရာက္သူမ်ား မဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ေတာင္တန္းေဒသမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား 
ပါဝင္ႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ ဟူ၍ 
လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ အစုိးရအဖြဲ ႔ကို 
ဦးေဆာင္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္နယ္ ၄ ခုတြင္ 
အစုိးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီမ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းသည္။၃ ၁၉၅၀ 
တြင္ ဦးႏုသည္ ဖူလုံႂကြယ္ဝသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ 
ေထာင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းကို 
တင္ျပခဲ့သည္။  ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအရြယ္အစားသည္ ၃ ဆ 
ခန္႔ ႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ၄၀၀၀၊  ျပန္တမ္းဝင္ 
အဆင့္မဟုတ္ သူ ၁၇၀,၀၀၀ တုိ႔က အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈဖူလုံေရးမ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ ႔ ေနရာယူလာသည္ႏွင့္အမွ် ဝန္ႀကီး 
ဌာနသစ္မ်ား၊ ဌာနသစ္မ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားကို 
တုိးခ်ဲ ႔ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။၄ အစုိးရ၏ အာ႐ုံေၾကာႏွင့္ တစ္သွ်ဴး 
မ်ားဟ ုသတ္မတွထ္ား သည္အ့ေလွ်ာက္ ႏုငိင္ံဝ့နထ္မ္းမ်ားအေနျဖင္ ့
အဂတိတရားကင္း၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္၊ ႐ုိးသားျခင္းရွိေစရန္ 
အတြက္ ဦးႏုသည္  ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈ 
သင္တန္းေက်ာင္းကုိလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ 
တြင္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။

ယင္းကာလမွစတင္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း 
၅၀ တုိင္ေအာင္ အစုိးရအဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းရသည္ကိုလည္း 
မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးသည္။၅  ဦးႏုလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ 
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၆ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တုိက္႐ုိက္ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ 
၇ အစုိးရသစ္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းလုိက္သည္။ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သည္မ်ားကိုလည္း တဆက္တည္းလုိပင္ 

ႏုိင္ငံပုိင္ ျပဳလိုက္သည္။ ၁၉၆ဝ ေႏွာင္းပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အထည္အလိပ္စက္႐ုုံ၊ သစ္စက္မ်ား၊ ဓာတုုလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
၈ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ကို လူထုညီလာခံ (People’s Assembly) ျဖင့္ အစားထုိးလုိက္သည္။ လူထုညီလာခံမွ တင္ေျမႇာက္လုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ေကာင္စီသည္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာင္စီဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္သည္။ 
၉ မဆလ ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာရ တရားဝင္ပါတီျဖစ္လာသည္။ ပါတီတြင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဌာနမ်ားထက္ ပုိ၍မေလ်ာ့ဘဲ အေရးပါလာ 

သည္။
၁၀ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၉၇ ျဖင့္ စစ္မတုိင္ခင္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ျပည္သူ ႔ဝန္ထမ္းစနစ္၏ အဓိကေက်ာ႐ုုိးျဖစ္ေသာ 

အတြင္းဝန္စနစ္ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။

သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈ တစ္စတစ္စ 
ယုတ္ေလွ်ာ့လာမႈမ်ားလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (၁၉၆၂ - ၇၄)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး 
ဒီမုိကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္လုိက္ၿပီး ျပည္သူ႔ 
ေရးရာစီမံမႈတြင္ စစ္တပ္က႑ကို တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။၆ ျမန္မာ့နည္း 
ျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ 
လမ္းစဥ္ပါတီကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလုံး ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက 
ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၇၄ ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဗဟုိအဆင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသမ်ား၊ ခ႐ုိင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္ဆင့္တြင္လည္း ယင္း 
ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းေပၚေပါက္ခဲ့ 
သည့္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားအနက္မွ ေရွးဦးက်သည့္စနစ္ 
ျဖစ္သည္။ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီသည္ 
အစိုးရအဖြဲ႔ကက္ဘိနက္ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသုိ႔ အစီရင္ခံျခင္း 
မျပဳဘဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒သို႔ တုိက္႐ုိက္အစီရင္ခံသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေနာက္တစ္ခုကို ဖန္တီး 
လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ေကာ္မတီမ်ားကို 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး အရပ္ဘက္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အစုိးရမူဝါဒမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အစုိးရဌာနမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး 
ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ စီးပြားေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္ႏုိင္ရန္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီအစုိးရ 
ေခတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ ႔ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ စြက္ဖက္ 

ႏုိင္မည့္ ေနရာအဝန္းအ၀ုိင္းကို ခ်ဲ ႔ထြင္ခဲ့သည္။၇ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ 
ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသုိလ္ေကာင္စီ 
မ်ားကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။ မီဒီယာမ်ား 
ေပၚတြင္လည္း အတင္းအက်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက 
ပုိင္ သတင္းစာအမ်ားအျပားကို ပိတ္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သံဃာမ်ားေပၚတြင္လည္း ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ ႔အစည္းကို ၁၉၆၅ တြင္ 
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ၁၉၇၄ - ၁၉၈၈

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ခတ္ကို ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ 
ျခင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း၊ 
အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္စတင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။၈ 
ပါတီစုစည္းလုိက္ ျခင္း ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီအသြင္ျဖင့္        
ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အေရးအပါဆုံး 
အစုအဖြဲ ႔ျဖစ္လာသည္။၉ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္အၿပီး ျပည္သူ႔ေရးရာသည္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ 
တသားတည္း နီးပါးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စီးပြားေရး၊ 
ႏုိင္ငံသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 
ဆုိရွယ္လစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံေခတ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ 
အတူ ရရွိလာသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းစနစ္ကို အၿပီးတုိင္ဖ်က္သိမ္း 
လုိက္သည္။၁၀ ျပည္သူစီမံေရးရာဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အတြင္းဝန္လက္စြဲကုိလည္း 
ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။ 

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး 
အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲလုိက္သျဖင့္ ပါတီဖြဲ ႔စည္းပုံအသစ္သည္ 
ႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ ႔စည္းပုံႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ျဖစ္လာသည္။ အလုပ္သမား 
ေကာင္စီ ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေကာင္စီမ်ားကို ေက်းရြာ၊ 
ၿမိ ႕ဳနယ္၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္ ဖြဲ ႔စည္းခဲသ့ည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏က႑မွာ 
ေလ်ာ့သထက္ေလ်ာ့လာသည္။ ဥပမာ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒခ်မွတ္ 
ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ယင္းတာဝန္သည္ မဆလ 
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၁၁ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းရာထူးမ်ားသုိ႔ အဆက္မျပတ္ထည့္သြင္းခဲ့ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနရာအားလုံးနီးပါး၊ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေနရာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးကို စစ္တပ္ထြက္အရာရွိမ်ားက ရယူထားၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ 
အတြက္ ယခင္ စစ္တပ္အခ်ိတ္အဆက္မွာ အေရးႀကီးၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအဆင့္အတန္းသည္ 
အရပ္သားရာထူးထက္ ပုိ၍အေရးပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ စစ္မ်ိဳးစစ္ႏြယ္မ်ားေကာင္းစားေရး ဦးစားေပးသည့္စနစ္သည္ ထူးခြ်န္သူမ်ားေနရာမရႏုိင္ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက ယူဆသည္။ 

၁၂ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုအၿပီးတြင္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို ပုံစံစာရြက္တြင္ျဖည့္သြင္းရသည္။ စစ္တပ္သည္ ယင္းပုံစံပါ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို စိစစ္ၿပီး အတုိက္အခံအားေပးဟု ယူဆသူမ်ားကို ဖယ္ရွားသည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရသည့္ ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
သည္လည္း ပုိ၍ႏုိင္ငံေရးဆန္လာသည္။

၁၃ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၈ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တြင္ ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းသြားသည္။
၁၄ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေနရာယူထားျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ေနရာကို ရယူထားသည္။ 

ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီကဲ့သို႔ေသာ ပါတီအစိတ္အပိုုင္းမ်ား၏ တာဝန္ 
ျဖစ္လာသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
ဖြဲ ႔စည္းပုံထဲသုိ႔ အၿပီးေပါင္း ထည့္လိုက္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရး 
ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံမ်ားကို ဖယ္ရွားလုိက္ 
သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားမွ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွား 
လုိက္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာန လက္ 
ေအာက္မွ ဌာနခြဲ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားသည္။ 

အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ျပည္နယ္ ၇ ခု၊ တုိင္း ၇ ခု ေပၚထြက္လာ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အသီးသီးတြင္ ရွိခဲ့သည့္ ကြဲျပားသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံမႈပုံစံမ်ားမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး အားလုံးတန္းတူျဖစ္ 
သြားခဲ့သည္။ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားသုိ႔ ယခင္ကေပးအပ္ထားသည့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူလုိက္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းအဆင့္တြင္ အစုိးရမရွိ၊ ဥပေဒျပဳေကာင္စီမရွိ၊ အတြင္းဝန္မရွိ 
ဘဲ ျဖစ္သြားသည္။ ထုိအစား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လုံၿခဳံေရး 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအက္ဥပေဒႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ျပည္သူ႔ေကာင္စီမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ 
လုိက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းျပ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး (managed decentralization)  အဆင့္ 
တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့သည္။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (၁၉၈၈ - ၂၀၁၁)

စစ္တပ္အျမင္သေဘာထားအရ မဆလ အစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံအႏွံျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ 
သည္။  စစ္တပ္သည္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာတြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး 
ေနာင္လာမည့္ ၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ထိ ႏုိင္ငံေတာ္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ 
အစားထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ မႀကံဳဘူး မျမင္ဘူးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။၁၁ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ 
၏ ပထမဆုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒ အသုံးျပဳမႈကို 
ဆုိင္းငံ့ၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ 

အားလံုးကုိ စုစည္းသိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွ 
အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၁၉  ဦးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ 
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ႔သည္ ေၾကညာခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဒီဂရီခ်ၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်ဆုိရလ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈ လဏၡဏာ 
ေပၚတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

စစ္အစုိးရသည္ ကုိလိုနီေခတ္တြင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဖြဲ ႔စည္းပုံတစ္ခုကို ျပန္လည္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ဗဟုိမွေန၍ ေက်းရြာထိ 
ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ခ့ဲသည္။ စစ္တပ္အရာရိွမ်ား ဦးေဆာင္ 
သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး ေကာင္စီမ်ား 
ကို ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု 
အဆင့္ထိ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သုိ႔ 
ေပါင္းစပ္လုိက္ၿပီး ေကာင္စီမ်ားကို ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ 
ေနာင္တြင္ ယင္းေကာင္စီမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး 
ႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္း 
မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအေရာင္ဆုိးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ျပည္သူ ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း 
ကို ဥပေဒအရတားျမစ္ထားေသာ္လည္း အစုိးရဝန္ထမ္း မ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းသုိ႔ အသင္းဝင္ 
ရသည္။၁၂ ကမ ၻာ့ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးေပၚ လႊမ္းမုိးထားမႈမ်ား ေလ်ာ့က် 
သြားခဲ့သည္။၁၃ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရသည္ အေျခခံဥပေဒ 
သစ္ကုိ အတည္ျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ အာမခံသူအေနျဖင့္ 
စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ စည္းကမ္း 
ျပည့္ဝသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။၁၄ ၂၀၀၃ ၾသဂုုတ္လ 
တြင္ အစိုးရ ေၾကညာခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ စစ္တပ္၏ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ လမ္းျပ 
ေျမပုံကိုခ်ျပခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းျပေျမပုံတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ 
သည္ အဓိက ျဖစ္ေနသည္။
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၁၅ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိၿပီး ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ားႏွင့္                            
ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားတြင္လည္း ႐ုုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။

၁၆ ၂၀၁၅ အင္အားအရ  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီး ၃၀၊ သမၼတ႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္႐ုုံး၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ႔တုိ႔ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအရ အဆင့္ျမင့္အေရးပါသူမ်ားကို ခန္႔ထားဦးေဆာင္ေစသည္။ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ပညာရပ္ပုိင္းကြ်မ္းက်င္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီး 
၁ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၂ ဦး ခန္႔ထားသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဦးစီးဌာနအမ်ားအျပားရွိၿပီး ဌာနမ်ားကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံပညာ၊ အထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနတုိ႔ရွိသည္။ အစုိးရ 
အလုပ္အမ်ားစုကို ဦးစီးဌာနအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ဌာန၊ ဌာနခြဲ၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံအဆင့္ခြဲထားသည္။

ႏွစ္။ ။ ဥပေဒ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ဖြဲ ႔စည္းပုံ

ျပည္သူ႔က႑ဟုဆုိရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည္။ 
ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ 
အထက္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အစုအဖြဲ ႔မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕က႑တြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည္။

၂.၁။ ။ ဖြဲ ႔စည္းပုံ

ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ပုံေဖာ္ဖြဲ ႔စည္း 
ထားၿပီး အာဏာသုံးရပ္ကို ဖန္တီးထားသည္။

• ဥပေဒျပဳအာဏာ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားကို အပ္ႏွင္းထားသည္။ 

• အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ - အစုိးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ 
သမၼတထံ တြင္ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို 
သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ 
ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္တုိ႔ ျဖင့္  ဖြဲ ႔စည္းထားသည္။

• တရားစီရင္ေရးအာဏာ - ျပည္ေတာ္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး တရား႐ုုံးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ တရား႐ုုံးမ်ားကုိ အာဏာအပ္ႏွင္း 
ထားသည္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္ထားၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ 
အစုိးရမ်ားၾကား အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ ဥပေဒျပဳ 
ေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁ 
ႏွင့္ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ တြင္ ခ႐ုိင္ ၄ ခု မွ ၅ ခု ထိ ရွိၿပီး 
စုစုေပါင္း ၇၄ ခ႐ုိင္ရွိသည္။ ခ႐ုိင္တစ္ခု လွ်င္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၄ ခု မွ ၅ ခု 
ထိ ရွိတတ္သည္။ စုစုေပါင္း ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃၀ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားပါဝင္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ 
ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား ပါဝင္သည္။

ေနျပည္ေတာ္အဝန္းအ၀ိုင္းျပင္ပတြင္ လုပ္ငန္းရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္လည္း ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကုိပင္ ၄င္းတို႔ဌာန 
တြင္း ဖြဲ ႔စည္းပုံတြင္ မိတၱဴပြား အသုံးျပဳသည္။၁၅ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ား မရိွပါ။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေရာက္လွ်င္ေတာ့ တတိယ 
အလႊာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္မွာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အရိွဆံုးျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခင္းအက်င္းအရ ေက်းရြာ 
အုပ္စုအဆင့္တြင္သာ သြယ္ဝိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားရိွသည္။ ၿမိ ႕ဳ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
မ်ားတြင္ ၿမိဳ ႔ေတာ္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စည္ပင္သာယာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္မည့္သူ 
ကို ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္း မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးကသာ မဲေပးခြင့္ရွိသည့္စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။  
သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိစနစ္အရ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္ 
တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

၂၀၁၅ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွစ္ဦး၊ 
ဝန္ႀကီး ဌာနမရွိသည့္ ဝန္ႀကီး ၆ ဦး၊ ဌာနလက္ကုိင္ရွိသည့္ 
ဝန္ႀကီး ၃၀ ဦး၊ ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ ႔ဥကၠ႒
တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားၿပီး 
အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္ ၉၆ အရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ 
မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆုိ ဥပေဒ အတည္ျပဳႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ကိစၥမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ဇယား ၁ အရ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးဆုိင္ရာမ်ား 
ကုိလည္း ဥပေဒျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။၁၆ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေန 
ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒ 
ျပဳႏုိင္သည့္ ကိစၥမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

အစုိးရအဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ သမၼတသည္ အစုိးရဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ား လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္တာဝန္ယူရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ 
အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲ 
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၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအရွိဆုံး ဝန္ႀကီးဌာနကို နယ္ေျမအေျခခံျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားသည္ကိုေတြ ႔ရသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ညိႇႏိႈင္းမႈ အားေကာင္း 
ေကာင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန႐ုုံးမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား အဆင့္ဆင့္တြင္ရွိၿပီး ေက်းရြာ 
အဆင့္ထိ ျဖန္႔က်က္ထားႏုိင္သည္။

၁၈ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 
၁၉ http://www.president-office.gov.mm/zg/?q=hluttaw/law/2015/07/26/id-9805

ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ စစ္တပ္အမႈ 
ထမ္းကို ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအေျခခံေပၚမူတည္ကာ 
ဖြဲ ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရး အစရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းေပၚ မူတည္ဖြဲ ႔စည္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈအတြက္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္အခက္အခဲမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ား ေဖာင္းပြေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ေပါင္း ၃၀ ရွိၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာ ပွ်မ္းမွ်အေရအတြက္ျဖစ္ေသာ ၁၆ ထက္ ၂ ဆမွ် 
မ်ားျပားေနသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံ

၁။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ၀န္ႀကီး

၃။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီး

၄။ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီး

၅။ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ႀကီး 

၆။ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ သတၱဳ ၀န္ႀကီး 

၇။ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး

၈။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီး

၉။ လူမႈဝန္ႀကီး

၁၀။ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး

ျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္သည့္တုိင္ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ား၏ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ရန္၊ လုပ္ငန္းထပ္ေနျခင္း 
မ်ား ေရွာင္ရွားရန္၊ အကုန္အက်အနည္းဆုံးအဆင့္ ေလႇ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား

လက္ရွိ အာဏာခြဲေ၀ေရးပုံစံတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနၿပီး 
တဆင့္ျခင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည့္တုိင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ 
စၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
ၾကားတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 

ေဒသႀကီးမ်ားကို တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံဥပေဒမွ အေျခခံမႈ 
မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ မတူညီသည့္ သမုိင္းေနာက္ခံမ်ား 
ရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အမ်ားဆုံးေနထုိင္သည့္ 
ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားဟု 
အေခၚအေဝၚမ်ား ကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးအားလုံးမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတမွ ခန္႔အပ္ၿပီး ယင္း 
ေနရာသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အေတာ္အတန္ရွိသည့္ ေနရာ 
ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၄င္း၏  အစုိးရအဖြဲ ႔ဝန္ႀကီးမ်ားကို 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ေနရာခ်ထားျခင္းကို သမၼတႏွင့္ 
တုိင္ပင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ဝန္ႀကီး ၁၀ ဦး နီးပါးရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံရသည္။ 

တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ထားသည့္ အဓိက 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင၁္၈

• အပုိဒ္ ၁၈၈ အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ 
အခ်ိဳ ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒ အတည္ျပဳႏုိင္ခြင့္ ရွိ 
သည္။ ဇယား ၂ အရ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္၊ ေဒသလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊  ဆိပ္ခံ 
တံတားမ်ား၊ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
စီမံခြင့္ရွိသည္။

• အပုိဒ္ ၂၅၄  အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ 
အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည္။ ဇယား ၅ တြင္ ေျမခြန္၊ 
ယစ္ မ်ိဳးခြန္၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ခြန္ႏွင့္ ဆားခြန္တုိ႔ကို စည္းၾကပ္ခြင့္ 
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္တြင္ အေျခခံဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ ႔၊ သတၱဳတြင္း၊ 
ေက်ာက္မ်က္၊ သစ္တုိ႔ မွ အခြန္ႏွင့္ အျခားအခေၾကးေငြမ်ား 
ေကာက္ယူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၁၉

• အပုိဒ္ ၂၅၇ အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားတြင္ 
ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခြင့္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး အစုိးရမ်ား က်င့္သုံးျခင္းမရွိေသးသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အဓိကတာဝန္မွာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ႐ုံးစုိက္ထားသည့္ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုုး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အႀကံေပးရန္ 
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၂၀ ဥပမာအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးသည္ ၄င္း၏ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အႀကံေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္သာ ခ်မွတ္သည္။  

၂၁ ဥပမာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ 
၂၂ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။.
၂၃ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားနည္းတူ လစာ၊ လစာမဟုတ္သည့္ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိခံစားသည္။ လုိက္နာရသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားမွာလည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းပုံစံသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑အေရးပါသည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ရဲ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကို ခြဲျခားထားေလ့ရွိေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ကြာျခား 
မႈရွိသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာဏာရအစုိးရ၏ ဝန္ထမ္းမွ်သာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းရမည့္သူမ်ား
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၂၄ ဦးပုိင္သည္ က႑အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အထည္အလိပ္စက္႐ုုံ၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ သစ္စက္မ်ား၊ 
ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယမာကာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ဆူပါမားကတ္၊ ဘဏ္၊ ဟုိတယ္၊ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ 
လွ်ပ္စစ္၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ား အစရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

၂၅ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံ ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။
၂၆ ႏုိင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေလ်ာ့က်ၿပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးတက္လာခဲ့ကာ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ဆက္သြယ္ 

ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စာတုိက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း သိသာထင္ရွားေစခဲ့သည္။

သို႔မဟုတ္ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။၂၀ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
႐ုုံးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ 
ျပဳေရး႐ုုံးမ်ားကို အေထာက္ အပံ့ေပးျခင္းကို ေထြအုပ္ဌာနသည္ 
အစုိးရ႐ုုံးဟု အမ်ားသိသည့္႐ုုံးမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ
မ်ားသုိ႔ အခ်ိဳ ႔ေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ခြဲေပးျခင္း၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
ပထမအဆင့္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး 
ပူးတြဲေကာ္မတီတြင္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေန မႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏငွ့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
တုိးခ်ဲ ႔လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည့္ အလားအလာရွိသည္။ အထူးမွတ္ 
တမ္းတင္ရမည့္ အေရးႀကီး အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ အနည္းငယ္သာ ရွိေန 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္ 
စုအဆင့္မွ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆုိပါက 
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ရန္အတြက္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု 
ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ထံမွ လက္ခံရရွိေနသည့္ ပမာဏ၊ ၄င္းတုိ႔ 
စည္းၾကပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အခြန္အခ အနည္းငယ္ႏွင့္ လုံေလာက္ 
ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ေငြေၾကးပုိမုိလုိအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၂၀၁၅ တြင္ သစ္လုပ္ငန္းမွ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းထိ လုပ္ငန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း 
၄၄ ခုရွိ သည္။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (International 
Monetary Fund (IMF)) ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ေနရာမွ ပါဝင္ 
လ်က္ရွိေနသည္။ ဂ်ီဒီပီ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္၊ အစုိးရဝင္ေငြ ၃ ပုံ ၂ ပုံ 

သည္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ေနရာ 
အမ်ားအျပား ဖန္တီးႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၂၁ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံႏွင့္ တသားတည္း 
ေပါင္းစပ္ထားၾကသည္။၂၂ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း 
သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး 
ဌာနလက္ေအာက္မွ ဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းဌာန လက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီး 
မူဝါဒေဖာ္ထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးပါသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ 
သည္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳံးဝင္သည္။၂၃

ကုမၸဏီမ်ားမွတဆင့္ စစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္းရွိသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံျခင္းမရွိသည့္ စစ္တပ္ပုိင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ 
လီမိတက၂္၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၂၅ တုိ႔သည္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္ဘ႑ာေငြ 
ရရွိေရးအတြက္လည္း အေရးပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ဘတ္ဂ်တ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖတ္သန္းျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ 
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္သုိ႔ အစီရင္ခံျခင္းလည္း မရွိပါ။ ႏုိင္ငံပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ စီမံ 
မည္ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေလာေလာ        
လတ္လတ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တယ္လီဖုုန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ 
ျဖတ္သန္းမႈသည္ ဥပမာေကာင္းျဖစ္ၿပီး အျခားက႑မ်ားအေနျဖင့္ 
သင္ခန္းစာယူ ေလ့လာႏုိင္သည္။၂၆



 |  8  |

၂၇ အႀကံေပးမ်ားတြင္ ကာလတစ္ခုထိ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေနထုိင္ပညာသင္ယူခဲ့ၾကသည့္ နာမည္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ 
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရသည့္ ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစုိးရတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ာ းက်ယ္ျပန္႔ေနသျဖင့္ 
ထုိအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးေကာ္မတီမ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း အလြန္လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာသည္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအႀကံေပးျခင္း၊ မူဝါဒေရးရာအျမင္မ်ား 
ထပ္ေနျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးေနျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ထိေရာက္သည့္ စီမံမႈ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္လုိအပ္သည္။

၂၈ ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးသည္ နည္းပညာပုိင္းကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္သာမက ပုဂၢလိကက႑ အေတြ႔အႀကံဳလည္း 
ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။

၂၉ ဆပ္ေကာ္မတီ ၂၈ ခုသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးျခင္းနည္းသစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သမၼတက ၂၀၁၃ ၾသဂုုတ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ 
၃၀ အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး၏ တာဝန္မွာ အစုိးရအဖြဲ ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို စုစည္းေပးရန္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စီမံရန္၊ အစုိးရအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ လုိက္နာရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
၃၁ အခြန္ေကာက္ျခင္းကို ၁၉၇၄ ဝင္ေငြခြန္၊ ၁၉၇၆ အျမတ္ခြန္၊ ၁၉၇၆ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခြန္၊ ၁၉၈၈ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ၁၉၉၀ လုပ္ငန္းခြန္တုိ႔ျဖင့္ စည္းၾကပ္ 

ေကာက္ခံသည္။ ၁၉၈၆ ဘ႑ာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ ႔ဝန္ထမ္းမ်ား  ျပည္သူ ႔ဘ႑ာစီမံပုံ၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူပုံတုိ႔ 
ကို သတ္မွတ္သည္။ 

၂.၂။ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း

ရာထူးႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ ႔ငယ္ျဖင့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲ 
သည့္ ပုံစံကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
သည္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
တြင္ ပါဝင္မည့္အစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားခ်မွတ္လုိက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို 
လုိက္လံ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ား၏ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းသည္ ႏွစ္ကာလၾကာသည္ 
ႏွင့္အမွ် က်ဆင္းလာသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္၏ အထင္ရွားဆုံး လကၡဏာ 
တစ္ခုမွာ အဆင့္ျမင့္ပုိင္းတြင္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၄င္း၏အစုိးရအဖြဲ ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အႀကံေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးျခင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ျပည္သူ ႔ဝန္ထမ္း မ်ား၏ 
ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေနသည္ႏွင့္အမွ်  ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ အဓိက 
အႀကံေပးသည့္ အစုအဖြဲ ႔ျဖစ္သင့္သည္။ 

မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ကုိ ျပန္လည္ဖာေထးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ 
အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအႀကံေပးေကာင္စီမွ ပညာရွင္ 
မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား အပါအဝင္ အႀကံေပးမ်ား၏ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာပံ့ပုိး
မႈမ်ားကို ရယူသည္။၂၇ ေရရွည္အတြက္ဆုိလွ်င္ အစုိးရသည္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအတြင္းမွ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈ 
မ်ားရယူရန္လုိသကဲ့သုိ႔ အျခား ဆက္စပ္အစုအဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ေသာ 
တကၠသုိလ္မ်ား၊ ပညာရွင္ အုပ္စုမ်ား (think thank) ၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား 
ရယူရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုိလားသည့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံး 
ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ ႔မွာ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ 
ျပည့္စုံသကဲ့သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္လည္း အေတြ ႔အႀကံဳရွိ
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၂၈ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ မူဝါဒမ်ားညိႇႏိႈင္းေရးကုိ သမၼတ႐ုုံးမွ 
ဦးစီးသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား 
ဦးစီးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ သမၼတသည္ 
အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီး ၆ ဦးခန္႔ထားသည္။ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ပါဝင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းၫႊန္ေကာ္မတီကိုလည္း 
ဖြဲ ႔စည္းထားၿပီး သမၼတက သဘာပတိအျဖစ္ ေနရာယူသည္။ ယင္း 
ေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီး ၆ ဦး 
အနက္မွ ၄ ဦးပါဝင္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းၫႊန္ေကာ္မတီ 
သည္ အစုိးရအဖြဲ ႔အတြင္းမွ အစုိးရအဖြဲ ႔အသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသည္။ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ား၊ 
ေဆာင္ရြက္ပုံနည္းလမ္းမ်ား ကြဲျပားၾကသည့္  ဝန္ႀကီး ၃၀ ေက်ာ္ 
ပါဝင္သည့္အေလ်ာက္ အစုိးရအဖြဲ ႔ဝင္အားလုံး ပါဝင္သည္ဆုိပါက 
ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရိွႏုိင္သျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အဖြဲ ႔ 
ငယ္သည္ လုိအပ္သည္။ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား ႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီး ၃ ဦး သည္  အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ကက္ဘိနက္ ေကာ္မတီ ၆ ခုတြင္ သဘာပတိ 
အျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ ေကာ္မတီမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၊ စီးပြား 
ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈ၊ 
တုိင္းရင္းသားေရးရာ၊ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
လုိအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ဖြဲ ႔စည္းသည့္ ကက္ဘိနက္ဆပ္ေကာ္မတီ 
အမ်ားအျပားလည္းရွိသည္။၂၉ အစုိးရအဖြဲ ႔ အတြင္းေရးမွဴးသည္ 
သမၼတ႐ံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အစိုးရ႐ံုးတြင္ ႐ံုးထိုင္ 
သည္။၃၀

၂.၃။ ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈစနစ္ 
တာဝန္ခံျဖစ္သည္။ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြပု၃ံ၁ 
အသုံးျပဳပုံ တုိ႔ကို ယင္းစနစ္ျဖင့္ စီမံသည္။ ယင္းစနစ္ကို တာဝန္ခံမႈ၊ 
အဂတိကင္းမႈ ကင္းစင္ကာ အဆင့္ျမင့္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားေပၚေပါက္ 
ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္ 
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၃၂ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ ကမာၻဘဏ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဆန္းစစ္မႈစာတမ္းကို www.pefa.org/fr/assessment/files/1129/rpt/8131 တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
၃၃ ျမန္မာ၏ ျပည္သူ႔က႑အရြယ္အစားသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ ကေမာၻဒီးယားတုိ႔ႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသို႔ တုိးတက္ 

လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကာလအထိ ျမန္မာအစုိးရအရြယ္အစားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမျပည့္တျပည့္ျဖစ္ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးထက္ နည္းသည္။ 
ခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) အဖြဲ ႔ဝင္ႏုိင္ငံံမ်ားတြင္ အစုိးရအရြယ္အစားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ 
၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

၃၄ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ Public Financial Management Performance Report. 
၃၅ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ျမန္မာ - အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ခ်မ္းသာေကာင္းက်ိဳး တုိး၍ရွာျခင္း၊ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ (World Bank. 2014. Myanmar: 

Ending Poverty and Boosting Prosperity in a Time of Transition. Washington, DC).

နည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသည္။ မၾကာေသးမီကာလက အစုိးရ 
ဦးစီးၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈစနစ္ေပၚဆန္းစစ္မႈ 
အရ အႀကီးစားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုိအပ္ေနသည္ကို ၫႊန္ျပ 
လ်က္ရွိသည္။၃၂ ယေန႔ေခတ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္ ထိန္း 
ေက်ာင္းေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပင္မဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ 
မူရင္းဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒ၊ ဝယ္ယူေရးဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
က်င့္သံုးျခင္းမရိွပါ။ ဘတ္ဂ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာအစုိးရ အသုံးစရိတ္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၅

၂၀၁၀/
၂၀၁၁

၂၀၁၁/
၂၀၁၂

၂၀၁၂/
၂၀၁၃

၂၀၁၃/
၂၀၁၄

၂၀၁၄/
၂၀၁၅

စုစုေပါင္း 
အသုံးစရိတ္

၁၆.၉ ၁၆.၆ ၂၅.၀ ၂၆.၅ ၂၈.၇

က်န္းမာေရး ၀.၂ ၀.၂ ၁.၅ ၁.၁ ၁.၃

ပညာေရး ၀.၈ ၀.၈ ၁.၆ ၁.၈ ၂.၀

ကာကြယ္ေရး ၃.၃ ၂.၉ ၄.၄ ၄.၁ ၃.၈

လုပ္ခ ႏွင့္ 
လစာမ်ား

၁.၁ ၁.၂ ၁.၉ ၂.၁ ၂.၁ 

ကုိးကား - ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ International 
Monetary Fund (IMF) Article IV 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္၏ အထင္ရွားဆုံးအေျပာင္း 
အလဲမွာ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ီဒီပီ ၏ ၂၉  ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး 
ျမင္တ့က္ လာခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္၃၃  အစုိးရ ဦးစားေပးမႈမ်ားသညလ္ည္း 
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ - ၁၁ 
မွ ၂၀၁၄ - ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ အနိမ့္ဆုံးအေနအထားမွ သိသိသာသာ တုိး 
တက္လာခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္သည္ ၁.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း 
ထိ ၆ဆခြဲခန္႔တုိးတက္ လာၿပီး ပညာေရးအသုံးစရိတ္သည္ ၂.၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ၂ ဆခြဲ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး အသုံး 
စရိတ္သည္ ၃.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ၅ ပုံ ၁ ပုံ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 

ဘတ္ဂ်တ္ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ားအျပား (၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ) ကုိ ေငြပင္ 
ေငြရင္းျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေသာ လမ္းႏွင့္ အျခားအေျခခံ အေဆာက္အဦ 
မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ သုံးစြဲခဲ့သည္။၃၄ လုပ္ခႏွင့္ 
လစာမ်ားအတြက္ ၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သုံးစြဲခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ဝင္ေငြ နည္းသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၁၉  ရာခုိင္ႏႈန္းကို 
ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အသုံးျပဳၿပီး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို 
လုပ္ခႏွင့္ လစာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ဝင္ေငြမ်ားသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အတြက္ အသုံးျပဳၿပီး ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကို လုပ္ခႏွင့္ လစာမ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အသုံးစရိတ္ အမ်ားစု အသုံးျပဳ 
ေနသည့္ က႑မ်ားမွာ  စြမ္းအင္က႑ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကာကြယ္ 
ေရး ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး ၊သစ္ေတာ ႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း  ၇ 
ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စက္မႈ လုပ္ငန္း ၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။၃၅ 

ျမန္မာအစုိးရ ဘ႑ာေငြ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၅ 

၂၀၁၀/
၂၀၁၁

၂၀၁၁/
၂၀၁၂

၂၀၁၂/
၂၀၁၃

၂၀၁၃/
၂၀၁၄

၂၀၁၄/
၂၀၁၅

စုစုေပါင္း 
ဘ႑ာေငြ ၁၁.၄ ၁၂.၀ ၂၃.၃ ၂၄.၈ ၂၄.၂

ျပည္ေထာင္စု  
အစုိးရ ၆.၃ ၆.၅ ၉ .၅ ၁၁.၄ ၁၀.၄

အခြန္၀င္ေငြ ၃.၃ ၃.၉ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၄

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြား 
ေရ;လုပ္ငန္း 
မ်ားမွ ၀င္ေငြ

၇.၀ ၇.၈ ၁၅.၃ ၁၄.၇ ၁၄.၃

ေထာက္ပံ့ေငြ 
မ်ား

၀.၀ ၀.၀ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၄

ကုိးကား။ IMF Article IV 2014   
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၃၆ ေရနံမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားကို အစုိးရသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔ထုတ္ယူမႈသည္ သယံဇာတက်ိန္စာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္  ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေရွာင္ရွား 
ႏုိင္ရန္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၇ ထုိသုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းေနျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားရိွေနျခင္း၏ လကၡဏာျဖစ္သည္။ အခြန္စည္းၾကပ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္မရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္/ 
ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းတုိ႔ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးအစားကြာဟျခင္းသည္ တရားဝင္လက္ခံမႈဆုိင္ရာ 
ျပႆနာရွိေနသည့္ လကၡဏာျဖစ္ႏိုုင္သည္။ အစုိးရကို မယုံၾကည္သျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက အခြန္ေရွာင္ၾကသည္။

၃၈ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ ၆ ဆင့္ရွိသည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုုိက္တာ)၊ ဒုတိယၫြႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)၊ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ)၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(မန္ေနဂ်ာမ်ား) ႏွင့္ 
ဦးစီးအရာရွိမ်ား (လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာမ်ား) ရာထူးတုိ႔ျဖစ္သည္။ အရာရွိမ်ားကို ျပန္တမ္းဝင္အဆင့္မဟုတ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ပံ့ပုိးေပးသည္။ အဆင့္အျမင့္ဆုံးရာထူး 
မွာ ႐ုံးအုပ္ (ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)၊ ႐ုံးအုပ္စာေရး (လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး) ၊ အႀကီးတန္းစာေရး (အႀကီးတန္း ပညာရွင္)၊ အငယ္တန္း စာေရး (အငယ္တန္းပညာရွင္) 
အႀကီးတန္းႏွင့္ အငယ္တန္းလက္ေထာက္ 

၃၉ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားစီမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြမႈေဘာင္ကို အက္ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားေပးသည္။ ဝန္ထမ္းတဦးခ်င္း စီ၏ ခြင့္ရက္၊ ပင္စင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားေပးသည္။ အက္ဥပေဒသည္ ထူးခြ်န္သူေျမာက္စားသည့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ လူမ်ိဳး၊ 
ေမြးရပ္ဇာတိ၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ က်ားမေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားမႈမ်ားမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဘက္မလုိက္ 
ၾကားေနရပ္တည္ခ်က္သည္ အေရးပါသည့္အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒ 
အသုံးခ်မႈမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။

၄၀ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ႔ ဥကၠ႒သည္ သမၼတသုိ႔ တုိက္႐ုိက္အစီရင္ခံသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ရာထူးတုိးျခင္း၊ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း၊ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြ ဲ႔တြင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ၁၉၄၈ ႏွင့္ ၁၉၆၂ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေခတ္တြင္ ၄င္း၏က႑မွာ သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားသည္။

၄၁ ဥပမာ - ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈသင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံေရးသင္တန္း 
ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မၾကာေသးမီက ျမန္မာဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဴကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မူဝါဒႏွင့္ သုေတသနပုိင္းကို အဓိကထားသည့္ ကုိးရီးယားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အင္စတီက်ဴ (Korean Development Institute) ပုံစံကို အတုယူကာ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၏ အထင္ရွားဆုံးအေျပာင္းအလဲမွာ 
၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ၂ ဆခန္႔ တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၁.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၃.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တက္သြားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဖက္စပ္ ေရနံလုပ္ကြက္သစ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာ 
ျခင္းျဖစ္သည္။၃၆ IMF အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အစုိးရမွ ေကာက္ယူရရွိ သည့္ အခြန္ဝင္ေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃.၃ မွ 
၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး အာရွ တခြင္တြင္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။၃၇ 
ထုိ႔ျပင္ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ 
အျမတ္အစြန္းမ်ားေပၚတြင္ အလြန္အမင္း မွီခုိေနရသည္။ လတ္ 
တေလာႏွစ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ၃ ပုံ ၂ ပုံ သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂.၄။ ။ စီမံမႈ  

အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳးခြဲထားသည္။ 
ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပန္တမ္းမဝင္အမႈထမ္းမ်ားဟု 
ခြဲျခားထားသည္။၃၈ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိမ်ားစာရင္းတြင္ 
အဆင့္အျမင့္ဆုံးရာထူးမွာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနတာဝန္ခံ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ့ဝ
န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မႈစနစ္သည္ တံခါးပိတ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အေျခခံ အဆင့္ ရာထူးမ်ားကိုသာ 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အက္ဥပေဒ၃၉ အရ အစုိးရအဖြဲ ႔သည္ မူဝါဒမ်ား 
ဆုံးျဖတ္သည္။ ဖြဲ ႔စည္းပုံမ်ားကို အတည္ျပဳသည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ လစာႏႈန္းထား သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝန္ထမ္း 
အက္ဥပေဒသည္ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္မွအပ က်န္အစုိးရ ဝန္ထမ္းအားလုံး 
သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ  ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ ႔သည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သင္တန္း 
ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
သည္။၄၀ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ ႔သည္ 
မႏေၱလးႏွင့္ ေဖာင္ႀကီးမွ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား စီမံျခင္းကို အဓိက 
တာ၀န္ယူရသည္။ ယင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ စီမံမႈသင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေထြအုပ္ဌာနတြင္ ၄င္း၏ ကုိယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ေသာ 
စီမံေရးရာသင္တန္းေက်ာင္းရွိၿပီး အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ 
လည္း ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ သီးသန္႔သင္႐ုိးမ်ား 
သင္ၾကားႏုိင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။၄၁  
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းစီမံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနအမ်ားအျပား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ
မူဝါဒ ကို ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသား 
စီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လုိအပ္သည့္ ဝန္ထမ္း 
ခန္႔ထားျခင္း၊ ဌာနဖြဲ ႔စည္းပုံေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ အႀကံျပဳသည္။

လုပ္ခ၊ လစာအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ အႀကံေပးရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
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၄၂ ဥပမာအားျဖင့္ လစာဇယားတြင္ ထိပ္ဆုံးမွရွိေနသည့္ လုပ္သက္ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ရွိေနႏုိင္သည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လစာသည္ လစာဇယားေအာက္ဆုံး လုပ္သက္ ၃ လ 
ခန္႔သာရွိမည့္ အငယ္တန္းစာေရးလစာ၏ ၄ ဆခန္႔သာရွိသည္။ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရဆုိလ်င္ ယင္းကြာဟမႈမွာ အလြန္နည္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

၄၃ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းအက္ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (MNPED) စီမံကိန္း ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈဌာနမွ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္ပါသည္။ 

၄၄ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ၂၀၁၀ .
၄၅ ခ်စ္ေစာ ႏွင့္အာႏုိး ၂၀၁၄၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၿခဳံငုုံသုံးသပ္ခ်က္ (Chit Saw and Arnold. 2014.  Administering the State in 

Myanmar:     An Overview of the General Administration Department, p. 17.)
၄၆ အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိဘဲ ထူးခြ်န္မႈအေျချပဳသည့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းစနစ္သုိ႔သြားရန္ ပုိင္းျဖတ္ထားမႈကို သိႏုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား 

ရွိသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမႈ ဗမာလူမ်ိဳး၊ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကိုသာ အခ်ိဳးအစား အမ်ားအျပားခန္႔အပ္ထားသည္ဟု ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက 
ယုံၾကည္လက္ခံထားသည္။ 

၄၇ ႏ်ဴးေယာက္၊ ကုလသမဂၢ ဖံြ ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၁၄။ ၂၀၁၄ ျပည္သူဖံြ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစျခင္း - အားနည္းခ်က္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ 
ကို္ယ့္အားကုိယ္ကုိး စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း (United Nations Development Programme.  2014.  2014 Human Development Report—Sustaining Human 
Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience.  New York:  United Nations) .

၄၈ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂၀၁၄။ ျမန္မာ - အေျပာင္းအလဲကာလ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာဖူလုံမႈတုိးျမႇင့္ျခင္း (World Bank. 2014. Myanmar: Ending 
Poverty and Boosting Prosperity in a Time of Transition. Washington, DC: World Bank) 

မ်ားသည္ လစာ၊ ေနအိမ္၊ က်န္းမာေရးခံစားခြင့္၊ ပင္စင္မ်ားလည္း 
ရရိွၾကသည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရ၏ လစာေပးမႈပုံစံသည္ အတားအဆီး 
ျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားေရး က႑ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိက္သျဖင့္ 
ပုဂၢလိကက႑သည္ လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ ပုိ၍အေရးပါလာ 
သည္။၄၂ ျမန္မာႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား လစာနည္းေနျခင္းကို ဖာေထး 
ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ ႏုိင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားကို 
သိသိသာသာျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း ၉၀၀,၀၀၀ နီးပါးရွိသည္။၄၃ 
ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းအရၾကည့္လွ်င္ ၅၂ သန္းေသာ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ယင္းအေရအတြက္သည္ မ်ားသည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။ အထူး 
သျဖင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အစုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း 
မခံရႏိုင္သည္မ်ားကုိ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည့္        
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝန္ထမ္းအင္အား 
အမ်ားဆုံးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္း ၃၃၆,၆၀၀ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ 
ဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ (ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား 
အပါ အဝင္ ၉၅,၉၈၀ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ ေရးရာႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခု 
ေပါင္းလုိက္ပါက ဝန္ထမ္း အင္အား ၁၀၇,၉၈၀ ရွိေသာ္လည္း 
အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ လုပ္ 
သားမ်ားျဖစ္သည္။ (၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ 
ဝန္ထမ္းအင္အား ၅၈,၁၁၀ ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးလုပ္သား 
မ်ားျဖစ္သည္။ (၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ယင္းက႑ေလးရပ္တြင္ စုစုေပါင္း 
ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းအင္အား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကုိ အလုပ္ခန္႔ထားသည္။ 

ႏုိင္ငံဝန္ထမ္း ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။၄၄ 
အဆင့္ ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရာရရွိမႈသည္ ၃၂.၅ 
ရာခုိင္ႏႈန္း သာရွိသျဖင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မမ်ားလွေသာ္လည္း 

ဝန္ထမ္း စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးေပးျခင္းတုိ႔တြင္ ထူးခြ်န္မႈ 
အေျခခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခခံေကာင္းအျဖစ္ ယူဆႏိုင္ 
သည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ  
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ အဆင့္ျမင့္ 
ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လူမႈေရးမူဝါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ရသည့္ ပညာေရးတြင္ ၆၉.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးတြင္ 
၄၉.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လုံၿခဳံေရး အသားေပးေဆာင္ရြက္ရသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁.၂ သာ 
ရွိသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန 
သည္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃၀ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ခန္႔ထားသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃၀ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အားလုံး 
အမ်ိဳးသားမ်ားသာျဖစ္သည္။၄၅ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ 
ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစုိးရအေနျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါ။၄၆

၂.၅။ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း  

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေနသည္။ 
ကုလသမဂၢ ႏွင္၄့၇ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔မ၄ွ၈ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားပါ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးအၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ထုတ္ယူ 
အသုံးျပဳထားပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအစုိးရကုိ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိက 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ 
မွတ္တမ္းသည္ ေကာင္းဆုိး ေရာေထြးေနသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား 
ႏွင့္ ယွဥ္ႏုိင္သည့္အဆင့္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးသတ္မွတ္ခ်က္ (United Nations Human Development 
Index) တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ နိမ့္က်ေနသည္။ 
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၄၉ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္မ်ားကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ www.agidata.org.
၅၀ ဥပမာ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ယခင္က ၂၁ ရက္ အခ်ိန္ယူရာမွ ၁၀ ရက္ႏွင့္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံကူး 

လက္မွတ္ဖုုိးကိုလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၂၅ ထိ တဝက္နီးပါး ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ခံျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးသုိ႔ဆင္းရန္မလုိဘဲ မိမိေနရပ္တြင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လာခဲ့သည္။ ယခင္က ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္႐ုံးမွာ 
မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္သာ ရွိသည္။ 

၅၁ ၂၀၀၈ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ

အစုိးရေဆာင္ရြက္မႈကို အၫြႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္တုိင္းတာအ
ကဲ ျဖတ္ျခင္း 

အၫြႊန္းကိန္း ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား

ဝင္ေငြ (အမ်ိဳးသား 
စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ 
ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္း) 
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ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားသည္ ရလဒ္အေျချပဳ 
အၫြႊန္းကိန္းမ်ား (outcome indicators) အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အၫြႊန္းကိန္းမ်ား (process indicators) ကိုလည္း ေလ့လာသည္။ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနမႈကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမဟုတ္ပဲ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ေန 
သည္ကို တုိင္းတာသည္။  တစ္ကမာၻလုံးမွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အၫႊန္းကိန္း (Governance Indicators) မ်ားကို ကမ ၻာ့ဘဏ္ 
တြင္ စုစည္းထားသည္။၄၉ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခား အေရွ ႔ေတာင္ 
အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားနွင့္ယွဥ္လွ်င္ စြမ္းေဆာင္မႈပုိင္း 

တြင္ နိမ့္ေနေလ့ရွိသည္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးတြင္လည္း ျမန္မာသည္ 
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအ
တြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ မီဒီယာ 
လြတ္လပ္ခြင့္အပါအဝင္ အခ်ိဳ ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္မ်ား 
တက္လာခဲ့သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္သူ႔က႑အၫြႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာသည္ 
ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားေနာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း အလွည့္အေျပာင္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ျပည္သူ႔က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္ အား 
ေကာင္းသြားမည့္ အလားအလာရိွေနသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကုိ ေခ်ာေမြ ႔အခက္ အခဲမရွိေအာင္ေဆာင္ျပဳျပင္လုိက္ျခင္း 
ျဖင့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို စတင္ေလွ်ာ့ခ်ေနသည္။၅၀ အစုိးရအဖြဲ ႔ 
လုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံ႔ဝန္ထမ္း 
ေလ့က်င့္ေရးသင္႐ုုိး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ညိႇႏိႈင္း 
အသုံးခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ စီမံမႈ 
မဟာဗ်ဴဟာသစ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
အက္ဥပေဒမွစၿပီး လာဘ္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ 
အသစ္  သုိ႔မဟုတ္ မြမ္းမံထားသည့္ ျပည္သူ႔က႑ႏွင့္္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားမွာလည္း အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ 
တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ဆုိပါက ျပည္သူ႔က႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရသစ္မ်ားၾကား အာဏာခြဲေဝသည့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္းတြင္ 
ဗဟုိအစုိးရက ဝင္ေရာက္လႊမ္းမုိးျခင္းႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားျခင္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ 
အပုိဒ္ ၁၈ (၃၇) အရ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚ 
ေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ 
အားလုံး၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ 
သည္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို  ျပင္ဆင္၊ ထုတ္ယူ၊ တူးေဖာ္၊ 
အသုံးျပဳႏုိင္ ခြင့္ အာဏာရွိသည္။၅၁ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း 
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သဘာဝ သယံဇာတ အမ်ားအျပားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား
တို႔ၾကားတြင္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး၊ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး၊ 
ဝင္ေငြမ်ားရရိွေရးအတြက္ သမုိင္းတေလွ်ာက္ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိ 
လာခဲ့ၿပီး ကာလရွည္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ ယင္းကိစၥမ်ားအားလုံးကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ 
သည္။

၂.၆။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းေၾကာင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအတြက္ အဓိကအခက္အခဲႀကီးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား အစီအစဥ္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ကို ခ်က္ခ်င္းစမည္၊ မည္သည္ကိုေတာ့ ေနာင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
မည္ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲရင္ဆုိင္ေနရသည္။ စီးပြားေရး 
ႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မူေဘာင္တြင္ ႏုိင္ငံ 
အဆင့္ စီးပြားေရး (mac- roeconomic) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေငြစီမံမႈတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 
အစုိးရ၏ ပထမဦးစားေပး ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈ တိုးတက္လာေစရန္ ခ်မွတ္ထား 
သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး အခြန္ 
စည္းၾကပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ႏုိင္ငံတ
ကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ ႔ႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲကာ ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည္။ 

ဒုတိယ ဦးစားေပးကိစၥမွာ အစုိးရစုစည္းမႈကို အားျဖည့္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မူဝါဒပုိင္း ဦးေဆာင္ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေပၚ 
ေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွင္းလင္းရသျဖင့္ သမၼတ႐ုုံးသည္ 
အဓိကအေရးႀကီးသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အစုိးရသည္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားကို 
လက္ေတြ ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ယူနစ္ (delivery units) ကုိ 
ဦးစီးေစၿပီး ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးအႀကံယူေစသည္။ အစုိးရ 
ေကာ္မတီအသစ္ (အစုိးရမဟုတ္သည့္ စတိတ္ဟုိဒါ မ်ားလည္း 
ပါဝင္)ကုိ ဖြဲ ႔စည္းၿပီး ေျမယာ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရး 
ကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၏ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေစသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 
ရလဒ္မ်ားမွာ အေကာင္းအဆုိးေရာေထြးၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြး 
ေႏြး ျခင္းဆိုသည္မွာလည္း အစိုးရအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနဆဲ 
အခင္းအက်င္းတြင္ မူဝါဒသစ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအား 
ထုတ္မႈမ်ား ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္မွာလည္း အေရးႀကီး 
သည္။ 

တတိယဦးစားေပးအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းမွ အကြဲအၿပဲ 
မ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား 
ေျဖရွင္း ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္ေကာက္က်ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အထင္ရွားဆုံးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား ဖြဲ ႔စည္းေပးၿပီး ျပည္သူ 
မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္း 
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ တုငိ္းရင္းသားလနူည္းစုမ်ား 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္တဆင့္အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ တာဝန္ 
မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔ 
လႊေဲျပာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ႔နယ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ ႔စည္းၿပီး ဖြံ ႔ၿဖိဳး 
ေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေစသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈတြင္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္း 
က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္သည္။ အစိုးရဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သ
က့ဲသို႔ ေဒသခံမ်ားေပၚ အႀကီးမားဆံုး သက္ေရာက္မႈရိွမည့္ အဆင့္ 
ျဖစ္ေသာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္သူ႔အသံမ်ား  ပါဝင္ေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ယခင္ 
အာဏာရွင္အစုိးရအတြက္ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အရွိန္ယူေနသည့္အဆင့္တြင္သာ ရွိေန 
ေသးသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာက႑မ်ားတြင္ စစ္တပ္ပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
ဦးစားေပးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ရွိၿပီး အျခားေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား 
တေန႔တျခား အားေကာင္းလာလ်က္ရွိသည္။

သံုး။ ။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အခ်က္မ်ား။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကအေရးပါသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကိုေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ အမ်ိဳးသား 
ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း၊ အစဥ္လိုက္ ေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္သည့္ ႏုိင္ငံတကာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ကာ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ 
ေထာက္ထားရမည့္ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 

၁။ အစုိးရစုစည္းမႈ အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ။ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈေကာင္း 
တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မူဝါဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္ 
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မႈရွိလာေစရန္အတြက္ သမၼတ႐ံုုးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မူဝါဒယူနစ္တစ္ခု ဖြဲ ႔ စည္းၿပီး မူဝါဒေရးရာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ 
အလုိအပ္ဆုံးျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ုံး၏ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး 
လုပ္ငန္းကို တုိးခ်ဲ ႔ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တုိးတက္မႈ 
မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ပိုု၍သိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
၂။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ 
ေဆာင္ ရြက္ျခင္း။ ။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ထိေရာက္စြာစီမံျခင္း၊ 
အလုိအပ္ဆုံး ေနရာမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်တ္ခ်ထားသုံးစြဲျခင္း ႏွင့္ 
အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ စနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
သည္ဆုိပါက ကာလတုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျမင္ေတြ ႔ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်တ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ 
မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အဆင့္ 
ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္ကူညီ စဥ္းစားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ မူဝါဒေရးရာတြင္ ဝင္ေရာက္လမ္းၫြႊန္ႏုိင္ရန္ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္မ်ား ေပးအပ္သင့္သည္။ 

၃။ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားကုိေျမာက္စားျခင္း။ ။ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံ၊ ဘာသာစုံပါဝင္သည့္ ေခတ္မွွီ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
ျပည့္ဝၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းစနစ္ တည္ 
ေထာင္ျခင္းသည္ အစုိးရေပၚျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထူးခြ်န္သူကို ေနရာေပးျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား 
အားလုံး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းခန္႔ထားသည့္စနစ္
ကို က်င့္သံုးသင့္သည္။ ႏုိင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရာတြင္ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဒီမုိကေရစီတန္ဖုုိးမ်ားပါဝင္ေစရန္၊ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရး ေဇာင္းေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာ 
ႏွင့္ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ 
သည္။ 

၄။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အားေကာင္းေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ။ ထိေရာက္ထက္ျမက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား ဖြဲ ႔စည္းျခင္း သည္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 
သမၼတ႐ံုုးတြင္ အလုပ္ အဖြဲ ႔  ဖြဲ ႔စည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ မ်ား၏ ပညာေရးက႑ မူဝါဒမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ အေျခခံဥပေဒေရးရာ 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ ျပင္ဆင္ျခင္း 
ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ ။ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္  က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရး၊ မိလႅာ ႏွင့္္ ေရ၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစေၾကာင္းကို 
အစုိးရအေနျဖင့္ သက္ေသျပရန္လိုသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္တြင္ ႏိုငင္ံသားမ်ား တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ တိုင္ၾကားေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစျပဳသင့္သည္။ အစုိးရအဖြဲ ႔အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈေပးေနျခင္း တုိးတက္မႈကို ေျခရာခံႏုိင္ရန္ အတြက္ အေျခခံ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခ်က္အလက္စနစ္တစရ္ပ္ကို တည္ 
ေထာင္ထားရမည္။ 

၆။ သန္႔ရွင္းသည့္အစုိးရ။ ။ အႀကီးအက်ယ္ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္ 
အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းႏုိင္သည္ဆုိပါ
က အစိုးရေပၚ အယုံအၾကည္မရွိမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစႏုိင္ၿပီး ဝန္ 
ေဆာင္မႈေပးရာတြင္လည္း တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 
အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ မ်ား တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား 
ပေပ်ာက္ေစရန္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမည္။ 
အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပစၥည္းဝယ္ယူရာတြင္  ေစ်းၿပိဳင္ဝယ္ယူသည့္ 
စနစ္ က်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ အေလအလြင့္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

၇။ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ ။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံ 
ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္သည္။ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ ႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္တပ္ပုိင္ကုမၸဏီ 
မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစီမံမႈ အဆင့္ျမႇင့္ 
တင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္ 
တင္ရမည္။ 
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ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• သမုိင္းတေလွ်ာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံမႈပုံစံမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီးေနာက္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သင္ခန္းစာအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္သနည္း။ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ျပည္သူ ႔ေရးရာက႑တြင္ မည္သည့္အစိတ္အပိုုင္းသည္ အက်ိဳးျပဳ 
သနည္း၊ မည္သည့္ အစိတ္အပုိင္းသည္ အက်ိဳးမျပဳသနည္း။ 

• ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ အာဏာရမည့္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
မည္သည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။

• လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္၊ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ ဗမာအမ်ားစုေနရာယူထားသည့္ ျပည္သူ႔ 
က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ားပါဝင္ေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ 

• ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ ႔ခရီးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသနည္း။ 

• ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သည့္နည္းလမ္း၊ မည္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သနည္း။
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