
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္)၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ 
မက္သယူးအာႏိုးလ္

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယအ္မွတ္(၁)
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မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္

ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္)၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊
သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုးလ္

စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၃

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္၊ 
စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္)၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုးလ္တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မူရင္းသုေတသန စာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/state-and-region-
governments-in-myanmar-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ဟိန္းမစ္(ရွ္)နစ္ဆင္၊ စင္ဒီဂ်ိဳးလင္း(န္)၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာ၊ သက္ေအာင္လင္းႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုးလ္တို႔၏ (စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၃)၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အရင္းအျမစ္ဖြံ ႔ ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ - စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈဖြံ ႔ ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရးအဖြဲ ႔

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

ျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အပုခ္်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏငွ္ ့
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ႀကီးမားစြာ 
ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိသည္။

ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖင့္ စတင္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ားအျပား 
ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပိုင္းသည္ အထက္မွေအာက္သို႔ ခန္႔အပ္သည့္ ပံုစံကသာ ႀကီးစိုး 
ေနသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အနည္းငယ္ 
သာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရ သစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈသည္လည္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရရွိၿပီး ဗဟိုလႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ ေရးဆြဲ 
ထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ 
မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ အသစ္ေပၚေပါက္ လာေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပံုစံမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာက႑မ်ား 
ကိုက္ညီရန္လိုအပ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
က႑မ်ားျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို မွတ္သားၿပီးေနာက္ ဤေပၚလစီ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေမးခြန္း ၃ ခု ေမးထားသည္။

• ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူေဘာင္မွာ အဘယ္နည္း။ ဗဟိုုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့မႈ 
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မွာ 
အဘယ္နည္း။

• တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား၏ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ မည္သို႔ ကြဲျပား 
ျခားနားပါသနည္း။

• တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ 
ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား ပိုမို 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္သို႔ 
ေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေနပါ သနည္း။ 

၁.၁ အဓိပၸာယ္ဖြင္ ့ဆိုခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔ လက္ရိွျဖစ္ေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာရန္အတြက္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို ၿခံဳငံုနားလည္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔ သည္ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ 
ေဝါဟာရမ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျပန္ဆုိခ်က္ျဖစ္သည္။

• Decentralization - ျပည္သူ႔ေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 
အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ဗဟို 
အစိုးရမွ ၄င္း၏ ေအာက္အဆင့္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ၾကသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

• Deconcentration - ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ က႑ 
အလိုက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအလုိက္ ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး 
အထက္သို႔ တာဝန္ခံမႈရွိေစသည့္ ဗဟိုအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆ 
ေလွ်ာ့ခ်သည့္ပံုစံ

• Devolution - အာဏာႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေဒသႏၲရ 
အဆင့္မွ အမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည့္ေရြးေကာက္ခံ 
အစုိးရမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္း

ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြရ/သံုးဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာမ်ားအရ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္သည္။

• ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းတြင ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ အာဏာႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အား 
ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤတြင္ 
တစ္စံုတစ္ရာ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားအား တာဝန္၊ ဝတၱရား မ်ား ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး 
ပါဝင္တတ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ရာ 
တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရ 
သည္။ 

• စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမွာ - 
အဓိကအားျဖင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္မ်ား 
ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ဦးတည္ပါသည္။ ဤတြင္ ေအာက္ေျခ 
အဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းအား အခြင့္အာဏာ ပိုမိုေပးအပ္ 
ထားၿပီး ဗဟိုကိုလည္း ဆက္လက္တာဝန္ခံထားေစသည့္ 
ဗဟိုအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္ 
အာဏာအား ဗဟိုမွ ပိုမိုလြတ္ကင္းစြာ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ 
ေနသည့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားအား အျပည့္အဝ ခြဲေဝအပ္ႏွင္း 



 |  2  |

သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း 
သည္ တာဝန္ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ကြာျခားသည္။ ၄င္း 
အာဏာခြဲေဝလႊဲေျပာင္းျခင္းတြင္ ဗဟုိအစိုုးရမွ တစိတ္တပိုင္း 
သိုု႔ အျပည့္အဝ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား 
ထံသို႔ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

• ဘ႑ာေငြ ရ/သံုးဆိုင္ရာ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းတြင္ -  
သံုးေငြဆိုုင္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရင္း 
အျမစ္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္အား 
ဗဟိုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသို႔ 
သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္၊ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ေဒသအစိုးရအား 
ပိုမိုၿပီးျပည့္စံုသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္၊ ေဒသႏၲရ 
ဝင္ေငြ၊ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသႏၲရအၾကား ဘတ္ဂ်က္ လႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ 
ေဒသေခ်းေငြမ်ား စသည္တို႔ကို အားေပးသည္။

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ အဆိုပါ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ 
မ်က္ႏွာစာသံုးခုကို ေလ့လာထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈ၏  တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေလ့လာထားသည္။

ႏွစ္။  ။ ဖြ ဲ ႔စည္းပံုႏွင့္ ဥပေဒအရ အခြင့္အာဏာမ်ား

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ျပည္နယ္(၇)ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(၇)ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရေဒသ ႏွင့္ တိုင္း (၆)ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားကို စုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။၁

ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ 
အျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းၿပီး အစိုးရ႐ံုးမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
ထားရွိသည္။ ၿမိ ႕ဳနယ္မ်ားကို ခ႐ိုင္မ်ားအျဖစ္ စုစည္းဖြဲ႕စည္းၿပီး 
ထိုမွတဆင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအျဖစ္     

ဖြဲ ႔စည္းထားသည္။၂ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ ၿမိဳ ႔နယ္ ၃၃၀ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ၇၄ ခ႐ိုင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
သည္။ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဗဟိုမွ တိုက္႐ိုက္ 
ခန္႔ေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာတြင္ သြယ္ဝုိက္ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ခန္႔ထားသည္။၃ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူထားေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမွ တာဝန္ယူ 
အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ႐ုံး မရိွေသးပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
အစိုးရ၏ အဓိကလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေမြးစာရင္း 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေျမစာရင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္သည့္ 
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္က လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ 
ခ႐ိုုင္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားအၾကား ဆက္စပ္ေပးရသည့္ ၾကားခံ အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ေထြအုပ္မွ 
အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးမွ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္သည္။

အစဥ္အလာအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အမည္ကုိ အစြဲျပဳ 
ေခၚေဝၚသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္ရာ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အဆင့္တူ ၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတေလွ်ာက္ တည္ရွိ 
ေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ 
လူဦးေရႏွင့္ လူဦးေရထူထပ္မႈ သိပ္သည္းဆ နည္းပါးသည္။ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ၅ ခု ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ   
တိုင္း ၁ တိုင္းတို႔သည္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္တူပင္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ 
သြယ္ဝိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ခန္႔အပ္ေသာ ဦးစီးအဖြဲ ႔ 
မ်ား၄ ရွိ ၿပီး ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ ႔၏ ဥကၠ႒၅ 

မွ ဦးေဆာင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီတြင္မူ သမၼတ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ ခန္႔အပ္ 
ထားသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီမွ စီမံခန္႔ခြဲသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီးဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား ပါဝင္သည္။

၁ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေျခာက္ခုမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ နာဂေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဓႏု၊ ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝေဒသ တို႔ျဖစ္သည္။
၂ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အဆိုပါ ပံုစံမ်ားကို က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၃ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို ေလ့လာရန္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အခန္း၄ - အပိုဒ္ ၇/၉  ကို ဖတ္႐ႈရန္၊ ေက်းရြာႏွင့္ 

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈရန္ (Kemple 2012)၊ Village Institutions and Leadership in Myanmar: A View from Below. Unpublished report for 

UNDP.
၄ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သို႔မဟုတ္ တိုင္းမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦး ပါဝင္ေသာ 

အဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒မွ ဦးေဆာင္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေအာက္တြင္ရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရွိ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အျမင့္ဆံုး အရာရွိသည္ ထိုဦးစီးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဦးစီးအဖြဲ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ေဒသဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ 
ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္ ၁၀ ခုတြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။

၅ ဖြဲ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပိုဒ္ ၂၇၅-၆ အရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအမ်ားစုမွာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့လုနီးပါးဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕ မ်ား 
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား ၆

• ၁၈၈။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ 
ဇယား ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိင္း 
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္ဝန္းလံုးအတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ 
ဥပေဒ ျပဳခြင့္ရွိသည္။

• ၂၄၉။ ဖြဲ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
မဆန္႔က်င္လွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသို႔ သက္ေရာက္ 
ပ်ံ႕ ႏွံ႔သည္။ ထို႔ ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ တိုင္း 
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသို႔လည္း သက္ေရာက္ပ်ံ႕ ႏွံ႔သည္။

• ၂၅၂။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
ျပည္ေထာင္စု၏ ႏွစ္စဥ္ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအေပၚ 
အေျချပဳလွ်က္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာ 
ေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပဌာန္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
သို႔ တင္သြင္းရမည္။

• ၂၅၄။ (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ဇယား 
၅ ပါ အခြန္အခမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာက္ခ၍ံ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြသို႔ ေပးသြင္းရမည္။

 (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
သုံးစြဲခြင့္ ရိွသည္။

• ၂၅၆။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္
 (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတို႔၏ လက္ေအာက္အစုိးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒပါ 
ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 
လမ္းညႊန္ ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းျပဳရမည္။

(ခ) မိမိတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္းတို႔ ျပဳႏိုင္သည္။ 

• ၂၅၇။ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္အညီလည္းေကာင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္း၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိ 
တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

 (က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ဘက္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္း 
ႏိုင္သည္။

 (ခ) လိုအပ္ေသာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။

ဥပေဒျပဳေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕ နယ္လွ်င္ 
ႏွစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ 
နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
စီရင္စု ရရွိၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွအပ က်န္တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရျဖစ္သည့္ 
ႏိုင္ငံ ေတာ္ရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၀.၁% ႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး 
လွ်င္ တစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဥပမာ 
ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား) ပါဝင္သည္။ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
စုစုေပါင္း၏ သံုးပုံတစ္ပံု (ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ 
ပံုျဖစ္သည္) အေရအတြက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းကို              
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်ိဳးအစား 
အတိုင္း ခန္႔အပ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ၊ 
ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ ဖြဲ ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ၏ ဇယား ၂ သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အာဏာသက္ေရာက္ရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည့္ 
ဥပေဒျပဳစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒျပဳစာရင္းကို က႑ 
ရွစ္ခုခြဲထားၿပီး က႑အလိုက္ အထူးျပဳတာဝန္ယူရမည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ား ပါဝင္ကာအမ်ားစုမွာ အနာဂတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပဌာန္း 
သည့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီဆိုေသာ စကားရပ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ သြားႏိုင္ 
ေပသည္။၇

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္၊ ကလက္တန္ (၂၀၀၇)၊ Political Authority in Burma’s Ethnic Minority State: Devolution, Occupation, and Coexistence.” Policy Studies
၆ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ
၇ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ - ထိုက႑မ်ားမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စီးပြားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈသတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ ဆက္သြယ္ 



 |  4  |

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအနက္မွ ေရြးခ်ယ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ သမၼတမွ သတ္မွတ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္စံုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သည္။၈

ထိုေရြးခ်ယ္ေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ 
အတည္ျပဳသည္။ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံု 
ေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏိုင္ပါက ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက တင္သြင္း 
သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ 
ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္မႈ 
မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျဖစ္ လုံးလံုးလ်ားလ်ား 
တည္ရွိေနေပသည္။၉ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအတြက္ 
ဝန္ႀကီး ရာထူးေနရာ သံုးမ်ိဳး၁၀ ရွိသည္။၁၁ ထို႔အျပင္  တိုင္းရင္းသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိေနပါက (လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ 
၀.၁% ထက္ ေက်ာ္ေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတည္ရိွသည့္ 
ေရြးေကာက္နယ္ေျမမ်ားအရ) ထိုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ကို ၄င္းတုိ႔ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 
မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာက်င့္သုံးခြင့္ကို ဥပေဒလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ဇယားအရ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းအတိုင္း က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားအရလည္း တာဝန္သစ္မ်ား         
ထပ္မံျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ 
ခ်ဳပ္ထိန္းခြင့္၊ ဌာနမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္တို႔ကို ၄င္းတို႔တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ က်င့္သံုး 
ႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး စုစုေပါင္းမွာ ၉ ဦး 
သာ ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ က႑ အမ်ားအျပားကို 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရႏွင့္ ၄င္း၏ ဌာနဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ကိုက္ညီမႈမရွိေပ။

တရားစီရင္ေရး 

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမရိွေပ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
တရား သူႀကီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃ ဦးမွ ၇ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ထားသည့္ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားရွိသည္။ တရား 
လႊတ္ေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/တိုင္း တရား႐ံုးမ်ား 
ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္တရားသူ 
ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္        ႏွင့္ညႇိႏိႈင္းၿပီးသမၼတမွ 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည္။ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္ 
သည္။၁၂ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒကုိ အဓိပၸာယ္ဖြဲ႕ဆုိျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 
အခ်င္းခ်င္းၾကား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး အစိုးရတို႔အၾကား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခံု႐ံုးတာဝန္ျဖစ္သည္။၁၃ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႀကီး 
တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာ (ယခင္ ခန္႔အပ္မႈ 
မ်ားနည္းတူ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး) ဥပေဒခ်ဳပ္ရွိၿပီး 
ဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ ခန္႔အပ္သည္။ ဥပေဒခ်ဳပ္ 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတဆင့္ တာဝန္ခံရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား၂အရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည္။၁၄ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ ႐ံုးမ်ားသည္လည္း 

ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လူမႈေရးက႑၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး
၈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိရမည္။ ပုဒ္မ ၁၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရမည္။ ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အရည္အေသြးမျပည့္မီပါက 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို သစၥာေစာင့္သိရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

၉ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္သူမ်ားလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
၁၀ ၁) လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အရပ္သား၊ ၂) တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၃) တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္
၁၁ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွလည္းေကာင္း၊ အျခားမွလည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသူမ်ားသည္ 

အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး သမၼတမွ အတည္ျပဳခန္႔အပ္သည္။ အရပ္ဘက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ နယ္စပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးသည္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အမည္တင္သြင္းသူျဖစ္သည္။

၁၂ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ၂/၃ မဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ 
ညႊန္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။
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ျပည္ေထာင္စုမွဆံုးျဖတ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို သံုးစြဲရသည့္ ႐ံုးမ်ား 
ျဖစ္သည္။၁၅ ဝင္ေငြသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ က႑သံုးရပ္ 
မွ ရရွိသည္။

၁။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ အရ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား

၂။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းကိုယ္စားျပဳ အစိုးရပိုင္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ား၊ ယင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရံပံုေငြသို႔သြားၿပီး 
အခ်ိဳ႕ မွာသက္ဆိုင္ရာ အစုိးရလုပ္ငန္းထံသို႔ သြားသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ 
ေခ်းေငြ၁၆ ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ 
မ်ား
 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မွ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသကဲ့သို႔ပင္ 
ခန္႔ထားသည္။၁၇ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာဝန္ခံမႈသည္ တရားဥပေဒ 
ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ပင္ ရွင္းလင္း မႈမရွိဘဲ သူ (သို႔) သူမသည္ သမၼတႏွင့္            
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတဆင့္ တာဝန္ခံ 
ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္ပါက ဖြဲ႕စည္း 
ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  
လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္မ်ား မရွိေသးပါ။ 

၂.၂။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ဖြဲ ႔စည္းပံုကို 
ေလ့လာျခင္း

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ ဗဟို 
အာဏာ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္း (devolution) ပံုစံမ်ားကို ေတြ႕ရၿပီး 
အထူးသျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္မ်ား 
ႏွင့္တကြ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ 
ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားလည္း ရရိွလာ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ေပးအပ္ထားေသာအာဏာႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ၄င္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရဖက္မွ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတကုိသာ တာဝန္ခံရၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားကို တာဝန္မခံရေပ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္မ်ား၏ သဘာဝသည္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အသြင္သ႑ာန္တခ်ိဳ႕ ေတြ႕ ျမင္ရသည့္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
ထံမွ ဘ႑ာ ေရးအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ ႐ံုးမ်ားရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနျခင္းမရွိဘဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ဤသို႔ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ျဖစ္စဥ္၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ ဗဟိုအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္တြင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဌာနမ်ားသို႔ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမွ လႊဲေပးသည္။ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အာဏာေအာက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသို႔လည္း 
လႊဲအပ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းဌာနမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႔သာ တာဝန္ခံၾကသည္။ ဗဟိုအားျပဳမႈ 
သိပ္သည္းဆ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလာႏိုင္ၿပီး တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျမန္ဆန္လာ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ ထိုအဆင့္သည္ သီးျခား 
လြတ္လပ္ခံႏွင့္ အထက္မွေအာက္သို႔ တာဝန္ခံမႈ (downward 
accountability) ၊ တာဝန္ယူမႈကို အားမေပးေပ။

တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္ 
စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံတစ္ပံုေနရာကို ယူထားၾကၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ 
ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္၏ အဖြဲ ႔ အစည္းဆိုင္ရာ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို 
ကာ ကြ ယ္ေ ပး သ ည္ ။ တို င္း ရ င္း သား မ်ိဳးႏြ ယ္ စု မ်ား ရွိေ နေ သာ  
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ပါဝင္ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ပါဝင္ရန္ ေနရာေလ်ာ့က်သြားၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္လည္း 
ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ထို႔ျပင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ လက္ရွိ 

၁၃ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးတြင္ အဖြဲ ႔ဝင္ ၉ ဦးခန္႔အပ္ ညီမွ်စြာ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။
၁၄ ထုိဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ေရးဆြဲသည္။
၁၅ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ေသာ အဓိက လူမႈေရးက႑မ်ား ပါဝင္သည္။
၁၆ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လိုေငြျပမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။
၁၇ ထိုရာထူး၏ တာဝန္မ်ားမွာ ဖြဲ ႔စည္းပံုတြင္ အေသအခ်ာ မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံရန္ျဖစ္သည္။
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တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဝန္ႀကီး 
မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏုိင္သည္။ ထုိဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုသည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ အာဏာႀကီးေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းရွိသည့္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး စသည္ 
တို႔ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး 
၏ နယ္စပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးကိုလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္းၿပီး ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္လည္းေကာင္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
မွ  ႏႈတ္ထြက္ထားသည့္ အသြင္ေျပာင္းဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြထဲား 
သူမ်ားက ကာလတုိႏွင့္ ကာလလတ္အတြင္း အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ 
ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးဆြခ့ဲဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ 
ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြခ့ဲဲၿပီး ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ 
စီမံခ်က္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္      ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မူေဘာင္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးစနစ္ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲေရး၁၈ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးရာတြင္လည္း ဦးေဆာင္လႊမ္းမုိးခ့ဲသည္။၁၉ 
သမၼတ႐ုံးအတြင္းတြင္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ေျခာက္ပါးရိွၿပီး ၄င္းတုိ႔ ထဲမွ 
တစ္ဦးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေဆာင္ရြက္သည္။၂၀ သမၼတသည္ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိ ႕ဳနယ္အဆင့္၊ 
ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ စုေပါင္းဖြဲ ႔စည္း 
ေသာ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ ႔စည္းၿပီးအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
တြန္းအားေပးခ့ဲသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ား

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ဥပေဒျပဳ 
ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အေျခ 
အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမို အားေကာင္းလာေစရန္ အေရးႀကီး 
ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ သစ္သည္ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳၿပီးျပည္ေထာင္စု  
လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္၊ 
ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း 
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။၂၁ ေကာ္မတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ဖြဲ႕စ
ည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ သင့္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို 
ေလ့လာသံုးသပ္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ပယ္ရန္ရွိသည့္  
အခ်က္မ်ားကို  စီစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ 
တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ျပင္ဆင္မႈ 
မ်ား က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ 
ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသစ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အဓိက 
ျပင္ဆင္သည့္အခ်က္ မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ား၏ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေထြအုပ္ႏွင့္ မတြဲဖက္ျခင္း၊ 
လႊတ္ေတာ္ၾကားနာမႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုတက္ေရာက္ခြင့္၊ 
မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားထားရွိခြင့္တို႔ 
ပါဝင္ သည္။ အဆုိပါ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္ၿပီး ယခင္ အစိုးရ 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ပံုစံတြင္ အရွိန္ 
ရရွိလာေစသည္။

၁၈ သမၼတ႐ံုးသည္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို လမ္းညႊန္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ၾကားခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တို႔၏ အဓိကဆံုုမွတ္ျဖစ္သည္။

၁၉ FESR တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးစင္တာတြင္ ေရးဆြဲၿပီး သမၼတ၏ ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး မူဝါဒကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ မူေဘာင္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရးအတြက္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ ဦးစားေပးၿပီး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးပါဝင္ေသာ 
ေျဖေလွ်ာ့တာဝန္ေပးရန္ နယ္ပယ္မ်ားသတ္မွတ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

၂၀ အျခား သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ၁) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၂) လႊတ္ေတာ္ ၃) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၄) စီးပြားေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၅) စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး တို႔ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္အစကပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
သမၼတကိုယ္စား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၁ ဖြဲ႕စည္းပံု - ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၅၂ ဦး၊ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၇ ဦးႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားမွ ၁၆ ဦး (စုစုေပါင္း ၁၀၉  ဦး)
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၂.၃ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်က္ႏွာစာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ ေအာက္ေျခ 
အဆင့္ ဌာနမ်ားကုိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲေျပာင္း 
ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဆက္စပ္ 
လွ်က္ရွိသည္။ ဗဟုိအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို အခ်ိဳ႕  
ေသာ ျပည္ေထာင္စုဌာနမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနၿပီး ရလဒ္အားျဖင့္ 
ေရာေထြးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိဦးစီးစနစ္ေျဖေလွ်ာ့သည့္ ပံုစံ 
ျဖစ္လာသည္။

ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ား

ဇယား ၂ အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ တာဝန္ယူမႈ 
ခြဲေ၀ေပးၿပီး လက္ေတြ ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ 
ဌာနပံုစံ ၂ မ်ိဳးထြက္ေပၚလာသည္။ ပထမပံုစံတစ္မ်ိဳးမွာ ဇယား ၂ 
၏ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းဌာနမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဌာန္းထားေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကိုမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါ။၂၂ အဆုိပါ ဌာနမ်ား 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ 
ေနျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းတြင္လည္း တည္ရိွမေနပါ။၂၃ ထိုကဲ့သိုု႔ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား ေရာထပ္ေနမႈသည္ တာဝန္ယူ/ခံမႈကို ႐ႈပ္ေထြးေစ 
သည္။၂၄ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ 
ေနရေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းအဆင့္ ဝန္ႀကီး႐ံုးမ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ 
အရာရိွႀကီးမ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ အထက္ 
ေအာက္ဖြဲ႕စည္းပုံေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဌာနအျဖစ္သာ တည္ရိွ 
ေနေသးၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား မရွိေပ။

ဒုတိယဌာနအမ်ိဴးအစားမွာ  ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ တည္ရိွေန 
ေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇယား ၂ တြင္ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုက္ရိုက္ညႊန္ၾကားမႈကို ခံယူၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုသို႔ တာဝန္ခံရေသာ ဌာနမ်ားျဖစ္သည္။၂၅ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရသည္ ထုိဌာနမ်ားအေပၚတြင္ တရားဝင္ 
အာဏာမရိွေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဌာနမ်ား၏ 
ဆက္ဆံေရးမွာ တရားဝင္ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွာ ထိုဌာနမ်ားအေပၚတြင္လည္း 
လႊမ္းမိုးၿပီး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနသည္။၂၆ ထိုျဖစ္စဥ္ 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ဌာနမ်ား၏ 
ယံုုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ မရဟူသည့္ ထင္ျမင္မႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။၂၇ အကယ၍္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေန 
လွ်င္လည္း ပုဂိၢဳလေ္ရးတစ္ဦးခ်င္း ရင္းႏွီးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ဗဟိုအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

မၾကာေသးမီကပင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ 
လိုအပ္ေနၿပီး ဗဟိုအားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
ေလ်ာ္ညီေသာ တက္ႂကြသည့္ အားထုတ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနမ်ား၏ မတူညီေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား 
ကို ခ်ိန္ညႇိၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
အႀကီးအကဲမ်ားကို လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္မွ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းအင္အားကို 
လည္း တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ 
ဝန္ထမ္းရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 
ယခုတြင္ ခ႐ိုင္အဆင့္ (အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း 

၂၂ ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရမ်ားသည္ အိုးအိမ္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ လမ္းတံတားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲႏိုင္ ေသာ္လည္း အျခားဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

၂၃ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည့္ တစိတ္တေဒသမွာ အဆုိပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ခန္႔ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲထားေသာ 
ဌာနမ်ားမဟုတ္ဘဲ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနပုံစံရိွေသာ ဌာနမ်ားအတြင္းတည္ရိွေနၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုုိ႔ လႊေဲျပာင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၄ ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ရႈပ္ေထြးေနၿပီး လူ႔စြမ္းအား စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္သာ မည္သူသည္ အေရးအႀကီးဆံုးတာဝန္ခံဟု ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဌာနမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ အမိန္႔ေပးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရးႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မူတည္ၿပီး 
ဘက္လိုုက္မႈမ်ားရွိေနသည္။ (အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား)

၂၅  ဥပမာ သုံးဌာနရွိၿပီး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားဆံုုးျဖစ္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ 
ေရး က႑သည္ လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၃ ခုကို ေလ့လာရာတြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

၂၆ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ဌာနမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစီရင္ခံၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ထိုဌာနမ်ားကို အႀကံဳျပဳျခင္း၊ အဆိုုျပဳလႊာတင္သြင္းျခင္း တို႔ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

၂၇ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
မသိၾကဟု ယူဆၿပီး ၄င္းတုိ႔မည္မွ် တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကိုလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႀကီးမားၾကသည္။
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ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ႔နယ္ပညာေရးမွဴးအဆင့္)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ (မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာမ်ား) သို႔ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။၂၈ သို႔ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရန္ႏွင့္ 
အလုပ္ထုတ္ရန္၊ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး(လည္ပတ္ 
စရိတ္) တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္သာ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားတြင္လည္း
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားပိုမိုေပးအပ္လာသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ လူ႔စြမ္းအား အရင္း 
အျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ 
အလုပ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္မရိွေပ။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (GAD)

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီး ဌာနသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး 
တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။၂၉ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
၏ ေထြအုပ္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး (ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) အဆင့္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္သည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ အဆိုပါ အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး 
သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကတ္ဘိနက္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
တိုက္ရိုက္တာဝန္ခံၿပီး လက္ေတြ ႔တြင္မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔လည္း 
အစီရင္ခံရသည္။

ေထြအုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒါင္လုိက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဖြဲ႕စည္း 
ပံုတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအဆင့္ေအာက္တြင္  အေရးႀကီးေသာ 
ဗ်ဴရိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ 
ေထြအုပ္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး ခရိုင္သည္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ 

ရသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက အေရးႀကီး 
ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ႔နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးသည္လည္း ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီး  ၿမိဳ ႔နယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲ 
ရသည္။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္လည္း 
အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို တုိက္ရိုက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ အေျပာင္း 
အလဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ေထြအုပ္တြင္မူ အေျပာင္း 
အလဲကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေတြ႕ ျမင္ရသည္။ ေထြအုပ္သည္ 
လက္ရွိ ဗဟုိ ဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။၃၀ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ 
အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏႐ံုး 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုး ဟုဆိုရာတြင္ 
လႊတ္ေတာ္႐ံုးမ်ားပါ ပါဝင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္က 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီးအဆင့္တြင္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္း ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေနသည့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို တခ်ိန္တည္းတြင္ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသည္။

၂.၄။ ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အာဏာ ခြဲျဖန္႔မႈကို 
အစပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ယခင္က ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားႀကီးလွသည့္ အထက္မွ 
ေအာက္သုိ႔ ခ်ေပးေသာ ပြင့္လင္းမႈအားနည္းသည့္ ဘ႑ာေရး 
စနစ္ကို အင္စတီက်ဴးရွင္း ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားထံ တာဝန္ခြဲေ၀ျခင္း၊ 
တာဝန္ယူမႈ ပိုမုိလႊဲအပ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအာဏာခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္း၊ 
အတြဲအစပ္မ်ားႏွင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ လမ္းဖြင့္ေပး 
ခ့ဲသည္။၃၁ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားျခင္းကဲ့သုိ႔ 
အေရးပါေသာ က႑မ်ားမွာလည္း ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
မိခင္႐ံုးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး႐ံုး 
( ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး) မွ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီး 

၂၈ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႈးမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ၾက 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ား တိုးျမင့္လာသည္။

၂၉ ဥပမာ - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုးအဖြဲ ႔ ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစည္းအေ၀းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရ 
သည္။

၃၀ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မဟုတ္ဘဲ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အေရ 
အတြက္ အတိအက်မသိေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းအင္အားကို တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားသည္။

၃၁ UNDP (၂၀၁၂) စာ-၆၊ World Bank (၂၀၁၃) စာ-၉ ၇



 |  9  |

ဌာနမ်ားသို႔  ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား 
ျခင္းႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ သံုးစြဲမႈအခြင့္အာဏာ ရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း 
ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔  ဘက္စံုလႊမ္းမိုးမႈသည္ ျပည္သူ ႔ဘ႑ာ 
ေရးရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္ 
လ်ာထားမႈကို ကာကြယ္ေရး အသံုုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူမႈေရး 
အသံုးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းပါဝင္သည္။၃၂ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး 
မႈးမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္တြင္ အဆုိပါ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား 
တိုးျမႇင့္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထင္ရွားသည့္ တာဝန္ခြဲအပ္မႈ၊ 
တာဝန္ယူမႈ ပိုမိုလႊဲအပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ပ့ံပိုးမႈ မျပဳႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
တာဝန္ခံႏိုင္စြမ္းအတြက္ စြန္႔စားလြန္းရာေရာက္ေပသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈအတြက္ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုက ျပင္ဆင္မႈျပဳေနေသာ္လည္း 
ပကတိ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ အေျချပဳသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ အတြဲအစပ္မျပဳႏိုင္ေသးပါ။၃၃ 
သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ တိက်မွန္ကန္ေသာ 
ပံုရိပ္သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံႏိုင္စြမ္းတို႔ 
ျမႇင့္တင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
အသံုးစရိတ္ ျပဌာန္းမႈသည္လည္း  ေရရာမႈ မရွိေသးပါ။၃၄ အခြန္ 
အခမ်ား စတင္ေကာက္ခံေနမႈသည္လည္း တစ္ေနရာႏွင့္ 
တစ္ေနရာ မတူညီ ကြဲျပားလွ်က္ရွိသည္။ အနာဂတ္တြင္မူ အဆိုပါ 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရး 
စနစ္ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ေန မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဖယ္ထုတ္လ်က္ 
သီးျခားစီ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဒသသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ေဒသႏၲရဘတ္ဂ်က္မ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ 
ေနသည္။ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လႊဲအပ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္ တာဝန္ 
မ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္။ အဆုိပါ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားမွာ 
ဇယား ၂ တြင္ပါဝင္သည္။  ဤအေျခအေန သည္လည္း တနည္း 
အားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ဇယားတြင္ မပါဝင္သကဲ့သို႔ စည္းမ်ဥ္း 
အေျခခံေရးဆြဲထားေသာ မူေဘာင္မရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနၾကသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္

During year

ျပည္နယ္/တိုုင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ယူမႈေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားမွ
အဆိုုျပဳခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ 

September

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုုးရမွ
ဘတ္ဂ်က္အဆိုုျပဳလႊာကိုု ျပင္ဆင္

October

ေဆြးေႏြးႏို ုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္သိုု ႔တင္သြင္း

November

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သုုိ႔တင္သြင္း။ ၄င္းက ျပည္နယ္/
တိုင္းဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုု ျပည္ေထာင္စုုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ေပါင္းစည္း

December
ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္္သိုု ႔ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ကုုိ ေပးပိုုို ႔

February/ 
March

ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုု ဘတ္ဂ်က္ကုုိ
အတည္္ျပဳေပး

March

ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္ကုုိအတည္ျပဳေပး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း 

၃၂ ၂၀၁၁-၁၂ မွ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္တြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္သည္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္ ( ပညာေရးႏွင္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္သည္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။)

၃၃ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္တိုု႔မွာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ တင္သြင္း 
အစီရင္ခံျခင္းမရွိပါ။

၃၄ ဇယား ၂ တြင္ လမ္းညႊန္ထားေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳစာရင္းအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ၄င္းတို႔၏ 
ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္ တြက္ခ်က္မႈကို ခက္ခဲေစသည္။
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ျဖစ္စဥ္ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရးဆြဲေစသျဖင့္ အစိုးရ 
ဌာနမ်ားသည ္၄င္းတို႔တြငရ္ွ ိေသာ လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကိသုာ 
အသံုးခ်ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ကိုေရး ဆြဲၾကရသျဖင့္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သည္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက 
က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၿပီး ၄င္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တစ္ခု 
တည္းေသာ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ 
လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစည္းၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း 
အဆိုျပဳသည္။ ေကာ္မရွင္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးစနစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀ေပးအပ္သုံးစြဲရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းလုပ္ထံုးမ်ားကို အေျခခံၿပီး 
မေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား လႊဲအပ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္း 
ပမာဏသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အသံုးစရိတ္ခ်ေပးေသာ 
ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မေျပာပ 
ေလာက္ေသာ အေနအထားသာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ 
လံုးေပါင္းသာမက တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အဆင့္တြင္ပါ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ကြဲျပားျခားနားေနသည္။၃၅ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မွ 
အပ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊            
အရြယ္အစားအႀကီးအေသးအၾကားတြင္လည္းေကာင္း တိက်မႈ 
မရွိေပ။၃၆

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဗဟိ ု

အားျပဳမႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအ 
ၾကားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ဗဟိုအားျပဳမႈ 
သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသာစြာ 
ျဖစ္ထြန္းေနသည္။၃၇ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေသာ ဆင္းရဲမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရံပံုေငြသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြမ်ားကို 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားသို႔ စတင္ခြဲေဝေပးေသာ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးေျဖေလွ်ာ့သည့္ သိသာေသာေျခလွမ္း 
ျဖစ္ၿပီး ထိုရံပံုေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းအဆင့္သို႔ ေငြရင္းျမစ္ လံုးဝလႊဲေျပာင္းေပးေသာ ရံပံုေငြမ်ား 
လည္းျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်ေပးေသာဘတ္ဂ်က္ 
သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒသအလိုက္စီမံခန္႔ 
ခြဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းဌာနသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိလာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ရံပံုေငြမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြဲ 
သည္ဆိုသည္မွာလည္း ထိုအဆင့္တြင္ ရံပံုေငြမ်ားသံုးစြဲမႈအေပၚ 
တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ခ်မွတ္ခြင့္တို႔သည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ ကြဲျပားေနသည္။၃၈

အခြန္ေကာက္ခံမႈ

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ဇယား ၅ တြင္ 
ပါေသာ ေျမယာခြန္၊ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ တာတမံခြန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ 
စက္တပ္ယာဥ္မ်ား၊ အေသးစား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆား 
စသည့္ အခြန္မ်ားကို ေကာက္ယူသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား၊ 
ဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ တိုးဂိတ္ခြန္မ်ား၊ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စသည္တို႔မွလည္း အခြန္ေငြမ်ား ရရွိသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဝင္ေငြအကုန္လံုးအတြက္ 
မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အခြန္အမ်ားဆံုး ေကာက္ယူေသာ 
ဌာနလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏        
ဘတ္ဂ်က္ အခ်ိဳးအစား ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေဒသ 
အလိုက္ ေကာက္ေသာ အခြန္အခမ်ားမွာ ဘတ္ဂ်က္၏ အဓိကက် 
ေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ၿပီး ပ်ဥ္းမွ်အားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး၏ 

၃၅ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏပုိမ်ားသည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ တစ္ဦးခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ရာတြင္ 
၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္သည္ တစ္ဦးခ်င္း အနည္းဆုံး ၆၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၇၀၀၀ က်ပ္အထိ ကြျဲပားလ်က္ရိွသည္။

၃၆ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေပးထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အရင္းအျမစ္ စီးဆင္းမႈမ်ားကို မထင္ဟပ္ေပ။ ဘတ္ဂ်က္ 
ပမာဏနည္းေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားရွိ လူဦးေရအလိုက္ အသံုးစရိတ္ေပၚသာ တြက္ခ်က္ထားသည္။

၃၇ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ သိပ္သည္းဆေလွ်ာ႔ခ်ရာတြင္ ဂ႐ုျပဳရမည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္မ်ားကို ေဒသဌာနမ်ားသို႔ ပိုမိုလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဌာန 
မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို ပိုမိုတာဝန္ယူမႈ/တာဝန္ခံမႈရွိရမည္ဟု မဆိုလိုေပ။

၃၈ အေသးစိတ္ကို ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြမ်ား Asia Foundation and MDRI-CESD (2015).
၃၉ ၂၀၁၂-၁၃ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒအရ ခ်င္းျပည္နယ္ (၂၅%)ကဲ့သို႔ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးအားနည္းသျဖင့္ ေဒသ 

ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြ မ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္မွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
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၅၈% ျဖစ္သည္။၃၉ ထိုပ်ဥ္းမွ်ႏႈန္းထားသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ 
တေျဖးေျဖး ဘက္ညီလာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းျဖစ္စဥ္သည္ 
လက္ရွိတြင္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ 
အမွီအခုိကင္းေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
လည္း အေရးႀကီးေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ခန္႔မွန္းထား 
သကဲ့သို႔ပင္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူညီဘဲ ကြဲျပားေနသည္။ 
ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ဝင္ေငြ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဝင္ေငြ 
စုစုေပါင္း၏ ၂၀% မွာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၁၅%သည္လည္း ၄င္းမွ 
ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၂၀၁၃မွ မတ္လ ၂၀၁၄ အထိ ျမန္မာ့ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ အျခားဝင္ေငြ အေကာင့္ျဖင့္ 
ရရွိေသာ ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံခန္႔ရရွိၿပီး က်န္းမာေရး 
အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၇၅၀ သန္း ျဖစ္ၿပီး 
ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၁.၁ ဘီလီယံျဖစ္ 
သည္။၄၀ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေကာက္ခံေသာ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ 
အျခားဝင္ေငြမ်ားမွာ အခြန္မ်ားထက္ ပိုမိ ုအေရးႀကီးသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ခ်ေပးေသာ အခြန္မ်ား 
သည္ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပံုမွန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိေပ။ 
ပုဂၢလိကက႑မွ ေျပာၾကားသည္မွာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္တြင္  အမ်ားသိရွိရန္ 
ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိဘဲ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားက သတင္း 
အခ်က္အလက္ထိန္ခ်န္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အတြက္ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အားနည္းေနသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ျဖစ္စဥ္ကို ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ မ႑ိဳင္ 
ေလးရပ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိသည္။

၁) အသံ ု းစရ ိတ္ လ်ာထားျခင ္း
အသံုးစရိတ္လ်ာထားျခင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားထံ မည္သည့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ တာဝန္ယူမႈ 
ေပးအပ္ျခင္း၊ ဤတာဝန္ယူမႈမ်ားကို မည္သို႔ ရွင္းလင္းစြာ 

ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ထင္ဟပ္ျခင္းရွိမရွိ သံုးသပ္ 
ရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ 
အျငင္းပြားမႈမရွိသည့္ လုပ္ငန္းေသးမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရမည့္ 
တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္။ ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ 
ေျဖေလွ်ာ့သည့္စနစ္အတြက္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
လ်ာထားသည့္ ပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပင္ 
မျပည့္ေပ။

၂)လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပ့ံပိုးႏိုင္ရန္ အခြန္အခမ်ားလ်ာထားျခင္း
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးျဖစ္စဥ္၏ ကနဦးအဆင့္တြင္ ရွိေသာ္ 
လည္း ေဒသဘတ္ဂ်က္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းကုိ ေဒသတြင္း 
မွသာေကာက္ခံ ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္းဆိုသည္မွာ အထက္မွ တာဝန္ေပးအပ္ ထားေသာ 
လ်ာထားခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယေန႔တိုင္ ဤအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။၄၁

၃) ဗဟိုအစိုုးရထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္း
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရအၾကား 
ဘ႑ာေငြ ရသံုးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရာယွက္ပံု 
သ႑ာန္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္အမ်ားစုကုိ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအနည္းငယ္သာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဒသႏၲရ အဖြဲ႕မ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြ
က္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာ ပမာဏရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အနည္းငယ္ရွိသည့္ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ 
ျဖစ္ေပၚ လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေဒသ ရံပံုေငြမ်ားအျဖစ္ 
က႑စံုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္လည္း 
ေဒသႏၲရ ဘ႑ာေရးစနစ္ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ 
အဆင့္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္လည္း အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္ေနသည္။

၄) ေဒသႏၲရ ေခ်းယူမႈမ်ား
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လက္ရွိေႂကြးတင္မႈမွာ 
ဌာနဆိုင္ရာ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေထာက္ပ့ံေပး 
လွ်က္ရွိသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားအၾကား 
ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရာတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား 
ပါရမည္ဆုိသည္မွာလည္း ကြကဲြ ဲျပားျပားမရိွလွပါ။
၂.၅ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ

၄၀ National Resource Governance Institute, ‘ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား, Gilded gatekeepers, (ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆) 
၄၁ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း
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ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ 
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသို႔ လႊဲေပးျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ထုိမ်က္ႏွာစာသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္အမွီ 
အခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းဆုုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာစာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ 
ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အဓိက 
က်ေသာ ေခါင္းစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ခန္႔အပ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦး၏ 
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို ၾကည့္ပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္တြင္ အစိုးရ၏အာဏာကို တပ္မေတာ္တြင္း သစၥာရွိသူမ်ား 
လက္ထဲတြင္သာ အဆိုပါရာထူးေနရာမ်ားကို ထားရွိလိုေၾကာင္း 
သံုး သပ္သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အဆိုပါေနရာကို ဆက္ခံသူမ်ားမွာ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို သမၼတ 
တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) 
လက္သုိ႔ အပ္ရသည္ၿပီး ထုိအခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု 
မ်ား၏ အဓိကလုိလားခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ကတ္ဘိနက္အတြက္ ဝန္ႀကီး 
မ်ားကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းရၿပီး သမၼတႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး 
အဆိုပါ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား သတ္မွတ္ခ်ထားေပးသည္။ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သို႔ တာဝန္ခံရသည့္ 
တစ္ဦးတည္း တာဝန္ခံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈကို ေနာက္ဆံုး 
ျပင္ဆင္ရာတြင္  တစ္ဦးတည္း လႊမ္းမိုးႏိုင္သူလည္းျဖစ္သည္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားရွိ ဦးစီးအဖြဲမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ 
ဥပေဒမ်ားကို လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳရန္ တာဝန္ယူရသည္။၄၂ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဓိက 
ဦးေဆာင္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာမ်ားတြင္လည္း ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင္ ့တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ ႕ဝင္ 

ဝန္ႀကီးမ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ (၁) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမၼတမွ ခန္႔အပ္ေသာ အရပ္သားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ (၂) 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ နယ္စပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးရာ 
ဝန္ႀကီး (၃) တိုင္းရင္းသားရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ (၄) ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္မူ ဥကၠ႒မ်ား 
ပါဝင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ (ကတ္ဘိနက္) ဖြဲ ႕စည္းပံု ၄၃

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးမွအပ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ား 
သည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။၄၄ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္သို႔  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဥကၠ႒မ်ား၏ 
အမည္စာရင္းကို အတည္ျပဳရန္ တင္သြင္းရၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ 
ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ 
ပါက ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္သည္ အမည္ 
တင္သြင္းသူတစ္ဦးအား ကန္႔ကြက္ပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အမည္ 
စာရင္းအသစ္ကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူပါက 
အမည္စာရင္းကို သမၼတထံသို႔တင္သြင္းၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း 
ၿပီး ဝန္ႀကီးတာဝန္ခန္႔အပ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ရန္ 
တာဝန္ရွိၿပီး အထက္ပါတူညီေသာ ခန္႔အပ္သည့္ပံုစံ အတိုင္း 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမည္စာရင္းမ်ားမွာ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္၏ လက္တြင္ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ သမၼတမွ 
ခန္႔အပ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ပါလီမန္ 
ပံုစံ အျပည့္အဝမရွိေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါလီမန္ပံုစံသည္ 
လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရာတြင္ 
ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အာဏာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ 
မေရမရာရွိဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အကုန္လံုး 

၄၂ အခ်ိဳ႕အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွာ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏွစ္ပတ္တစ္ခါျပဳလုပ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္နည္းေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ 
သည္။ 

၄၃ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ထုိအေရအတြက္ကို စံသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဦးေရမွာ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ အုပ္စုေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားႏိုင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမရွိဘဲ ဝန္ႀကီး ၁၀ ပါးရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး ၁၇ ပါးရွိသည္။

၄၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံျဖစ္ရန္ မလိုဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းမရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ကို ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မိမိ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
တိုင္း၏ ဥကၠ႒ကို ၄င္းတို႔၏ ဦးစီးအဖြဲ ႔က ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက တရားဝင္ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။
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နီးပါးတြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ မပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားက ပံုမွန္အစုိးရတာဝန္မ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ အကန္႕အသတ္ျဖင့္ 
ပါဝင္မႈကို ေစာဒကတက္ခဲ့သည္။ အရြယ္ အစားေသးငယ္ေသာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္လည္း ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနမႈသည္ 
လည္း အလားတူျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။၄၅ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ 
ကုယိစ္ားလယွမ္်ားက ေျပာၾကားသညမ္ွာ အဆိပုါအေျခအေနသည ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔အား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိ 
ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေသးငယ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ မညီမွ်မႈသည္ လႊတ္ေတာ္၏ 
ကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ႏုိင္ေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
က်ဆင္းေစသည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကို ကိုယ္စား 
ျပဳမည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး၏အခန္းက႑မွာလည္း 
တသတ္မွတ္တည္းမဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန 
သည္။ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ကို ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္အျဖစ္ 
လည္းေကာင္း လက္ေဝခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
လည္း ရွိေနသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဇယား ၂ 
တြင္ ပါဝင္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒ 
ျပဳျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  လက္ေတြ႕တြင္မူ 
လႊတ္ေတာ္သည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ တူညီေသာ္ 
လည္း ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မတူညီမႈမ်ား၊ ဝန္ႀကီးအဖြ႕ဲ၊ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ 
ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အဓိကေလးပိုင္း ခြဲျခားႏိုင္သည္။

၁။ ေဒသခံတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နစ္နာခ်က္မ်ားေဖာ္ျပရာ 
လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔သည္ အျခားေသာ 
အစိုးရ အရာရွိမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သည္ 
ဟု ရႈျမင္ၾကေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ 
၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုုက္ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ နည္းပါးသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။၄၆ 
လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ 
အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားရွိၿပီး ေဒသ 
သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကမူ 
ထိုျဖစ္စဥ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔တိုင္ၾကားျခင္း 
ကို ျပဳလုပ္ေလ့မရွိေပ။

၂။ ကတ္ဘိနက္အဖြဲဝင္ ဝန္ၾကီးမ်ားအား ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း

သီအိုရီအရ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စီစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္မွ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ ကတိမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား 
ေမးျမန္းျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကားအျပန္အလွန္ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေပၚေေပါက္လာရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႀကီးမားစြာ 
ကြဲျပားျခားနားလွ်က္ရွိသည္။

၃။ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားထံ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းျခင္း

အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ ေဒသ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းစရာမလိုေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲမ်ား ဥပမာ - ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ ကိစၥမ်ားပါဝင္ 
သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ား ရွိရမည္ဟု ထင္ျမင္ 
ၾကၿပီး အဆိုုျပဳလႊာမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသိုု႔  
ဆႏၵျပဳစာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

၄။ ဇယား၂ အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးနယ္ပယ္မ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ ဥပေဒျပဳ 
ခြင့္ပံုစံမ်ား အပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း  နက္နဲမႈ၊ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ အေရအတြက္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကြဲျပားလွ်က္ 
ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြ 
ရသံုးလ်ာထားခ်က္ကို ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေဒသအလိုက္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အရ ေဒသႏၲရ 

၄၅ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးသာရွိၿပီး က်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။

၄၆ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာဆိုုၾကသည္မွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အထက္ 
အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ တင္ျပရမည့္ကိစၥမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။
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ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ညႊန္ၾကား 
ရသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ ပထမသက္တမ္း 
တြင္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အမ်ားစုမွာမူ ပံုမွန္လုပ္ငန္း 
မ်ားထက္ပိုမိုသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဥပေဒျပဳ 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မျဖစ္ထြန္းဘဲ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး 
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဇယား၂ တြင္ ျပဌာန္းထားမႈမ်ား ရႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ 
လည္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ 
ေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ အဓိက 
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းပံုစံ ၂ နည္းျဖင့္ ျပည္သူကိုခ်ဥ္းကပ္ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ 
တရားဝင္အတုိင္း ခ်ဥ္းကပ္သည့္ပုံစံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးၾကားခံမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သတင္းစာ၊ ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေဒသထုတ္ 
ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေဒသရွိ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ အစိုးရ 
ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ ေဖ့ဘုတ္စသည့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ဆက္သြယ္ 
ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္လည္း ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ျပည္သူသို႔ အသိေပးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ရာတြင္ ျပည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုဆက္သြယ္ေရးပံုစံ၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ 
မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အာဏာရရိွမႈ စသည္တို႕ေပၚမူတည္ၿပီး 
ကြဲျပားသည္။

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ တုိက္ရိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးထိေတြ႕ဆက္ဆံသည္။ အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံ 
သည့္ လူထုအစည္း အေ၀းႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ မွီတည္ၿပီး 
ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ထိေတြ ႔ဆက္ဆံရာတြင္တရားဝင္ ဆက္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား  (ႏိုုင္ငံေတာ္ပိုင္သတင္းစာမ်ား၊ ျပန္တမ္းမ်ား၊ 
ဝက္ဆုိဒ္မ်ား)ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အထူးသျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ၾကသည္။၄၇ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသမွထုတ္ေ၀ေသာ 
သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ပံုမွန္ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေျခအေနအရ 
ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ လိုလားခ်က္ 
မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိ/မရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ 
အေရးပါေသာ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားသည္  ဖဒရယ္စနစ္ကို တြန္းအားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္လာၾကသည္မွာ အ့ံၾသစရာမရွိေပ။ အံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေဒသတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားျဖစ္သည့္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ သိသာစြာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLDသည္လည္း ၄င္းတို႕၏ ၂၀၁၅ 
ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား  ျပဳလုပ္ပါက အဆိုပါ 
ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂.၅ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးရံႈးမႈသည္ ေဒသအႏံွ႔ လက္နက္ကုိင္ 
အင္အားစုမ်ား၏ အနာဂတ္ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္ 
အေပၚ ထားရွိမႈ အေျခအေနမွာ အခရာက်သည္။ လက္ရွိစနစ္တြင္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္၀ိေသသမ်ား ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားသိုု႔ 
ဖြ႔ ံ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာခြဲေ၀ေပးသည့္ မူေဘာင္အတြင္းမရိွဘဲ 
မူေဘာင္ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနသည္။ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ 
ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားကို ၿခံဳငံုျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ 
စသည္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ 
ပဋိပကၡမ်က္ႏွာစာမ်ားျဖစ္သည္။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ 
မ်ား၊ ေဒသစီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ ပညာေရးမူဝါဒ 
စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေနာင္လာမည့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခား 

၄၇ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္သည္ လူမႈမီဒီယာတြင္ တက္ႂကြၿပီး ၄င္း၏ အမည္ေျပာင္မွာ ေဖ့ဘုတ္ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။



 |  15  |

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား အားျဖည့္ရန္ ဦးစားေပး 
ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

သံုး။ ။ မူဝါဒဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အခ်က္မ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ 
အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

၁။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကိစၥမ်ားအား ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး 
စနစ္တက် ျဖစ္ေစျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းပံုမွ ခြဲထြက္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးဌာနမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတရားမ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္း
ကြဲျပားလာေစျခင္း။ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားႏုိင္ 
ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မက္လံုးမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာၿပီး ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပါဝင္ေသာ ေထြအုပ္၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုးအျဖစ္ တည္ရွိေနမႈကို စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ဌာနမ်ားသည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လြတ္ကင္းစြာ 
ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးရန္ျဖစ္သည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ဗဟိုအားျပဳမႈ 
သိပ္သည္းဆ ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္မ်ားအား ပိုုမိုသိပ္သည္းဆ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ရန္ သက္ဆိုုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ မူဝါဒ 
မူေဘာင ္ခ်မတ္ွေရးဆြဲျခင္းႏငွ္ ့အဆုိပါ သကဆုိ္ငရ္ာဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား 
ပိုမိုသိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ကူညီပ့ံပိုး 
ေပးျခင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန
႐ံုးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္အသစ္မ်ားရယူခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ခန္႔မွန္းရန္ 
လြယ္ကူၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုသည္။ ဘ႑ာေငြ 
မေထာက္ပံ့ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မရွိေစရန္အတြက္ သင့္ 
ေလ်ာ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္သိပ္သည္းဆေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပသ္ည္။ 
ဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။

၃။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္

တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္း သို႔မဟုတ္ 
စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစာရင္းတြင္ ပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာအျဖစ္ ဝန္ထမ္း 
ခန္႔အပ္ျခင္း၊ သင္ၾကားေရး ဘာသာစကားဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကသဘာဝ သယံဇာတ 
အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ခြင့္၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ EITI ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
အစိုးရမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဇယား 
၂ ကိုု ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

၄။ ျပည္သူ႕အသံုုးစရိတ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲ 
ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝခ် 
ထားေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအား 
ေကာင္းလာရန္လိုအပ္သည္။ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြမ်ား 
ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အစိုးရမ်ား 
အၾကား ဘ႑ာေငြရသံုးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ 
ေစရန္ လုိအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ အစီအစဥ္ 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး၊ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး၊ စြမ္းေဆာင္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးတို႔ကိုု 
ပံ့ပိုုးရမည္။ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တြင္ လည္း 
ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္၊ အမ်ိဳးသား စာရင္းစစ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တင္ျပျခင္းတုိ႔တြင္ ပိုုမိုရွင္းလင္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အစုိးရမ်ားအၾကား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
အေျချပဳသည့္ ဘ႑ာေငြ ရသုံးဆုိင္ရာစနစ္တရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ဥစၥာဓနခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကို စဥ္းစားၿပီး မည္သည့္ 
အရာမ်ား ထည့္သြင္းမည္၊ မည္သူတို႔က ေကာက္ခံမည္ႏွင့္ 
မည္သည့္ ေဖာ္ျမဴလာသံုးမည္တို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုၿပီး မည္သို႔ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့မည္၊ မည္သို႔ေသာ တန္ဖိုးပမာဏ 
ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက အေရးႀကီးသည္၊ မည္သည္ 
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က ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကုိ တြန္းအားေပးသည္တို႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ လည္ပတ္စီးဆင္းမႈ မူဝါဒကိုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္။

၆။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ 
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အရြယ္ 
အစားေသးငယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ 

ၾကည့္စစ္ေဆးေရး အခန္းက႑မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
၏ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ မည္သို႔ျမင့္တက္လာေစရန္ လည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး 
အဆင့္တြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ထိေတြ ႔ ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ရမည္။

ေလး။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား

• ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလွ်ာ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို 
မည္သို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

• ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သည့္အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို မည္သည့္အဆင့္အထိေဆာင္ရြက္မည္နည္း။

• ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းစသည္တို႔တြင္ 
မည္သို႔ ကူညီေထာက္ပ့ံႏုိင္မည္နည္း။
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