
 |  1  |

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမဴနီစီပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားအေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း
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စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားအေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း

မက္သယူးအာႏုိးလ္၊ ရဲသူေအာင္၊ ဆူဇန္ကမ့္ဘဲ ႏွင့္ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၅

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမဴနီစီပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္- စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း မက္သရုိးအာႏုိးလ္၊ 
ရဲသူေအာင္၊ ဆူဇန္ကမ့္ဘဲ ႏွင့္ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ 
ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.asiafoundation.org/publication/municipal-governance-in-myanmar-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား- မက္သရုိးအာႏုိးလ္၊ ရဲသူေအာင္၊ ဆူဇန္ကမ့္ဘဲ ႏွင့္ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ (ဇူလိုင္ ၂၀၁၅) တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမဳနီစီပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္- 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔မ်ားအေၾကာငး္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတတ္ေရးအဖြဲ ႔- စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအဖြဲ႔

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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၁ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ ျပေရေပးေဝျခင္း၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ လမ္းႏွင့္တံတား၊ လမ္းမီးထြန္းျခင္းႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား စသည္တို႔အျပင္ 
ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လိုင္စင္ႏွင့္ ပါမစ္မ်ားခ်ထားေပးျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ကူးတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ လမ္းအသံုးျပဳခေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံမ်ားခ်ထားေပးျခင္းစသည့္ ေဒသႏၲရ စီးပြားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။

၂ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၅၀.၂ သန္းခန္႔၏ ၂၉.၆% မွာ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အေထြေထြလူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ ၀.၉% သာရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ ျပလူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ၂.၈% ခန႔္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ (World Bank. 2015. East Asia’s 
Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth, p. 106)

တစ္။ ။ နိဒါန္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရည္မွန္းခ်က္ 
ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေနအထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။ 
ထိသုို႔ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အာဏာ 
ပုိင္မ်ားသည္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားစုကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအလြန္မ်ားေသာ စနစ္ 
အတြင္း၌ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
သည္ ထိုစနစ္အတြင္း အလြန္ၾသဇာႀကီးေသာ အေနအထား၌ 
ရွိေနသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဟူ၍ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွစ္လႊာ ႏွစ္ဆင့္ 
ရွိေသာ္လည္း ‘ေဒသႏၲရအစိုးရ’ ဟုေခၚေသာ တတိယအလႊာမွာ 
လက္ေတြ႕တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ထိုေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသည္ 
သီးျခားတာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားရွိၿပီး ယင္းတို႔ 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားလည္း 
ရွိၾကရသည္။

စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ လက္ရွိစနစ္အတြင္းတြင္ 
ခြၽင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနၿပီး ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ 
ေဒသႏၲရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားအတြင္း၌ ကို္ယ္ပိုင္ရန္ပံု ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံစုေဆာင္းၾကၿပီး 
ထိုရန္ပံုေငြမ်ား ျပန္လည္အသံုးျပဳရာတြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ခြင့္ 
အမ်ားအျပားရွိသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊၁ ေဒသႏၲရစီးပြားေရး က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ျခင္းစသည္တို႔ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားအားလံုး၌ စည္ပင္သာယာေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီ ရိွေန 
ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ 
ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာ 
ေရးအဖြဲ႕႐ံုးဟူ၍ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ 
အဖြ႕ဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုရိွေလ့ရိွၾကသည္။ ၿမိ ႕ဳနယ္စည္ပင္သာယာေရး 

အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိ ႕ဳနယ္အဆင့္ သီးျခားေကာ္မတီ တစ္ခုက ၾကည့္ 
ၾကပ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီတြင္ ေဒသတြင္းမွ တင္ေျမႇာက္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ 
အမ်ားစုပါဝင္ၿပီး ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္လည္းရွိသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒဇယား ၂ ႏွင့္အညီ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အျပည့္အ ဝ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္၌ရိွေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမွာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ေတာ့ 
ေသာအခ်ိန္မွ စၿပီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္သာ အာ႐ံုစိုက္ေတာ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက ၎တုိ႔ေဒသအတြက္ 
စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒမ်ားကို သီးျခားစီ ျပဌာန္းေပးၾက 
သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းမွစၿပီး စတင္ျပဌာန္းခ့ဲၾကေသာ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ား 
အားလံုး သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို 
အေျခခံထား သျဖင့္ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္း အမ်ားအားျဖင့္ 
တူညီၾကသည္။ 

ျပည္သူလူထုသို႔ တိုက္႐ိုက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အေနႏွင့္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား 
အၾကား ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈတြင္ ေရွ႕ဆံုးေနရာမွရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
၎တို႔သည္ ပ်က္ဆီးယိုယြင္းေနေသာ ထိုဆက္ဆံေရးကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑၌ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ 
ေျမယာအေျခခံ စီးပြားေရးစနစ္မ၂ွ စတင္၍ ေျပာင္းလဲလာၿပီ 
ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ ျပလူဦးေရမ်ားလည္း ပိုမိုတိုးပြားလာခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား တည္ 
ေထာင္ႏုိင္ေရးမွာ ပိုမိုအေရးပါလာေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ မူလအစႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ 
လက္ရွိ ဥပေဒေၾကာင္းအရလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ 
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
စသည္တို႔သည္ ယခုေဆြးေႏြးအႀကံဳျပဳ စာတမ္း၏အဓိက 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားရွိ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအေၾကာင္း 
ကို ယခု ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိ
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ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔မွာမူ သီးျခားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိ 
ၾကၿပီး ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို က်န္စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္မတူဘဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။

၁.၁။ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာပံု

လက္ရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ 
ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ 
ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ထိုအဆင့္ဆင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏
အေျခခံလုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာမူ ၁၈၉၈ ျမဴနီစပယ္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္မ်ားႏွင့္ အမ်ားစုတူ ညီေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံျမဴနီစပယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဥပေဒအေျခခံကို ေျခရာခံ 
ပါက ၁၈၇၄ ဘားမားျမဴနီစပယ္ဥပေဒကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၎ကို ၁၈၈၄ ဘားမားျမဴနီစပယ္အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၈၈၄ အပါး 
ဘားမားျမဴနီ စပယ္အက္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ ခဲ့သည္။ 
၁၈၉၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး အက်ဳံးဝင္ေသာ ျမဴနီစပယ္ 
ဥပေဒသစ္တစ္ခုကုိ ျပဌာန္းၿပီး အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့ 
သည္။၃

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ 
တြင္ ရန္ကုန္ျမဴနီစပယ္ေကာ္မတီအတြက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ 
ေရြးေကာက္ ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၅၁ တြင္ အျခားၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား၌ 
ျမဴနီစပယ္ ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ 
၁၉၅၃ တြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး 

ကိုလိုနီေခတ္ အေမြခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထု 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ တြင္ 
တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္း လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ၁၉၅၃ ဒီမို 
ကေရစီ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၉ ျမဴနီစပယ္ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၂၁ ျမန္မာ 
ေက်းလက္ေဒသ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ျပႏွင့္ 
ေက်းလက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားျပဳေသာ 
ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ေနခဲ့သည္။၄ ျမဴနီစပယ္ 
ေကာ္မတီမ်ားက ၿမိဳ႕ ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီမ်ားပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၇၂ တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို 
ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမဴနီစပယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ 
ေကာင္စီမ်ားကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြ 
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ 
သည္။၅ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ၾက 
ေသာျမဴနီစပယ္ေကာ္မတီႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳး 
ေရးေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီး ၿမိဳ႕ ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစ 
သည္။၆

၁၉၈၈ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ 
ေဆာက္ေရး ေကာင္စီအစိုးရ (နဝတ) ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက၇္ တြင္ 
၁၉၉၃ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး 
ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဥပေဒတြင္ စည္ပင္ 
သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရွိ 
သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္ဟု ရွင္းလင္း 
စြာ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၄ ဇန္နဝါရီလ၌ 

၃ ေရ၊ လမ္း၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ျခင္း၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္း၊ လမ္းမီးမ်ား၊ ေျမယာ၊ ေစ်း၊ သားသတ္႐ံုမ်ား၊ ယာဥ္၊ ေလွ၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၾကပ္ျခင္း။ ဖြား/ေသစာရင္းႏွင့္ လက္ထပ္လက္မွတ္မ်ားထုုတ္ေပးျခင္း။

၄ အျခားေသာ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနသည့္ ကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒမ်ားမွာ ၁၈၉၂ ပုဂၢလိ္ကေျမယာမ်ားကို အစိုးရစီမံခန႔္ခြဲမႈအက္ဥပေဒ၊ ၁၈၉၉ အစိုးရ အေဆာက္အဦမ်ား 
အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၄၆ အေဆာက္အဦမ်ား (ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) အက္ဥပေဒ၊ ၁၈၉၈ ကူးတို႔လုပ္ငန္းအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၄၇ 
ကြၽဲႏြားသတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၁၈၇၉ ဟက္ကေနကဲရီးယာရ္အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၁၄ ေဒသႏၲရအစိ္ုးရမ်ား ေခ်းေငြဥပေဒႏွင့္ ၁၉၄၆ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား 
(ယာယီရပ္ဆိုုင္းျခင္း) ဥပေဒတို႔ျဖစ္သည္။ 

၅ ၁၉၇၂ တြင္ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုု္င္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
ယခင္က ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုု္င္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္၌ရွိခဲ့ေသာ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမႇင့္တင္မႈဌာန 
(ျမဴနီစပယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီမ်ားကို ၾကည့္ၾကပ္သည့္ဌာန) ကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန 
လက္ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္သည္။

၆ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ေကာင္စီမရွိေတာ့ပဲ ေကာင္စီႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္နာတို႔၏ ေဒသႏၲရရန္ပံုေငြမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://www.drdmyanmar.org/index.php?page=YWJvdXQ တြင္ၾကည့္ပါ။

၇ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
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စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္မွ ျပန္ထုတ္ၿပီး အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ နယ္စပ္ 
ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။၈ 
ဤနည္းအားျဖင့္ ျမဴနီစပယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီမ်ား
အျဖစ္စတင္ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ 
အသြင္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ 
ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအသစ္တစ္ခုုျဖစ္ေသာ 
စည္ပင္သာယာေရး ဌာနလက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ 
သည္။ 

၁၉၉၃ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ 
မ်ားကို နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္း 
ေပးလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ အစိုးရသစ္ 
ေျပာင္းလဲသည့္ အခ်ိန္အထိ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ 
ေအာက္ရိွ စည္ပင္သာယာေရးဌာနသည္ ၿမိ ႕ဳ ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
ေက်းလက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။၉

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက စည္ပင္သာယာေရးဌာနကို 
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ထုတ္ၿပီး ျပည္နယ္/
တိုင္း အဆင့္မွစ၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္႐ံုးမ်ားကို အသစ္ 
ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား လက္ 
ေအာက္သို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ မွ စ၍ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒဇယား ၂ အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား
လက္ေအာက္သို႔ အျပည့္အဝ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေသာ အစိုးရ 
ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။၁၀

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ေတာ့ 
ေသာ အခ်ိန္မွစၿပီး စည္ပင္သာယာေရးဌာနသည္ စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္လာၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု တို႔တြင္ 
ၿမိဳ႕ ျပအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ 
ရြက္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားကလည္း စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းေပး 
ၾကသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား လက္ေအာက္တြင္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးက 

ၾကည့္ၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ ၎သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးကိုးဦးအနက္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။၁၁

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားရွိ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ ႕စည္းပံု

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရိွ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ၎တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ား (စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ေရအရင္းအျမစ္၊ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား၊ ပန္းၿခံႏွင့္ အားကစား 
ကြင္းမ်ား၊ လမ္းမီးထြန္းျခင္း၊ နာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မီးၿငိမ္း 
သတ္ျခင္းစသည္)၊ ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ ျပေျမယာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း (စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ 
မ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္)၊ ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ ျပဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားက 
ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီက ကြပ္ကဲၿပီး ေကာ္မတီဝင္ အခ်ဳိ႕ 
တဝက္ကုိ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ထို 
ၿမိဳ ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အမ်ားအျပားကို စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိ ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ၃၃ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါ ဝင္သည္။

ျမန္မာႏု ိင္ငံ၏ ၿမိဳ ႕ေတာ္လည္းျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ 
သည္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ၎ကိုအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး 
ပါဝင္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ 
ကိုးဦးကို သမၼတက ခန္႔အပ္ၿပီး တစ္ဦးကို စစ္တပ္က 
ခန္႔အပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု နယ္ ေျမထဲရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ ရပ္မ်ားကို 
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ 
သည္။

၈ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးဌာန၏ နာမည္အျပည့္အစံုမွာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည္။
၉ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
၁၀ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားလက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးေသာ တရားဝင္အမိန္႔စာကို ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
၁၁ အျခားျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေရြးခ်ယ္သည္။ ႏို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ 

ေအာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးဖြဲ႕႐ံုးမ်ားအားလံုးကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရွိေသာ အရာရွိက ဦးေဆာင္သည္။ 
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ႏွစ္။ ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္း 

တည္ေဆာက္ပံု

စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဥပေဒ အေျခခံသည္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕  ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၉၃ 
၁၉၉၃ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား ဥပေဒျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၈၈ အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ပါ ကိစၥရပ္ 
မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ 
တစ္စိတ္တေဒသကိုျဖစ္ေစ အာဏာသက္ေရာက္ေစေသာ ဥပေဒ 
မ်ားကိုျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ေပၚထြက္လာေသာ စည္ပင္သာယာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ အထင္ရွားဆံုးမွာ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အစုိးရမ်ား လက္ေအာက္သို႔ လံုးဝလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားအလိုက္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားကို အျပည့္အဝ 
စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးမ်ားရွိၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္း 

ေဒသႀကီးမ်ား၏ အသစ္ျဖစ္ထြန္းေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဌာနမ်ား 
ျဖစ္လာၿပီးသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသို႔သာ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ 
တာဝန္ရွိၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသာေၾကာင့္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ 
ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအမ်ားအျပားတြင္ ဦးေဆာင္မႈ 
ေနရာကို ရယူထားၾကသည္။ ထိုေကာ္မတီအခ်ဳိ႕တြင္မူ လူထု 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ ဝါရင့္ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ေလ့ရွိၿပီး ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူ 
ျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားကိုမူ ရပ္ရြာမွ 
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ 
ဦးေဆာင္ၾကသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ လႊမ္းမုိးသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား စနစ္အတြင္း၌ စည္ပင္ 
သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးတို႔ 
တည္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါပံုတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္ပံုကို ၾကည့္ႏုိင္သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ

ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

တုိက္႐ိုက္အစီရင္ခံျခင္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း

ခ႐ိုင္အဆင့္

ၿမိဳ႕နယ္
အဆင့္

ၿမိဳ႕နယ္
စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီ

ၿမိဳ႕နယ္
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး

ေထာက္ကူူေကာ္မတီ
ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္
ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး

ေထာက္ကူူေကာ္မတီ

ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမ
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင့္

ခ႐ိုင္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး
ေထာက္ကူူေကာ္မတီ

ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
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၂.၁ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ ႕စည္းပံုမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြဲ႕႐ံုးႏွင့္ ယင္းကို ၾကည့္ၾကပ္ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဟူ၍ အဓိက အစိတ္အပုိင္း ႏွစ္ခုရိွ 
သည္။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုတြင္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား ရွိတတ္ၾကေသာ္ 
လည္း သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဟူ၍ မရွိပါ။ 
အလားတူပင္ ခ႐ိုင္အဆင့္၌ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ရွိမေန 
ပါ။  

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးမ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စည္ပင္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ 
ျပဌာန္းထားသည။္ ထိ ုဥပေဒမ်ားသည ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပင္န္း 
မ်ားစတင္ခ်ိန္က အတိုင္းပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မရွိသေလာက္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသအဆင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားမွာမူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔႐ံုးမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားသည္ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရၿပီး၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အက်ယ္အျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေသာ၊ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးက႑ကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊ အခြန္ဘ႑ာ ပမာဏႀကီးမားစြာ ေကာက္ခံေသာ 
အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ စြက္ဖက္မႈ တစ္စံု 
တစ္ရာမရွိဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
လည္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ သီးျခားစီ ကင္းလြတ္ေန 
ျခင္းသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္း 
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြျခင္း၊ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း၊ 
လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္း ေရးကိစၥရပ္မ်ားအားလံုး 
ကို မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနမရွိဘဲ ကိုယ္တုိင္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရ 
သည္။ ၁၂

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ ႕႐ံုးမ်ား၏ 
အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား 
ကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ၾကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက 
တာဝန္ယူၿပီး ၎သည္ သက္ဆုိင္ရာစနစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး 
စည္ပင္သာယာအရာရိွပင္ျဖစ္သည္။ ကြဲလြဲခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးအမ်ားစုတြင္ 
၁၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ၂၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန ႏွင့္ ၃၊ ဥပေဒ၊ အခြန္ႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးဌာနဟူ၍ ဌာနသံုးခုရွိေလ့ရိွသည္။ အေရအတြက္ ၃၀ ႏွင့္ 
၄၀ ၾကား ရွိေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အမ်ားအျပားက 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ံုး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို ဆက္စပ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ 
သာယာေရးဝန္ႀကီးသို႔ အစီရင္ခံရသည္။ ၁၃

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ အဓိက 
အက်ဆံုး တာဝန္တစ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕တို ႔ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ၿပီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးသည္ 
ရရွိႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္ အေပၚအေျခခံၿပီး ေဒသခံ လူထု 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ ေရရွည္မူဝါဒ 
ေရးရာ ပန္းတိုင္မ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ထိန္းညိႇေပးသည့္တာဝန္ကို
လည္း ထမ္းေဆာင္ရသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသလို 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား ရွိၾကၿပီး 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈကို တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရ 
သည္။ ယင္းျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ား တြင္ ရပ္ရြာလူထုမွ သြယ္ဝိုက္ေရြးေကာက္ထားေသာ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းအစိုးရ အရာရွိမ်ားပါဝင္သည္။၁၄ 

အျခားျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္႐ံုးမ်ား 
သာ ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး 

၁၂ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနဟူေသာ စကားရပ္ကို ထပ္ျပန္တလဲလဲသံုးစြဲခဲ့ၿပီး အေျခခံေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ေနျပည္ေတာ္အဆင့္တြင္ ရွိမေန 
ျခင္းကို အဓိကၫႊန္းဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၁၃ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေရရရွိေရးကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကမူ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား တည္ 
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းကို အဓိကထားႏိုု္င္သည္။

၁၄ ဥပမာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ က်ဳိင္းတံုႏွင့္ 
လား႐ိႈးတို႔မွ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ဘဲတင္ေျမႇာက္ေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွစ္ဦးက ဒု ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ လူထုကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးႏွင့္ 
အျခားကြၽမ္းက်င္မႈေနာက္ခံရွိေသာ လူထုကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးလည္း ပါဝင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ က်ဳိင္းတံုႏွင့္လား႐ိႈးတို႔မွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာ 
ေရး႐ံုးတို႔မွ ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။
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အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား၏ အဓိက အခန္းက႑မွာ  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ မူဝါဒ ဦးစားေပးမ်ားကုိ ေအာက္ေျခ႐ံုးမ်ားသို႔ သယ္ 
ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္တင္ျပလာေသာ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဘတ္ 
ဂ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ စနစ္တစ္ခု 
ခ်င္းစီသည္ အျပည့္အဝ ကိုယ္တိုင္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္ ေဆာင္ 
ရြက္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕  ႐ံုးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အႀကီးႏွင့္ 
အေသးမ်ားအၾကား ရန္ပံုေငြျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။၁၅ စည္ပင္သာယာေရးစနစ္၏ အဓိကအေျခခံ 
စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုမွာ ေကာက္ခံရရွိေသာ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၉၀- 
၉၅% ခန္႔ကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌သာ ျပန္လည္ အသံုးခ် 
ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါပံုတြင္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕စနစ္ 
မ်ားအတြင္းမွ ထက္ေအာက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိၿမိ ႕ဳ နယ္မ်ား အားလံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္ 
ေနရာမ်ား၌ ၿမိ ႕ဳ နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ႐ံုးစိုက္ၾကသည္။၁၆ 
ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္ ယခင္က ၿမိဳ႕နယ္ခြဲဟုေခၚၿပီး 
ယခုၿမိဳ႕ဟုေခၚေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္မ်ား၌လည္း စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးမ်ား ရွိၾကသည္။၁၇ သို႔ေသာ္ ထို႐ံုးမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ံုးအေဆာင္အေယာင္မ်ား 
အျပည့္မရွိသလို ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာ 
ယာေရး ေကာ္မတီမ်ားလည္း မရွိၾကေပ။၁၈ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလည္း 
နည္းပါးသြားၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း 
ရိွ ရပ္ကြက္မ်ား ဟုေခၚေသာ ၿမိ ႕ဳ ျပေဒသမ်ားကုိသာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
တာဝန္ရိွေတာ့သည္။၁၉ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခင္က ၿမိ ႕ဳနယ္တစ္ခုလုံး 
အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိ ႕ဳနယ္စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားႏွင့္သာ အက်ဳံးဝင္ေတာ့ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားက 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
သို႔ေသာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ၿမိ ႕ဳ ျပ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ေနေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာ 
အုပ္စုမ်ားသို႔လည္း ေရာက္ရွိႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း၌ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးၿပီး စည္ပင္သာယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို စည္ပင္သာယာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စုစည္းတည္ရွိ 
ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္း 
အားျဖင့္ ႐ံုးအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြၾကရသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနေသာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားအတြက္သာ ျပန္လည္အသံုးခ် 
လိုၾကသည္။၂၀

၁၅ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ဝင္ေငြေကာင္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ဝင္ေငြ၏ ၁၀% ကို ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ 
လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ၉၀% ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌သာသံုးစြဲသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

၁၆ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္
၁၇ ထိုအေခၚအေဝၚေျပာင္းလဲမႈမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲဟု ေခၚဆိုမႈမျပဳသင့္ေၾကာင္း အစိုးရကို အေၾကာင္း 

ၾကားသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ယခင္ကၿမိဳ႕ ျပလူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႔ပံုေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ 
ေရွ႕တန္း႐ံုးတစ္႐ံုးဖြင့္၍ ဝန္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး ၅၅ ႐ံုးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕အဆင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔႐ံုး ၂၉ ႐ံုး၊ စုစုေပါင္း ၈၄ ႐ံုးရွိသည္။ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္မူ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး အမ်ားအျပားမရွိၾကေပ။ 
ဥပမာ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္႐ံုး ၂၆ ႐ံုး ႏွင့္ ၿမိဳ႕အဆင့္႐ံုး ၇ ႐ံုးတို႔ရွိသည္။

၁၈ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕  စုစုေပါင္းမည္မွ်ရွိသည္ကို မသိရေပ။ သို႔ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႐ံုးေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟုေတာ့ ခန္႔မွန္းရသည္။
၁၉ နဝတဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၃ အရ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ၿမိဳ ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေက်းလက္ေဒသ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ က်ဥ္္းေျမာင္းသြားသည္။
၂၀ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လူထုကိုု္ယ္စားလွယ္ႏွင့္ စည္ပင္အမႈေဆာင္အရာရွိကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္
သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး
အမႈေဆာင္အရာရိွ

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္
သာယာေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အျခား ထူးျခား 
ခ်က္တစ္ခုမွာ ၿမိ ႕ဳနယ္အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလိုက္ၿပီး 
႐ံုးဝန္ထမ္း အင္အားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ ႐ံုး၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္အတန္းကိုလိုက္ၿပီး ဝန္ထမ္းရာထူးအဆင့္လည္း ကြဲျပား 
ေလ့ရွိသည္။၂၂ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွစနစ္အတြင္းတြင္ ၿမိ ႕ဳနယ္ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ ႐ုံးမ်ားအၾကား ဖြဲ႕စည္းပုံလည္း မ်ားစြာ 
ကြဲျပားႏုိင္သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးမ်ားအားလံုးကို 
အမႈေဆာင္အရာရွိက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၎ကို လက္ေထာက္အျဖစ္ 
အမႈေဆာင္ အင္ဂ်င္နီယာက ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
အားလံုးရွိ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာနဟူ၍ အနည္းဆံုးဌာနႏွစ္ခုရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးမ်ားရွိ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးမ်ားတြင္မူ ဌာနငါးခုအထိ ရွိႏုိင္သည္။၂၃ 
ဌာနႏွစ္ခုတည္းရွိသည္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ဌာနမ်ားေအာက္တြင္ 
ဌာနခြဲမ်ားလည္းရွိ္သည္။၂၄ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
ရာထူးေနရာတိုးျမႇင့္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးအတြက္ ယခင္ကႏွင့္ 
မတူပဲ အျပည့္အဝ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
မည္သည့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းမွ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးမႈမ်ားကုိ 
ရရွိထားျခင္းမရွိေပ။ ၎တို႔၏ ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း 
ပါရိွေသာ္လည္း မည္သည့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕တြင္မွ 
ၿမိ ႕ဳ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာန ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္းမရွိေပ။ 

၂.၂ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ အႀကီး 
ဆံုး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္ 
လည္း ၎တို႔အေၾကာင္းကိုေကာင္းစြာသိနားလည္ထားျခင္းမရွိ 
ေသးေပ။ ၎တုိ႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ဳိးစံုကို (ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ၎တို႔၏ အဓိကတာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္သည့္ 
လုပ္ငန္းရပ္ ၃၁ မ်ဳိး) ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ရန္ပံုေငြကိုလည္း ေဒသ 

တြင္းမွ ေကာက္ခံရရွိ္ေသာ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားမွ အဓိကရရွိၾက 
သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန စေသာ 
အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရ၊ အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ျခင္းႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းျခင္းမွစၿပီး လမ္းမီးထြန္းျခင္း၊ လမ္းႏွင့္ 
တံတားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအထိ အမ်ဳိး 
အမည္ စံုလင္ကြဲျပားေသာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုကို 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈတာ၀န္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

• ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

• ေသာက္သံုးေရရရွိေရး

• ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး

• ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေရး

• သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး

• လမ္းမီး

• လမ္း/တံတား

• အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအေရး

• ေလလြင့္တိရစ ၧာန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး

• ပန္းၿခံ၊ ေရကူးကန္၊ အမ်ားျပည္သူသန္႔စင္ခန္းႏွင့္ 

အပန္းေျဖစင္တာမ်ား

၂၁ အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမွာ က မွ င အထိရွိၿပီး က မွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို အထူးအဆင့္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပး သည္လည္းရွိသည္။ ထိုအဆင့္သတ္မွတ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၀ ေယာက္ႏွင့္ ေအာက္မွသည္ 
အႀကီးဆံုး အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိတတ္ၾကသည္။

၂၂ င အဆင့္သတ္မွတ္ခံရေသာ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ဦးစီးအရာရွိ ရွိၿပီး အႀကီးဆံုး က အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ အထိရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
ပုသိမ္၊ ထားဝယ္စေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၃ ယင္းမွာ ကြဲျပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ အေတြ႕ရမ်ားေသာဌာနမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ အခြန္၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ 
VNG တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း စည္ပင္ၫႊန္မွဴးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

၂၄ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေစ်းမ်ား၊ သားသတ္႐ံုမ်ား၊ အခြန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႔ရွိသည္။ အင္ဂ်င္နီယာဌာနေအာက္တြင္ ေရ၊ 
လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းတံတား၊ ပန္းျခံႏွင့္ အပန္းေျဖစင္တာမ်ား၊ စက္ယႏၲရားမ်ားရွိသည္။
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• လမ္းစည္းကမ္း၊ လမ္းအမည္ေပးျခင္းႏွင့္ 
လိပ္စာသတ္မွတ္ျခင္း

• သခ်ဳႋင္းေျမမ်ားႏွင့္ မီးသၿဂိဳဟ္စက္မ်ား

• သခ်ဳႋင္းေျမမ်ားဖယ္ရွားျခင္း

• အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအလို႔ငွာေဆာင္ရြက္ေသာ 
အျခားေသာ တည္ေဆာက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

• အျခားေသာ ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ တာ၀န္မ်ား

• စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ 
ရွိေသာ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အဦမ်ား

• တရားမ၀င္အေဆာက္အဦမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း

• ပုဂၢလိကအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ 
ထုတ္ေပးျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာနဟူ၍ အနည္းဆုံးဌာနႏွစ္ခုရွိၿပီး အရြယ္အစား 
ႀကီးမားေသာ ၿမိ ႕ဳ နယ္႐ံုးမ်ားတြင္မူ ဌာနငါးခုအထိရွိႏိုင္သည္။၂၅ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနေအာက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ေစ်းႏွင့္ 
သားသတ္႐ံုမ်ား၊ အခြန္ဝင္ေငြမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ဥပေဒလိုက္နာေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းစသည့္ 
တာဝန္မ်ားရွိေနၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ ဌာနေအာက္တြင္မူ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္ 
မီး၊ လမ္းတံတား၊ ပန္းျခံႏွင့္ အပန္းေျဖ ေနရာမ်ားႏွင့္ စက္ယႏၲရား 
မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

၂.၃ ေဒသႏၲရစီးပြားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံအမ်ဳိးအစားမ်ား အားလံုးတြင္ စံတစ္ခု 
အေနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေဒသႏၲရစီးပြား
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ရွိေနျပန္သည္။ 
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ား 
ေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမယာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ 
ပါမစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား အပါအဝင္ လိုင္စင္ႏွင့္ ပါမစ္မ်ား 
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပး 

ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။၂၆ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္၊ ပါမစ္ 
ႏွင့္ အျခားေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑၌ ရွိေနသည္။ 

• လိုင္စင္မ်ား - ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္လီ 
ေစ်းသည္မ်ား၊ လမ္းေဘးဆိုင္ခန္းမ်ား၊ အသားဆိုင္မ်ား၊ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။၂၇

• ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ - ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားရွိ လူေနႏွင့္ လုပ္ငန္း 
သံုး အေဆာက္အဦ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ 
သည္။

• စစ္ေဆးျခင္း - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္ လည့္လွည္ 
စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည္။

• သားသတ္႐ံုမ်ား - သားသတ္႐ံု လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ 
အမ်ား ျပည္သူေလလံမ်ားကို က်င္းပေပးၿပီး အသားေရာင္းခ်မႈ 
ကိုလည္း ၾကည့္ၾကပ္သည္။

• ကူးတို႔လုပ္ငန္း - ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားရွိ ျမစ္ႏွင့္ ေရကန္မ်ားမွ 
ကူးတို႔ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသည္။

• ေစ်းမ်ား - ေဒသတြင္းေစ်းမ်ားကုိ စီမံသည္။ အခ်ဳိ႕ေစ်းမ်ားကို 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ထားၾက 
ၿပီး အျပည့္အစံု ၾကည့္ၾကပ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္သည္။

စီးပြားေရးက႑အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာ 
ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥၥမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေယဘုယ် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား 
က ေပးေလ့ရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားရွိၿပီး လမ္းတံတားမ်ား 

၂၅ ယင္းမွာ ကြဲျပားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ အေတြ႕ရမ်ားေသာဌာနမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ အခြန္၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ 
VNG တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း စည္ပင္ၫႊန္မွဴးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

၂၆ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ လိုင္စင္ႏွင့္ ပါမစ္မ်ားအတြက္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ဳိးသာရွိၿပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမမ်ားေခ်။

၂၇ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာအျပည့္အစံု၊ လိုင္စင္ေၾကး၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ 
တို႔ကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ တင္ျပရသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ရန္မလိုဘဲ စည္ပင္ 
ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားက လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ လိုင္စင္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတိုးရၿပီး စည္ပင္ 
ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားကပင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။



 |  9  |

၂၈ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ နိမ့္က်ေလ့ရွိသည္။ ယင္းမွာ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကိုေတာ့ 
ထိခိုက္ျခင္းမရွိေပ။ Bissinger and Maung Maung. 2014. Subnational Governments and Business in Myanmar, p. 27.

၂၉ စားေသာက္ကုန္ သို႔မဟုတ္ စက္မႈလုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၃၀ ဥပမာ ထူးျခားေသာ ၿမိ ႕ဳနယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေျမာင္းျမၿမိ ႕ဳနယ္တြင္ သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာဝင္ေငြသည္ စုုစုေပါင္းဝင္ေငြ ၏ ၆၀% ရိွၿပီး တနသၤာရီတုိင္း 

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၀% ခန္႔ရွိသည္။
၃၁ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ အတည္ျပဳေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးဘတ္ဂ်က္

အပါအဝင္ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ 
စသည္တို႔ကို စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသို႔ စုေပါင္း ေတာင္းဆို 
ႏုိင္ၾကသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေပးေသာ အျခားဝန္ 
ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာမူ ၿမိဳ႕ ျပေနလူထုကိုေပးေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ၿပီး ဥပမာ အမိႈက္သိမ္းဆည္း 
ျခင္း၊ လမ္းမီးထြန္းျခင္း၊ ေရေပးေဝျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။၂၈ 
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ သက္ဆိုင္ 
ရာ ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူက ေပးေဆာင္ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ား 
မေပးေဆာင္ပါက စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ဒဏ္ေၾကးေငြႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အဓ္ိက ရန္ပုံေငြ လမ္းေၾကာင္း 
သံုးခုရွိသည္။

၁) အသံုးျပဳခမ်ား- အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

• အေဆာက္အဦႏွင့္ ေျမခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ အမိႈက္ခြန္၊ ေရခြန္၊ 
ဘီးခြန္ ႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္ခြန္ကဲ့သုိ႔ အခမ်ား

၂) လုိင္စင္ေၾကးမ်ား- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ လုိင္စင္ 
ေၾကးမ်ား

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးမွာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ 
မ်ားထံမွ လိုင္စင္ရရန္လိုသျဖင့္ အဓိက ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း 
တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္ 
မ်ား၊ မုန္႔တိုက္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အေသးစား ေငြေခ်း 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္း 
အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ 
ပါဝင္သည္။၂၉

၃) တင္ဒါလိုင္စင္ေၾကးမ်ား- အမ်ားျပည္သူေလလံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

• မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ ေလလံစနစ္ျဖင့္ 
သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူးတို႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေပါင္ဆိုင္မ်ား၊ 
ဆိပ္ခံတံတားမ်ား၊ ဥပမာ သေဘၤာႀကီးမ်ားဆိုက္ကပ္ႏုိင္ေသာ 

ေဘာတံတားမ်ား စသည္တို႔ကို လိုင္စင္ေပးသည္။ ထိုေလလံ 
စနစ္အတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာမူ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ 
မ်ားစြာ ကြဲျပားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တင္ဒါလုိင္စင္ေၾကး 
မ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အႀကီးဆုံး 
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ ပင္ျဖစ္သည္။၃၀ အေျခခံႏႈန္းမ်ားကို ေဒသ 
အလိုက္ျပဌာန္းထားေသာ  နည္းဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ 
ၾကသည္။

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ဝန္ထမ္းစရိတ္ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြလံုး 
ေငြရင္းႏွင့္ ပံုမွန္သံုးစြဲေငြဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ေငြလံုးေငြရင္း 
သံုးေငြတြင္ လမ္းႏွင့္ တံတားကဲ့သို႔ေသာ အသစ္ေဆာက္လုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ပံုမွန္သံုးေငြမွာမူ ပံုမွန္ကုန္က်သည့္ စရိတ္ 
မ်ားျဖစ္ေသာ ပန္းၿခံ၊ လမ္းမီးမ်ား၊ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းရသည့္ စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္တို႔ကို ဦးစားေပး 
က်ခံေဆာင္ရြက္မည္ကို ၿမိဳ႕နယ္၌သာ ဆံုးျဖတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
သံုးေငြကို ဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရက 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြဲ႔မ်ား၌ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားစြာရွိေနသည္။

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းပင္ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုရွိ္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ သတ္မွတ္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ကနဦးခန္႔မွန္းျခင္း Base Estimate- 
BE ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ အမွန္ 
ဘတ္ဂ်က္ Revised Estimate- RE ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ
ယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးသည္ ဝင္ေငြခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းႏွင့္ 
ပံုမွန္အသံုးစရိတ္မ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ BE ကို 
ျပင္ဆင္ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕က BE ကို 
ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ဌာနသို႔ တင္သြင္းရသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရဆီသို႔ ဆက္လက္တင္သြင္းသည္။၃၁ RE ကိုမူ ဘတ္ဂ်က္ 
ႏွစ္၏ အလယ္တြင္ အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
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ျပင္ဆင္ၿပီး တင္သြင္းရသည္။၃၂ RE ကို အတည္ျပဳၿပီးပါက ေနာက္ 
ထပ္ထပ္မံ ေျပာင္းလဲ၍ မရေတာ့ေပ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ဌာနမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပိုလွ်ံေသာေငြမ်ားကို 
ျပန္အပ္ရသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ျပည္သူကိုုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈႏွင့္ ၾကည့္ၾကပ္မႈတို႔ကို ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိၿပီး လူထု၏ ဦးစားေပး လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိ ႕ဳနယ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာ္မတီသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ႐ံုး၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ 
ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းတို႔
ကို ဦးစားေပးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ 
အၾကား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခြေဲဝထားသည္။ 

၁။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးသည္ ေန႔စဥ္ စည္ပင္ 
သာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။

၂။ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွာမူ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူလူထုအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ 
မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူထုၾကား ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္ တို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။၃၃

၃။ ေကာ္မတီတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈပံုစံမွာ ဘံုသေဘာတူညီမႈကို 
တည္ေဆာက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 

သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္္အရာရိွက အဓိက အခန္း က႑မွ 
ပါဝင္သည္။၃၄

၄။ ေကာ္မတီသည္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက အနိမ့္ဆံုးတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ 
ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေနၿပီး ေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ ၿမိ ႕ဳနယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးတုိ႔အၾကား 
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို ခိုင္မာ အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရသည္။

၅။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အျခား ေကာ္မတီသုံးခုႏွင့္လည္း ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ထားေပးေသာ 
ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦး ပါဝင္ 
ၿပီး ေလးဦးမွာ ရပ္ရြာလူထုကို ကိုယ္စားျပဳက က်န္သံုးဦးမွာ အစိုးရ 
ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ရပ္ရြာလူထုဘက္မွ ကိ္ုယ္စားလွယ္ ေလးဦး 
အနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ကိုယ္ 
စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ အရပ္ဘက္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား 
လွယ္တစ္ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ လက္ေထာက္ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး
ဌာနမွ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး 
ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း 
မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။၃၅ ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ ရပ္ရြာ 
လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လခ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္ျပဳဆုေၾကး
မ်ားခံစားရရွိျခင္းမရွိပါ။၃၆ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္        
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မသိရွိရေသာ္လည္း ေကာ္မတီဝင္ အနည္းစု 
သည္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၃၇ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ 
ႏိ္ုင္ငံေရးပါတီဝင္မျဖစ္ရသလုိ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္လည္းရွိ 
သည္။၃၈

၃၂ RE သည္ BE ၏ ၁၀% ထက္မေက်ာ္လြန္ရေပ။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိ ႕ဳနယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ စည္ပင္အမႈေဆာင္အရာရိွတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းျခင္း
၃၃ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ဦးစားေပး စီမံခ်က္မ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ 

စည္ပင္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း လူထုကိုအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
၃၄ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ တနသၤာရီတိုင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ           

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး စသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
၃၅ ခြၽင္းခ်က္မ်ားမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေလးႏွစ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအမ်ားစု ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 

စတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၂ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဌာန္းၿပီး ေနာက္) ၎တို႔၏ ပထမသက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ 
ထက္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္သည္။

၃၆ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
၃၇ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေပါင္း ၈၆ ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ လူထုကိုယ္စားျပဳ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဝင္ သံုးဦးသာရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္ 

သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးဒုၫႊန္မွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
၃၈ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ပါတီႏိုိ္င္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရဟု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

လံုးဝလြတ္ကင္းျခင္းေတာ့မရွိေပ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား ေသခ်ာေပါက္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအပါအဝင္ ၿမိ ႕ဳနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။
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ေကာ္မတီဝင္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးကို ေရြးခ်ယ္သည့္ 
ပံုစံမွာလည္း ကြဲျပားသည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္ 
သာယာ ဥပေဒမ်ား၌ ရပ္ရြာလူူထုကေရြးခ်ယ္ေသာ ရြာမိရြာဖသည္ 
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုး 
အမႈေဆာင္ အရာရွိက အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူရသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာ္မတီဝင္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
မႈမ်ားလည္း မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မတီ 
အေပၚ လူထု၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကလည္း နိမ့္က်သည္ဟု ဆိုႏိုင္ 
သည္။၃၉ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စား ျပဳမႈပါဝင္ေသာ အျခားၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ေကာ္မတီမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ အႀကံေပး အခန္းက႑ 
ထက္ပိုေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေကာ္မတီ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

၂.၄။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အား 

သာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

ျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ 
ယာေရး ေကာ္မတီမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ လူထုကြင္းဆင္းလုုပ္ငန္းမ်ား 
ပိုမို တုိးတက္လာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးႏွင့္ ျပည္သူ 
လူထု အၾကားဆက္ဆံေရးလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာ 
ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ျမင္သာေသာ တုိးတက္မႈတစ္ခုမွာ ေကာ္မတီ 
သုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ကို အစီရင္ခံရေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြဲ႔႐ံုးမွာ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီက 
အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခြင့့္ျပဳေပးၿပီး စီမံခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို 
လည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ေကာ္မတီက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔႐ံုးအေပၚ 
မည္မွ် ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕႐ံုးက သေဘာမတူေသာ ေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ စသည္တို႔မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 
မည္သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ဥပေဒက ရွင္းလင္းျပတ္ 
သားစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္ကလည္း ျပႆနာကို 
ပိုမိုုဆိုးရြားသြားေစႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အရာရွိက မိမိကိုယ္ကို 
ကြၽမ္းက်င္သူဟုယူဆၿပီး ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စား ေျပာဆိုသည့္ 
ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားျခင္းမ်ဳိးလည္း 
ျဖစ္ႏို္္င္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ၾကည့္ၾကပ္ 
ရန္၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳရန္ထားရိွေသာ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဟူ၍လည္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုရမႈမ်ားေတာ့ရွိသည္။ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အျမင့္ဆုံး အဆင့္တြင္ ကုိယ္စားျပဳ 
ေျပာဆုိမႈမ်ား မရိွဘဲျဖစ္ရသည္။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အၾကားရွိ 
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးမွာလည္း ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံတဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ပံုမ်ား စနစ္က်ၿပီး အခ်င္းခ်င္းတူညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ 
မရႏုိင္ျဖစ္ေနသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွာ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ျဖစ္သည္။ 

၂.၅ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း

ၿမိဳ ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ ႕နယ္ စီမံခန္ ႔ခြ ဲ 
ေရး ေကာ္မတီ၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
နီးနီးစပ္စပ္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း လယ္ယာေျမ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္မူ ထိေတြ ႔မႈနည္းသည္။ ေနရာအေတာ္္ 
မ်ားမ်ားတြင္ ထိုေကာ္မတီမ်ားသည္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝး 
မ်ား က်င္းပၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ား စီမံခန္႔ 
ခြဲရန္အတြက္ က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္သည္။၄၀ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း က်င္းပေသာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝးမ်ား 

၃၉ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကို လူထုစိတ္ပါဝင္စားမႈသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိ္းေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္သည္။ ပထမဦးဆံုး ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာ 
သည္မွာ မၾကာျမင့္ေသးေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ရွိေနသည္ကို မသိျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိုင္သည္။ ဒုတ္ိယအခ်က္မွာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကအတိုင္း 
လက္သိပ္ထိုး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု လူထုကယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားကို လူထုက 
ေခတ္ေဟာင္းကအေျခခံမ်ားႏွင့္ ႐ႈျမင္ၾကဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၄၀ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီအသစ္ေလးခု မေပၚခင္ကတည္းက ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ 
လည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းပါးသည္။ အသစ္ေပၚလာေသာေကာ္မတီေလးခုက ေဒသတြင္းေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို လက္ေျပာင္းရယူသြားေသာ္ 
လည္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီသို႔ 
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တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ 
ေက်းရြာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားမွ အဆို 
ျပဳတင္သြင္းေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံခ်က္ငယ္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာ 
စီမံခ်က္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ 
အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ျခင္း မရွိပါက ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး 
မ်ားမွ တစ္ဆင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခား ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းစေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖြဲဲ႕စည္းပုံမ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား 
သည္ အဓိကအားျဖင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အဓိက ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့သည့္ 
ဥပမာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထုဘက္မွ စရိတ္မွ်ေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 
ထို စီမံခ်က္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ဳိးရလာဒ္ကို 
ရပ္ရြာလူထုမွ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္နားလည္ၿပီး၊ ေနာက္ ေနာင္တြင္ 
လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လိုမႈ၊ ထည့္ဝင္လိုမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာ ႏိုင္ 
သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသ 
တြင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနည္းပါးေသး 
ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ 
ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရန္ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိ 
သည္။ အလားတူပင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ေဒသ 
ခံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မွအပ ျပင္ပ ႏုိင္ငံ 
ေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား 
မရွိေခ်။

သံုး။ မူဝါဒဆိုင္ရာထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အရ 
ေကာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္။ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ 
ခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အၾကားဆက္ဆံေရး 
ပ်က္ယြင္းခဲ့မႈႏွင့္လည္း ခ်ိ္တ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ 

နယ္ပယ္၊ အခြန္ဘ႑ာ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ စီမံမႈ၊ လူထုႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ စသည့္ နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား 
လိုအပ္ေနသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူၿပီး အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးေခတ္လြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ 
ေသာအခါတြင္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားကို မည္သို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး 
မည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရရွည္ 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္မေန 
အေလးအနက္စဥ္းစားရမည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ယခု 
အခန္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဝိေသသမ်ားစြာကို 
စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္
ကို အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ား

အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ- အရင္းအျမစ္ေပါင္းမ်ား 
စြာမွ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေကာက္ခံၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရးသည္ စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အႀကီးမားဆံုး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈဆိ္ုင္ရာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။၄၁

လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား- ၿမိဳ႕ ျပေရေပးေဝမႈ၊ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္မႈ 
ႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈတို႔တြင္ တိုးတက္မႈမ်ားမျဖစ္ မေနလိုအပ္ 

သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
မွာ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ား အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ မြမ္းမံျခင္း စသည့္ ေဒသအတြင္း အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 

လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး- ဤက႑တြင္ တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
လူထုက ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ ပိုမိုိတုိးတက္လာႏုိင္္ၿပီး ထိုိသို႔ လူထု 
ေက်နပ္လက္ခံျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား တုိးတက္ 
ေကာက္ခံရရွိေစေရး အတြက္ တင္ႀကိဳလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။၄၂

ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေပးပို႔ၾကသည္။ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေစေရးအတြက္ အထက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ 
သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာန ဝန္ထမ္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား

၄၁ ထင္ရွားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ- အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ပိုလွ်ံေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရျခင္း၊ 
ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း စီမံခ်က္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္ပိုၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ၍မရျခင္း၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အငယ္စားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
အခြန္ဘ႑ာလံုေလာက္ေအာင္ ေကာက္ခံႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားမွာ အဆင့္ မျမင့္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

၄၂ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားကို တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိေသာ စနစ္မ်ဳိးျဖင့္တင္ေျမႇာက္ပါက စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လူထုက မိမိတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ဟု ပိုမိုထင္ျမင္လာၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမႈတိုးတက္ႏုိင္သည္။
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ေဒသႏၲရစီးပြားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ- စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ ႕မ်ား 
က ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ႏွင့္အခမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ 
သူမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္လို္သည္။

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ-
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ား ေပး 
ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
တရား႐ံုးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေႏွးဖင့္ၿပီး ထိေရာက္မႈလည္း  
မရွိေခ်။ စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဥပေဒ၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ 
ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကို 
အားကိုးေနရသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုး 
မ်ား- ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနမရွိေသာအခါ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရး၊ လူသားအရင္း 
အျမစ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ ဘ႑ာေရး စနစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဝယ္ယူ 
ျဖည့္တင္းမႈမ်ား အားလံုးကို ၎တုိ႔ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ံုးမ်ားသို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ 
မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား- ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ပမာဏ ႀကီးမား 
ေသာ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားကုိ ရရိွေနၾကေသာ္လည္း ၿမိ ႕ဳ ျပ 
ေဒသမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြား 
ေရး အေထာက္အပံံ့မ်ားမွာမူ ရွိမေနေပ။

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လို္အပ္ခ်က္ 
မ်ား
ေဒသႏၲရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး- ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္စမ္းသပ္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ထိ္ေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ 
ကို တိုင္းတာႏုိင္ေသာ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 
ကိုၾကည့္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ 
ဆက္ဆံေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား 
တြင္ သီးျခားပံုစံျဖင့္ရွိေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား 

အေၾကာင္းကိုလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည္။

လူသားအရင္းအျမစ္စနစ္မ်ား- ေနရာေရြႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ 
မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားလက္ေအာက္ရိွ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရး မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးသင့္သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္- စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ သိနားလည္မႈႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားကို အေသအခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ထားရန္ 
လိုအပ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိ္ုးရအာဏာရရွိလာပါက အစိုးရဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သိသိသာသာ 
ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ လ္ိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ လိုက္ဖက္ညီသည့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္မ်ား 
ရွိ္ဖို႔လိုသည္။

ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း- အကယ္၍ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားက ၿမိဳ႕ ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေရာ ေရရွည္ စီမံခ်က္ 
မ်ားကိုပါ ကု္ိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုး အေန 
အထားတြင္ ရွိေနသည္။ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသရွိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ဖိအားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမည့္ 
အေနအထားသာရွိ္သည္။ ယင္းႏွင့္အတူ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ ဖိအားမ်ား ႀကီးမားစြာ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ- ရပ္ရြာလူထုက လႊမ္းမိုးမႈရွိ 
ေသာ ေကာ္မတီကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္စဥ္က အရပ္သား 
မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အာဏာ 
တစ္စံုတစ္ရာရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ ယဥ္ပါးျခင္းမရွိေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
ရလဒ္အေနႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ လာေစေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္- ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ံုးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးတို႔အၾကားရွိ အခန္းက႑ 
မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး 
ဥပေဒမ်ားရွိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုသည္။ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း လူတိုင္း ပါဝင္မဲေပးခြင့္ 
ရွိသည့္ စနစ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိ 
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စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားကို အခြန္ ဘ႑ာမ်ားေကာက္ခံမႈႏွင့္ 
စီမံမႈတို႔တြင္ တိုးတက္လာေစေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ဆန္းစစ္သင့္သည္။

စည္ပင္သာယာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ထိေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ၾကည့္ၾကပ္ 
ကြပ္ကဲေပးႏုိင္ပါက အျခား ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈ္င္း 
ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရး ဆြဲျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိ္ုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ သို႔မဟုတ္ 
အလားတူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကို ဖန္တီးႏုိင္ပါက စည္ပင္သာယာေရး
အဖြဲ႕မ်ားစုေပါင္းၿပီး သတင္းဖလွယ္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အေတြ႕ အႀကံဳ 
မ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အေထာက္အပံံ့မ်ား 
ရရွိေရးအတြက္ စည္း႐ံုးေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ 

တစ္ေန႔တျခား ပိုမုိျမင့္မားလာမည့္ ပုဂၢလိကက႑၏ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက 
အစိုးရအေနႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္း 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႀကိဳးနီစနစ္ကုိ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ေတာင္း 
ဆိုမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသို႔ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားကို အဓိက ေပးေဆာင္ရ 
သူမ်ား အေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံယူမႈ အားနည္းျခင္း၊ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားကို အမ်ား 

ျပည္သူသိေအာင္ ေၾကညာႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္း စသည့္ 
အခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕  ေတြ႕ ၾကံဳခံစားၾကရသည္။၄၃

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
ေပၚထြန္းစဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္း- ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စည္ပင္သာယာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္လာၾကသည္ႏွင့္အညီ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုအဆင့္တြင္ အသစ္ေပၚထြန္းလာ 
ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
ဥပေဒအတိုင္း အတိအက်လိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းသည္ ဥပေဒ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ 
မ်ား အေနႏွင့္ ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ 
အားနည္းေသာေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လိုလိုလားလား 
မရွိျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အခြန္ 
ဘ႑ာ၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမႈႏွင့္ လူထုပါဝင္မႈႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါက 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ အေရးပါေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ၿပီး တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ျပည္ 
ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သီးျခား လြတ္လပ္ 
ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအျဖစ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
လာမည္ျဖစ္သည္။

၄၃ Bissinger and Maung Maung, 2014, p-24, Subnational Governments and Business in Myanmar.
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ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စည္ပင္သာယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
မည္နည္း။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခိုင္မာအားေကာင္း 
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေပးျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားကို တီထြင္ျခင္း၊

• အသစ္စက္စက္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ မတည္ေဆာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈကို အားေပး 
ျမႇင့္တင္ရမည္။ ထုိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ႏို္င္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္လိုသည္။ 
အကယ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ 
ဆက္လက္ထားရွိသင့္သလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔ကို လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိေသာစနစ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီမ်ား၏ အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္တြင္ ထားရွိသင့္သလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သည့္အျခားပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ထားရွိသင့္ 
ပါသနည္း။

• လက္ရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားမွေနၿပီး သင္ခန္းစာထုတ္ယူစရာမ်ား 
ရွိပါသလား၊ အကယ္၍ရွိပါက ထုိသင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသ စည္ပင္သာယာေရးစနစ္တြင္ မည္သို႔ ပံုတူကူးသံုးစြဲႏိုင္ 
မည္နည္း။
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