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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ယခု စာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၌ ေျဖဆိုေပးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးခဲ့သူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိပါသည္။ ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ ေျဖဆိုသူမ်ားထဲတြင္ လက္ရွိ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႕၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ပါဝင္သည့္နည္းတူ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီးမ်ားလည္း 
ပါဝင္သည္။ ထို႔အတူ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ၌ ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာဆို၊ ရွင္းျပရန္ မလြယ္ကူသည့္တိုင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ေဝမွ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္ 
မႈႏွင့္ ေပၚေပါက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား  ရွင္းျပခဲ့သည္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။ စာတမ္း 
တြင္ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ခု ရွိခဲ့ပါက စာတမ္းျပဳစုသူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူအခ်ိဳ႕  သေဘာမတူႏိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိခဲ့သည္ဆိုက အျခားမည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္မွ တာဝန္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး စာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ဦးမင္းဇင္၊ ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊ Melissa Crouch၊ Renaud 
Egreteau ၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ စာတမ္းကို တည္းျဖတ္ေပးခဲ့ေသာ John Reiger ႏွင့္ ဦးေနထြန္းႏိုင္ တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္လိုပါ 
သည္။ ယခုစာတမ္းအား တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ ပံုစံခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳပါသည္။

စာေရးသူမ်ားအေၾကာင္း

ေဒါက္တာ ဆုမြန္သဇင္ေအာင္သည္ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ သင္တန္းေရးရာႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ 
ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈေလ့လာမႈမ်ား ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ 
တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိထားသည္။ Routledge ၊ Journal of Contemporary Asia ႏွင့္ World Scientific စေသာ ပညာရပ္ 
ဆိုင္ရာ စာေစာင္မ်ား၌ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားကို Foreign Policy ႏွင့္ East Asia Forum တို႔တြင္လည္း ေရးသားခဲ့ 
ၿပီး  The Myanmar Quarterly မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးဂ်ာနယ္၏ ပင္တိုင္ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာ မက္သ႐ူးအာႏိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ London 
School of Economics မွ ပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို  တာဝန္ယူလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ေဒါက္တာ မက္သ႐ူး၏ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားကုိ 
Journal of Modern African Studies ၊ Asian Survey ႏွင့္ Conflict, Security and Development အစရွိသည့္  ထင္ရွားေသာ 
ဂ်ာနယ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Militias and the Challenges of Post-Conflict Peace ႏွင့္ South Sudan: From 
revolution to independence ဆုိသည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကုိ ပူးတြဲေရးသားခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။



5

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Aisa Foundation) သည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသရွိလူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အာရွတုိက္အတြက္ စာအုပ္မ်ားအစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကို 
တြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အာရွႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏိုင္ငံႏွင့္ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ တို႔တြင္ ႐ံုးမ်ားရွိပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ အစိုးရ 
ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္ 
ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။
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စကားဦး
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း 
အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ မေရရာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ခဲ့ 
ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထူးျခားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ျဖစ္ေပၚေရး၊ 
အားေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း 
ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ျပည္တြင္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေစခဲ့ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ လက္ေတြ႕အေျခအေန၌ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအတြက္ အေစာပိုင္းက 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနခ်ိန္၌ ထိုသို႔ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္၊ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားအတြက္ အစုိးရကုိ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနသည္။ မူဝါဒမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေဂဟနစ္မွာလည္း လြန္စြာမွပင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အနည္းငယ္ကသာ 
ခ်ဳပ္ကိုင္စီမံခဲ့သျဖင့္ ယင္းသို႔ အေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကုိ နားလည္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မူဝါဒျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားတစ္ခု၊ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည့္ 
သက္တမ္းႏု လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ လမ္းသစ္ထြင္မႈ မရွိဘဲ ေလးစားလုိက္နာမႈကိုသာ ဦးစားေပးလိုသည့္ အထက္ေအာက္ ႏိုင္ငံေရး 
ယဥ္ေက်းမႈတို႔မွာ အတိတ္မွ ခ်န္ခဲ့သည့္ အေမြမ်ားျဖစ္သည္။ 

အစိုးရ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္၊ မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို 
မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္းဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းေသာအခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ ထိေရာက္ေသာ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မူဝါဒ 
ဆန္းစစ္မႈလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပထမဆံုးလုပ္မည့္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါ 
သည္။ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မူဝါဒခ်မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးက 
“မူဝါဒ” ၏ သေဘာတရား အယူအဆကိုပင္ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ 

ယခုစာတမ္း၌ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း တမူထူးျခားသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ အေရးပါေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ 
သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္သို႔အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္သို႔ ခက္ခဲေစႏိုင္ 
မည္၊ အစရွိသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအၾကား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ စာတမ္း 
ကို ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ သင္တန္းေရးရာႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သည့္ 
ေဒါက္တာ ဆုမြန္သဇင္ေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မက္သ႐ူးအာႏိုး တို႔က 
ေရးသားခဲ့ပါသည္။ စာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာန (DFAT) က 
ေစတနာ ထက္သန္စြာျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စာတမ္းပါ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆမ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစု 
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အတုိေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား
ဖဆပလ (AFPFL) ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Anti-Fascist People Freedom League)

အာဆီယံ (ASEAN) အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (Association of Southeast Asian Nations)

BSO အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ (Bureau of Special Operations)

မဆလ (BSPP) ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (Burma Socialist Programme Party)

CSAC ဗဟုိလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ (Central Security and Administrative Committee)

EAOs တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Ethnic Armed Organizations)

FESR စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္ (Framework for Economic and Social Reforms)

ေထြ/အုပ္(GAD) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (General Administrative Department)

MDRI ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕ (Myanmar Development Resource Institute)

MI တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး (Military Intelligence)

စီမံ/ဘ႑ာ(MoPF) စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Planning and Finance)

MDI ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (Myanmar Development Institute)

MISIS ျမန္မာ့မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Myanmar Institute of Strategic and 
International Studies)

MPC ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Centre)

NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy)

NRPC အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (National Reconcilation and Peace 
Centre)

NCA တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (National Ceasefire Agreement)

NIB အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရး (National Intelligence Bureau)

ကာလုံ (NDSC) အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ (National Defense and Security Council)

NSC အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ (National Security Council)

RC ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (Revolutionary Council)

SACs လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ (Security and Administrative Committes)

SC ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ (State Councellor)

SCO ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္႐ုံး (State Councellor's Office)

နဝတ (SLORC) ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (State Law and Order Restoration Council)

နအဖ (SPDC) ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (State Peace and Development Council)

TC ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ (Trade Council)

UPDJC ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီ (Union Peace Dialogue Joint Committee)

USDA ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (Union Solidarity and Development Association)

USDP ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (Union Solidarity and Development Party)
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ ကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္၊ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၊ ဝိေရာဓိမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ 
ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈ ျပႆနာမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ျဖတ္သန္းၿပီးမွ  စတင္ခဲ့ရ 
သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းေရး၊ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ပို၍ 
ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယခုစာတမ္းက ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုကို မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အေျခအေနမ်ားထက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုကို 
အာ႐ံုစိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပင္မ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ 
ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆထားေသာ၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား 
ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မည္သို႔ အားျဖည့္ေပးႏုိင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ အားေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မူဝါဒဆိုသည္မွာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 
လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ထားၾကသည္။ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ မူဝါဒခ်မွတ္ 
ျခင္း (Executive policy-making) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ 
(Core Executive) ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းအား နားလည္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္သည့္ သေဘာတရား 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ “ အစိုးရ ယႏၲရား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ (အကယ္၍ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာပါက) ေနာက္ဆံုး 
ဆံုးျဖတ္၊ ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရ မူဝါဒမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ စုစည္း ေပါင္းစပ္ေပး 
ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အာဏာယႏၲယား တည္ေဆာက္ပံုမ်ား” ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ၌ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပံုစံ 
ကို ဆက္ခံခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ပါလီမန္ကို ဗဟိုျပဳသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပံုစံ 
သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို လက္ခံသည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္ 
အာဏာရလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မဆလပါတီတို႔က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ 
ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရတို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သမိုင္းကို ၾကည့္ပါက မတူကြဲျပားေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား 
နည္းေနေသးသည့္ အေျခအေန၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ရွိေနခဲ့ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုလုပ္ငန္းစဥ္ကို  ထင္ဟပ္ျပသ 
ေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သမိုင္းအေတြ ႔အၾကံဳမရွိသည့္ အေျခအေနအတြင္း 
မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၊ မဆလပါတီ၊ 
နဝတ/နအဖအစိုးရ လက္ထက္မ်ားအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕ကို “ေခါင္းကိုင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက မူဝါဒခ်မွတ္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း” ပံုစံျဖင့္ ပဲ့ကိုင္ခဲ့သည္။ 

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ မတူကြဲျပားမႈကို ထင္ဟပ္ေစေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိခဲ့ျခင္း အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာ၌ မည္သို႔ျဖစ္သင့္သည္ကို ယခု 
အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းရပါမည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၌ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါရွိေသာ္ 
လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေလ့အက်င့္ 



iii

မ်ားမွ ေသြဖယ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္မႈအတြက္ အဓိပၸါယ္ ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၌ စတင္ရမည့္ အခ်က္မွာ မည္သူမ်ားက အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို ေမာင္းႏွင္သင့္သည္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္သို႔ 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံသင့္သည့္ကို တာဝန္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတ ဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
အတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာအရွိဆံုး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ယင္းတြင္ပါရွိေသာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အသီးသီး၏ ကန္႔သတ္ေဘာင္အတြင္း မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုေသာ အခ်က္မွာ၊ ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို 
ပံုေဖာ္ေပးသည့္ အေရးပါဆံုး ဆက္ဆံမႈပံုစံျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားေသာ အျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ 
အျမင့္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို တပ္မေတာ္အား အပ္ႏွင္းထားသည္။  

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး(USDP) အစိုးရ၏ သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔တြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ႀကီးမားေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုအပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ကို သမၼတက 
ဦးေဆာင္ၿပီး၊ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ထံ တရားဝင္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ေသးငယ္ေသာ္လည္း 
အာဏာႀကီးထြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားစုကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ေပးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ဆင္ဆာစနစ္ကိုလည္း 
ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဦးေရကို တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ရာထူးအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အျမဲတမ္း 
အတြင္းဝန္မ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ခန္႔ထားခဲ့သည္။ USDP အစိုးရ၏ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုကို လမ္းေၾကာင္း 
ေလးသြယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  (၁) အစိုးရအဖြဲ႕၊ (၂) အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (၃) သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
MPC ၊ (၄) သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တို႔မွ တဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ 
မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို သီးျခားအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္ ၾသဇာအာဏာ ပိုရေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအား အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားက USDP အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေနရာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ တြင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေနရာအားလံုးအနက္ 
၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တပ္မေတာ္က ရရွိထားေသာ္လည္း၊ သမၼတေနရာ ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေသာ လံုေလာက္သည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို NLD ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသား မိသားစုဝင္ရွိသူမ်ား သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိရန္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
သားႏွစ္ဦးမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔အေနျဖင့္ သမၼတရာထူး ရႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ အတားအဆီး 
ကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္” ရာထူးကို NLD အစိုးရက ဖန္တီးခဲ့ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD ပါတီ ေနရာအမ်ားစု ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေလးစားယံုၾကည္မႈကို ရရွိထားသည့္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အစစ္ျဖစ္ၿပီး၊ 
အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ ႐ံုးက ခ်မွတ္သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ 
တင္းမာမႈမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အေန 
ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေလးထားၿပီး သမၼတရာထူးက အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ၊ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
အေျခအေနမ်ားက NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ပါ ပတ္သက္ေနသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒကို ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားအေပၚ၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားက မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစသည္ 



iv

ဆိုျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ ဆိုျခင္းမွာ NLD အစိုးရ၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား 
က အဆုံးအျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ အရိပ္မိုးလ်က္ ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရွည္တည္တံ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
တဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး “ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေဆာက္လိုသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အယူအဆေအာက္၌ ရွိေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရန္၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ရန္အတြက္ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္မြန္ေစေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းပံုစံႏွင့္ မူဝါဒ 
ညႇိႏိႈင္းမႈ အတိုင္းအတာအရ ေဖာ္ျပမည့္၊ သေဘာတရား မူေဘာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒမွတ္သူမ်ားအား 
သေဘာတရားပိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား၌ အစိုးရႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက အားျဖည့္ပံ့ပိုးရာ၌ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမွ အားသားခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ အလားအလာရွိေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
(ျပႆနာ) ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အစိုးရက မည္သို႔ ခ်ိန္ဆမည္၊ အလြတ္သေဘာႏွင့္ 
တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုး မည္သို႔ရရွိမည္ 
အစရွိသည္တို႔ကို ပို၍ နားလည္ သေဘာေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ရွိေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို အစိုးရတစ္ရပ္၏ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဆင့္လိုက္ ရွင္းျပထားသည္။ ညႇိႏိႈင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ ကိုးဆင့္အနက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ “႐ိုးရွင္း” 
သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ 
အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္မ်ားအတြက္ စံတန္ဖိုး ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရတစ္ရပ္၏ မူဝါဒညႇိႏိႈင္းမႈ 
ပံုစံမ်ိဳးကို နားလည္သိရွိေစႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို အေၾကာင္းခ်က္ႏွစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ျပဌာန္းေပးထားသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွ အဓိကက် 
ေသာ ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရွိရင္းစြဲ ယႏၲရားစနစ္မ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း 
မရွိေပ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္၌ ပိုမို 
အားေကာင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈကို အေလးထားၿပီး၊ ရွိရင္းစြဲ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္းမွတဆင့္ လုပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥ မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ 
ဦးစားေပး လုပ္သင့္သည္မ်ားမွာ -

(၁) မူဝါခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားျဖည့္ရန္ ဗဟိုအစုိးရက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ခ်မွတ္ျခင္း။ ထိုအခ်က္အား 
မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း။

(၂) အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ေကာ္မတီမ်ားက့ဲသုိ႔ လက္ရိွအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမ်ား ပုိမုိထိေရာက္ 
မႈ ရွိေစရန္ ဦးစားေပးျခင္း။

(၃) အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သ 
မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေစရန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပန္းတိုင္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္း။

(၄) မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းတစ္ခုလံုး ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေစရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အျမဲတမ္း 
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အတြင္းဝန္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ 
ရန္ အားျဖည့္ျခင္း၊ အထက္-ေအာက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းေနမည့္အစား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာ 
တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ 
ေရာေႏွာဆက္ဆံျခင္း။

(၅) အေထာက္အထားကို အေျခခံေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္နည္းလည္သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
အေထာက္အထားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ (ဆုိလိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း အစီရင္ခံျခင္းထက္ ယင္းတို႔ကို 
ဆန္းစစ ္ေလလ့ာမႈ ျပဳျခင္းကိ ုအားေပးတုိကတ္ြန္းျခင္းျဖင္ ့အစိုးရမဟတု္ေသာ သတင္းမဒီယီာႏငွ္ ့အရပဘ္ကအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အပါအဝင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရယူျခင္းျဖစ္သည္)

(၆) မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းျခင္း။ (မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ စဥ္းစားျခင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံမွ ပံုမွန္မူဝါဒဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရရွိလွ်င္ အားတက္စရာ ျဖစ္ပါသည္)

(၇) မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို စတင္ရန္ႏွင့္ တြန္းအားေပးရန္ အစိုးရ၏ ဝါရင့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးသူမ်ားကဲ့သို႔ “ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသူမ်ား” အား ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္း။

(၈) စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ဦးစားေပး 
က႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ “ညႇိႏိႈင္းေရး ဝန္ႀကီးမ်ား” 
သီးသန္႔တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ အသံုးဝင္၊ မဝင္ကို စဥ္းစားျခင္း။ 
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၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းေသာ ကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။ အာဏာရွင္ 
စနစ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၊ ဝိေရာဓိမ်ား 
ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သူ 
မ်ား၏ ဆင္းရဲတြင္းနက္မႈ ျပႆနာမ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကို 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့ရ 
သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းေရး၊ ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 
ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အရွည္တည္တံ့ႏိုင္ 
မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ေနသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ 
ရန္ ပို၍ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ယခုစာတမ္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုကို မိတ္ဆက္ 
ထားသည္။ ယခုစာတမ္းက ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံု 
ကို မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အေျခအေနမ်ားထက္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုကို အာ႐ံုစိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ပင္မ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ ျပည့္စံု 
ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ 
သည္ဟု ယူဆထားေသာ၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မည္သုိ႔ အားျဖည့္ေပးႏိုင္မည္ ဆို 
သည့္ အခ်က္အေပၚ အားေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
ဦးေဆာင္ေသာ USDP အစိုးရသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအစရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစပ်ိဳးခဲ့သည္။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း သမိုင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

စာေပမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ႏွင္ ့
သုေတသနဒီဇုိင္း

တစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ 
ေသာ NLD ပါတီက ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ 
ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေနရာ 
မ်ားအတြက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္အာဏာ ရွိလာခဲ့သည္။ ထိေရာက္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
ျဖစ္ေပၚေရး၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုေကာင္းေရး၊ အေရးႀကီးေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ 
ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်က္ႏွာစာ 
အားလံုးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ား ႀကီးမားခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နည္း 
ပါးေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမွာ 
အားနည္း၍ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မူဝါဒခ်မွတ္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာသည္ USDP အစိုးရအတြက္ ႀကီးမား 
သည့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ နည္းတူ NLD အစိုးရကိုလည္း 
စိန္ေခၚေနသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အနည္းငယ္က ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားစြာ ခ်ဳပ္ကိုင္စီမံခဲ့သျဖင့္ ယခုျပႆနာ ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကို 
နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ 
ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အေမြမ်ားထဲတြင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ မူဝါဒ 
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ အားနည္းေနသည့္ 
ယႏၲရားစနစ္တစ္ခု၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈထက္ အထက္ေအာက္ 
အမိန္႔နာခံမႈကိုသာ အေလးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးသည့္ သက္တမ္းႏု လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တို႔ 
လည္း ရွိေနသည္။

အခန္း
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NLD အစိုးရအတြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္ခု 
မွာ အရွည္တည္တ့ံၿပီး ရလဒ္ေကာင္းထြက္ေစသည့္ မူဝါဒမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ 
အမ်ားစုမွာ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို ပထမဆံုး ကိုင္တြယ္ရမည့္သူ 
မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ လမ္းညႊန္မႈေပးရာတြင္ အေရးပါ 
လွသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဗဟိုခ်က္မွာ လက္ေတြ႕ သုေတသန 
ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈအတြက္ 
အေထာက္အထားမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳ 
ျခင္းတို႔၌ အားနည္းေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေက်ာ္လႊားရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ 
အာဏာရွင္အစုိးရမ်ား လက္ထက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လုိရာစြဲ သုံးခဲ့သျဖင့္၊ မွန္ကန္သည့္ သုေတသနအေပၚ 
အေျခခံေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ 
တိုးတက္လာေရးမွာ အေရးပါလွသည္။ 

ယခုစာတမ္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုကို မိတ္ဆက္ 
ေပးထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
က႑မွ မူဝါဒခ်မွတ္ပံုကိုသာ အထူးျပဳထားသည္။ ပင္မ 
ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖစ္ေပၚေရးတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု 
ယူဆထားေသာ၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မည္သို႔ အားျဖည့္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္အေပၚ အားေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္တစ္ခု 
အျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စာတမ္းတြင္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးခု ပါရွိသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ - 

●	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနတြင္ “မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း” အား 
သေဘာတရားတစ္ရပ္အေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ 
ေအာင္ ပံုေဖာ္ရန္၊

●	 လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈ 
ကုိ ဖြင့္ဆိုသည့္ အဓိကဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အား အေသးစိတ္တင္ျပရန္၊

●	 မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ “ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္မႈ ပုံစံ” တစ္ရပ္လံုးကို တင္ျပရန္ႏွင့္

●	 မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္းေစရန္၊ 
အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရန္ အသံုးဝင္သည့္ သေဘာတရားေရးရာ 
မူေဘာင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

စာတမ္း အခန္း ၁ တြင္ မူဝါဒ၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာေပမ်ားမွ အေရးႀကီးသည့္ အသုံးအႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနတြင္ 
ဤသေဘာတရား အယူအဆမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး မည္သုိ႔ 
အသုံးျပဳႏုိင္မည္ကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ၏ 
သုေတသန နည္းနာမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား တင္ျပ 
ထားသည္။ အခန္း ၂ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ကာလမွ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ သုံးခု၌ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား 
ကို မည္သုိ႔  စီစဥ္ ေရးဆြဲ၊ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ရွင္းျပထားသည္။ 
အခန္း ၃ တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ USDP အစုိးရက မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ့ဲသည္။  အခန္း ၄ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
၏ NLD အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ေနမႈအေပၚ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္ဆုိျခင္းအား ကနဦးသိနားလည္မႈျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အခန္း ၆ တြင္ ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ အဆို 
ျပဳလိုသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ 
ထားပါသည္။

၁.၁။ မူဝါဒႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ 
အဘယ္နည္း

ယခုစာတမ္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာရပ္ပုိင္းႏွင့္ သီအုိရီပုိင္း 
ဆုိင္ရာ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ အစုိးရ မူဝါဒခ်မွတ္ 
သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ကူညီ 
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ မိတ္ဆက္စာတမ္း တစ္ခု 
ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ပညာရပ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ သုေတသနတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အေျခခံ အသုံးအႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားအခ်ဳိ႕ကို မိတ္ဆက္ေပးရန္ အေရးႀကီး 
ပါသည္။

မူဝါဒ ဆိုသည္မွာ အစုိးရက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈဟု ေယဘုယ် နားလည္ထားၾကသည္။ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ 
အေနျဖင့္ လက္မခံႏုိင္စရာအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္မႈ 
အတြက္ ၾကားဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေန 
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒကုိ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဴး 
ဖြင့္ဆုိသည့္အနက္ အစုိးရမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကုိ “လုပ္ကုိင္ရန္” သို႔မဟုတ္  မည္သည့္အေရးယူ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိမွ “မလုပ္ရန္” ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ 
ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ပညာရွင္မ်ား 
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က ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတူထား ၾကသည္။၁ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ယခုစာတမ္းတြင္ “မူဝါဒ” တစ္နည္းအားျဖင့္ “ျပည္သူ႔ေရးရာ 
မူဝါဒ” ကို အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ခုခုျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
မည္သုိ႔မွ် မလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈဟု 
သတ္မွတ္ လက္ခံသည္။

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ 
အေျခခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထားမႈျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ားက အမ်ားျပည္သူကုိ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္ေစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား စီးဆင္းမႈကုိ စီမံ 
ညႊန္ၾကားသည္။ ၂ ပုိ၍ ၿခဳံငုံေျပာမည္ဆိုပါက မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကုိ 
အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မူဝါဒမ်ား ပုံေဖာ္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
အျဖစ္ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ တင္ျပထား 
သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၏ အေျခခံ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္သည္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရအဆင့္တုိ႔ 
တြင္ အစုိးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ အဓိက ထားပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ “ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဟု ရံဖန္ရံခါ ေပါင္း၍ 
ေခၚေလ့ရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔ 
မဟုတ္ ပုဂၢလိက က႑မွ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္ 
ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း (Executive 
policy-making) သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ထိပ္ပုိင္းရွိ 
အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ (Core 
Executive) ဆိုသည္မွာ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအဆင့္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို နားလည္ရန္ အသံုးဝင္သည့္ သေဘာတရား 
တစ္ခု “ အစိုးရယႏၲရား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးတြင္ (အကယ္၍ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာပါက) ေနာက္ဆံုး 
ဆံုးျဖတ္၊ ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရ မူဝါဒမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ စုစည္း 
ေပါင္းစပ္ေပးရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ 
ပံုမ်ား” ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။၃

၁.၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကုိ မည္ 
သုိ႔ နားလည္ႏိုင္မည္နည္း
 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ေလ့လာခ်က္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စာေပအေျမာက္အျမား 
ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၌ ရွင္းလင္း 

ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ျဖတ္သန္း 
ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းအေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
႐ႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္သည့္ ေလ့လာခ်က္ မ်ားစြာ မရွိေပ။ ၁၉၅၈ 
ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ၊ ကာလရွည္အတြင္း အာဏာရွင္စနစ္ 
ျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈပံုစံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ႐ိုးရွင္းခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ေနာက္ပိုင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
စတင္ခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

ယခုစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ “မူဝါဒ” ဆိုသည့္ 
ေဝါဟာရမွာ တစံုတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳ 
ရန္ အစုိးရကခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစုံတရာကုိ ရည္ညႊန္း 
ပါသည္။ တစံုတစ္ခုျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ အစိုးရ၏ သီးျခားဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္တစ္ခု၌ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း အသစ္တစ္ခု ျပဌာန္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အေရးယူလုပ္ေဆာင္အခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္။ မည္သုိ႔မွ် 
အေရးယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ဥပမာတစ္ရပ္မွာ စီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ထပ္မံအားျဖည့္ရန္ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္း 
မတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မူဝါဒ”၏ 
သေဘာတရားတြင္ တရားဝင္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔အာဏာမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး၊ 
တရားဝင္မူဝါဒအျဖစ္ ေၾကညာမႈ မရွိလွ်င္ပင္ အက်ိဳးရလဒ္ 
တစုံတရာျဖစ္လာေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား တားျမစ္ 
ရန္ အစုိးရက ျပဳလုပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား) အားလံုး 
ပါဝင္သည္။ 

ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ (core ex-
ecutive) ဟု ဆိုရာတြင္ “ ဗဟိုအစိုးရ၏ အေရးပါေသာ မူဝါဒ 
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ ေရးဆြဲျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ၊ 
ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲကို ဗဟိုျပဳၿပီး အလြန္အေရးႀကီးသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း အနည္းငယ္” 
အျဖစ္သာ အက်ဥ္းမွ် စိတ္ကူး ပံုေဖာ္ၾကည္သင့္သည္။ ၄ ယခု 
စာတမ္းတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို လမ္းညႊန္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ အဓိကအဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္မႈပံုစံ 
ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔ကို ပံုေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဗဟိုခ်က္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ 

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း 
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အတြက္ ယခုစာတမ္းတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည့္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ကို လမ္းညႊန္ျပမည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာ သံုးရပ္ ရွိ 
သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားမွာ သီးျခားစီရွိေသာ္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိ 
ၿပီး အေလးဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး 
အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ျပည့္စံုစြာ 
ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈ အမ်ားအျပားကို ျဖစ္ေစ 
ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ သက္ေရာက္မႈကို 
သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးႀကီးေသာ အခ်ိဳးအေကြ႕ျဖစ္သည္။ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရသို႔ သမိုင္းဝင္ 
အေျပာင္းအလဲသည္ ႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးရာ၌ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိ 
ေနသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း 
မွ အကန္႔အသတ္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္  စစ္အာဏာရွင္ 
စနစ္ေအာက္ အသားက်ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စစ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
၏ USDP အစုိးရအတြင္း ပါဝင္သည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား 
အၾကား ေပၚေပါက္သည့္ တင္းမာမႈတစ္ခုလည္း ရွိသည္။ 
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းႏွင့္ 
အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္ဆံမႈမ်ား 
ေၾကာင့္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ရလဒ္မ်ားအေပၚ ယခုတိုင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ယင္းကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေဝဝါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒေရးရာ သုေတသနတြင္ 
ထိုအခ်က္ကို အျပည့္အဝ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပရန္ အေျခခံ 
အားျဖင့္ ခက္ခဲလွသည္။ 

၁.၃။ သုေတသနပုံစံႏွင့္ နည္းနာ နိႆယမ်ား

ယခုစာတမ္းအတြက္ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားမ်ား 
ရရွိႏိုင္သည့္ အဓိကရင္းျမစ္ ႏွစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံထား 
သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အတြင္း 
က်က် ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ စာတမ္း 
ကို ဦးေဆာင္ေရးသားသူ ဆုမြန္သဇင္ေအာင္က ပါရဂူဘြဲ႕ 
က်မ္းျပဳရန္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း အေျခခံထားသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး ကိစၥရပ္အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ 
သို႔မဟုတ္ သိရွိသူမ်ားအား အလြတ္သေဘာ ေမးျမန္းသည့္ 
ပံုစံႏွင့္ အဖြင့္ေမးခြန္းေမးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ သီးျခားေမးျမန္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ 

အပါအဝင္၊ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
မ်ားတြင္ အဓိက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ား 
ထဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသန 
မ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးထားလ်က္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးစံုကို တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးမႈ၊ အစိုးရ 
အရာရွိႀကီးမ်ားအား ပံုမွန္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတို႔ ဆက္လုပ္ခဲ့ျခင္း 
လည္း ပါဝင္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မူဝါဒဆုိင္ရာအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအား မူဝါဒခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား မည္သို႔ပံုေဖာ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
ပံုမွန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ 
မူဝါဒဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ပ့ံပုိးကူညီရာ၌ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ 
စာတမ္းငယ္မ်ားစြာကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။၅ စာတမ္း 
ေရးသား ေနစဥ္အတြင္း မက္သ႐ူး အာႏိုးႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ သေဘာသဘာဝ 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ 
အစည္းအေဝးမ်ားစြာသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ သမုိင္းေၾကာင္း ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္ကုိ တင္ျပရာ၌ ကုိယ္တုိင္ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားသာမက အျခားမွ ကိုးကားရရွိသည္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ 
ခဲ့သည္။ ကိုယ္တုိင္ရယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သက္ 
ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ အစိုးရ ေမာ္ကြန္းတိုက္မွ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
အျခားမွ ကိုးကားရယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္ စာတမ္းမ်ားမွ ျဖစ္ပါ 
သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိ တာဝန္ယူထားဆဲ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဝါရင့္အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားအား 
ေမးျမန္းထားမႈအေပၚ အေျခခံထားသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း 
ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္ အစုိးရအႀကီးအကဲ မ်ား၊ USDP 
ႏွင့္ NLD အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ 
မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ ေမာ္ကြန္းတိုက္မွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနမ်ားႏွင့္တကြ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ 
သည္။ စာတမ္းတြင္ “လူနည္းစု ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ (elite) 
အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း” ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ 
ဦးတည္အုပ္စုႏွင့္ အသုံးျပဳသည့္ သုေတသန နည္းလမ္း 
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(မ်ားေသာအားျဖင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း) 
ႏွစ္ခုစလံုးကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားမွာ USDP 
ႏွင့္ NLD အစိုးရမ်ားမွ အဓိက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းရာ၌ ပါဝင္သူအခ်ိဳ႕၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ 
ေပ။ ထိုသို႔ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ 
႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္၊ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရရွိေစခဲ့သည္။၆
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၂.၁။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ (၁၉၄၈-
၁၉၅၈၊ ၁၉၆ဝ-၁၉၆၂)
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပထမ ၁ဝ ႏွစ္တာ ကာလ 
(၁၉၄၈ - ၁၉၅၈) အတြင္း ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ 
စမ္းသပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာတြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ကုိလုိနီေခတ္လြန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ ပါလီမန္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။၇ 
ဒီမိုကေရစီနည္းက် ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထုိလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ 
ကို ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္း၍ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ သမၼတ တစ္ဦးကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ 
ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းမွာ ေလးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼတ 
သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ 

အစုိးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းဆုိင္ရာ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ား

အမ်ားဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။၈ 
သို႔ေသာ္ သမၼတရာထူးသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ 
ပံုစံသာ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကသာ အေရး 
ႀကီးဆုံးက႑တြင္ ရိွေနသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က၉  အမည္ 
စာရင္းတင္သြင္းၿပီး၊ သမၼတ က ခန္႔အပ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အမည္ကုိ တင္သြင္းအဆုိျပဳသည္။၁ဝ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ဝန္ႀကီးမ်ား 
ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ တာဝန္ 
မ်ားကို ၿဗိတိသွ်စနစ္မွ အမ်ားစုကူးယူခဲ့သည္။၁၁ ပထမ ၁ဝ ႏွစ္ 
တာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုမွ ၃ဝ အထိ ရွိခဲ့သည္။၁၂ 
ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ 
ရာထူးအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အတြင္းဝန္သည္ မူဝါဒ၊ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးကိုအၾကံဥာဏ္ႏွင့္ 
အေထာက္အကူေပးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမ်ားမွ အတြင္းဝန္မ်ားကို “အၿမဲတမ္း 
အတြင္းဝန္” ဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ ယင္းက႑မ်ားတြင္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ အာ႐ံုစိုက္ေစခဲ့သည္။ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 

အခန္း

၂

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ သမုိင္းတြင္ ပတ္သက္ခ့ဲေသာ အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ယခုအခန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ အစိုးရသံုးခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို နားလည္ေစရန္ အေလးထား 
ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ USDP ႏွင့္ NLD အစိုးရ၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ 
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အၾကား တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အထူး အေလးထားခဲ့သည္။ 
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အတြင္းဝန္မ်ားကိုမူ ရံဖန္ရံခါ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည္။ ရာထူး 
အျမင့္ဆံုး အတြင္းဝန္ သို႔မဟုတ္ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ 
ျပည္ထဲေရး အတြင္းဝန္ကို တာဝန္ေပး သည္။၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေစာပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ပံုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ ႏွင့္ 
တူညီခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကိုလိုနီေခတ္က ရာထူးရရွိခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကသျဖင့္ အစိုးရ 
ဌာနမ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။၁၄ 
ကိုလိုနီေခတ္လြန္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဆန္းသစ္တီထြင္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ 
အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဌာနႏွင့္ လူမႈေရးရာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွ 
ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သံုးဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔က သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အစိုးရ 
၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ)၁၅ ပါတီ အာဏာရခဲ့ၿပီး ဦးႏုက ပထမဆံုး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ အာဏာရပါတီ သည္ အဖြဲ႕တြင္း 
ႀကီးမားေသာ အကြဲအျပဲျဖစ္မႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတဝန္း 
တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ပုန္ကန္မႈမ်ား 
ကုိလည္း ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
တြင္ ပါရိွသည့္ ခြဲထြက္ခြင့္အေပၚ ျငင္းခုန္မႈမ်ား စတင္လာခဲ့ 
သည္။၁၆ ကရင္ျပည္နယ္သစ္၏ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး၊ ကရင္ႏွင့္ ဗမာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားရာမွ 
တဆင့္ လူမ်ိဳးေရး သေဘာထားတင္းမာမႈမ်ား ျပင္းထန္လာ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကရင္တိုင္းရင္းသား 
အရာရွိစစ္သည္မ်ား ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။၁၇  ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ 
ဗဟိုအစိုးရက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမွာ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္မွ်သာ ရွိေတာ့သည္။   

ကိုလိုနီေခတ္လြန္ အေျခအေနတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ 
နီးပါးျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိခ်က္သည္ 
ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားကို မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာ၍ အာဏာရွင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အမူ 
အက်င့္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သည္။၁၈ သို႔ေသာ္  ေယဘုယ်အား 
ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ပ်က္ယြင္းၿပီး၊ 
အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ဗဟိုအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ 
အင္အားကို မီွခိုခဲ့ရသည္။၁၉ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး 
တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးအျဖစ္ ရိွ 

ေနရာမွ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ 
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေနဝင္း၏ အလ်င္အျမန္ ရာထူးတိုးမႈကို ၾကည့္ပါက 
သိသာထင္ရွားပါသည္။၂ဝ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေနဝင္းသည္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယ အာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ 
ျဖစ္လာသည္။၂၁ သုိ႔ေသာ္ ဦးႏုအေနျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေနဝင္းကို 
ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေပ။၂၂ ဦးႏုႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေနဝင္း တို႔အၾကား 
တင္းမာမႈ ရွိလာခ်ိန္တြင္ အာဏာရ ဖဆပလပါတီမွ ထိပ္ပိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုတ္ထြက္သည္အထိ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဗဟိုခ်က္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ အကြဲအျပဲမ်ား ရွိလာသည္။၂၃ 
သို႔ေသာ္ အကြဲအျပဲမ်ားသည္ သေဘာတရား၊ အယူအဆပိုင္း 
ဆုိင္ရာမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔အၾကား ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာထူး 
ခန္႔ထားေရးတြင္ အျငင္းပြားရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို 
အေျခအေနသည္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
အတြင္းတို႔၌ အကြဲအျပဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။၂၄ 

၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာ 
သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ 
စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ လူမ်ားစြာသည္ ဦးႏု၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ၊ အထူးသျဖင့္ ၁၉၅၈-၁၉၅၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ 
အား သမၼတ၏ အာဏာအသံုးျပဳ၍ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကို 
ႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းမရွိေပ။၂၅ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္း၏ အဓိက မဟာမိတ္ 
မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး 
ေအာင္ႀကီးတုိ႔က ပါတီငယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အစုိးရအေပၚ 
အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ပါလီမန္အတြင္း 
အာဏာတည္ျမဲေနရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေနဝင္းထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပႏိုင္သည္အထိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ 
အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက တာဝန္ယူေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ 
ဆံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၆ဝ ျပည့္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ဦးႏု အာဏာျပန္ရခဲ့ေသာ္ 
လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ 
အာဏာျပန္သိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္ခင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ 
အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၁၈ လ အေတြ႕အၾကံဳအရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈ ရေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ကိုလိုနီေခတ္လြန္ 
ျမန္မာအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းမႈ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ကိုလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အေျခခံ 
ဥပေဒကို တက္သုတ္႐ိုက္ ေရးဆြဲခဲ့ရသည့္အတြက္၊ အထူး 
သျဖင့္ အားနည္းသည့္ အစိုးရသစ္အတြက္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခခံက်သည့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ 
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သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အားေကာင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖဆပလ ကဲ့သို႔ အျခားေသာ ကိုလိုနီ 
ေခတ္လြန္ ႏုိင္ငံေရးအသင္းအပင္းမ်ားမွာ ခ်ိနဲ႔အားနည္းခ့ဲသည္။ 
ကနဦးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ လိုက္နာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းရန္ အားနည္းသည္ဟု ထင္ျမင္ခ့ဲကာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအေပၚ တျဖည္းျဖည္း အယံုအၾကည္မဲ့လာခဲ့သည္။ သို႔ 
ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးထက္ ပို၍ ထိေရာက္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္၊ တစ္နည္း 
ဆိုရေသာ္ ၎၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးေခါင္းေဆာင္မႈကို ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ 
ျဖင့္ အားျပဳကာ ႏိုင္ငံကို ပံုစံသစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေနဝင္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၆ဝ ျပည့္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ 
သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေရြးေကာက္ပိုင္ခြင့္၊ အတန္အသင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္လည္း အတိုင္း 
အတာ တစ္ခုအထိ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အားနည္းေနသည့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔ေၾကာင့္ 
၂၆ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ရိွခ့ဲၿပီး၊ 
ႏုိင္ငံအႏံွ႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ပုန္ကန္မႈ အေျခအေနမ်ား ဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဗဟုိခ်က္အတြင္း ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားက ပါလီမန္၊ အစုိးရအဖြဲ႕ 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးကို အားေလ်ာ့ 
ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဖဆပလ အစိုးရသည္ ပါလီမန္တြင္ 
ေနရာ အမ်ားစု ရထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါလီမန္ 
အမတ္မ်ားအၾကား အုပ္စုကြဲေနသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေပ။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ၿဗိတိန္ 
၏ ဝက္စ္မင္စတာ (Westminster) ပံုစံမ်ိဳး က်င့္သံုးရန္ 
ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္တိုင္ ကိုလိုနီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳ 
ရွိသူမ်ား မရွိေတာ့ျခင္း၊ ဖဆပလအကြဲအျပဲမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားအေရး တင္းမာမႈမ်ား၊ ကူမင္တန္ က်ဴးေက်ာ္မႈ 
ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ 
ခ့ဲရသည့္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ မရိွခ့ဲေခ်။ 
အျခားတဖက္တြင္လည္း ထိုသို႔ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈမ်ားက ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ျဖင့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားအေပၚ 
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သံသယျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ၁၉၆၂ 
ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ “ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ 

သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆက္ဆက္ အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ “ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တကယ့္ကုိ ဖ႐ုိဖရဲပါပဲ။ အဲဒီတုန္း 
က ေထာက္ခံမႈရဖို႔နဲ႔ မဲရဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ 
အာဏာကို အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့တယ္။ အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ 
အားနည္းတ့ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံေတြေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ရာဇဝတ္မႈ 
နဲ႔ ပုန္ကန္မႈေတြ မ်ားလာတယ္” ဟု အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂၇

၂.၂။ မဆလ အစုိးရ (၁၉၆၂ - ၁၉၈၈)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အတြက္ စဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုတို႔ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈအၿပီး 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ထိန္း 
သိမ္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းရျခင္း 
အေပၚ အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။၂၈ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ သမၼတ 
စဝ္ေရႊသိုက္တို႔အား ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ 
ခ်ခဲ့သည္။ အျခားဝန္ႀကီးငါးဦး (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ 
တပ္မေတာ္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ တားဆီးခြင့္ရွိေသာ) တရား 
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ရွမ္း၊ ကရင္နီ 
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၃ဝ ေက်ာ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ 
သည္။၂၉ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက 
ဥကၠ႒ တာဝန္ယူ၍ တရားဝင္ အာဏာရယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ 
ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အာဏာသိမ္းစဥ္ကႏွင့္ မတူဘဲ ယခု တစ္ 
ႀကိမ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ကိုေသာ္လည္းေကာင္း 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း သည္ 
၁၈၈၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ 
ႏွင့္ အလားတူသည့္ အာဏာျဖင့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အေရးရခဲ့သည္။၃ဝ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တို႔ ပါဝင္သည့္ ပါလီမန္ 
ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ရပ္ဆိုင္းကာ၊ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၃၁ ေတာ္လွန္ေရး 
ေကာင္စီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ 
တဆက္တစပ္တည္း ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား 
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စီရင္ေရး အာဏာမ်ားကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။၃၂ အျခား 
ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး ၁၆ ဦးကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို 
တာဝန္ယူခဲ့သည္။၃၃ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္ 
ဦးစီးအဖြဲ႕ ငါးခုကုိ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕တိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိႀကီး တစ္ဦးစီ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား 
သည္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
အာဏာကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ေကာင္စီ 
မ်ားအား အစားထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္ 
တြင္ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ဝါဒသေဘာထား ေၾကညာ 
ခ်က္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ ့
ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၄ 
ရက္တြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။၃၄ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား 
သားပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပုိင္သိမ္းၿပီး၊ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား 
က တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိ္က က႑ 
အလြန္အမင္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ 
က ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးခဲ့သည္။၃၅

အာဏာသိမ္းၿပီး ပထမ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလတြင္၊ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လံုျခံဳ 
ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမ်ား (SACs) အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီအထက္တြင္ ဗဟို 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ (CSAC) ကို တပ္မေတာ္ 
အရာရွိႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ တိုက္႐ိုက္ 
လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။၃၆ ဗဟိုလံုျခံဳေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံရွိ 
ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏိႈင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို (NIB) ကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ NIB သည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အလြန္ 
ၾသဇာႀကီးေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။၃၇ 
တပ္မေတာ္ ဦးေဆာင္သည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ 
ကို အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား အာဏာ ေလ်ာ့က်သြားေစ 
သည့္အျပင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည္ အရာရွိမ်ားကို ဖယ္ရွား၍ 
တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို အစားထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၃၈

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ကိုလိုနီ 
ေခတ္ လက္က်န္အေမြကို ဖယ္ရွားသည့္အေနျဖင့္ အတြင္းဝန္ 
႐ံုးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ကို ဖယ္ရွား၍ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးကို 
ဝန္ႀကီးမ်ားက တုိက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။၃၉ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ 
တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ ၎ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္မွ 

အၿငိမ္းစားယူလိုက္သည့္ အျခားအရာရွိ ၂ဝ ဦး ျဖင့္ ေတာ္လွန္ 
ေရးေကာင္စီကို အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဦးေနဝင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေကာင္စီႀကီး ငါးခု၏ 
ဥကၠ႒ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဆက္ယူခဲ့သည္။ ဦးေနဝင္း၏ 
ညာလက္႐ံုး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စန္းယု ကို ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ 
ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူေစခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ မဆလ ဦးေဆာင္သည့္ တစ္ပါတီ 
စနစ္ကို တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲ၍ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၄ဝ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္အရ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈ ဦးပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး 
ဥကၠ႒မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သကဲ့သို႔ သမၼတလည္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ခုတည္းတည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ 
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္) က အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။၄၁ ယခင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေကာ္မတီ (SACs) ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီမ်ားကို 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာအုပ္စု အဆင့္ဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီမ်ား၏ လုပ္ငန္းသည္ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၄၂ အမ်ိဳးသား 
ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ အာဏာသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒေအာက္တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ႀကီးထြားလာခဲ့ 
သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ 
ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ တြဲလ်က္ လုပ္ေဆာင္ 
ေစခဲ့သည္။၄၃

ႏိုင္ငံတကာရွိ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ 
သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ရပ္ကုိ ျပလ်က္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ/ 
မဆလ၏ အစိုးရထိပ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္၏ အေရးႀကီးဆံုး ဦးစားေပးမႈအျဖစ္ “ညီညြတ္မႈ” ကို 
တန္ဖိုးထားခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ 
အရပ္သား အစိုးရအေနျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားလြယ္ 
သည္ဟု တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ေျပာဆိုေလ့ ရွိေသာ္လည္း 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လည္း လုံးဝ ညီညြတ္သည္ေတာ့ 
မဟုတ္ေပ။၄၄ အစိုးရထိပ္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အက်ိဳးစီးပြား 
အုပ္စုမ်ား ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆံုးသတ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေနဝင္း ထံတြင္ အာဏာအျပည့္အဝ ရွိေနခဲ့သည္။ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္၍ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲႏိုင္ေျခမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တားဆီး 
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ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ/ 
မဆလပါတီကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အင္အားသံုး၍ ေပါင္း 
စည္းထားခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ မတူဘဲ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာဝန္ခံမႈမွာ 
အဓိက ကိစၥတစ္ရပ္ မဟုတ္ခဲ့ေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာရၿပီး 
တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အဓိကရာထူးမ်ားကို ပထမဆံုး ဖယ္ရွား 
ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း 
ေနရာကို ဆက္ခံမည္ဟု ထင္ေၾကးေပးခံရေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ 
ေအာင္ႀကီးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရအဖြဲ႕ကို 
ေက်ာခိုင္းခဲ့သည္။ တရားဝင္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မေပးေသာ္ 
လည္း စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ သေဘာထား 
ခ်င္း ကြဲလြဲခဲ့ဟန္ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးသည္ ပုဂၢလိကက႑ ဆက္လက္ရပ္ 
တည္ႏိုင္ေရးကို အဆိုျပဳသည့္ အလယ္အလတ္ ဆိုရွယ္လစ္ 
ဝါဒီ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံတစ္ခု 
အျပည့္အဝ ထူေထာင္ေရးဘက္သုိ႔ ယိမ္းေသာ ေတာ္လွန္ေရး 
ေကာင္စီ၏ တရားဝင္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ကို ေဝဖန္ခဲ့သူလည္း 
ျဖစ္သည္။၄၅

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ 
စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး 
ကို တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္မ်ားက ေလးစားအထင္ႀကီးမႈ ပိုရွိ 
လာသည္။ ထိုသုိ႔ ေထာက္ခံမႈကို ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ပင္ ၎ 
အား အရာရွိငယ္မ်ားက လုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္မႈအား သိရွိသည္ 
ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦးကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။၄၆  
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦးကုိ ေထာက္ခံသည့္ ပါတီ၊ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရပိုင္းမွသူမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တာဝန္မွ အနားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ 
အတူ အာဏာခုိင္ျမဲေရးအတြက္ မဆလပါတီဝင္ ၅ဝဝဝဝ 
ေက်ာ္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။၄၇

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို လုပ္ခဲ့သည္။ ယခင္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ၊ 
မဆလပါတီ၏ ပူးတြဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
တင္ဦး (မ်က္မွန္တင္ဦး) ႏွင့္ ၎၏ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ 
အုပ္စုကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားသည္ဟု 
တရားဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

တင္ဦးႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကို ဖယ္ရွားရသည့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ၾသဇာအာဏာ ျမင့္တက္လာမႈ 
ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္း 
သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို အာဏာရွိသည္ ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးအျဖစ္ ျပသသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အမွန္ 
တြင္ တပ္မေတာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္က 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေခ်ာေမြ႕စြာ မလုပ္ႏိုင္သည္ကိုလည္း 
ျပသရာ ေရာက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္က 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနေသာ္လည္း အျမဲ 
က်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရးက ညႊန္ျပေနသည့္အတိုင္း 
ေအာင္ျမင္ရန္ အလွမ္းကြာခ့ဲသည္။ ပါတီလမ္းညႊန္မႈမ်ားအတုိင္း 
လိုက္နာရၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္မႈ၌ ေျပာေရး 
ဆိုခြင့္မရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ကန္႔သတ္ အေျခအေန 
က ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ား က်ဆံုး 
မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။၄၈ မွားယြင္းသည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔က အစိုးရအဖြဲ႕၏ အထက္ ေအာက္ ပိရမစ္ပံုစံ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပို၍ ဆိုးရြားေစခဲ့သည္။၄၉ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း 
အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ အၾကံ 
ေပးမႈမ်ားကို လက္ခံေပးရန္ ေနရာမရွိခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း 
သည္ ႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ေျပာ 
ေသာ္လည္း သူ၏ ေကဒါမ်ားအေနျဖင့္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ 
အလုပ္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံသျဖင့္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနခ့ဲသည္။၅ဝ 
ျခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ သေဘာသဘာဝ 
အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း သည္ လက္ေထာက္မ်ားထံမွ အျပဳ 
သေဘာ သံုးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္စရာ မရွိသည့္ သေဘာ 
ျဖစ္သည္။

“စူလတန္စနစ္” Sultanism (သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္) ဆို 
သည့္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ေခတ္ 
အစိုးရကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိသည္။၅၁ အရွင္းဆံုး 
မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ ၾသဇာႏွင့္အာဏာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သမွ် ကိစၥတိုင္းတြင္ အရိပ္မိုးလ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေနဝင္း က ျပဳလုပ္ ျပင္ဆင္လ်က္၊ တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ၎၏ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္သည္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရး ဆက္ဆံမႈ၌ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာကို 
ျဖစ္ေစၿပီး၊ ၎၏ အဓိက ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား မညီညြတ္မႈ 
ကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
လက္ေတြ႕က်သည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ားလည္း 
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က်ဆံုးမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ လိုလားသည့္ 
တျပည္ေထာင္စုစနစ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသ 
မ်ား၌ တိုင္ရင္းသားလက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ ထုိအရာကုိ တုန္႔ျပန္မႈအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
ငယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကုိ အတင္းအဓမၼ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္။၅၂ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖိႏွိပ္ခံရမႈ အေျခအေန 
အားလံုးက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ တြင္ အစိုးရ 
ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား ႏိုင္ငံတဝန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ 
ေစခဲ့ပါသည္။

၂.၃။ တပ္မေတာ္အစုိးရ (၁၉၉ဝ-၂ဝ၁၁)

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ က 
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (SLORC) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ ယင္းကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း 
သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (SPDC) ဟု အမည္ 
ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္ 
တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ့ဲသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ 
ေကာင္စီမ်ား အစရွိသည့္ “ႏိုင္ငံ့အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” 
အားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ 
သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား မရွိေတာ့ေပ။
အာဏာသိမ္း အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကဲ့သို႔ပင္ 

တပ္မေတာ္မွ ထိပ္တန္းအမာခံအရာရွိမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
ကြယ္ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ 
၁ဝ ဦးႏွင့္ တိုင္းမွဴး ကိုးဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ နဝတ (SLORC) တြင္ 
အဓိက အဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးျဖစ္သည့္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၊ 
ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ၊ အဖြ႕ဲဝင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ 
ေမာင္ေအးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး - ၁ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔၊ 
အတြင္းေရးမွဴး - ၂ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦးတို႔တြင္သာ အမွန္ 
တကယ္ အာဏာရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ၏ 
မူဝါဒမ်ားကို အဓ္ိကအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အဓိက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဟန္ျပ 
အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သာ ႏိုင္ငံတကာ က ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။၅၃

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (MI) သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ/ 
မဆလ ပါတီ အစုိးရအတြက္ အင္မတန္ အေရးပါခ့ဲသည့္နည္းတူ 
နဝတ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ထိုအေျခအေနအတိုင္း 
ဆက္ရိွခ့ဲသည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအျပင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ 
၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္တြင္ ရွိေနသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း 
ႏွစ္ခုမွာ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ (TC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး 
ေကာင္စီ (NSC) တို႔ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဒုတိယ 
ဥကၠ႒သည္ စြမ္းအင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား - ၁ 
ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား - ၂ ကဲ့သုိ႔ အဓိက ဝန္ႀကီး ရွစ္ဦးျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီကို ဦးေဆာင္ခဲ့ 
သည္။၅၄ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ခ်ိန္အထိ 
ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ နဝတ/နအဖ အစိုးရအဖြဲ႕ 
၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႏႈတ္မိန္႔မ်ားၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အေရး 
ပါဆံုး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
၏ သေဘာသဘာဝမွာ အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ ရွိခဲ့သည္။ 
တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိုအဖြဲ႕ တည္ရွိမႈကိုပင္ 
အမ်ားသိေအာင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ အဆိုပါ 
ေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳး ရွိသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ ေဒသႏၲရ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
အစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ 
မွ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၊ အထူးစစ္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ (BSO) 
မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ သည့္ နဝတ/နအဖ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ လက္ရင္း 
တပည့္သာဝကမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) မွ ရရွိေသာ ေထာက္လွမ္းေရး 

အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဗဟိုခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ျပဳလုပ္ 
ျပင္ဆင္လ်က္၊ 
တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္
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သတင္းမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း 
(USDA)သည္ တပ္မေတာ္အစုိးရအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
အသင္းအပင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာ 
႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္ကာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထားရွိခဲ့သည္။ ထို 
အသင္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ မတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ 
အစည္းအေဝး အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္သူ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြာျခားသည္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး 
ေကာင္စီ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သူ ၂ဝ ဦး ဝန္းက်င္ခန္႔ 
ရွိသည္။၅၅

နဝတ/နအဖ အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အတြင္းစည္းတြင္ ရွိေနသူမ်ား အပါ 
အဝင္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စိန္ေခၚသူမ်ားအား နင္းေျခေသာ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ အာဏာရွင္စနစ္ အေမြကို ဆက္ခံခဲ့ 
သည္။၅၆ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းေခတ္ႏွင့္ မတူညီသည္မွာ အစုိးရ 
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ ရာထူးက ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ 
သည္။ နဝတ၏ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကုိ က်န္းမာေရး 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ရာထူးမွ အနားေပး 
လိုက္သည္။ အမွန္တြင္ ၎အား ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း ၏ အဓိက 
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရသူ 
ကို အာဏာလႊဲေပးမည္ဟု ႏိုင္ငံျခား သတင္းမီဒီယာမ်ားကို 
ကတိေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။၅၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေစာေမာင္ အား ရာထူးမွဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
သန္းေရႊ သည္ နဝတအဖြဲ႕အတြင္း အျမင့္ဆံုးအာဏာကို ရယူ 
ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ရာထူးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအးကို 
ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ နဝတအဖြ႕ဲ အာဏာစုစည္းေနခ်ိန္၌ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊသည္ အတြင္းေရးမွဴး - ၁ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ 
၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အစိုးရ 
ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ပါဝင္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကို အၿငိမ္းစားယူရမည့္ အသက္ 
၆ဝ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ အနားယူေစခဲ့ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ 
အၿပိဳင္ျဖစ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘ၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္တို႔ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
ျဖင့္ အေရးယူခဲ့ကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားခဲ့သည္။ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ရာထူးဖယ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။၅၈

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ကုန္သြယ္ေရး 
ေကာင္စီ (TC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) ႏွစ္ခု 
စလံုး၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးကို တာဝန္ 
ေပးခဲ့သည္။ နအဖအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယႏွင့္ 

တတိယမ်ိဳးဆက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးမ်ားကို ရာထူး တိုးျမႇင့္ 
ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး၏ အာဏာကို ထိန္းညႇိရန္ ျပင္ဆင္ 
ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအနက္ 
အသက္အငယ္ဆုံးႏွင့္ အလားအလာအရိွဆုံးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
သူရေရႊမန္းကို အသစ္ဖန္တီးလိုက္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ညႇႏိိႈင္းေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
ခဲ့သည္။ အလားတူ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွာပင္ နဝတ အစိုးရလက္ထက္ 
စတုတၳေနရာတြင္ ရွိေနေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝင္းျမင့္၊ 
ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္  တပ္မေတာ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္လွတို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ရာထူးမွ 
ဖယ္ရွားခဲ့သည္။၅၉ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း နအဖေခတ္တြင္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး၏ ၾသဇာ ပို၍ႀကီးမားလာခ်ိန္တြင္ 
ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲအျဖစ္  ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ခင္ညြန္႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ၾသဇာလည္း 
ပိုႀကီးလာသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္လွမ္း ေရး အဖြဲ႕အား 
ဗ်ဴ႐ိုအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ ၾသဇာႀကီးမားလာမႈ 
သိသာထင္ရွားလာခဲ့သည္။၆ဝ

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ခင္ညြန္႔တုိ႔မွာ ၾသဇာအာဏာအရိွဆုံး ပုဂၢိဳ လ္သုံးဦးျဖစ္လာသည္။ 
သို႔ေသာ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ခင္ညြန္႔ တို႔အၾကား၌သာမက တပ္မေတာ္တြင္း ၎တို႔ကို 
ေထာက္ခံသူမ်ားအၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား 
တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။၆၁ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
ေမာင္ေအး၏ ေနာက္လိုက္မ်ားျဖစ္သည့္ စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားသည္ 
နယ္ေျမတပ္မွဴးမ်ားအတြက္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ရာ၌ ေထာက္လွမ္း 
ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ အလြန္အကၽြံ မွီခို 
ေနရသည့္အေပၚ အျမဲေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ 
ေျပာရလွ်င္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား လိုက္လံစံုစမ္းေထာက္ 
လွမ္းေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းပံုသ႑ာန္ ျပဳမူ 
ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား 
က ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအေပၚ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္လာခဲ့ 
ၾကသည္။၆၂ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔သည္လည္း ႏုိင္ငံ 
တကာ အသုိင္းအဝုိင္း၌ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစ္လာသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ)၊ 
တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္ခ့ဲသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
ကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားျဖစ္ရန္ ထိန္းထားခဲ့ 
သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး တို႔ကို ႏိုင္ငံျခားသား မုန္းတီးသူမ်ား 
အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား က ယူဆခဲ့ၾကသည္။



13

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္အတြင္း တပ္မေတာ္အစိုးရ ဝန္ႀကီး 
အဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ 
မွာ အာဏာကုိ အမွန္တကယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ နအဖ 
အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ မဟုတ္ 
သည့္ နည္းတူ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ခဲ့ 
ေပ။ နအဖ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္သည္ ေခတ္မီ 
တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း 
က႑မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္က လူမႈ-
ဝန္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ညံ့ဖ်င္း 
ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားက လူမႈဖူလံုေရး ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားထက္ ပို၍ အာဏာရွိ 
သည္ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။၆၆ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ ကုိ ဖယ္ရွား 
ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ နအဖ အစုိးရ 
သည္ ႏုိင္ငံတြင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာ၌ပါ ပုိ၍ အထီးက်န္ ျဖစ္ 
လာသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာလည္း ယခင္ထက္ ပို၍ ခက္ခဲလာ 
ဟန္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
လည္း ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ နဝတ/နအဖ အစိုးရ အဖြဲ႕ 
သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း လက္ထက္ အစိုးရႏွင့္ တူညီသည့္ 
အခ်က္တခ်ိဳ႕ ရွိသည့္နည္းတူ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ 
ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
သန္းေရႊသည္ အာဏာအရွိဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ် မရိွဘဲ၊ တနည္း 
အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ လမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္ခုမွ် မရိွဘဲ 
ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ 
တပ္မေတာ္ အစုိးရကိုလည္း လူတစ္ဦးတည္းက ႀကီးစိုးထား 
သည့္ “သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္” တစ္ခု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားမွသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဆက္ဆံေရး 
မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည္အထိ အရာရာတိုင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသူ 
ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္အတြက္ ခန္႔ထားျခင္း၊ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးဖယ္ရွားျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎ 
တို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ားအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ 
တစ္ဦးတည္းကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ 
သည္ တပည့္သာဝကမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူ 

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းျဖစ္စဥ္မွ အက်ိဳးဆက္ 
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို 
ဦးေဆာင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ေထာက္လွမ္းေရး 
အႀကီးအကဲရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေျပာေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ႀကီး ခင္ညြန္႔က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ 
တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို ဖမ္းဆီးလိုက္ေသာ အခ်ိန္အထိ 
နအဖ၏ ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔တို႔အၾကား 
တင္းမာမႈရွိခဲ့သည္။ ေထာက္လွမ္းေရး တစ္ဖြဲ႕လံုးကို ဖ်က္သိမ္း 
ခဲ့႐ံုသာမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ 
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ အလုပ္သမား စသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိလည္း 
ဖယ္ရွားခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရိွမ်ားကုိ ႏွစ္ 
၂ဝဝ အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၆၃ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ 
နအဖ ၏ အတြင္းေရးမွဴး - ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္း ကြယ္လြန္ 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ နအဖ အတြင္းေရးမွဴး - ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က 
တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ “ေရႊဝါေရာင္ 
ေတာ္လွန္ေရး” တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အင္အားသံုး 
ေျဖရွင္းမႈကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး က သေဘာ 
မတူဘဲ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ကို 
ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
ေမာင္ေအး၏ ၾသဇာမွာ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ေထာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ ထိပ္ပိုင္း 
တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားအၾကား၊ ဆႏၵျပမႈကို အလ်င္အျမန္ 
ၿဖိဳခြဲရန္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ပံုရိပ္ ပ်က္စီးခဲ့ 
ရသည္ဆိုေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။၆၄ 
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး တာဝန္ယူထားသည့္ 
ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ တာဝန္ကိုလည္း ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသီဟ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးထံ လႊဲေျပာင္းေစခဲ့ 
သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ငယ္ရြယ္သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ 
မ်ားအား ေနရာေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ အာဏာ 
ကို စြန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ 
က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း နအဖ အစိုးရ 
ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ 
လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။၆၅ ထိုေနာက္ 
ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေနရာ ဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္ 
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ရာတြင္ ပို၍ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳး ရွိဟန္တူသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေနဝင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ လက္ေအာက္ 
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး 
က အက်ဥ္းခ်ံဳ႕ေျပာရာတြင္ - 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းေရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊေရာ 
ႏွစ္ဦးလံုးက သူတုိ႔ရဲ႕ အနီးကပ္ ေနာက္လိုက္ေတြ ေရြးတဲ့ 
အခါ သူတို႔အေပၚ “ပုဂၢိဳလ္ေရးသစၥာခံမႈ” ကို ၾကည့္ၿပီး 
အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကိုေတာ့ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ 
ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူဝါဒခ်ဥ္းကပ္ပုံကိုၾကည့္ရင္ ကြာျခား 
မႈရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းမွာ မူဝါဒကိစၥေတြကို 
ေဆြးေႏြးဖို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး 
ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ၊ ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္ 
သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း 
မၾကားေအာင္ သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြက ဟန္႔တားခဲ့တယ္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက်ေတာ့ အျပင္မွာ ဘာေတြျဖစ္ 
ေနလဲဆုိတာ သူ႔ကုိေျပာမယ့္သူ လက္တဆုပ္စာေလာက္ 
ရွိတယ္။ သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြ ေျပာတာကို ျပန္စစ္ဖို႔၊ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံုကရတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 
ကို အသံုးျပဳခဲ့တယ္။၆၇

ျခံဳေျပာမည္ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အစိုးရတြင္ 
မည္သည့္ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေစကာမူ၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ မဆလ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က်ဆံုးေစခဲ့ေသာ (ျပည္သူမ်ား၏) အဓိ္က 
နာက်ည္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ မေအာင္ျမင္ခ့ဲေပ။ စီးပြားေရး 
တြင္ ဆက္၍ အားနည္းခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
မ်ား၏ ပုန္ကန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ၿပီး၊ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ 
အင္အားစုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အေျခခံ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ား ရွိဆဲပင္ျဖစ္ 
သည္။ အခြန္ေကာက္ယူႏုိင္မႈ နည္းပါးၿပီး လူမႈဝန္ေဆာင္မႈလည္း 
အားနည္း၍၊ အစုိးရဘ႑ာေငြအတြက္ သယံဇာတ အေပၚတြင္ 
သာ အဓိက မွီခိုခဲ့ရသည္။ မဆလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မတူကြဲျပား 
ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေလ့အက်င့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အနည္း 
ငယ္သာ ကြာျခားၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ သ႑ာန္ 
တူေနသည္။ အစုိးရဝန္ႀကီး႐ုံးမ်ား၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားသာ 
ေနရာယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နဝတသည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အဆင့္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (LORCs) 
မ်ား ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ထုိအဖြဲ႕မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ား၊ 
ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (GAD) 

ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။၆၈ သုိ႔ေသာ္ ေထြ/အုပ္၏ နိစၥဓူဝ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ အဓိကအားျဖင့္ စစ္တုိင္းမွဴးမ်ားကုိ ကူညီ 
ပ့ံပုိးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑မွာ 
အေရးမပါလွေခ်။၆၉ ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အၿငိမ္းစား 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ USDP အစိုးရသို႔ 
အာဏာလႊဲေပးၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး 
ႀကီး သန္းေရႊ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၂.၄။ အပုိင္းလုိက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

ယခု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အပိုင္းတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရသုံးရပ္၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ 
အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ 
အစိုးရသံုးရပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဗဟိုခ်က္မ်ားအေၾကာင္း နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစရန္ အေလးထားခဲ့သည္။ ျပန္လည္ သံုးသပ္ 
ရာတြင္ မတူကြဲျပားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ 
လိုအပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ယင္းကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း သမိုင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ 
သည့္ အမွန္တရားတစ္ခုကို မီးေမာင္းထိုးလ်က္ရွိသည္။ စစ္ 
အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ 
ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၊ မဆလ ပါတီ၊ 
နဝတ/နအဖ အစိုးရလက္ထက္မ်ားအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရ 
အဖြဲ႕ကို “ေခါင္းကုိင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက မူဝါဒခ်မွတ္ 
ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျခင္း” ပံုစံျဖင့္ ပဲ့ကိုင္ခဲ့သည္ကို 
နားလည္ သေဘာေပါက္ထားလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ၌ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ 
အစိုးရသည္ ကိုလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး 
စနစ္ပံုစံကို ဆက္ခံခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ပါလီမန္ကို ဗဟုိျပဳသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္က 
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ 
စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို လက္ခံ 
သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္ အာဏာရလာခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ 
မဆလပါတီတို႔က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ 
ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေပၚေပါက္ 
ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ 
အစိုးရ၊ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ 
တပ္မေတာ္အစုိးရတုိ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ တည္ေဆာက္ 
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ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်ပုံစံ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွ တပ္မေတာ္ ဦးေဆာင္ 
သည့္ ဆုိရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ၊ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ အစိုးရတစ္ခုသို႔ 
တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲခ့ဲသျဖင့္ အစုိးရ၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ 
ပံုမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား “ကစားပြဲမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒသမ်ား” ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တျဖည္းျဖည္း 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အဓိက အေျခအေန 
ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ထြန္းလာခ့ဲသည္။ လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီးေနာက္ အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ၏ အကြဲအျပဲမ်ား 
သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းခ့ဲျခင္းႏွင့္ 
အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္းျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား 
ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းမ်ားစြာအနက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ သည္ အားနည္းၿပီး ထိေရာက္မႈ မရွိေစေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္ဆုိေသာ သေဘာထားအျမင္ 
တုန္႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
သန္းေရႊ တို႔၏ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳး 
အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ စစ္အာဏာသိ္မ္းအစိုးရမ်ားသည္ ညီညြတ္ 
ေရးဟူ၍ အတင္းအၾကပ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဗဟုိခ်က္အတြင္း အမ်ားႀကိဳက္ညီမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရး 
မ်ိ္ဳးျဖစ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း 
ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔၏ အစိုးရမ်ားထံတြင္လည္း 
ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထိပ္ပုိင္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား သေဘာထား 
ကြမဲႈမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း 
ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတုိ႔၏ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ 
၍ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ခ်ျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ 
ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရမ်ား 
၏ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ထိ ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ 
အတင္းအၾကပ္ျပဳ၍ ညီညြတ္ေစမႈက အားေကာင္းခဲ့ၿပီး၊ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္ေသာ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ ျငင္းခုန္မႈမ်ားျဖစ္ရန္ 
အေျခအေနမေပးခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ေခတ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အထင္ 
ရွားဆံုးမွာ အာဏာသိမ္းအစိုးရ၏ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား အာဏာ တည္ျမဲ 
ေရးကပင္ ဦးစားေပးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္က မူဝါဒဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ လူမႈအက်ိဳး 
စီးပြား ကိစၥရပ္မ်ားထက္ အစိုးရမ်ား၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖစ္သည့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိး 
ျမင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ဦးစားေပး 
ျဖစ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အစိုးရမ်ား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ 
သည့္ ေကာင္းေမြကို မဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ပို၍ ျခံဳေျပာပါက 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေျပလည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကုိ မည္သည့္အခါကမွ် ယုံၾကည္ 
လက္ခံႏိုင္သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ ခ်ိနဲ႔ေနသည့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ တုိင္းရင္းသား 
မ်ား၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား မၾကာခဏ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္၊ သတင္းမီဒီယာ မ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈ၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို 
ကာလၾကာျမင့္စြာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အရပ္သား၊ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ/မဆလ ပါတီႏွင့္ နဝတ/နအဖ အစုိးရ 
မ်ား၏ အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ 
အစိုးရမ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားႏိုင္သည့္ ေကာင္းေမြ 
မ်ားကုိ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေခ်။  ပုိ၍ ၿခဳံေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ ေျပလည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစမည့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ေရး အတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 
အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မည္သည့္အခါကမွ် ယုံၾကည္ 
လက္ခံႏုိင္သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ ယင္းကိစၥ 
ရပ္မ်ားတြင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနသည့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
မႈ၊ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္၊ မီဒီယာကုိ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္း၊ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္ 
စြာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

တိက်စြာ ေျပာမည္ဆိုပါက အစိုးရမ်ားအတြက္ အားရစရာ 
မေကာင္းေသာ ဆိုးေမြတစ္ခုမွာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို သိမ္ေမြ႕စြာ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အေလ့အထမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရယႏၲရား 
တည္ေဆာက္ပံုမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
မွာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ 
မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

●	 တင္းၾကပ္သည့္ အထက္ေအာက္ ဖြဲ႕စည္းမႈ - ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား အားလုံးကို ထိပ္ပိုင္းမွ စစ္အာဏာရွင္ တစ္ဦး 
တည္းက မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈ၌ မတူကြဲျပားသည့္ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ထည့္ 
သြင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ အေလ့အထ မရွိျခင္းေၾကာင့္၊ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးစီးပြား 
ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ား ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ 
သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

●	 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နည္းပါး - အတိတ္ 
က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္း 
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ေၾကာင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္သည့္ အေလ့အထ 
နည္းခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ 
အာဏာရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနတစ္ရပ္ 
တြင္ နဝတ/အနဖ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ကဲ့သို႔ 
ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္စုက ခ်မွတ္သည္။ အက်ိဳးဆက္ 
အေနျဖင့္ အစိုးရတြင္ မူဝါဒကို ရွင္းျပသည့္ မူဝါဒစာတမ္း 
(white papers) ပံုမွန္ထုတ္ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ 
စရာ မူဝါဒ နည္းလမ္းမ်ားကို အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ 
တင္ျပႏိုင္သည့္ မူဝါဒ သီးသန္႔ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ မူဝါဒခ်မွတ္ 
မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နည္းပါးလွသည္။

●	 မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေလ့အထ နည္းပါးျခင္း - မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိုးရ အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အစုိးရ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ၊ ခ်မွတ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ထို႔အျပင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈလုပ္ရန္ အေထာက္အထား 
သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ အသံုးျပဳသည့္ အေလ့အထ 
လည္း နည္းပါးလွသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈ၊ ယင္း၏ အေရးပါမႈ သုိ႔မဟုတ္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
မည္တို႔အေပၚ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အစိုးရ၏ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးထားမႈ နည္းပါသည္။ 
အစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ဝိေရာဓိမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည့္အျပင္ ဘက္လုိက္ 
မႈ ကင္းသည္ဟု မည္သည့္အခါကမွ် ေတြးထင္မႈ မရွိေပ။ 

                          

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းမွာ
မူဝါဒ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မရွိဘူး။ 
ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ 
အေျခအေနမွာ၊ 
ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
သတင္းအခ်က္ေတြကို 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း 
မၾကားေအာင္ 
သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြက 
ဟန္႔တားခဲ့တယ္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
သန္းေရႊက်ေတာ့ အျပင္မွာ 
ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာ
သူ႔ကို ေျပာမယ့္သူ
လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ 
ရွိတယ္
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၃.၁။ အစုိးရမူဝါဒခ်မွတ္မႈအတြက္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အကန္႔အသတ္မ်ား

အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ မတူကြဲျပားမႈကို ထင္ဟပ္ေစ 
ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ 
ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာ၌ မည္သို႔ ျဖစ္ 
သင့္သည္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းရပါမည္။ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၌ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါရွိေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ 
အေျခခံ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ 
မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားမွ ေသြဖယ္လုပ္ေဆာင္ 
ခြင့္ျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။၇ဝ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
အတြက္ အဓိပၸါယ္ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ စတင္ရ 
မည့္ အခ်က္မွာ မည္သူမ်ားက အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို 
ေမာင္းႏွင္သင့္သည္၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မည္သို႔ အျပန္အလွန္ 
ဆက္ဆံသင့္သည့္ကို တာဝန္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံတြင္ အဓိက 

USDP အစုိးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း

လြတလ္ပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
အေပၚ အေျခခံ၍ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခ်ိန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ မွစၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္ကို ယခုအပိုင္းတြင္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ယခုအပိုင္းတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈအတြက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
အကန္႔အသတ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (USDP) 
အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား မည္သို႔ စီမံလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအမံ 
မ်ားကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သို႔ ဖြင့္ဆိုထားသည္ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔ အက်ိဳးဆက္ 
ရွိေစခဲ့သည္တို႔ကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံ၍ ရွင္းျပထားသည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အကန္႔အသတ္အခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအပိုင္းတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကုိ ပံုေဖာ္ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို အေသး 
စိတ္ ဆန္းစစ္ထား ပါသည္။ အဆိုပါ သြင္ျပင္လကၡာဏာမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ပါတီစံုစနစ္ကို ခြင့္ျပဳသည္။၇၁

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္ 
လႊတ္ေတာ္) ၌ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ အမ်ားဆံု ၄၄ဝ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ 
သို႔မဟုတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္) ၌ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ 
အမ်ားဆံုး ၂၂၄ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဟု ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စီတြင္ တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ (ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္၌ ၁၁ဝ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ၅၆ ဦး) 
ပါဝင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။၇၂ 

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦး ထားရွိသည္။ 

အခန္း

၃
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ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕ကို  
ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
အစုအဖြ႕ဲ၊ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ သံုးခုျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းသည္။ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီက လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးစီ 
ေရြးခ်ယ္ရသည္။၇၃ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္အားလံုး ပါဝင္ေသာ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 
ေရးအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေလာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
ဒုတိယသမၼတမ်ားအနက္ ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ 
ဒုတိယသမၼတစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဆႏၵမဲေပး 
ေရြးခ်ယ္ရသည္။ က်န္ရွိေသာ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦးကို 
ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္အေပၚ မူတည္၍ ဒုတိယ 
သမၼတ - ၁ ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ - ၂ အျဖစ္ အတည္ျပဳ 
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ 
ရာထူးသက္တမ္းသည္ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ရာထူးသက္တမ္း 
ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မျပဳေပ။

၄။ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္ မျဖစ္ရပါ။၇၄ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယ 
သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသည္ 
ပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပါက၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 
ျခင္း ခံရသည့္ေန႔မွစ၍ ၎တုိ႔၏ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း 
ပါတီအဖြဲ႕အစည္း၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။၇၅

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး၊ ဥပေဒကဲ့သို႔ 
အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ေၾကညာျခင္း၊ ထိုကိစၥရပ္တြင္  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ ေၾကညာျခင္း 
ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္အား လႊဲေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ 
အတူ ထုိသို႔ ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ လႊတ္ေတာ္အားလံုး 
ႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို 
ထားသည္။၇၆ 

၆။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ထိုး 
၍ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳလွ်င္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သေဘာထား 

မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္မွတ္ထိုး၍ ျပန္လည္ 
ေပးပို႔ျခင္း မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ကာလ 
ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒ အတည္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၇။ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ခု 
ခ်င္းစီတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ထားရွိၿပီး၊ ၎တို႔က 
သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစုိးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ 
ကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။၇၇ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း ပါဝင္မႈရွိသည္။ 
ယခုစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ မ်ားသည္ သက္တမ္း 
ႏုနယ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈတြင္ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ အခန္းက႑တြင္ 
ရွိေနသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာ 
အရွိဆံုး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို 
ခ်က္၊ အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္း ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မည္သို႔ 
ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ဆုိျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ 
မႈကို ပံုေဖာ္ေပးေနသည္။ သိသာထင္ရွားေသာအခ်က္မွာ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၌ ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာကို တပ္မေတာ္ 
အား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွာ 
အာဏာဆင္းသက္မႈပံုစံကို ပံုေဖာ္ေပးသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား 
ထဲတြင္ ပါဝင္သည္။
 

၁။ တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာအာဏာမ်ား - စစ္အာဏာရွင္စနစ္ 
ေအာက္ ကာလရွည္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ သမိုင္းေၾကာင့္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို တပ္မေတာ္အား 
အသာစီးရေစရန္ အဓိကက်သည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ 
ေရးဆြဲ ျပဌာန္းထားသည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ 
တပ္မေတာ္က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားဝင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ 
သမၼတကို အသံုးခ်၍ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရန္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ပထမဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ 
မွာ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ား၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တပ္မေတာ္ 
အား ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က တပ္မေတာ္ 
သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အုပ္စုတြင္ ဗီတိုအာဏာ 
ရွိေနၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း မည္သည့္ 
ကိစၥကိုမဆို တားဆီးပယ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစခဲ့ 
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သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လိုပါက 
မည္သည့္ျပင္ဆင္မႈတြင္မဆို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က 
ေထာက္ခံရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ လံုျခံဳ 
ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား၌ တပ္မေတာ္တြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး၊ 
ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ အမည္စာရင္း ေတာင္းယူၿပီးမွသာ ခန္႔အပ္ 
ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ၇၈ တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ (NDSC) တြင္ 
တပ္မေတာ္က ဗီတိုအာဏာ ကိုင္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
ေကာင္စီ (NDSC) ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးမွသာ အေရးေပၚအေျခ 
အေန ေၾကညာပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦး 
ရွိသည့္အနက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊  
ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ 
ေရး ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီးမ်ား အားလုံးမွာ တပ္မေတာ္မွ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ 
သမၼတ တစ္ဦးမွာလည္း တပ္မေတာ္ကပင္ အမည္ 
စာရင္း တင္သြင္းထားသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ 
ဦးတြင္ ေျခာက္ဦးမွာ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ပင္ ျဖစ္ေန 
သည္။၇၉ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ 
ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ 
ကို တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ အာဏာပိုင္စိုး 
မႈ မရွိေပ။၈ဝ

 အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) 
၏ အေရးႀကီးမႈကုိ ေလ်ာ့တြက္၍ မရႏိုင္ေပ။ ယခင္ 
တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အဓိက မူဝါဒဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) ၏ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုပံုစံကို နမူနာ 
ယူလ်က၈္၁ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ 
၂ဝ၁ အရ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။၈၂ အမ်ိဳးသား 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) ကို အျမင့္ 
ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ 
ယင္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္သံုးခ်က္မွာ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

●	 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကာ/လံု 

(NDSC) ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္သာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ 
ႏိုင္သည္။ ၈၃

●	 ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ 
ထားခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အားလံုးႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား 
၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထား 
ရသည္။ ၈၄

●	 ကာ/လံု (NDSC) ၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္သည္။၈၅

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ အာဏာမ်ား - ဥပေဒျပဳျခင္းကုိ တားဆီးႏိုင္သည့္ 
ဗီတိုအာဏာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံတြင္ မရွိေပ။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအား စြပ္စြဲ 
ျပစ္တင္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ အနက္ ေလးပံု တစ္ပံုက 
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စြပ္စြဲခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္အႀကီး 
အမွဴးထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲခ်က္ကို သက္ဆိုင္ 
ရာ လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း 
ဦးေရအနက္ သုံးပံုႏွစ္ပံုက ေထာက္ခံလွ်င္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။၈၆ 

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြပ္စြဲျပစ္တင္ 
ခ်က္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 
(အခ်က္ငါးခ်က္ ပါဝင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ) 
ထူးျခားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။၈၇ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ 
ရပ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ျပန္လည္ 
႐ုပ္သိမ္းလိုေသာ္ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္မွ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ား 
အနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းက တာဝန္မွ 
ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။၈၈ 
သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ 
႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္က 
ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုဥပေဒ 
ျဖစ္ေျမာက္ေရး တြန္းအားေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လုိအပ္ေနၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈ 
ရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ 
အဆိုဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္း မရွိေသးေပ။ သီအိုရီအားျဖင့္ 
ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနၿပီး၊ အထက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ 
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေသာ ယႏၲရားမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး၊ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ စုဖြဲ႕ပံုမွာ အေရးပါသည္ဟု ဆို 
ရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ 
၏ ပထမဆံုးအစုိးရျဖစ္သည့္အျပင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ပံုကို ျပန္လည္ 
စီမံရၿပီး၊ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းကို အစီရင္ခံ တင္ျပရန္လည္း 
မလိုအပ္ေတာ့ေပ။  

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ မ်ားျပားလွေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ 
ပံုႏွင့္ စုဖြဲ႕မႈကို လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေနျပည္ေတာ္၌ 
ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ဒုတိယ 

လႊတ္ေတာ္အၾကား ညႇိႏိႈင္းမရေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ 
တစံုတရာရွိခဲ့လွ်င္ သမၼတ အေနျဖင့္ ကာ/လံု အဖြဲ႕ဝင္ 
တပ္မေတာ္သားမ်ာ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ေၾကညာၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ 
သည္။

၃.၂။ USDP အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ 
အခင္းအက်င္း 

မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ၏ အေရးပါေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ယခုအပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္မွ စတင္ၿပီး 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သနည္း၊ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ပံု မည္သို႔ရွိခဲ့သနည္း အစရွိသည္တို႔ကို 
ေဖာ္ျပပါမည္။ ယခုအပိုင္း၌ အေရးပါေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ 

ပုံ ၁ - USDP အစုိးရဖြဲ႕စည္းပုံ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ဩဂုတ္လ) ၉၅
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သမၼတ ႏွစ္ဦး၏ ႐ံုးမ်ား ထားရိွခဲ့သည္။ ၈၉ အေစာပိုင္းက 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၄ ခု ထားရွိၿပီး၊ 
ဝန္ႀကီး ၃ဝ ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၃၄ ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ 
ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အနည္းငယ္ဆင္တူ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ 
ေနာက္ဆံုးကာလတြင္ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး စုစုေပါင္း 
၉၂ ဦးအထိ ၉ဝ ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္း၌ အႀကီးဆုံး အစိုးရမ်ား 
အနက္ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။၉၁

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဗဟိုခ်က္မွ ထူးျခားခ်က္မွာ 
သမၼတ႐ံုးတြင္ ႐ံုးထိုင္ေသာ “အဆင့္ျမင့္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕” 
ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး ထားရွိခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ က႑အလိုက္ မူဝါဒဦးစားေပးမႈမ်ားကို 
အာ႐ံုစိုက္ရန္ သမၼတ႐ံုး၌ ေနာက္ထပ္ ဝန္ႀကီးေလးဦး ထပ္မံ 
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ 
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ စစ္ရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္ 
အဖြဲ႕အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးကဲ့သို႔ အလားတူ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိသည့္ ဥကၠ႒ တစ္ဦးစီ ပါဝင္ေသာ 
“ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း” မ်ားကိုလည္း အစိုးရ 
အဖြဲ႕ေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သည္ 
ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို ဦးေဆာင္ေစ 
သည့္ အစိုးရေကာ္မတီ ငါးခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ 
ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေစၿပီး က႑အလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မည့္ “ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုး” (delivery units) ၂၈ ခုကိုလည္း 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၉၂ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ ရာထူးသက္တမ္း 
တေလွ်ာက္လံုးတြင္ အေသးစား ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံေသာ ေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း 
ပံုမွန္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မွ အဓိက ရာထူးမ်ား 
ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ခဲ့သည္။ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
သက္တမ္းမကုန္ခင္ လပိုင္းအလုိ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၌ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ရာထူးျဖစ္သည့္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ 
ရာထူးမ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးခ်ိန္၌ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး 
မ်ား ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို ကူညီရန္ 
ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္အတူ ရွိေနသည့္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း 
မ်ား ရွိေနေစရန္ျဖစ္သည္။၉၃ USDP အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ၉၄၆၆၉၉ ဦးရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ 
၁ဝ၃၇၉၄၁ ဦး ရွိခဲ့သည္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၉၄ 

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္မွာ USDP အစိုးရသည္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်မႈမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ အစိုးရ ပိုင္း 
မူဝါဒ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန - ၄ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) သည္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညႇိႏိႈင္းရာ၌ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ 
သည္။ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန - ၃၊ ၅ ႏွင့္ ၆ (ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္းႏွင့္ ဦးလွထြန္းတို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္) တုိ႔မွ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အျခား အစိုးရတပိုင္း 

USDP အစုိးရလက္ထက္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ၾကသူမ်ား

အစုိးရအဖြဲ႕႔အတြင္း အဓိကအေရးပါသူမ်ား  

● ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ (NDSC)

● ဒုတိယသမၼတ (NDSC)

● တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (NDSC)

● အစိုးရအဖြဲ႕ “ထိပ္သီး” ဝန္ႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးမ်ား  

● ဩဇာအာဏာႀကီးမားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
အခ်ိဳ႕မွဝန္ႀကီးမ်ား  

● သမၼတ႐ုံး  

● အစုိးရတစ္ပိုင္း ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕မ်ား 
(think-tanks)

အစုိးရအဖြဲ႕ျပင္ပမွ ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိသူမ်ား  

● ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (NDSC)

● ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္လာသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

● USDP ပါတီမွ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မဟာမိတ္ပါတီမ်ား
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ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို 
အပတ္စဥ္ ၾကာသာပေတးေန႔တိုင္း လုပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာတြင္ ကက္ဘီနက္ ေကာ္မတီ မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အားလံုး ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို 
ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။၁ဝဝ အပတ္စဥ္ ျပဳလုပ္ 
ေသာ အစိုးရေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး 
သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးႏွင့္ 
ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၌ အလုပ္မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ 
သည္။ ၁ဝ၁  

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ 
အလားတူ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ အေျမာက္အမ်ား 
အေစာပိုင္းကာလတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့မႈႏွင့္ USDP အစိုးရ၏ 
ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ပံုစံတုိ႔က ထိပ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ၏ အာဏာကို 
ထိန္းထားျခင္းအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရန္ ရည္ရြယ္လိုသည့္ 
လကၡဏာရွိသည္။၁ဝ၂ ထိုနည္းလမ္းကို ၾကည့္ပါက အစိုးရအဖြဲ႕ 
ပံုစံသည္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူပါသည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္ သမၼတသည္ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ား၌ 
အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒ အဆံုးအျဖတ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိ 
သေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။၁ဝ၃ သမၼတ႐ံုး မွ ၎၏ “အဆင့္ျမင့္ 
ဝန္ႀကီးမ်ား” (super cabinet ministers) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ိဳးကို 
သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ သမၼတက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်ၿပီး 
လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးက အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ 
စရာ မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ား၊ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး 
သို႔ တင္ျပပါသည္။ ထိုအခ်က္က USDP အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္း 
အေဝးမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ အကန္႔ခြဲထား 
သည့္ ပံုစံကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဝါရင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ 
အပ က်န္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ 
မ်ား၌သာ အာ႐ံုစုိက္ၾကၿပီး၊ အျခားဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
မ်ား၌ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးအဆင့္တြင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းတို႔က ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းလိုေသာ 
ဦးသိန္းစိန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
USDP အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု 
အနက္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ဦးေဆာင္မႈ မေျပာင္းသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
ရွစ္ခုသာ ရွိခဲ့သည္။ ၁ဝ၄

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NDSC) - 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္း 
အျမစ္အဖြဲ႕အစည္း (MDRI) ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 
MPC သည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ပို၍ နီးစပ္ဟန္ ရွိခဲ့ၿပီး၊ MDRI 
မွာ အဓိက မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အနည္းအက်ဥ္း 
သာ ပါဝင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အမ်ားစုသည္ လမ္းေၾကာင္းေလးသြယ္ေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ 
ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) အစိုးရအဖြဲ႕၊ (၂) အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ 
ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ (၃) သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ MPC 
(၄) သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရအဖြဲ႕ - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၃၅ ဦးျဖင့္ အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၃ဝ ဦး၊ 
ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုး အတြင္းေရးမွဴး တို႔ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ စာရင္း 
စစ္ခ်ဳပ္႐ံုးတို႔မွ ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကိုလည္း အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး 
မ်ားသို႔ မၾကာခဏ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။၉၆  အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 
အမ်ားစုသည္ ယခင္အစိုးရ၌ ပါခဲ့ၾကသည္ အၿငိမ္းစား 
တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၃၅ 
ဦးအနက္ ေျခာက္ဦးသာလွ်င္ အရပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။၉၇  
ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးသံုးဦးမွာ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ 
အတိုင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ငါးႏွစ္သက္တမ္းအၿပီးတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕၌ အဖြဲ႕ဝင္ 
၄၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္အရာရွိ ပါဝင္မႈ အနည္းငယ္ 
ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။၉၈ အလားတူ ဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ခဲ့မႈတြင္လည္း 
ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွ ေရြးခ်ယ္မႈ 
ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။၉၉ USDP အစိုးရသက္တမ္းအၿပီးတြင္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ၄၁ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ခဲ့ 
သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကို ၾကည့္ပါ) 

အစိုးရအဖြဲ႕ကို ပံ့ပိုးသည့္အဖြဲ႕မွာ ႐ုံးအမွတ္ ၁၈ ျဖစ္ေသာ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ံုးဟု တရားဝင္ လူသိမ်ားသည့္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕႐ံုး ျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ႐ံုးအမွတ္ ၅ ႏွင့္ ၆ တို႔၏ 
ဝန္ႀကီး႐ံုးမ်ားကိုလည္း ထားရွိပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသည္ 
အစုိးရအဖြဲ႕ တရားဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ ပင္မ ယႏၲရား 
ဌာနပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို သမၼတ 
အိမ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ B တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ 
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အဓိက်ေသာ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္ကို အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) က ခ်မွတ္ခဲ့ 
သည္။၁ဝ၅ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ကာ/လံု (NDSC) ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အသက္ 
မဝင္လွဘဲ အမ်ားစုမွာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
သာ သက္ဆိုင္ခဲ့သည္။၁ဝ၆ ကာ/လံု (NDSC) အတြက္ 
အစည္းအေဝး အခ်ိန္ဇယားသည္ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ 
တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းက တစ္ပတ္ 
တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တစ္လ ႏွစ္ႀကိ္မ္သို႔ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။၁ဝ၇ ကာ/လံု (NDSC) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ 
ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား 
ပုဂၢိဳလ္ေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ 
ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကာ/လုံ (NDSC) အစည္းအေဝး 
ျပဳလုပ္မႈ အႀကိမ္ေရ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။၁ဝ၈ သို႔ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ 
အစိုးရလက္ထက္  ကာ/လံု (NDSC) အစည္းအေဝးမ်ား၏ 
အသံုးဝင္မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကာ/လံု အစည္း 
အေဝးမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ မူဝါဒ အဆံုးအျဖတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အသိေပးေျပာၾကားျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈ ရယူ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ အနည္းငယ္ ရယူျခင္းတို႔အတြက္ 
ၾကားခံေနရာတစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႀကီးမားေသာ ျငင္းခုန္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၁ဝ၉ 

သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးမ်ား - ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားျခင္းသည္ USDP အစိုးရ 
၏ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းသည့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု 
ယူဆႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္အားျဖင့္ ဌာန လက္ကိုင္မရွိေသာ 
ဝန္ႀကီးေျခာက္ဦးရွိၿပီး၊ အဆိုပါ “အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား” သည္ 
မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး 
ဌာနအလိုက္ တာဝန္ယူထားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းျခင္း 
အား အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရသည္။ လက္ေတြ႕အေျခအေန 
တြင္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းသည္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းထက္ 
ပိုသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ 
ထက္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ နည္းသူမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲ၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထို “အဆင့္ျမင့္ 
ဝန္ႀကီးမ်ား” သည္ USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၾသဇာ 
လႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆုံးသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ 
တရားဝင္ေနရာသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ံုးအမွတ္- ၁၈ ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႐ံုးစုိက္သည့္ ႐ံုးအမွတ္-၁၄ မွာ 
အလုပ္အမ်ားဆံုး အစိုးရ႐ံုးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကာ/လံု (NDSC) ကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာ၌ အနည္းငယ္ 
အားနည္းသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္ အပ္ႏွင္းထားျခင္း မဟုတ္ 
ေသာ ၾသဇာအာဏာမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟုိခ်က္၌ ၾသဇာလႊမ္းမုိးခ့ဲသည္။ 
ဦးသိန္းစိန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတေလွ်ာက္လံုး၌ 
ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းတို႔သည္ သမၼတ၏ အနီးကပ္ဆံုး 
လက္ေထာက္မ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ သမၼတကလည္း 
မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ရာတြင္ ထိုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအေပၚ အားျပဳခဲ့သည္။ ဦးေအာင္မင္း 
သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။ 
ဦးစိုးသိန္းသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ား၌ မ်ားစြာ 
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ကာ သမၼတ၏ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားလံုး 
ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ပံုရပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီး အခ်ိဳ႕ 
သည္ ကက္ဘီနက္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဦးေဆာင္ထားသျဖင့္ 
၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာ ပို၍ ႀကီးထြားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ကက္ဘီနက္ ေကာ္မတီငါးခုအနက္ ဦးစိုးသိန္းသည္ ဝန္ႀကီး 
ဌာန ၁၇ ခုကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီကို 
စီမံခန္႔ခြဲရသည္။ ထိုအစီအမံေၾကာင့္ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဦးစုိးသိန္း၏ တရားဝင္ ၾသဇာ 
အာဏာကို အမွန္တကယ္ပင္ ႀကီးထြားေစခဲ့ပါသည္။ 

ျခံဳၾကည့္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး 
မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဦးစိုးသိန္း လက္ေအာက္၌ 
စိတ္တက္ႂကြမႈ ရွိပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားသည့္ 
အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးမ်ားကမူ၊ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားမွာ သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း 
ထက္ ရံဖန္ရံခါတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေဘာင္ေက်ာ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ 
တင္းမာမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက 
ယခုက့ဲသုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ “သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အေပၚက 
လို႔ ထင္ေနတာ။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ တာဝန္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ 
အလုပ္ေတြကို ညႇိႏိႈင္းေပးဖို႔ပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲဖို႔ 
မဟုတ္ဘူး။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရဆို 
က်ေနာ္တို႔က သမၼတကို တိုက္႐ုိက္တာဝန္ခံရမွာပါ”၁၁ဝ ထို႔ 
အျပင္ ရာထူးတုိးျခင္း၊ ရာထူးခ်ျခင္းႏွင့္ အနားယူေစျခင္းစေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး 
မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္ ဆို 
ေသာ အျမင္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း 
တို႔သည္ အေနာက္တိုင္း သံတမန္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္လြန္းသည္ 
ဆိုေသာ ၎တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အျမင္ေၾကာင့္ 
ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ၁၁၁ 
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ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္၌ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟို 
ဌာန (MPC) သည္ ၾသဇာႀကီးေသာ အစိုးရတစ္ပိုင္း အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္  
ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ နည္းပညာ အကူအညီတို႔ 
ျဖင့္ MPC ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္မင္း က ဦးေဆာင္ 
ခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ 
ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရာမွ ျပန္လာခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သား မူဝါဒ 
ေရးရာ တြန္းအားေပးသူမ်ား (policy advocates) မ်ားကို 
အဓိကထားဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည္။ MPC ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္း 
မႈမ်ား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ အစိုးရ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဖြဲ႕ကို နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္ရန္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား (NGOs) ႏွင့္ အစုိးရအရာရ္ိွမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ MPC အေနျဖင့္ အစိုးရ 
အာဏာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ သမၼတ႐ံုးမွ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ 
ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း၍ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမွ 
ေက်ာ္လြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ MPC သည္ သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား၌ တိုက္
႐ိုက္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့ သည္။

သမၼတ႐ံုး - သမၼတ႐ံုးသည္  ေနျပည္ေတာ္ရွိ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ 
တြင္ ရွိၿပီး၊ သမၼတ၏ အေရးအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ 
တရားဝင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေပးရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဟု 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားသည္။ 
USDP အစိုးရ သက္တမ္းအၿပီး သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ 
႐ံုးမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ခန္႔မွန္းေျခ ၃၅ဝ ဦးခန္႔ (သမၼတ 
အိမ္ေတာ္တြင္ ၁၆ဝ ဦး ရွိၿပီး၊ အျခားသူမ်ားမွာ ႐ံုးအမွတ္- ၁၈ 
တြင္ ႐ံုးစုိက္သည္) ရွိခဲ့သည္။၁၁၂ သမၼတ႐ံုး၏ အဓိကဌာနမ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဦးစီး႐ံုးႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦး၏ ဦးစီး 
႐ံုးမ်ားျဖစ္သည္။ သမၼတစ္ဦးစီး႐ံုးသည္ လိုအပ္သည့္ အေျခ 
အေနအေပၚ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သမၼတႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ 
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ခ့ဲသည္။ အစုိးရ 
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သမၼတ႐ံုးသည္ ထင္ရွား 
ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေ႒း (အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴး) ကဲ့သို႔ 
အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူ 
ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ရာတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးခ့ဲသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
သည္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၉ ဦးကိုလည္း ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိ 
အၾကံေပးခဲ့သည္။၁၁၃ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစု သည္ USDP 
အစိုးရႏွင့္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရတိုႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾက 
ၿပီး အၿငိ္မ္းစား အရာထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ သည္။ ၁၁၄

၃.၃။ USDP အစုိးရ၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာ 
သံုးသပ္ၿပီးေနာက္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မည္သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္သည္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပံု အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာ 
ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္တြင္ 
ေသခ်ာစြာ ေရးဖြဲ႕ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ရိွၾကသည္ (ဥပမာ- ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 
ရည္ရြယ္ထားသည့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ား)။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေပ။၁၁၅ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အထိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိခဲ့ပါ။ ပို၍ အေရး 
ႀကီးေသာအခ်က္မွာ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ 
မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏႈတ္မိန္႔မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၌ ေရးသားထားျခင္းမရွိသည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ 
အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တပ္မေတာ္သားဘဝ စစ္ 
သင္တန္းမ်ားမွ ရရွိခဲ့ေသာ စာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မရွိသည့္ 
က်င့္ဝတ္မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ အဆုိပါ က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ (သင္တန္းၿပီးသည့္ 
အပတ္စဥ္အလိုက္) ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ ဦးစားေပးမႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ထားျခင္း၊ ႏႈတ္လုံျခင္း ႏွင့္ သစၥာရွိျခင္းစေသာ အေျခခံမူမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တစ္ခု 
လုံး၌ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေရး 
တြင္ တပ္မေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ား ေရာေႏွာ 
ကူးစက္ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိသည္။ ၁၁၆ 

ထိုသို႔ မေရရာသည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကို တရားဝင္ ခ်မွတ္ထား 
သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမရွိဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိခ်က္တြင္ က်င့္သုံးသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာ တရားဝင္ အေျခခံမူ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း 
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ကာလ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စတင္ခ်ိန္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ မရွင္းမလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္က အဖြဲ႕ 
အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္အခ်ိဳ႕ကို ဆက္သံုးႏိုင္သည့္ 
အခြင့္ေကာင္းမ်ားရိွခ့ဲသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားထဲတြင္ အႀကီးတန္း 
အစိုးရ အရာရွိမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ တာဝန္မွ ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား 
ဆက္ဆံေရးမွာ သက္ဆိုင္မႈရွိ ေနသည္။ ၁၁၇ 

ထပ္မံေဖာ္ျပရလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို 
အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
ဥပေဒသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ “လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 
က်င့္ဝတ္” တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဒြိဟျဖစ္စရာ အခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ေနသည္။ အဆိုပါ ဒြိဟျဖစ္မႈက အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ကဲ့သို႔ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ၾသဇာ 
အာဏာ ႀကီးထြားေစေသာ လိုရာစြဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ ထြက္ 
ေပါက္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိခ်က္ 
အတြင္းရွိ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်ငဘ္က္မွာ ၎တို႔အတြက ္ပံပ့ိုး လပု္ေဆာင္ေပးေနေသာ 
အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ား တိက်စြာ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၁၁၈ 

USDP အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစြာသည္ 
ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ အျခား 
ဦးေဆာင္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမွာ အစုိးရ 
သက္တမ္း ငါးႏွစ္တာအတြင္း ႀကီးမားျပင္းထန္ခ့ဲသည္။ သ္ိသာ 
ထင္ရွားမႈမွာ အစိုးရႏွင့္ USDP ပါတီအတြင္း ေနာက္လိုက္ 
အသီးသီးအၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာလာသက့ဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း တို႔၏ 
တင္းမာမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ပို၍ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ အခန္း 
- ၂ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ျမန္မာ 
အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တင္းမာမႈမ်ားမွာ အဆန္းမဟုတ္ေပ။ 
သို႔ေသာ္ တင္းမာမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမွာ ယခင္ႏွင့္မတူ 
ကြဲျပားေနသည္။ ယခင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ 
ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ ၎၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
အေျဖျဖစ္ၿပီး၊ အတြင္းေရး ပဋိ္ပကၡမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး 
ညႇိႏိႈင္းေပးသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။၁၁၉ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေန 
ျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ USDP အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ ကိုးကားၿပီး၊ ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေဘာင္မဝင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
အတြက္သာမက အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း 

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္ပါ အေျခခံက်သည့္ လမ္းညႊန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
(အခန္း- ၃၊ အပုိင္း- ၄ USDP အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္ 
အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္) 

USDP အစိုးရ၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္ပံုကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံု-၂ တြင္ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ 
ျပဌာန္းထားေသာ တရားဝင္ 
အေျခခံမူ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ ူ
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
စတင္ခ်ိန္တြင္  
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ 
မရွင္းမလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ယခင္က 
အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္အခ်ိဳ႕ကို 
ဆက္သံုးႏိုင္သည့္ 
အခြင့္ေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္
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USDP အစိုးရခ်မွတ္ခဲ့ေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒ ရလဒ္အခ်ိဳ႕

●	 တ႐ုတ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ျမစ္ဆုံဆည္ 
စီမံကိန္းကို ရင္ဆိုင္ျခင္း။ 

●	 တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း။

 ●	 အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ပင္မႏိုင္ငံေရး 
လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ကို ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

●	 အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေစၿပီး ေႂကြးၿမီ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရကာ ႏိုင္ငံတကာ၏ အပယ္ခံအျဖစ္မွ 
အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္း။ 

●	 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားစုကို လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားအား 
ျပန္လာေစခဲ့ျခင္း။ 

●	 သတင္း မီဒီယာမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ဆင္ဆာ စနစ္ကို ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း။ 

●	 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၅ 
ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ 
ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ျခင္း။ 

●	 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာျခင္း။ 

●	 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 
ဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း။

ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ သမား႐ိုးက် နည္းလမ္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ 
မူဝါဒခ်မွတ္ပံု လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သမား႐ိုးက် နည္းလမ္းမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္၍ အလြတ္သေဘာနည္းျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အတြင္း 
ဌာနအဆင့္၌ ကိစၥတစ္ခု ေပၚေပါက္လာပါက ထိုကိစၥ၏ 
သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာအေပၚ မူတည္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္မွ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ လုိေကာင္းလိုမည္ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်င္မွ 
လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဝန္ႀကီးအဆင့္တြင္ ကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ 
ဌာနသည္ ဝန္ႀကီး (သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အျမဲတန္း အတြင္းဝန္) ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရသည္။ 

ထို႔ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အဆိုပါ 
ကိစၥရပ္ ေျပလည္သည္အထိ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ အျမဲတန္းအတြင္းဝန္က အစိုးရအဖြဲ႕ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟုိခ်က္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ လိုအပ္မည္ဟု 
ထင္ပါက၊ ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနက 
ေနာက္ထပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုးအေနျဖင့္ ကက္ဘီနက္အဖြဲ႕ 
ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းရန္ လို၊ မလိုကို ေဖာ္ျပ 
၍ အေၾကာင္းျပန္ေပးရပါမည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
ကက္ဘီနက္အဖြဲ႕ ေကာ္မတီက အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အားလံုး ပါဝင္ 
သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕(ကက္ဘီနက္) အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္မံ 
ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ သမၼတ႐ံုး၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
အဖြဲ႕႐ံုး၏ ညႇိႏိႈင္းေပးမႈႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးရန္ လို 
အပ္ပါသည္။ ၁၂ဝ ေနာက္ဆံုးတြင္ သမၼတ လက္မွတ္ထိုးထား 
ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကာ/
လုံ (NDSC) သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္သာ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုကိစၥ 
မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ ေဝါဟာရကို 
လက္ခံျခင္းကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ ဖိအား 
ေပးေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ကာ/
လံု (NDSC) ထံ တင္ျပရသည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ၌ ပံုမွန္ 
လမ္းေၾကာင္း (ဆုိလိုရင္းမွာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း) ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအၾကား အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ လြယ္ကူလ်င္ျမန္သည့္ အျပန္ 
အလွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး သမား႐ိုးက် နည္းလမ္းကို 
အျမဲတမ္း အသံုးျပဳျခင္း မရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုသည္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနလွ်င္ ဝန္ႀကီးသည္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕သို႔ တိုက္႐ုိက္တင္ျပရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထို 
ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးရန္ တုိေတာင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း (ခန္႔မွန္း 
ေျခ ရက္သတၱ တစ္ပတ္မွ ႏွစ္ပတ္အထိ ၾကာတတ္သည္) ကို 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သမၼတ႐ံုး သို႔မဟုတ္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ ပို၍ နီးစပ္သူမ်ားကမူ လုပ္ငန္းမ်ားကိုင္တြယ္ရာ၌ သမား 
႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိသာ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ 
အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တရားဝင္ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳလုပ္မီ ႀကိဳတင္၍ 
သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ား (အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား) ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အရ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ ႏႈတ္ျဖင့္ 
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အတည္ျပဳမႈမ်ား ရရွိပါသည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳမႈ ရရွိျခင္း 
တြင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာအတြက္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းထံမွ 
တိုက္႐ိုက္ရရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးေအာင္မင္း၊ 
ဦးတင္ႏိုင္သိန္း သို႔မဟုတ္ ဦးလွထြန္းတို႔ထံမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
အဆိုပါ အတည္ျပဳမႈကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕သုိ႔ တရားဝင္ စာတင္ ျခင္းအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား 
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
သည္။

၃.၄။ USDP အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္ 
အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းစ၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔အၾကား ႏုိင္ငံေရးအကြဲအျပဲ 
စတင္ခဲ့သည္။ ထုိအေျခအေနမွာ USDP အစိုးရ သက္တမ္း 
ကုန္ဆုံးသည္အထိ ဆက္ရိွခ့ဲသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား 
ပုဂၢိဳ လ္ေရးတင္းမာမႈမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းအထ္ိ ရ္ိွခ့ဲသျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုစလုံးက စတင္ခ့ဲသည့္ 
မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ား၏ အရွိန္အဟုန္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ တင္းမာမႈမ်ား 
အတြက္ ၎တုိ႔တာဝန္ယူထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတ ရာထူးတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ 
လႊမ္းမိုးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ USDP ပါတီတြင္း ပိုမိုဆိုးရြား 
ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ 
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒျပဳမႈ အားလံုးနီးပါးကို 
ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဥပေဒျပဳ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီအထိ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသည္ 

ဥပေဒ ၂၃၂ ခု အနက္ ၂ဝ၃ ခုကုိ အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး (အတည္ျပဳခဲ့ 
သည့္ ဥပေဒမ်ားအနက္ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားက (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဥပေဒမ်ားအနက္ ၁၃ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း) ဥပေဒ ၂၃ ခုအတြက္သာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 
ျပင္ဆင္ရန္ သူရဦးေရႊမန္းက ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ေနာက္ 
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔အၾကား တင္းမာမႈ အျမင့္ဆံုး 
သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ သူရ ဦးေရႊမန္းအား 
USDP ပါတီ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ပါသည္။ ၁၂၂ 

ထိုကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
သည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဥပေဒ မျဖစ္ေစရန္ 
တားဆီးျခင္းတို႔တြင္ အျမဲတမ္း ေအာင္ျမင္မႈရေနသည္ေတာ့ 
မဟုတ္ေပ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္နည္းတူ ဥပေဒျပဳ 
မႈ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတတြင္ ဗီတိုအာဏာ မရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ား၌ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ သမၼတ၏ သေဘာ 
တူညီခ်က္ မပါဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအထိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
လက္မွတ္မပါဘဲ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၁ဝ 
ခု ရွိခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သမၼတဘက္မွ ရပ္တည္ 
၍ အမ်ားစုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ မဲေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ 
ျဖစ္သြားျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ပို၍ ျခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္ 
အစိုးရ၏ မူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း USDP ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ 
လႊတ္ေတာ္သည္ USDP အစိုးရကုိ ခပ္လြယ္လြယ္ ေထာက္ခံ 
သည့္ “တံဆိပ္တုံးႏိွပ္ေပး႐ုံ လႊတ္ေတာ္” အျဖစ္မ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ 
ခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစိုးရကို ေမးခြန္း 
ထုတ္ျခင္းတို႔၌ အလြန္ တက္ႂကြခဲ့သည္။ ၁၂၅
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ပုံ ၂ - USDP အစုိးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားအတြင္း မူဝါဒ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းပံု  ၁၂၁
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ဇယား ၂ - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီအထိ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္၊ ျပဌာန္း၊ 
ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား ၁၂၃

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကာလအပုိင္းအျခား

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ 
ဥပေဒ အေရ 

အတြက္ စုစုေပါင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွ
အဆုိျပဳခ်က္မ်ား

လႊတ္ေတာ္ပုိင္း
မွ အဆုိျပဳခ်က္

မ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ပိုင္းမွ 

စတင္သည့္%

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၁ - ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၁ ၁၅ ၁၅ ဝ ၁ဝဝ%

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၂ - ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၂ ၂၄ ၂၃ ၁ ၉၆%

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၃ - ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၃ ၃၇ ၃၅ ၂ ၉၅%

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၄ - ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၄ ၅၇ ၅၄ ၃ ၉၅%

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၅ - ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၆ ၁၂၄ ၉၉ ၇၆ ၂၃ ၇၇%

စုစုေပါင္း ၂၃၂ ၂ဝ၃ ၂၉ ၈၇%

ဇယား ၃ - သမၼတ၏ လက္မွတ္မပါဘဲ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားစာရင္း ၁၂၆

စဥ္ ဥပေဒမ်ား၏ အမည္ ဥပေဒအမွတ္

၁ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၃/၂ဝ၁၂

၂ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၄/၂ဝ၁၂

၃ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၂/၂ဝ၁၃

၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၂/၂ဝ၁၄

၅ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ဥပေဒ ၉/၂ဝ၁၄

၆ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၄/၂ဝ၁၄

၇ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံ႐ုံးဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၄၆/၂ဝ၁၄

၈ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၄၈/၂ဝ၁၄

၉ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီး 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

၁/၂ဝ၁၅

၁ဝ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၄၂/၂ဝ၁၅
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၃.၅။ အပုိင္းလုိက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

USDP အစိုးရ၏ သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဗဟိုခ်က္ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔တြင္ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ စစ္ 
အာဏာရွင္အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း အစိုးရ 
တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ႀကီးမားေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 
ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုိအပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ  ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ကို သမၼတက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ထံ တရားဝင္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့ 
သည္။ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အာဏာႀကီးထြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကား 
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ 
(NLD) ကုိ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
အမ်ားစုကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက 
သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ 
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ဆင္ဆာစနစ္ကိုလည္း ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဦးေရကို တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားအတြင္း ရာထူးအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ 
မ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ USDP 
အစုိးရ၏ မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားစုကုိ လမ္းေၾကာင္းေလးသြယ္ 
ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ (၁) အစုိးရအဖြဲ႕၊ (၂) အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ 
ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ (၃) သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ MPC 
(၄) သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အၾကံေပး အဖြဲ႕တို႔မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ 
မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၏ 
ဖြဲ႕စည္းပံုကို သီးျခားအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္ ၾသဇာအာဏာ ပုိရေစရန္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ရရိွေစသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအား 
အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိအေျခအေန မ်ားက USDP 
အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ထိုအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ USDP အစိုးရ၏ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ အဓိကက်သည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

●	 ၾသဇာပိုႀကီးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား - သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္၏ အထင္ရွားဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအနက္ 
တစ္ခုမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို 
ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးမ်ားဟု အမည္ေပး၍ 
“အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား” ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထိုအေျခအေနက အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း မူဝါဒခ်မွတ္ရာ၌ 

တာဝန္ရိွေသာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မည္သို႔ 
ပင္ျဖစ္ေစ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားကို စတင္ျခင္း အစရွိေသာ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အထူးအာဏာ အပ္ႏွင္းထား 
သည့္ မဟာမိတ္အနည္းငယ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ 
အာဏာကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ရေစခဲ့သည္။

●	 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အၾကား အားၿပိဳင္မႈ 
-  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံ 
ေရးေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုတင္းမာမႈက ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား မူဝါဒဆိုင္ရာ ရလဒ္ 
မ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ အားၿပိဳင္မႈ 
က ၎တို႔ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္သည္ကို ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ေၾကာင့္ 
တင္းမာမႈမွာ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
ဇူလိုင္တြင္ သူရဦးေရႊမန္းကို USDP ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
မွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုတင္းမာမႈမ်ားက 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အားေကာင္းသည့္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ 
အဓိက မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
သည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊  တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ 
တင္းမာမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

●	 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္ 
မ်ား - USDP အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းက ယင္း၏ မရွင္းလင္းမႈမ်ားကို သိသာ ထင္ရွား 
ေစခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ ဥပမာမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ 
ရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက 
၎၏ ၿပိဳင္ဘက္ သူရဦးေရႊမန္းကို USDP ပါတီ ဦးေဆာင္ 
မႈမွ ဖယ္ရွားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးအဖြဲ႕ ရာထူးအသစ္မ်ား ခန္႔ထားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 
ထိုကိ္စၥမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအရ 
ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အစိုးရထက္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈမရွိ 
ေသာ ေနာင္လာမည့္ အစိုးရမ်ားတြင္ ၾကံဳႏိုင္သည့္ 
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စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ 
ေဘာင္မ်ားမွာ အျငင္းပြားစရာမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ မရွင္းလင္းမႈမ်ားက ျဖစ္သင့္ေသာ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္၊ မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားကို 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။



32

၄.၁။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ကို ျပန္လည္ 
ေတြးေတာ စဥ္းစားၾကည့္ျခင္း 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက 
ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါး ရရွိခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္၏ ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္က ယူထား 
ေသာ္လည္း ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့မႈက သမၼတေနရာ 
ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသား 
မိသားစုဝင္ရွိသူမ်ား သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိရန္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦး 
မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔အေနျဖင့္ သမၼတ 
ရာထူး ရႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ား၏ အဆိုအရ 
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခင္ 

NLD အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ 
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း  

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု လံုး၌ အစိုးရ 
မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယခုစာတမ္းကို ေရးေနခ်ိန္တြင္ NLD အစိုးရသည္ အစိုးရတာဝန္ယူမႈ အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ 
ကာ ၎တို႔၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ ႐ုပ္လံုးေဖာ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို သိႏိုင္ 
သည့္ ထင္ရွားေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအပိုင္းတြင္ NLD အေနျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္မွ အစိုးရအျဖစ္ မည္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္တင္ျပၿပီး၊ NLD အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဗဟုိခ်က္ကို ျခံဳ၍ သံုးသပ္ထားသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္အတြင္း အခန္းက႑ကို အေလးထား ေဖာ္ျပပါမည္။ 

တပ္မေတာ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ 
လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုေတြ႕ဆံုမႈတြင္ NLD 
အစိုးရဖြဲ႕ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ဟန္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံု 
မႈမ်ားႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) 
ကို NLD အစိုးရမဖြဲ႕မီ ျပင္ဆင္ခဲ့ ျခင္းမရွိေပ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူသည္ “သမၼတ၏ အထက္” မွ 
ေန၍ NLD အစိုးရကို ဦးေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၂၇

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ တြင္ NLD အစိုးရကို တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ NLD ပါတီအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနီးကပ္ 
ဆုံး ယုံၾကည္ရသူမ်ားအနက္ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ သမၼတအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
၌ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္ ၆၅၂ မဲ ရွိသည့္အနက္ ၃၆ဝ မဲ ရရွိ 
ခဲ့သည္။ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ဦးျမင့္ေဆြကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သား 

အခန္း

၄
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လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမည္စာရင္း တင္ခဲ့သည္။ 
၎သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၃၁ မဲရရွိၿပီး ဒုတိယ 
သမၼတ- ၁ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က သမၼတ 
ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္ခဲ့ေသာ NLD လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဟန္နရီ ဗန္ထီးယူမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
၌ ၇၉ မဲ ရရွိကာ ဒုတိယသမၼတ- ၂ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း USDP အစိုးရ 
လက္ထက္ အရြယ္အစားႀကီးမားခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို 
အရြယ္အစား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ၂၁ ခုအထိ 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ဝန္ႀကီး ၁၈ ဦးအား 
ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကို ဦးေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး၊ အေစာပိုင္း 
ကာလမ်ား၌ ဒုတိယဝန္ႀကီး ရာထူးမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝန္ႀကီးဌာန ေလးခုကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ 
ကာ သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။၁၂၈ သို႔ေသာ္ USDP အစိုးရကဲ့သို႔ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္တြင္ “အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ား” ခန္႔ထား 
ျခင္းကို NLD အစိုးရ စတင္ခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ႏိုင္ငံေရးအရသာမက ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ပါ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္ 
မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

အတြက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ 
ပင္ သင့္ေတာ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးရာထူးကို ျဖည့္စြက္ရန္ NLD 
အစိုးရက လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “သမၼတ၏ အထက္” ဟု 
ဆိုျခင္းအတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈကို ျပလိုက္ျခင္းသည္ 
ဖြြဲ႕စည္းပံုအရ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တင္းမာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိခဲ့သည္။ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခု 
အေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္” ရာထူးကို NLD 
အစုိးရက ဖန္တီးခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ တြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေပးရန္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာဏာ အပ္ႏွင္းေပးသည့္ 
“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ကို NLD 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္ 
သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒၾကမ္းကို 
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ကို ရည္ညႊန္း၍ ဥပေဒၾကမ္းသည္ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈ စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေဝဖန္ခဲ့သည္။၁၂၉ ဆႏၵမဲေပးရာ၌ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ 
၁ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ 
၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ရာ၊ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အျခားလက္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန 
ရာထူးမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္၊ အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး 
ရက္သတၱပတ္  တစ္ပတ္အတြင္းမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
တာဝန္ယူထားေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကို အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္း 
ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးအတြက္ 
ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကာ/လံု တြင္ ေနရာတစ္ေနရာ 
ရႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရာထူးကို ဆက္လက္ယူထား 
ခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးမွ 
ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကို 
သမၼတအျဖစ္ အစားထိုး တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဦးဝင္းျမင့္သည္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနီးကပ္ လူယံုတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးမွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
မတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
သံုးခုအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန စုစုေပါင္း ၂၄ ခု ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ၂၃ ဦး ရွိလာသည္။ USDP အစိုးရပံုစံမွ အဆင့္ဆင့္ 
ေျပာင္းလလဲာပံုႏငွ္ ့ဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား အဆင္ဆ့င့္ေျပာင္းလလဲာပံ ု
ကို ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။၁၃ဝ စိတ္ဝင္စားစရာ 
ေကာင္းသည္မွာ အေစာပိုင္း က ဒုတိယဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားအား 

 NLD အစုိးရလက္ထက္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အဓိကပါဝင္သူမ်ား  

● ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္/ႏုိင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီး (ကာ/လံု)

● တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ကာ/လံု)

● ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီး 

● ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္႐ုံးမွ 
အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား  

● အဓိကက်သည့္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ ႔

● သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား (ကာ/လံု)

အစုိးရအဖြဲ႕ျပင္ပရွိ ဩဇာရွိသူမ်ား  

● ဥ႔ပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္

● NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒မ်ား
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ဖယ္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၁၆ 
ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ USDP အစိုးရကဲ့သို႔ပင္ NLD 
အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီး ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ၎တို႔၏ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခ့ဲျခင္း မရိွပါ။ ဝန္ႀကီး 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံထားရသူမ်ားထဲတြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ား ပါဝင္ 
ခဲ့သလို USDP ပါတီဝင္မ်ား၊ အၿငိမ္းစား အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ USDP 
အစိုးရလက္ထက္က ထင္ရွားေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ 
ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
သစ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ NRPC သည္ သမၼတ႐ံုး၏ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ အာဏာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးရန္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ကူညီရန္ 
အစိုးရတစ္ပိုင္း မူဝါဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
MDRI ႏွင့္ USDP အစိုးရက ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ နည္းတူ၊ NLD 

အစိုးရကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္တြင္ 
အစိုးရတစ္ပိုင္း “ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕” (think tanks) မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား လုပ္ခ့ဲသည္။ ကုိရီးယား 
အစိုးရ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အကူအညီေပးရန္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း (MDI) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၁၃၁ သံတမန္မ်ား၊ 
အစိုးရ အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ရွိခဲ့ၿပီးသည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (MISIS) သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အနီးကပ္ 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

NLD အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ အဓိက အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ အေကာင္းဆံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၎ကို ပံ့ပိုးမည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာန ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ 
အတြက္ ညႇိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ အတူတူ 
ပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ 

ပုံ ၃ - NLD အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၈)
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ဒုတိယသမၼတ႐ံုးမ်ား ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ USDP အစိုးရ 
လက္ထက္ သမၼတ႐ုံး ေျခာက္ဦးေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ ရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတ႐ံုး 
ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္္၏ 
“အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ား” ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
မွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါးသြားေသာ္လည္း ယခုအခါ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္႐ံုးႏွင့္ NRPC တို႔တြင္ ပံ့ပိုး 
ကူညီလ်က္ရွိသည္။ ပံု-၃ တြင္ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ၊ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက NLD အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္ 
ကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ တင္ျပထားသည္။

၄.၂။ NLD အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ 
အခင္းအက်င္း
 
NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္ကို မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းအား သံုးသပ္ခ်က္ တင္ျပၿပီးေနာက္ အေရးပါ 
ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔ဖြ႕ဲစည္းသည္ကုိ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပ၍ ရႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေရးပါသူ မ်ားမွာ (၁) 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ (၂) အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ (၃) 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန 
(NRPC) ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ - အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဂၤါစဥ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အျမင့္ဆံုးရာထူးတြင္ ရွိ 
ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ဒုတိယ၊ ဒုတိယ 
သမၼတ ႏွစ္ဦးက တတိယႏွင့္ စတုတၳေနရာမ်ားတြင္ ရိွၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ အစစ္ ျဖစ္ 
သည္။ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္မတိုင္ခင္) သမၼတ 
ဦးထင္ေက်ာ္သည္ အေရးႀကီးသည့္ ေနရာတြင္ ရွိေသာ္လည္း 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပံုစံသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
က အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကလည္ပတ္ေစသူဟု က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ 
ရာထူးသက္တမ္းသည္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းသည့္အတိုင္း 
လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္အၿပီး၊ သမၼတ၏ ရာထူး 
သက္တမ္းႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ကို ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရသည္။ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ “အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္” ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ “အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
သို႔ တာဝန္ခံရမည္” ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အပ္ႏွင္းထားသည္။ ၁၃၂ ႏိုင္ငံ၏ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုး 
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းသူ၊ အထူးသျဖင့္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးသူအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ 
ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရယူၿပီး တုိင္ပင္ညႇႏိိႈင္းဟန္ရိွသည္။ ထုိအထဲ 
တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား စသည္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
အျဖစ္ အျမင့္ဆံုးအခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခား 
ေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာ ကာ/လံု (NDSC) 
အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အတိမ္း 
အေစာင္း မခံေသာ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအားလံုး သည္ စိစစ္မႈ၊ 
ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ရာထူးကို ကိုင္ထားျခင္းျဖင့္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အစိုးရ၏ 
လုပ္ငန္းစီးဆင္းလည္ပတ္မႈကို ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ 
အာဏာကုိပါ ရရိွထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္၊ 
သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးႏွင့္ ကာ/လံု အဖြဲ႕ဝင္ စသည့္ ေနရာသံုးခုလံုး 
က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အစိုးရ၏ အေရးပါဆံုး ေနရာ 
တြင္ ရွိေနေစခဲ့သည္။ ျဖည့္စြက္ေျပာရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ေကာ္မတီ အမ်ားအျပားတြင္ 
ဥကၠ႒၊ ပူးတြဲဥကၠ႒ အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ား 
တြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇႏိိႈင္းေရးအဖြ႕ဲမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအထိ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အာဏာကို စုစည္း 
ထားျခင္းႏွင့္ မတူကြျဲပားသည့္ အခန္းက႑မ်ားေၾကာင့္ မ်ားျပား 
လြန္းေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ျဖစ္လာေစၿပီး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ 
ႏိုင္သည္ကို အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက 
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ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုး 
အမွတ္- ၂ဝ တြင္ ရိွသည္။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည့္ ထုိဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကို 
ပံ့ပိုးကူညီရန္ အထူးဖြဲ႕စည္းထားသည္။၁၃၄ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီး 
ဌာနသည္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ တည္ရိွသည္။ 
NLD အစုိးရလက္ထက္ အဆိုပါ ႐ံုးႏွစ္႐ံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကရ 
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ကူညီရန္ႏွင့္ သူ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႕ 
သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ဗဟိုညႇိႏိႈင္းမႈ 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနကို NLD 
အစိုးရတြင္ အာဏာအရွိဆံုး ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾက 
သည္။ သမား႐ုိးက် အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး 
ဌာန၏ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း 
အေရးႀကီးၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနမွသာ ျဖတ္သန္းရပါသည္။ 

အစိုးရအဖြဲ႕ - အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး (ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး) 
သည္ USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ ႐ံုးအမွတ္- ၁၈ 
၌ပင္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ား 
ကိုလည္း သမၼတအိမ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ B တြင္ USDP 
အစိုးရအတိုင္း ျပဳလုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ NLD အစိုးရ၏ အရြယ္ 
အစားမွာ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ USDP အစိုးရတြင္ 
ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု၊ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၉၆ ဦးအထိ 
အမ်ားဆံုး ရွိခဲ့ရာမွ  NLD အစိုးရ အေစာပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
၂၁ ခုသို႔ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ NLD သည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တူညီ 
ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပါင္းလုိက္သျဖင့္ အေစာပိုင္းကာလ 
တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္ 
တြဲ- ၁ ကို ၾကည့္ပါ) 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ဦးေဆာင္ရန္ 
သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦး အပါအဝင္၊ ဝန္ႀကီး ဌာန ၂၁ ခု 
အတြက္ ဝန္ႀကီး ၁၈ ဦး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
အဖြဲ႕႐ံုး အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦးအပါအဝင္ ၂၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ သမၼတအပါအဝင္ အစိုးရဝန္ႀကီးအမ်ားစု (၂၃ ဦးတြင္ 
၁၄ ဦး) သည္ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (အရပ္ဘက္-
စစ္ဘက္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယား ၅ ကို ၾကည့္ပါ) 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအနက္ သံုးဦးမွာ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည္။ 
အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရွိ ေျခာက္ဦးမွာ ဒုတိယသမၼတ- 
၁ (တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမည္ 
စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္)၊ ဒုတိယသမၼတ- ၂ (အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္မွ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမည္ 
စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္)၊ USDP အစိုးရမွ အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီး 
ႏွစ္ဦး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး 
တို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ အရပ္သားႀကီးစိုးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ (အရပ္သား ၆ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မႈျဖင့္) ကို NLD ပါတီ၏ ပထမဆံုး အစိုးရက 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္၊ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီး 
မၾကာမီတြင္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ႀကီး သံုးဦး ကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ 
ဝန္ႀကီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး 
ဝန္ႀကီးတို႔ကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမ 
ေနာက္ပိုင္း တြင္ NLD အစိုးရ၌ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၂ ခု ရွိလာခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အစိုးရ တာဝန္ယူမႈ ႏွစ္ႏွစ္ 
ကာလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၄ ခု ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ၂၃ ဦး 
ရွိလာခဲ့သည္။ 

NLD အစိုးရသည္ အစိုးရဝန္ႀကီး ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြး 
ေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ေရြးေကာက္ခံ 
မဟုတ္သူမ်ားအေပၚ အဓိက အားထားခဲ့သည္။ အစိုးရဝန္ႀကီး 
အဖြဲ႕တြင္ ယခင္အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ စာေရး 
ဆရာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္တြင္ NLD အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း 
သာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၌ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ပါဝင္မႈမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ 
ရွိသြားၿပီး၊ က်ဆင္းခဲ့သည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ - ၃ ကို ၾကည့္ပါ)။ 
ႏိုင္ငံကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေနသည္ မွန္ေသာ္ 
လည္း NLD အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ 
အခ်ိဳးအစား ညီမွ်မႈလည္း မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ 
တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး 
တည္းသားလွ်င္ NLD အစုိးရ အာဏာရခ်ိန္ကတည္းက၊ အစုိးရ 
အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ခဲ့သည္ (ေနာက္ 
ဆက္တြဲ - ၃ ကို ၾကည့္ပါ)။  

အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ 
ၾကာသာပေတးေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္သည္။ အစည္းအေဝးကို 
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ဇယား ၄ - ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ဥကၠ႒ႏွင့္ 
ပူးတြဲဥကၠ႒တာဝန္ယူထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား

စဥ္ ေနရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးအစား

၁ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၂ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၃ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၄ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ*

၅ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

၆ လုံၿခဳံေရး၊တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

၇ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန ဥကၠ႒ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ / 
အစုိးရပညာရွင္အဖြဲ႕ (Think-
tank)

၈ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

၉ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးဗဟုိေကာ္
မတီ ဥကၠ႒

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ**

၁ဝ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ 
ဥကၠ႒

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၁ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၂ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၃ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၄ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၅ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေထာက္ပံ့ေရး၊ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ဥကၠ႒ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၆ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ဗဟုိေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠ႒

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

* ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားသည့္ အစိုးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္မ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္ 
ေကာ္မတီတြင္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးကဲ့သုိ႔ေသာ ထိပ္ပုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
** လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အထူးေကာ္မတီမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ သီးျခားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ႐ုံးက ဖြဲ႕စည္းသည္။
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ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ပါ အခ်ိန္ယူ လုပ္ကိုင္ 
ေနရသည္။ အလုပ္တာဝန္ ပိုမ်ားလာသည့္ ဥပမာ တစ္ခု ရွိပါ 
သည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေသာ ဝန္ႀကီး 
ဌာန ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေပါင္းလုိက္သျဖင့္ ယခုအခါ အဆုိပါ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဌာန ၂၁ ခုကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရပါ သည္။၁၃၆ 
အလုပ္ပိလာေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲရန္ 
စိန္ေခၚမႈရွိလာသည္။ 

အခ်ိဳ႕ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၏ အျမင္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ အစိုးရ၏ ဦးစားေပး 
လပုင္န္းမ်ားကိ ုလပု္ေဆာငရ္ာတြင ္အျခားဝနႀ္ကီးဌာနမ်ားႏငွ္ပ့ါ 

တရားဝင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေနရာဟု သတ္မွတ္ေသာ္ 
လည္း NLD အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုး မူဝါဒခ်မွတ္မႈတြင္ 
အနည္းငယ္ အေရးမပါသည့္ ပုံစံရိွသည္။ ကိစၥတစ္ခု၏ ႐ႈပ္ေထြး 
မႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ေနာက္ဆံုး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူႏွင့္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက တင္ျပ 
ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး) သည္ အဓိက မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးမပါသည့္ ပံုစံ ျဖစ္ေနသည္မွာ 
အ့ံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ အေျဖ 
ရွာရမည့္ အစည္းအေဝးမ်ိဳး ျဖစ္ရမည့္အစား၊ အစိုးရ ဝန္ႀကီး 
မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ အျခားအစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ ၎တို႔ တာဝန္ယူထားေသာ ဌာနမွ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပသည့္ ေနရာတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနသည္။ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ အေျဖရွာမႈ မရွိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါး 
ခဲ့သည္။ ၁၃၅

အစိုးရအဖြဲ႕ ေကာ္မတီစနစ္ကို ယခင္ USDP အစိုးရ က စတင္ 
က်င့္သံုးခဲ့သည့္အတိုင္း NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း 
အပတ္စဥ္က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမ်ားျဖင့္ ဆက္လုပ္ခဲ့ 
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ စီးပြားေရး၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစရွိေသာ အစိုးရေကာ္မတီမ်ား၌ 
ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားသည္။ USDP အစိုးရလက္ထက္ ဒုတိယ 
ဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား (delivery 
unit teams) ကုိ NLD အစိုးရက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရွိေပ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္အစား နားေထာင္႐ံု 
သက္သက္ ျဖစ္ေနသည့္ အေလ့အထမွာ ယခင္အစိုးရမ်ား 
အတိုင္း ဆက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနရသည္မွာ အေၾကာင္း 
ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ 
နီးပါး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ 
တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ 
သည္။ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မရင္းႏွီးလွေသးေသာ 
ဝန္ႀကီးအမ်ားစုသည္ သူ႔ေရွ႕တြင္ မလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲ ျဖစ္ေနျခင္း 
မ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ 
အလြန္အမင္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး အမ်ားစုတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး 
မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလြန္မ်ား 
ၿပီး တခ်ိန္လံုး အလုပ္မ်ားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
တခ်ိန္က ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကေသာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ား လက္မွတ္ထုိးျခင္းႏွင့္ သမား႐ိုးက် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကဲ့သို႔ 

ပထမတစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း 
၃ဝ နီးပါး 
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ ဆုရွင္ 
တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ၾသဇာႀကီးမားမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ 
မရင္းႏွီးလွေသးေသာ 
ဝန္ႀကီးအမ်ားစုသည္ 
သူ႔ေရွ႕တြင္ မလုပ္ရဲ မကိုင္ရဲ 
ျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္
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က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီး 
မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပို၍ ေပးလာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၌ ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္သည္။ အလားတူ ယခင္ 
က အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရး အၾကံေပးျဖစ္ေသာ ဦးေသာင္းထြန္းကို 
ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးလိုက္သည္။ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ 
အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းကို ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရ 
သျဖင့္ သူ၏ အခန္းက႑ ပို၍ အေရးပါလာသည္။ ၁၃၇ 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန- 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ကုိ NLD အစုိးရက တည္ေထာင္ 
ခဲ့သည္။ USDP အစိုးရလက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို ပံ့ပိုးရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၾသဇာႀကီးမားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန(MPC) 
ကို အစားထိုးရန္ NRPC ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
NRPC သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အ
တိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံု- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညီလာခံ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္မွအမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ 
ဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
MPC ႏွင့္ NRPC တို႔ အၾကား ကြာျခားခ်က္ သံုးခုရွိသည္။ 
ပထမတစ္ခုမွာ NRPC သည္ အစိုးရ၏ ပံုမွန္အစိတ္အပိုင္းတစ္
ရပ္ျဖစ္ၿပီး MPC သည္ အစိုးရတစ္ပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ MPC သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ 
တင္းၾကပ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေစျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး လစာရပိုင္ခြင့္ ပိုေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယ 
တစ္ခုမွာ NRPC တြင္ ေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား နည္းပါးၿပီး MPC ကိုမူ ျပည္ပမွ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ား၊ နည္း 
ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ တတိယတစ္ခုမွာ MPC ကို ဦးေဆာင္သူ 
“အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီး” တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းတြင္ ျမင့္မား 
ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိၿပီး ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း NRPC ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ အာဏာမွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NRPC ႏွင့္ ျပင္ပမွ ကူညီေပးသူမွာ 
အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပး 
ျဖစ္သူ ဦးေသာင္းထြန္း ကဲ့သို႔ သံတမန္ေရးရာ အေတြ႕အၾကံဳ 

ရွိသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

၄.၃။ အျခားမူဝါဒဆုိင္ရာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ 
ကနဦး ဦးစားေပးမူဝါဒမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္၏ ျပင္ပတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို တြန္းအား 
ေပးေသာ ေနရာ၌ အေရးႀကီးေသာေနရာမွ ပါဝင္သူ မ်ားစြာ 
ရွိပါေသးသည္။ ပထမအေနျဖင့္ NLD အစိုးရ၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈ 
တြင္ ကာ/လံု (NDSC) သည္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ မရွိ 
သည္ကို အေလးထား ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္သည္။ USDP အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ကာ/လံု (NDSC) အစည္းအေဝးမ်ားကို 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ လစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
NLD အစိုးရတက္ခ်ိန္မွစ၍ ကာ/လုံ (NDSC) အစည္းအေဝး 
ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေပ။ NLD အစိုးရ ပထမႏွစ္တြင္ ကာ/လံုႏွင့္ 
အလားသ႑ာန္တူေသာ အစည္းအေဝးႏွစ္ခု က်င္းပခဲ့ေသာ္ 
လည္း ကာ/လံု (NDCS) ၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
အတိုင္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာ/လံု 
(NDSC) ၏ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းမတင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကပင္ ကာ/လံု(NDSC) အစည္းအေဝး 
ေခၚယူရန္ NLD အစိုးရကို တပ္မေတာ္က ပံုမွန္ တိုက္တြန္းခဲ့ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနသည့္တိုင္) အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရန္ 
မလိုဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပံုရွိသည္။ ကာ/လံု 
(NDSC) အစည္းအေဝးမ်ား မရွိျခင္းသည္ NLD အစိုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အၾကား ယံုၾကည္မႈလိုအပ္ေနေသးသည္ကို ညႊန္ျပ 
ေနသည္။ ကာ/လုံ (NDSC) ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ေနရာတြင္ ေျခာက္ 
ေနရာကို တပ္မေတာ္က ယူထားသည့္အတြက္ မည္သည့္ 
ကြဲလြဲမႈတြင္မဆို တပ္မေတာ္က အႏိုင္ရႏိုင္သည့္ အေျခအေန 
မ်ိဳး၌ ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ပံုေဖာ္မႈက လက္ေတြ႕ အမွန္တရား 
ပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
USDP အစိုးရကာလႏွင့္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ 
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အသိသာဆုံးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း တို႔အၾကား 
USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး 
တင္းမာမႈမ်ိဳး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား အၾကား လက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ မရွိေပ။၁၃၈ ထူးျခားမႈရိွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ 
ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ရာထူးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး က႑ 
ႏွစ္ရပ္လံုးကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ အခြင့္ 
အာဏာ ေပးထားသည္။ တခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ သမိုင္းေၾကာင့္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ ဦးစားေပးမႈ 
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မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုေဖာ္ရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို 
ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေစခဲ့သည္။ ထို 
နည္းလမ္းအရပင္ USDP အစိုးရလက္ထက္ မူဝါဒဦးစားေပး 
ကြဲလြဲခ်က္မ်ားတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အားၿပိဳင္ျခင္းမ်ိဳး NLD အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ သိသာ ထင္ရွားစြာ မရွိေပ။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ NLD ပါတီ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လႊတ္ေတာ္က အေလးထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ထိုအထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏွိ္ပ္ရန္ 
အာဏာရွင္ေခတ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ (က)၊ (ခ) ႏွင့္ ၁၉၅ဝ 
ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) တို႔ကို 
ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ 
၆၆(ဃ) အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ ေထာင္ဒဏ္ သက္တမ္းကို 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ကာယကံရွင္ မဟုတ္သည့္ ၾကားလူက အမႈဖြင့္ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာင္ခ်ရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ 
မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္မႈလုပ္ခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး၊ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဒုကၡေပး ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာ ဧည့္စာရင္း 
တိုင္ၾကားျခင္း ျပဌာန္းခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မပါရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္းတို႔ကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ဝရမ္းတစံုတရာမရွိဘဲ 
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈ 
ကို တားျမစ္ျခင္း အစရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ 
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံျခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး 
ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔အတူ သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းေစရန္ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို 
လည္း ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္၊ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းက့ဲသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ 
ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ရသည္။  

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာေသာ 
အျခားအေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒဇာတ္ေကာင္မွာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ 
ျဖစ္သည္။ ယခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ကို 
သူရဦးေရႊမန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ 

ခံခဲ့ရသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၄၂ တြင္ ၾကည့္ပါ) ထိုသို႔ အေရးပါ 
သည့္ ေနရာတစ္ခုကို USDP ပါတီ၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၊ 
နဝတ/နအဖအစိုးရ၏ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးအား 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ထုိအေျခအေနက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ 
မွ စတင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္၌ ထူးျခားမႈရွိသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူရဦးေရႊမန္း 
ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ 
ဥပေဒၾကမ္းကိစၥမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ဂုဏ္ထူး 
ေဆာင္ဧည့္သည္မ်ားကို အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳ ေနရာတစ္ခုမွ 
ပုံမွန္ လက္ခံေတြ႕ဆုံ၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိလည္း သူရဦးေရႊမန္း 
က ျပဳလုပ္ေနသည္။ 

ယခုအပိုင္းအား အဆံုးမသတ္မီ NLD အစိုးရ၏ အဓိက မူဝါဒ 
ပန္းတိုင္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပေပးရန္ အေရး 
ႀကီးပါသည္။ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန 
ဆဲ အခ်ိန္၌ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကနဦး အားထုတ္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာ 

NLD အစုိးရ၏ ကနဦး မူဝါဒဆုိင္ရာ 
ရလဒ္မ်ား

● ၂၁ ရာစုပင္လံု - ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးျခင္း။

● တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(NCA) တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ထိုးျခင္း

● ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ပဋိပကၡကို ကိုင္တြယ္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း။ 

● ဧည့္စာရင္းတိုင္ရျခင္းကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ေခတ္ 
မွ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းေစသည့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။   

● ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ 
ကုမၸဏီအက္ ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 
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စာတမ္းက အာဏာရလာသည့္ ကာလအတြင္း ပါတီ၏ မူဝါဒ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ 
ေစသည္။၁၃၉ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါ 
ဦးစားေပး မူဝါဒ နယ္ပယ္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ 
ဘဝကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳ 
ထားသည္။   

(၁)  တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-  
ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အာဃာတ ကင္းစင္ၿပီး ပင္လံု 
စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားမွတဆင့္  ျပည္သူ႔ဘဝ လုံျခံဳေအးခ်မ္းေစမည္။ 
လြတ္လပ္ျခင္း၊ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိျခင္းႏွင့္ 
ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ 
စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။  ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအားလုံး ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ 
ရြက္မည္။ 

(၂) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး - အေျခခံ လူ႔ 
အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ရမည္။ 
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္မည္။ 

(၃) ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ - တိုင္းရင္းသားျပည္သူ 
တစ္ရပ္လံုး လြတ္လပ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈ ရွိေစရန္ ျပည္သူလူထု 
အား တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ 

(၄) လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး - စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
အလုပ္သမား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ အားေကာင္း 
လာေစျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 
ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
လႊမ္းျခံဳေဆာင္ရြက္မည္။ 

 
အာဏာရၿပီး ပထမ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပိုၿပီး ရွင္းလင္း 
ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္မႈ မရွိျခင္းအတြက္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က NLD 
အစိုးရကို မၾကာခဏ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ USDP အစိုးရအေန 
ျဖင့္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ (FESR) ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို 
အေျခအေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွင္းလင္းနားလည္ႏိုင္သည့္ 

အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ကို NLD အစိုးရက 
ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ က႑ 
အလိုက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ မူဝါဒ 
ပန္းတိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းနားလည္ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ 
အေသးစိတ္ ေျပာျပျခင္းမ်ိဳး ေယဘုယ်အားျဖင့္ မရွိခဲ့ပါ။ ယခု 
စာတမ္း ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ NLD အစိုးရသည္ “ေရရွည္ 
တည္တ့ံခုိင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း ” 
အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ က႑ 
ေပါင္းစံုမွ ပန္းတိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသား 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေရးဆြဲရန္ 
ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

၄.၄။ အပုိင္းလုိက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္

NLD အစိုးရ၏ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကနဦး မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ယခင္ USDP အစိုးရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားႏိုင္ 
သည္။ NLD အစိုးရသည္ အာဏာဗဟိုခ်က္ကို ျပန္လည္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ 
ပါဝင္မႈျဖစ္သည္။ USDP အစိုးရႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အခ်က္ 
မွာ NLD အစိုးရသည္ သမၼတ႐ံုး သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
မွ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး၊ ညႇႏိိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ႀကီး 
ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီ 
ကာလ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို 
အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ပိုမိုအပ္ႏွင္းသည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိခဲ့ပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္ NLD အစိုးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ 
ထိုအခ်က္ကလည္း USDP အစိုးရႏွင့္ မတူျခားနားမႈတစ္ခု ျဖစ္ 
ခဲ့ၿပီး ေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုးျခင္း ဟု ေဝခြဲရန္ ခက္ပါသည္။ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရးကို ကန္႔သတ္သည့္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို 
တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳ လ္ ရာထူး 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးသူမ်ား ျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။၁၄ဝ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD ပါတီ ေနရာအမ်ားစု ရရွိ 
ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေလးစားယံုၾကည္မႈကို ရရွိထားသည့္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မ်ား သက္ဝင္လည္ပတ္လ်က္ ရွိ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ 
ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အစစ္ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ ႐ံုးက ခ်မွတ္သည္ 
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အဆိုပါ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ USDP အစိုးရ 
လက္ထက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္မွာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပၚေပါက္ခဲ့ 
ေသာ တင္းမာမႈမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို 
အေလးထားၿပီး သမၼတရာထူးက အေရးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားက NLD အစိုးရ 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ပါ ပတ္သက္ေန 
သည္။ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
သမားမ်ားအတြက္ “ကစားပြ၏ဲ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသမ်ား” အျဖစ္ 
တပ္မေတာ္က သေဘာထားသည္။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက စီစဥ္ထားမႈအတိုင္း 

USDP အစိုးရက NLD ပါတီ အာဏာလႊဲေပးျခင္းအား လက္ခံ 
ခဲ့သည္။ ႐ိုးရွင္းသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ တပ္မေတာ္ ကို 
ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာအႀကီးဆံုး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ 
တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ ထို႔အတူ 
သမၼတ၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အလြန္အေရးႀကီး သည္ဟု 
႐ႈုျမင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “သမၼတ၏ အထက္” 
မွေနမည္ဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံက ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈကို 
အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္သင့္သည့္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အၾကား ျပင္းထန္သည့္ တင္းမာမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားအေပၚ၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ တင္းမာမႈ 
မ်ားက မည္သို႔ ေျပာင္းလဲေစသည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ 

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ကုိ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ USDP 
ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ပထမဆံုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီရန္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး တို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ အၾကံေပးႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္ကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အာဏာ 
မရွိေပ။ 

USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကို အၾကံေပးလ်က္ ၾသဇာရွိေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရး သစၥာခံမႈအေပၚ 
ဝိေရာဓိမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း 
ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔အား ေဘးဖယ္ၿပီး ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ခံစားလာရသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္တြင္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပန္လည္ 
အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ USDP လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အပါအဝင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၃၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယခင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အၾကံေပးအဖြဲ႕အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရင္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
အကာအကြယ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ NLD အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အင္အား 
ေကာင္းေသာ တြန္းအားမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁ဝ လ မျပည့္ခင္မွာပင္ 
ဥပေဒေပါင္း ၃၉၅ ခုေက်ာ္ကို သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၁၉၈ ခုကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ 
အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ္လည္း၊ 
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အာဏာမ်ား ရွိေနေသးသည္။
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ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ ဆိုျခင္းမွာ NLD 
အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားက အဆံုးအျဖတ္ေပး 
ပါလိမ့္မည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၲရားပံုစံႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝမွ်ျခင္းကဲ့သို႔ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈ၏ ပံုမွန္ကိစၥရပ္မ်ားကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက သိသာစြာ အရိပ္မိုး 
လ်က္ ရွိပါသည္။ NLD အစိုးရသည္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို ခ်ဥ္းကပ္ 

ရာ၌ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ 
သို႔ေသာ္ အခရာက်သည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းကို အသြင္းကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာ 
သဘာဝ အျဖစ္ လက္ခံလ်က္၊ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္ 
စြာ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို အားျဖည့္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ိဳးစံုအား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက အသံုးဝင္ပါလိမ့္မည္။



44

၅.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မူဝါဒ စက္ဝန္းပုံစံကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ယခုအပိုင္းတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကို နားလည္ သေဘာေပါက္ 
ေစရန္ သေဘာတရားေရးရာ မူေဘာင္တစ္ခု မိတ္ဆက္ေပး 
မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈကို 
အားေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အစီအစဥ္ခ် ပံုေဖာ္ရာ၌ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပုိမိုအားေကာင္းေသာ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ကို ပံုေဖာ္ျခင္း 

အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဗဟိုခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမွတဆင့္ ယခုစာတမ္း၏ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အခန္းမ်ားတြင္ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍၊ အထူးသျဖင့္ USDP ႏွင့္ NLD တို႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ “အသြင္ကူးေျပာင္ေရး အစိုးရ” မ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို 
မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ စာတမ္းအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံသေဘာတရား၊ အယူအဆဆိုင္ရာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈ တစ္ခုကို ထပ္ဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား တင္ျပပါမည္။ ထိုသို႔ တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ အားေကာင္းေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ 
ယခုအပုိင္းတြင္ လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေျခအေန၌ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ပမာျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ အေကာင္း 
ဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပပါမည္။

ယခုအခန္းတြင္ တင္ျပမည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ ပံုစံကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို 
ဦးတည္ၿပီး “ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေဆာက္လိုသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ 
ဆက္ဆံေရး  ေကာင္းမြန္ေစေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
အရွည္သျဖင့္ တည္တံ့မည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျဖ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ေရရွည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလုပ္ႏုိင္ေသးမီ 
လက္တေလာကာလမ်ားတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။

အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းပံုစံ 
သည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း အစမွ အဆုံးအထိ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚသည္ 
ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ပညာရွင္မ်ားက ရွင္းျပ 
ထားသည့္ သီအုိရီပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။၁၄၁ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းပံုစံကို မွီျငမ္းျပဳျခင္းျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမွ အားသားခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလားအလာ 
ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈ 

အခန္း

၅
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မ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္၊ အျပန္ 
အလွန္အားျဖင့္ (ျပႆနာ) ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အစိုးရက မည္သို႔ ခ်ိန္ဆမည္၊ 
အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ တြန္း 
အားေပးျခင္းျဖင့္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ေနာက္ဆံုး မည္သုိ႔ရရွိမည္ အစရိွသည္တို႔ကို ပို၍ နားလည္ 
သေဘာေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ ျခံဳေျပာပါက မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
စက္ဝန္းကို အသုံးျပဳျခင္း၏ တန္ဖိုးမွာ၊ စံႏႈန္းအျဖစ္ထားရွိေသာ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားအၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ 
ႏိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းပံုစံသည္ 
ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာမတူေသာ 
မည္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္မဆို၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား လုပ္ကိုင္ရသည့္ 
အေျခခံအဆင့္ ငါးဆင့္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ထိုအပိုင္းကို 
အဆင့္တိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနေသာ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ 
တင္ျပပါမည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္း အားေကာင္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးရာ၌ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

Agenda ခ်မွတ္ျခင္း - ကိစၥရပ္တစ္ခုအား 
မူဝါဒတစ္ခုအျဖစ္ အစိုးရက ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
လာေစျခင္း 

ယခုအဆင့္တြင္ အစိုးရက ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ 
သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳ အာ႐ံုစိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာဟု အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းသည္ 
Agenda Setting ၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
သာမန္ျပည္သူလူထုႏွင့္ အထူးအက်ိဳးစီးပြား အုပ္စုမ်ားသည္ 
အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အာ႐ုံစိုက္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးသည့္ အျမင္သာ 
ဆံုး အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္အားလံုးကုိ အစိုးရ၏ မူဝါဒအစီအစဥ္ 
တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳေပ။ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္လိုေသာ 
မူဝါဒပန္းတိုင္အားလံုးအေပၚ မူတည္၍သာ ကိုင္တြယ္လိုသည့္ 
ကိစၥကို အစိုးရက ေရြးခ်ယ္သည္။ သို႔ျဖင့္ အစိုးရက ကိုင္တြယ္ 
ရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈရွိေသာ္ 
လည္း အမ်ားျပည္သူ၏ အစီအစဥ္တြင္ ရွိေနသည္မ်ားႏွင့္ 
အတန္အသင့္ ကြာျခားႏိုင္သည္။ 

အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိစၥရပ္မ်ား 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးက လႊမ္းမိုးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အာဏာရွင္၊ ဒီမိုကေရစီ သို႔မဟုတ္ စပ္ၾကား 
ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတစ္ခု က်င့္သံုး 

ပုံ ၄ - မူဝါဒ စက္ဝန္းပံု
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အဖြဲ႕တြင္ USDP အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ယႏၲရားသည္ 
တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ား၏ “သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္” ပံုစံ 
(ကိစၥမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ထဲမွ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိ 
သည့္ ပံုစံ) မွ ခြဲထြက္လာၿပီး အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို 
ထည့္သြင္း ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အတြင္းစည္း 
တြင္ ရွိေနေသာ အျခားဝန္ႀကီးမ်ား၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရတစ္ပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ MPC တို႔သည္ USDP 

ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ျခားနားႏိုင္ပါ 
သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္အစိုးရ 
အဆက္ဆက္တြင္ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္သူမ်ားသည္ 
စစ္အာဏာရွင္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အဝန္း 
အဝိုင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအစိုးရေခတ္မ်ားက ျပည္သူလူထု 
လိုလားေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က လိုလားသည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်က္ႀကီးပါသည္။ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထု လိုလားေသာ ကိစၥ 
အမ်ားစုကို တပ္မေတာ္အစိုးရက ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးစနစ္၊ ေနထိုင္မႈ အေျခ 
အေနမ်ားႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းကို လိုလားသည္။ 
တပ္မေတာ္အစုိးက ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ 
မႈကဲ့သို႔ ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အအံုပိုင္း စီမံခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ 
မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ တာရွည္ေစမည့္ တပ္မေတာ္ 
ဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္ရန္သာ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ၿပီးေနာက္ USDP အစိုးရ 
ကိုင္တြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု လိုလားခ်က္မ်ား 
ကို ပိုၿပီး ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက 
က်န္းမာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ တြင္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခု 
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၉၂ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရး စတင္သည့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ 
က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္သည္ က်ပ္ ၃၉ဝ ဘီလီယံအထိ 
တိုးတက္ခဲ့သည္။၁၄၂  USDP အစိုးရလက္ထက္ အစိုးရ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာကိစၥရပ္ ေရြးခ်ယ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံုေဖာ္ရာ၌ အစိုးရမဟုတ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ 
ႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည္။ ဥပမာ - တပ္မေတာ္ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ကာလၾကာရွည္ ဖိႏွိပ္ခံထားရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မ်က္ႏွာလႊဲေနခဲ့ရသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (think tanks) မ်ား၊ သုေတသန အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အုပ္စုမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္၌  ျပည္သူလူထု၏ လိုလား 
ခ်က္ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ စတင္ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အၿပီး မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္လာသူမ်ား သိသာစြာ မ်ားျပားလာသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
အသီးသီးက အစုိးရကို အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေသာ စနစ္ 
ျဖစ္လာၿပီး၊ အစုိးရ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကိစၥရပ္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင ္
USDP အစိုးရ၏ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ယႏၲရားသည္ 
တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ား၏ 
“သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္” ပံုစံ 
(ကိစၥမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ေယာက္ထဲမွ ဆံုးျဖတ္ေလ့ 
ရွိသည့္ ပံုစံ) မွ ခြဲထြက္လာၿပီး 
အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို 
ထည့္သြင္း ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ 
အတြင္းစည္းတြင္ ရွိေနေသာ 
အျခားဝန္ႀကီးမ်ား၊ သမၼတ႐ံုး 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရ တစ္ပိုင္း 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ MPC 
တို႔သည္ USDP အစိုးရ၏ 
မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္မႈ 
တြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္
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အစိုးရ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို သတ္မွတ္ရာ၌ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး 
ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ႏွင့္ သမၼတ႐ံုးတို႔မွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ျဖစ္ 
သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္ 
ေသာ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး 
ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္က ဥပေဒျပင္ဆင္ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးျခင္းကဲ့သို႔ မူဝါဒဆိုင္ရာ စဥ္းစားမႈ 
အတြက္ ဦးစားေပးမႈမ်ားတြင္ ပို၍ လႊမ္းမိုးမႈရွိလာသည္။ 
သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)
အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ 
လံုျခံဳေရးႏငွ့္ ပတသ္က္ေသာ မူဝါဒခ်မွတမ္ႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ပို၍ ထင္သာျမင္သာ ရွိခဲ့သည္။

မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း - မူဝါဒမ်ားကို ဒီဇိုင္း 
ေရးဆြဲျခင္း 

မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ပုံစံေရးဆြဲသည့္အဆင့္တြင္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ 
ရန္ လုိအပ္ေသာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္က စဥ္းစားၿပီး 
အေကာင္းဆံုးဟု ထင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ 
ျပင္ဆင္သည္။ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရန္ လက္ခံႏိုင္သည့္ 
မူဝါဒတစ္ခုအတြက္ အေရးပါေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရးအရ ကုန္က်ေငြႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပးဆပ္ရမည့္ 
အရင္းအႏွီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ႏိုင္မႈ 
အလားအလာတို႔ ျဖစ္သည္။၁၄၃ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ၎တို႔၏ 
မူဝါဒ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ေစႏိုင္မည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရေအာင္ လုပ္ေနခ်ိန္ဟု နားလည္ႏိုင္ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအဆင့္တြင္ မူဝါဒ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒေရးဆြဲမႈပံုစံ 
အတြက္ မွန္ကန္ၿပီး အေရအေသြးရွိေသာ အခ်က္အလက္က 
ယခုအဆင့္တြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ မျပည့္စံုေသာ အခ်က္ 
အလက္၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရွိေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားက 
ထိေရာက္မႈမရွိေသာ မူဝါဒ ဒီဇိုင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစၿပီး၊ လက္ေတြ႕ 
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ က်႐ံႈးမႈႏွင့္ အဆံုးသတ္ေစႏိုင္သည္။ 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ အစုိးရ၏ မူဝါဒ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိစၥရပ္ေပၚမူတည္၍ မူဝါဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူ 

မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ 
ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား၊ ဌာနမ်ားမွ အဆင့္ 
ဆင့္ အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ တက္လာသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ 
လက္ထက္ ေသးငယ္က်စ္လ်စ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ယခင္ USDP အစိုးရလက္ထက္မွ ဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းထားသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔သည္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
တြင္ အေရးပါသည္။ ေပါင္းစည္းထားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အခန္းက႑သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ 
အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္၊ 
ေရတို (ငါးႏွစ္)၊ ေရရွည္ (ႏွစ္ ၂ဝ) အေပၚ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသား 
စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ USDP အစိုးရသည္ 
သက္တမ္းငါးႏွစ္တာ ကာလအတြက္ မူဝါဒဦးစားေပးမႈကို 
ေဖာ္ထုတ္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ား မူေဘာင္ (FESR) ကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။၁၄၄ ေရရွည္ ႏွစ္ ၂ဝ 
စီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
NLD အစုိးရလက္ထက္ တြင္ FESR ကို ဆက္လက္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳသည့္နည္းတူ အျခားႏိႈင္းယွဥ္ေလာက္ 
သည့္ မူေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ 
ေၾကညာခ်က္မ်ိဳးလည္း မရွိခဲ့ေပ။  

ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါက ထိုအေျခအေနသည္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ အေျခ 
အေနတစ္ရပ္ကို မီးေမာင္းထိုးေနသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေရြးေကာက္ခံအစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏ မူဝါဒ ပန္းတိုင္မ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ပံုႏွင့္ 
ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားတြင္ မည္သို႔ ထည့္သြင္းမည္ 
ဆိုျခင္းမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈ 
အရ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေျခခံေသာ မူဝါဒမ်ား 
(ဥပေဒ၊ မူၾကမ္း၊ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္) ကို ဝန္ႀကီး 
ဌာန တစ္ခုခ်င္းစီကသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။၁၄၅ 
အဆိုပါ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ မူဝါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ စီမံကိန္း 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီး 
ဌာန တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဦးစားေပးမႈကုိ အစိုးရမူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိေစၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ထိေရာက္ 
ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၾသဇာအာဏာ မ်ားစြာမရွိလွေပ။၁၄၆ 
ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီသည္ အစိုးရ၏ တစ္စံုလံုးၿခံဳေသာ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 
အျဖစ္ က႑အလုိက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရမည့္ 
အစား ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ က႑မ်ားကိုသာ သီးသန္႔ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ဥပမာ - လြတ္လပ္ေသာ 
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ေစ်းကြက္ 
အေျခခံ မူဝါဒမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအား 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ 
အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈပံုစံျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား 
တြင္ ဟိုတယ္လုိင္စင္မ်ား ကန္႔သတ္မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး 
သြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။၁၄၇ သို႔ေသာ္ 

ႏစ္ွလအၾကာ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မႈကုိ  
အစိုးရက မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ 
စီးပြားေရး သီအိုရီမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္၊ အစိုးရက ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝနႀ္ကီးဌာနက အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခဲ ့
သည္။၁၄၈ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာမည္ဆိုပါက မူဝါဒ ျပႆနာ 
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းၿပီး၊ မ်ားစြာ ညႇိႏိႈင္းမႈလည္း 
မရွိေပ။ 

အစုိးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈက ျပည္သူလူထု၏ အသံကုိ ထင္ဟပ္မႈရွိေသာအခါ - 
ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္ 
မူဝါဒအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈကို တုန္႔ျပန္ခဲ့သည့္ USDP အစိုးရ၏ ပထမဆံုး မူဝါဒကိစၥ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပို႔ ေဆာင္ေပးမည့္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) တို႔အၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေစ 
မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို 
ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္ဟူ၍ ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ (Reuters, 
2011)။ စီမံကိန္းသည္ ကမာၻ႕ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ႂကြယ္ဝၿပီး၊ ေဂဟစနစ္ ပ်က္သုဥ္းႏိုင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံ ေနရာရွစ္ခုအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမခႏွင့္မလိခ ျမစ္ဆံုရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ရွိသျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ဆည္တည္ေဆာက္မႈသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္ (Kachin Development Networking Group, 2011)။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းက စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ 
တြင္ တြန္းအားမျဖစ္ခဲ့ေပ။ 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္အၿပီးတြင္ USDP အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္လူထုအပါအဝင္ ကာလရွည္ၾကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္ 
(Mang, 2011)။  သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္မရွိေပ။ တနည္းအားျဖင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားက စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ တြန္းအားမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ အေရးပါေသာ အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ျပည္သူ႔လိုလာခ်က္မ်ားက 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ သူ၏ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း 
ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ရပ္တန္႔ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ (Su Mon Thazin Aung, 2017)။ အေရးပါေသာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ထိုသို႔ ကိုင္တြယ္ရန္ စဥ္းစားလိုက္ျခင္းျဖင့္ USDP အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္သည္ ျပည္သူထုလူ၏ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းကို ေပၚေပၚထင္ထင္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခံစားခ်က္အား USDP အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ 
တုန္႔ျပန္ေပးခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ကိစၥရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ငါးႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္၊ အဆံုးသတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားမည္လား ဆိုျခင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။ ယခုစာတမ္းကို ေရးသားခ်ိန္ 
အထိ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ် မခ်ေသးေပ။ 
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၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
အက်ိဳးစီးပြားအုပ္စုမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာျဖင့္ ၎တို႔ လိုလားေသာ 
ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ကူညီ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာသည္။ ဥပမာ- ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္း၏ 
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုစည္းခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ 
ထပ္ နမူနာတစ္ခုမွာ NLD ပါတီ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ USDP အစိုးရ 
လက္ထက္ အတုိက္အခံပါတီ ျဖစ္ေသာ NLD ပါတီသည္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ 
ကို ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံတဝန္းလုံးမွ လက္မွတ္ ငါးသန္းကို 
စုစည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေလးပြင့္ဆိုင္ 

(သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံ 
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပမာ ႏွစ္ရပ္လံုးက အက်ိဳး စီးပြား 
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕က္ိစၥမ်ား၌ မူဝါဒ 
ေရးဆြမဲႈတြင္ အေရးပါသည္ကုိ ျပသေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ 
အုပ္စုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ 
လႊတ္ေတာ္ တုိ႔မွတဆင့္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းရ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း – 
ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား အစိုးရ မူဝါဒ 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း 

မူဝါဒ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံ 
က်င့္သံုးျခင္းကို ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္၊ 
အတည္ျပဳမႈဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒ 
အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္ 
အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အေျခခံသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
(ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) တို႔က 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို တရားဝင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ဝိေရာဓိ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခုန္ရာ မူဝါဒ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ေပၚထြက္လာသည္။၁၄၉  ထိုသို႔ေသာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈသည္ 
မူဝါဒကိစၥရပ္၏ ရႈပ္ေထြးမႈအေပၚ မူတည္၍ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕ 
အတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပ ႏွင့္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အတြင္း 
၌လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။၁၅ဝ ဆက္လက္ၿပီး မူဝါဒ တရားဝင္ 
ျဖစ္ေအာင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူ လက္ခံမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈရရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ လက္ခံ 
က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ႀကီးမားေသာ က်႐ံႈးမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခု၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ 

ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
အစိုးရ၏ တစ္စံုလံုးၿခံဳေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
အားထုတ္မႈမ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ 
က႑အလိုက ္
မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရမည့္ အစား 
၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
က႑မ်ားကိုသာ 
သီးသန္႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသည္
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သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ - မူဝါဒ တရားဝင္ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ အရွည္ၾကားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ 
မွာပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ USDP 
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားစြာတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပဋိပကၡမ်ား 
ကို အေျဖရွာရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ျပန္လည္ မိတ္ဆက္လ်က္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈ္င္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္အဖြဲ႕ကို 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ပံ့ပိုးရန္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ 
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္ (Burma News International 2014) ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ 
USDP အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ UPDJC သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္လာသည္။ UPDJC ၌ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးရွိၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားႏွင့္ NCA  လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ 
NCA က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပည့္စံုရွင္းလင္းေသာ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုကို အဆင့္ခုနစ္ဆင့္ျဖင့္ ခ်မွတ္ေပး 
သည္။ (၁) NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း၊ (၂) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ ေရးဆြဲျခင္း၊ (၃) မူေဘာင္ကို အေျခခံ 
သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၄) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပျခင္း၊ (၅) 
ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ (၆) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း၊ 
(၇) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

USDP အစိုးရ၏ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္သူ ပွ်မ္းမွ် ၉ဝဝ ဦး ရွိခဲ့သည္။ NCA 
လက္မွတ္မထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ NLD အစိုးရ တက္လာခ်ိန္ 
မွစ၍  ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး “၂၁ ရာစုပင္လံု - ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ” ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲလာခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္း 
အ႐ံုး(LDU) တို႔လည္း NCA ကို လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္း မရွိေသး 
ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 
NCA ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု၏ စတုတၳအဆင့္က ပါဝင္ဆက္စပ္သူမ်ားအၾကား စစ္မွန္သည့္ မူဝါဒအေပၚ တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိေစခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အုတ္ျမစ္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါလိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္  ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု အဆင့္ ၆ ျဖစ္ေသာ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ရရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအၾကား 
ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးစရာ၊ ျပင္ဆင္စရာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

၂၁ ရာစုပင္လံု - ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အတြက္ 
အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈ မရွိဘဲ ယင္းတို႔ကို လက္ခံခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ NCA အေပၚ 
လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ ေရးဆြဲရာတြင္ UPDJC ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 
ရွိျခင္းတို႔အား ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္ (ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု အဆင့္ ၃ အရ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
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လုပ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒသစ္တစ္ခု၊ 
စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း 
တို႔ လိုအပ္ပါက ပို၍ ခက္ခဲပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုသည္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး သမၼတ လက္မွတ္ 
ထိုးပါက ဥပေဒ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တင္းမာမႈႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေစ 
ေသာ မတူညီမႈမ်ားလွ်င္ ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - 
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ 
သမၼတက ဥပေဒၾကမ္းကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္သည့္တိုင္ 
ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ 
ဥပေဒအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အထူး 
သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ပြတ္တိုက္မႈရွိလွ်င္ 
သမၼတ အာဏာ ေမွးမွိန္သည္။ သတိျပဳရန္ အခ်က္မွာ USDP 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဥပေဒၾကမ္း 
၁ဝ ခုကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္က 
ေအာင္ျမင္စြာ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၅၁

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး 
အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တင္းမာမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ USDP အစိုးရ 
လက္ထက္ တင္းမာမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ NLD 
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အားေကာင္းသည့္ 
သဟဇာတ ရွိၾကသည္။၁၅၂ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ဆက္ရွိေနပံု 
ရသည္။ သိသာေသာ ဥပမာတစ္ရပ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကဲ့သို႔ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေနရာကို ဖန္တီးသည့္ ဥပေဒ 
ၾကမ္းကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
မဲေပးရန္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဥပေဒ 
ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္အား သက္တမ္းတိုးရန္ ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ “ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕” 
ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း 
တို႔တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ မူဝါဒအား တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ မွတ္သားစရာေကာင္း ေသာ လစ္ဟာခ်က္ 
မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္လိုေသာ 
NLD ၏ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ အထက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူရန္ လုိအပ္သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ႀကီးမားေသာ ျပင္ဆင္ 
မႈ ျပဳလုပ္ရန္  မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္ကိုမဆို ျငင္းဆန္ပါလိမ့္ 
မည္။ ထုိသို႔ ျငင္းဆန္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသျဖင့္ NLD 
အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္ကတည္းက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။ ထို 
အခ်က္က NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္တစ္ခုကို 
မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ မူဝါဒ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းတုိ႔တြင္ အဟန္႔အတား 
ျပဳရာ၌ အေရးႀကီးသည့္က႑တြင္ ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။ မည္သို႔ 
ပင္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD အစိုးရ သို႔မဟုတ္ NLD 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆိုျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
ကို ျငင္းပယ္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ရံဖန္ရံခါတြင္ တပ္မေတာ္သား 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္း NLD အစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ 
ျဖင့္ ဥပေဒျပဳမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တရားဝင္မႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ စိန္ေခၚမႈရွိသည့္ မူဝါဒကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေသာ 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြး ပံုေဖာ္ရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက 
ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ “ကစားပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသမ်ား” 

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းတုိ႔ ရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ သေဘာမတူခဲ့ ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားမ်ားအနက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အသံကို ဖယ္ရွားလ်က္ မူဝါဒလက္ခံက်င့္သုံးမႈ၊ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ ျပႆနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားစု 
သည္ NCA လမ္းေၾကာင္းထက္ အျခားမူေဘာင္တစ္ခုကို လက္ခံရန္ အစိုးရကို တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ခ်မွတ္ေသာ အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ကို လက္ခံၿပီး တရားဝင္ အသိ 
အမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို သေဘာမတူ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူ 
မ်ား၏ အသံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ျခင္း မရွိသေရြ႕ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို သံသယ 
ျဖစ္စရာမ်ား ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 
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ကို ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ား၊ အတိအက်အားျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေမးခြန္း 
ထုတ္လ်က္ ရိွသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္း 
မႈမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
“ဖြဲ႕စည္းပံု - ျပင္ပမွ” သို႔မဟုတ္ “လႊတ္ေတာ္ - ျပင္ပမွ ” ဟု 
သေဘာထားႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အကန္႔အသတ္အတြင္းမွ မဟုတ္ဘဲ၊ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ သို႔မဟုတ္  လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒကို အဓိက ျပင္ဆင္မႈမ်ား လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။ 
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္အျပဳ 
ခ်က္ကို ေနာက္တဆင့္တြင္ လုိအပ္ေသာ္ျငား၊ လႊတ္ေတာ္ 
အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ 
မ်ားက မ်ားစြာ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ မူဝါဒ 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ပမွ ျဖစ္ေစ၊ 
လႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မူဝါဒ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 
တရားမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူ 
လူထု၏ သေဘာတူ လက္ခံမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိရန္ 
အေရးႀကီးမ်ားသည္။ ယင္းသို႔ တရားဝင္မႈျဖစ္မႈ မရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ မူဝါဒသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္ 
တြင္ ျပႆနာမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလြန္ 
ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း - မူဝါဒမ်ားကို 
မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သနည္း 

မူဝါဒတစ္ခုကို တရားဝင္ လက္ခံၿပီးသည္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ ဆက္လုပ္ရၿပီး၊ တရားဝင္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။၁၅၃ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို 
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စတင္ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေစပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဆင့္သည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အရည္အေသြးအေပၚ မူတည္၍ မူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
လက္ေတြ႕ရလဒ္အၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကြာဟခ်က္ 
ရွိႏိုင္သျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ Lodge ႏွင့္ Wegrich (၂ဝ၁၄) 
တို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည့္အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ကို နယ္ပယ္ေလးခုတြင္ ဆန္းစစ္မႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
သည္။ ယင္းတို႔မွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း အရည္အေသြး 
(အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း)၊ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈ 
အရည္အေသြး (ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို 
စုစည္း၍ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ထိန္းညႇိ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း)၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္မႈ အရည္ 
အေသြး (ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း)၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္မႈ 
အရည္အေသြး (႐ႈေထာင့္ မ်ိဳးစုံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စုစည္းၿပီး အၾကံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း)၁၅၄ တို႔ ျဖစ္ 
ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးတစ္ခုတည္းကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို 
အကဲျဖတ္ရန္ မျပည့္စံုပါ။ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခု 
ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ဌာနမ်ားအၾကား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေသခ်ာဒီဇိုင္းေရးဆြဲ 
ထားသည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ နည္းနာမ်ား ဆိုသည္မွာ မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ 
ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ အစိုးရက အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းကို 
ရည္ညႊန္းပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားက မူဝါဒဆိုင္ရာ နည္းနာ 
အမ်ိဳးအစား အုပ္စုမ်ားစြာကို အၾကံျပဳ ၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ 
Bridgman ႏွင့္ Davis (၂ဝ၁၃) တုိ႔ ဖြင့္ဆိုထားသည့္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ နည္းနားေလးခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။၁၅၅ 

●	 ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္း (Regulation) - 
ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ 
အာဏာ အသုံးျပဳျခင္း။

●	 စီးပြားေရး (Economics) - အစုိးရ၏ သုံးေငြႏွင့္ အခြန္ 
အေကာက္ ျပဳႏိုင္သည့္ အာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

●	 တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား (Advocacy) - သတင္း 
ျပန္ၾကားေရး၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း။

●	 တုိက္႐ုိက္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Direct Action) 
- ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း။

အစုိးရတြင္ရိွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးေပၚ 
မူတည္၍  မူဝါဒဆုိင္ရာ နည္းနာမ်ားစုေပါင္းျခင္းျဖင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ 
ရွိသည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု 
ျဖစ္ေစသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြး အားနည္းမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈ အရည္အေသြး 
မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါ နည္းနာေလးခ်က္ကို အဆင္ေျပ 
စြာ ေပါင္းစည္းမႈမလုပ္ႏိုင္ပါက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရွိလွ 
သည့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ 
မူဝါဒမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္မ်ား ျဖစ္ 
ေနတတ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားေအာင္ ကာလရွည္ၾကာ ရွိခဲ့ရ 
ျခင္း အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မူဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ အမ်ား 
ျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
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ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈတြင္ အားနည္းခဲ့ျခင္း၊ အစိုးရ 
ဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈ အရည္အေသြး အားနည္း 
ျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး 
နည္းပါးျခင္း၊ ရႈေထာင့္ မ်ိဳးစံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး 
အားနည္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ စိန္ေခၚမႈမွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အာ႐ံုစိုက္မႈ၊ ယင္း၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညႇိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က 
USDP အစိုးရႏွင့္ NLD အစိုးရ၊ အထူးသျဖင့္ NLD အစိုးရ 
အတြက္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

NLD ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာ 
စာတမ္းတြင္ အခြန္ထမ္းနည္းပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ ျပည့္ဝၿပီး က်စ္လ်စ္ေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းျခင္း တို႔ကို 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး “နည္းနည္းသံုး၍ မ်ားမ်ားစု” မည့္ မူဝါဒကို 
မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ NLD အစိုးရသည္ USDP အစိုးရ 
လက္ထက္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုကို ၂၁ ခုအထိ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး 
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ထားရွိျခင္း မျပဳေပ။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ 
တဆင့္ NLD အစိုးရသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ငါးဘီလီယံ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁၃ သန္း) နီးပါးကို ငါးႏွစ္ 
သက္တမ္းအတြင္း ေခၽြတာမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုသည္ 
အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ အကၽြမ္း 
တဝင္ မရွိေသးသည့္အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ 
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ေလ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ 
ဝန္ႀကီးမ်ား တာဝန္ပိုလာၿပီး မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား တာဝန္ယူ၍ ဝန္ႀကီးမ်ား 
က ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
လူေလွ်ာ့ၿပီးေနာက္တြင္ NLD ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုပါ 
ကိုင္တြယ္ရသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ NLD အစိုးရ 
သည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္ရႏိုင္သည့္ 
အခြန္ေငြကို တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ 
တဆင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရန္ ျပည္သူလူထုကို တိုက္တြန္း 
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရည္အေသြး အားနည္းမႈ 
ေၾကာင့္ အခြန္စနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခ့ဲေပ။ 
အခြန္မေဆာင္ဘဲ အက်ိဳးရလဒ္ ပိုမ်ားေစေသာ (အခြန္ႏႈန္း 
ျမင့္မားမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဝင္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သူမ်ား အခြန္ 

မေဆာင္ျခင္းမ်ားပါက ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြ ေလ်ာ့နည္း 
ျခင္း) အခြန္စနစ္ အားနည္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ႀကိဳးနီ 
စနစ္ႏွင့္ လိႈက္စားေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားက အခြန္ 
ေဆာင္လိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို 
လည္း ရည္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 
အစိုးရ၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရသံုးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းတြင္ သုံးေငြျမင့္မားေနၿပီး၊ လိုေငြလည္း ျမင့္မားလ်က္ 
ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အၿပီး 
တြင္ “က်စ္လ်စ္ေသာ အစိုးရ” မူဝါဒႏွင့္ “အသံုးစရိတ္ 
သက္သာရန္ လုပ္ေဆာင္မည္” ဆုိေသာ မူဝါဒကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒတစ္ခုကို ထိေရာက္စြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ အျခား 
ႏိုင္ငံမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မူဝါဒနည္းလမ္းမ်ားကို 
မွန္ကန္စြာ ေရာေႏွာလုပ္ေဆာင္ျခင္းသာမက၊ အဆိုပါ မူဝါဒကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အရည္အေသြးကို 
လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။ 

မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၌ ထပ္မံေတြ႕ရွိရေသာ ကိစၥ 
တစ္ခုမွာ ဦးစားေပးက႑မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားကို 
တုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္ 
အထူးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလိုမႈ ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတကာရွိ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေကာ္မတီမ်ား 
ႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အားနည္းၿပီး ေရြးေကာက္ခံ အရာရိွ 
မ်ားမွာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳ နည္းပါးေန 
ေသးသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ အဆိုပါ ေကာ္မတီ၊ 
ေကာ္မရွင္မ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ား၌ ပံ့ပိုးအားျဖည့္ေပးရမည့္ 
အစား အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္မည္လား ဆိုသည့္ အခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာသတင္းစာတေစာင္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ကာတြန္းတစ္ကြက္ (စာမ်က္ႏွာ ၅၄ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုကို ၾကည့္ပါ) အတိုင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္စရာ 
ကိစၥမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ ဥပမာ - အေျခတက် 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေက်ာ္ျဖတ္ထား 
သည့္ သီးျခားေကာ္မရွင္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းမည့္အစား၊ အစိုးရ 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ပံုမွန္ 
လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တြန္းလွ်င္ ပို၍ ထိေရာက္ႏိုင္ေျခ 
ရွိပါသည္။ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လိုအပ္ေသာ္လည္း မၾကာခဏ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အစိုးရ၏ ပံုမွန္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေဘးဖယ္ရာ 
ေရာက္ၿပီး၊ မည္သည့္အခါမွ် အားေကာင္းလာေစမည္ မဟုတ္ 
ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်က္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစသည္မွာ ကာ/လံု 



54

(NDSC) အခန္းက႑ကဲ့သို႔ေသာ၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ 
အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ခံ အစုိးရအေနျဖင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ သီးျခား ေကာ္မတီ 
မ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလိုသည့္ဆႏၵ ရွိေနႏိုင္ 
ပါသည္။ 

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း - မူဝါဒတစ္ခု၏ 
ထိေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

မူဝါဒစက္ဝန္း၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ မူဝါဒတစ္ခု ေကာင္းစြာ 
လည္ပတ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အကဲျဖတ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ မျဖစ္ပါက 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ မူဝါဒဆန္းစစ္သူမ်ားက မူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ေရာက္၊ မေရာက္ အေထာက္ 
အထားမ်ား ရွာေဖြသည္။၁၅၆ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးသည့္ 
မူဝါဒကို အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ရာ၌ ျမင္သာေသာ ရလဒ္မ်ား 
သာမက ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားမွတဆင့္လည္း 
တိုင္းတာႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕မူဝါဒမ်ားမွာ ေကာင္းစြာ လည္ပတ္မႈ 
ရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈမရဘဲ 
အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနလွ်င္ အစိုးရက ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ 
သည္။ မူဝါဒအကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၌ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈ 
တို႔ျဖင့္ လုပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒစက္ဝန္း၌ ယခုအဆင့္မွာ အားနည္းသည္။ 
တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ မူဝါဒ က်႐ံႈးမႈမ်ားကို ဝန္ခံ 
ေျပာဆိုရန္ ဝန္ေလးခဲ့ၿပီး၊ အားနည္းေသာ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းညႇိမႈလည္း နည္းပါးခဲ့သည္။ ပို၍ ျမင္ရ 
တတ္သည္မွာ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း 
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပင္ပ 
အကဲျဖတ္ ေကာ္မရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက 
ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ား အတြင္းကျဖစ္ေစ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ 
ျခင္းကို ပံ့ပိုးရန္ အားေကာင္းသည့္ အရည္အေသြး မရွိေပ။ 
ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေတြ႕ရေသာ မူဝါဒ 
အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ားမွာ အလ်ဥ္းသင့္သလိုႏွင့္ တရားဝင္ 
သေဘာမဟုတ္သည့္ အားထုတ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ 
အစုိးရယႏၲရားအတြင္းမွ အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အစိုးရ၏ မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတြက္ သိသာထင္ရွားစြာ 
ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ဟန္ မရွိေပ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ မူဝါဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ 
ေစႏိုင္သည့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မေအာင္ျမင္ 
သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဥပမာ 
မ်ားလည္း ရွိသည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း NLD 
အစိုးရ ပထမႏွစ္တြင္ “က်စ္လ်စ္ေသာအစိုးရ” မူဝါဒသည္ 
လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ဟန္ မရွိေပ။ အစိုးရ၏ ႀကိဳးနီ 
စနစ္ႏွင့္ ေနရာတုိင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းက 
အစိုးရယႏၲရားလည္ပတ္မႈကို ေႏွးေကြးေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
NLD အစုိးရသည္ ၎မူဝါဒ အက်ိဳးရလဒ္ကို သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ 
“က်စ္လ်စ္သည့္အစိုးရ” မူဝါဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဒုတိယႏွစ္၌ 
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၁၅၇ ထို 
လုပ္ေဆာင္မႈက အစိုးရ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ကို တြန္းအားေပးရန္ 
အစိုးရအဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာမ်ား၌ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ ပိုရွိ 
ေစခဲ့သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စီးပြားေရး သံုးသပ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားက မီးေမာင္းထိုးေနသည္ ့
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
SOEs မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အ႐ံႈးေပၚေနၿပီး၊ အႏုတ္ 
လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့့္ ျပည္သူလူထု 
ေထာက္ခံမႈ မရွိသည့္တိုင္ USDP ႏွင့္ NLD အစိုးရမ်ားက 
SOEs မ်ားကို ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေစခဲ့သည္။ 
 

၅.၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ 
မူဝါဒညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ 
ျခင္း

ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ ပါဝင္သူမ်ိဳးစံုျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို နားလည္ရန္ပံုေဖာ္ျခင္းသည္ သေဘာတရား 
ဆိုင္ရာ နည္းနိႆယတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အစိုးရမဆို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္၏ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပို၍ပင္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ အဆိုပါနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္ 
အတြင္း မူဝါဒညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတရားကို “အမ်ား 
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံလ်က္ 
သဟဇာတျဖစ္ေစသည့္ ဆက္ဆံေရး သို႔ မတူကြဲျပားသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား တကူတကြ ေပါင္းစည္းျခင္း” အျဖစ္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။၁၅၈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္ 
အတြင္း မူဝါဒညႇိႏိႈင္းမႈ၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို အေလးထား 
ျခင္းက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အေရးႀကီးၿပီး 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္မတြင္ 

ပါဝင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟို 
ခ်က္မႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးအား ေလ့လာျခင္းကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၅၉ ထို႔ 
အတူ အလ်ားလုိက္ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး 
မ်ား အေနျဖင့္ မူဝါဒညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို နားလည္ျခင္းက 
အသုံးဝင္ပါသည္။ အလ်ားလုိက္ဆုိသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဗဟုိခ်က္ 
ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ စြမ္းရည္၊ ၾသဇာ 
အာဏာႏွင့္ ရာထူးအတူတူပင္ ျဖစ္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး 
ျဖစ္သည္။ သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အထက္ေအာက္ 
အဆင့္ဆင့္တြင္ ရွိသူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေဒါင္လိုက္ 
ဆက္ဆံေရး ျဖစ္သည္။

မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ရွိေနၾကသည္။ ထုိအခ်က္ကို အစုိးရတစ္ရပ္၏ ညႇိႏိႈင္း လုပ္ 
ေဆာင္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဆင့္လိုက္ ရွင္းျပထားသည္။၁၆ဝ  
ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ကိုးဆင့္အနက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ 
မွာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရန္ “႐ိုးရွင္း” သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျမင့္ဆံုး 
အဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ 
လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏ အရည္အေသြး 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္မ်ားအတြက္ စံတန္ဖိုး ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အစိုးရတစ္ရပ္၏ မူဝါဒညႇိႏိႈင္းမႈ ပံုစံမ်ိဳးကို နားလည္ 
သိရွိေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ တစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု သီးျခားျဖစ္မေနဘဲ၊ “ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္ 
အမွ် ေအာက္မွအဆင့္မ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈအေပၚ မူတည္ 
ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း တုိးျမႇင့္လာျခင္းမ်ိဳး” 
ျဖစ္သည္။၁၆၁ 

ယခုစာတမ္းတြင္ တပ္မေတာ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ USDP 
ႏွင့္ NLD အစိုးရႏွစ္ရပ္၏ မူဝါဒညႇိႏိႈင္းမႈ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
ပံုစံမ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ကုိ ျဖစ္စဥ္အလိုက္ မွတ္တမ္း 
တင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးသည္ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက “အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး” ပံုစံျဖင့္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္လ်က္ရိွသည္။ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား 
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာလာမႈ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားရွိသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ၌ ပတ္သက္သူမ်ား 
ပိုမ်ားလာသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ ဆယ္စု 
ႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ 
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား တနည္းအားျဖင့္ 
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ပုံ ၄ - Policy Coordination Scale of Hay and Wright (2002)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္၏ အရည္အေသြးကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ တနည္းအားျဖင့္ 
ေဘးတိုက္ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဒါင္လိုက္သေဘာျဖစ္ 
ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အႀကီးအမွဴးႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား 
ညႇႏိိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအပိုင္းတြင္ အစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ စံနမူနာ 
အားျဖင့္ တည္ရိွေသာ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ရွင္းျပသည့္ မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းမႈအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ 
အေျခအေနမ်ားအေပၚ ထပ္ဟပ္ျပျခင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ မူဝါဒစက္ဝန္းပံုစံႏွင့္အတူ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၌ လက္ရွိ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံသေဘာတရားေရးရာ မူေဘာင္မွ 
လက္ေတြ႕ေဆြးေႏြးျခင္းက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ ၁ - ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္သည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ။ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက USDP ႏွင့္ NLD အစိုးရမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
၎တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အတန္ 
အသင့္ ပို၍ ျမင့္မားၿပီး လြတ္လပ္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္ 
အစိုးရလက္ထက္က မူဝါဒ မိတ္ဆက္အစပ်ိဳးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
မဟုတ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူမ်ားအျဖစ္သာ လုပ္ခဲ့ရ 
သည့္ပံုစံႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရမ်ား 

လက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဆိုင္လွေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ေစ့ေဆာ္မႈျဖင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုလြတ္လပ္လာ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က႑ 
မ်ိဳးစံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ NLD အစိုးရ 
လက္ထက္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး အေရအတြက္ 
ေလ်ာ့ခ်မႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
ပိုမ်ားလာသည္။ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
ရွိေနၿပီး ဌာနမ်ားအၾကား ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ေခတ္မမီေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါ ထပ္ေပါင္းထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၲရားကို ဆက္ခံရသည့္ အေလ့အထက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အၾကား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရည္အေသြးႏွင့္ အက်ိဳးဆက္ကို 
စိန္ေခၚလ်က္ ရွိေနေသးသည္။ ျခံဳေျပာပါက မူဝါဒညႇိႏိႈင္းမႈပံုစံ 
အရ လက္ရွိ မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ အားထုတ္မႈက ယခုနယ္ပယ္ 
တြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ ျပသေနသည္။ ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ျဖင့္ 
ပိုမို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အနည္းငယ္ လြယ္ကူ 
ပါလိမ့္မည္။ 

အဆင့္ ၂ - အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္ 
သေဘာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္သြယ္ျခင္း။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရမ်ားေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္ 



57

အလက္သည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ စီးဆင္းသည္။ ယင္းတို႔မွာ 
သမၼတ၏ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ 
အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း အစည္း 
အေဝး ႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အမိန္႔စာမ်ား 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အရပ္သားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီးဆင္းမႈမွာ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနတတ္သည္။ ဌာန 
တြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာ က်င့္သံုးျခင္း (de-
partmentalism) အေလ့အက်င့္လည္း ရွိေနသည္။ ဝန္ႀကီး 
မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာ ရရိွႏုိင္သည္။ အစုိးရ၏ အျခား 
ေနရာမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရလိုပါက တရားဝင္ေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ ႁခြင္းခ်က္မ်ား 
အျဖစ္ USDP အစုိးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီး 
ဌာနကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႐ံုးအခ်ိဳ႕မွ အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသာ ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ 
ပိုင္းတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ပြင့္လင္းလာသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပံုမွန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္က 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈကို 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အလြတ္သေဘာ ဆက္သြယ္မႈမွာ 
အားနည္းေနပါ သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေဘးတိုက္ႏွင့္ 
ေဒါင္လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈႏွစ္ခုစလံုး အားနည္းေစခဲ့သည္။ ဌာန 
အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရာ၌ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ရွိခဲ့ေသာ အစဥ္အလာျဖစ္သည့္ “ကိုယ့္ကိစၥမွ လြဲ၍ 
က်န္သည့္ကိစၥမ်ားကို မသက္ဆိုင္သလို ေနေလ့ရွိသည့္ အမူ 
အက်င့္အား ” ေက်ာ္လႊားရန္ အခ်ိန္လိုႏိုင္ပါသည္။  

အဆင့္ ၃ - အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန ္
ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရမ်ားတြင္ 
ဝန္ႀကီးခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာ ျမင္သာမႈရွိလာသည့္တိုင္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနအခ်င္းခ်င္း၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ အားနည္းေနေသးသည္။ တာဝန္ခံ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျမင့္မားသူ၏ 
သေဘာတူလက္ခံမႈ မရွိလွ်င္ အဓိကက်ေသာ အေျပာင္းအလဲ 

မ်ား လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဓိက မူဝါဒ 
ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လွ်င္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ 
အရာရွိႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ ဝန္ႀကီးထံ အစီရင္ခံၿပီး၊ ဝန္ႀကီး 
ဌာနအဆင့္မ်ား၌ ကြာဟခ်က္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာရွိသူမ်ား (USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ 
သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္) တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾက 
သည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျမင့္မားသူမ်ားက 
ကိုင္တြယ္ၿပီး တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ျဖစ္လာသည္။ 

အဆင့္ ၄ - ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း ျပည္သူ႔ေရးရာ 
မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ ကြဲလြဲမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။  အသံ တစ္သံ 
တည္းျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မွာ USDP အစိုးရ ပထမ 
ႏွစ္ဝက္တြင္ အလြန္အားနည္းခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး 
က ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ၾကၿပီး၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အသံမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္ ျဖစ္ေနတတ္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထု 
ထံ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း အမ်ားစုမွာ USDP 
အစိုးရ၏ အေစာပိုင္း ကာလမ်ား၌ ရွင္းလင္းေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ USDP အစုိးရသည္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမူေဘာင္ (FESR) ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး 
“အသံတစ္သံတည္း ျဖစ္ေစရန္” ယႏၲရား စနစ္အခ်ိဳ႕ကို ခ်မွတ္ 
ခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ သမၼတ႐ံုးမွ 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ 
ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အြန္လိုင္း 
မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထုထံ အစိုးရ၏ အာေဘာ္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
USDP အစိုးရလက္ထက္ကအတိုင္း အလားတူရာထူးရွိခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးမွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက 
ယခင္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၁၆၂ အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံးက ဆယ္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာ 
ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳခဲ့သည္မွာ မွတ္သားစရာ ျဖစ္ 
သည္။ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အခန္းက႑သည္ သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ေနာက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ အနာဂတ္ 
တြင္ ယခုအဆင့္အတြက္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ 
ပန္းတိုင္မ်ားကို အေျခခံ၍ အစိုးရ၏ ဆက္သြယ္ေရး မဟာ 
ဗ်ဴဟာကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါလိမ့္ 
မည္။ 
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အဆင့္ ၅ - ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ရွာေဖြျခင္း။ ယခုအပိုင္းသည္ မူဝါဒညႇိႏိႈင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေရး 
အတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကိုကက္ဘီနက္ ေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေျခရွိသည္။ ယင္း 
တို႔ကို USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိယ သမၼတ - ၁ 
သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ NLD အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ 
ဒုတိယသမၼတ - ၁ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ - ၂ တို႔က 
ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 
စစ္အာဏာရွင္သမိုင္းေၾကာင္းအရ အလြန္အမင္း အကန္႔ကန္႔ 

၍ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ဆက္ရွိေနၿပီး၊ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 
အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရမည့္အစား၊ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား၌ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနၿပီး ပါဝင္မႈမ်ိဳး မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
သေဘာမတူႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး 
မ်ား၊ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ 
ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။ အနာဂတ္တြင္ ထုိသို႔ေသာ 
အစည္းအေဝးမ်ား၌ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပုိမုိတက္ၾကြၿပီး ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခုန္မႈမ်ား ရွိမည္ဆိုက ပို၍ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

အဆင့္ ၆ - ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား မူဝါဒကြဲျပားျခားနားခ်က္ 
မ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း။ ကြဲျပားျခားနားေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ 
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရာ၌ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ 
လက္ထဲတြင္သာ ရွိေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ 
မတူေတာ့ေပ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 
အႀကီးအကဲ၏ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေရးပါသူမ်ားအား လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ ဥပမာ - USDP 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ဦးစိုးသိန္းသည္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပံ့ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသးသည္။ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္ 
မ်ားကို ညႇိႏိႈင္း၍ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ 
ျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္က ဆက္လက္ 
သံုးစြဲေနေသာ အေလ့အထ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ USDP အစိုးရ 
သက္တမ္းတြင္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားက ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ ပိုရွိခဲ့ 
ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၏ မူဝါဒ 
လမ္းေၾကာင္း ဦးတည္ရာကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၌ အဆင့္ျမင့္ 
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမို ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ အလားတူ 
ကိစၥတစ္ခု ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ NLD အစိုးရအတြက္ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈအဆင့္ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆမႈမ်ား၌ သေဘာထား 
ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က 
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနခဲ့သည္။ ယခုစာတမ္း 
ေရးသားေနခ်ိန္အထိ NLD အစိုးရသည္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ 
ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မႈမွာ 

ကြဲျပားျခားနားေသာ 
မူဝါဒမ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရာ၌ 
တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ 
လက္ထဲတြင္သာ ရွိေသာ 
တပ္မေတာ္အစိုးရ 
လက္ထက္ႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ 
အႀကီးအကဲ၏ မူဝါဒဆံုးျဖတ္ 
သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေရးပါသူမ်ားအား 
လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္
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USDP အစိုးရအတြင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ အႀကိမ္ေရ နည္းပါးဟန္ရွိ 
သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ 
သေဘာထားကြဲမႈမ်ားရွိလွ်င္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ဖယ္ရွားေလ့ ရွိ 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရ အႀကီးအကဲေျပာသမွ်ကို ၿပီးစလြယ္ 
ေခါင္းညိတ္ လက္္ခံျခင္းမ်ိဳးထက္၊ မူဝါဒေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၏ ပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ား၌ 
အားေကာင္ေသာ ျငင္းခုန္ အေျဖရွာမႈမ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္ 
ျဖည္စြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ ၇ - ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္း။  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယ 
သမၼတ ၁ ႏွင့္ ၂ သည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ 
ခ်မွတ္မႈတြင္ ဦးေဆာင္ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ဘတ္ဂ်က္ဆုံးျဖတ္မႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာ၌ အားေကာင္း 
ေသာ နည္းနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၏ မဟာ 
ဗ်ဴဟာက်ေသာ မူဝါဒမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိိုးမႈမ်ားကို သတိျပဳမိ 
ေလာက္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ရျခင္း မရွိေသး ေပ။ ထိုနည္းလမ္းအစား 
သက္ဆိုင္ရာ က႑တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္လ်က္ USDP အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သမၼတႏွင့္ 
သူ၏ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်မႈ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၿပီး၊  NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္က အဓိကက်ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ရန္ အဓိကပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာသည္။ အနာဂတ္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ဝန္ႀကီးအသီးသီးက ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ မူဝါဒလုပ္ငန္း 
စဥ္အား တင္ျပတြန္းေပးႏိုင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ကို သတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းရန္ အဓိကက်ႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ 
သို႔ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရာက္လာျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ဆက္လက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။ ပို၍ အေသးစိတ္ ေရးသားထားေသာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူေဘာင္ 
မ်ားကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းမ်ား 
ေပၚလာႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ ၈ - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္၏ ဦးစားေပးမႈ ခ်မွတ္ျခင္း။ 
USDP အစိုးရသက္တမ္း ပထမပုိင္းတြင္ ယခင္ တပ္မေတာ္ 
အစိုးရႏွင့္ ကြဲျပားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ဦးစားေပးျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရွင္းလင္းေသာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 

ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ 
ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား စတင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ၏ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေၾကညာၿပီးေနာက္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ 
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္မႈ စီမံခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။၁၆၃ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကဲ့သို႔ 
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ USDP အစိုးရသက္တမ္း 
ဒတုယိပိငု္း၊ အထူးသျဖင္ ့၂ဝ၁၅ ခုႏစွ ္အေထြေထြေရြးေကာကပ္ြဲ 
မတိုင္မီတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေႏွးေကြးလာခဲ့သည္။၁၆၄ NLD 
အစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ 
ေရးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း၏ ဗဟိုခ်က္ဟုပင္ ဆို 
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ 
ကို အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ေရးကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အနီးကပ္ပါဝင္မႈ လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ျခံဳ 
ေျပာမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ခ်မွတ္မႈႏွင့္၊ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဆက္လက္ရွိမႈမ်ားတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၿပီး ေရာေထြးေန 
သည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ USDP အစိုးရသည္ FESR 
မူေဘာင္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ NLD 
အစုိးရမွာ အာဏာရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္လြန္ေျမာက္သည္အထိ ရွင္းလင္း 
ျပည့္စံုေသာ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား တင္ျပ 
ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အေပၚ မ်ားစြာ ေဝဖန္ခံေနရသည္။ 
အနာဂတ္တြင္ ကာလတို၊ ကာလလတ္ႏွင့္ ေရရွည္မူဝါဒ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ေသာ ၿပီးျပည့္စံု 
သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မွာ NLD အစိုးရ 
အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ NLD အစိုးရ၏ ယခု 
ေရးဆြဲေနေသာ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းက ထုိလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ 

အဆင့္ ၉ - အစိုးရမဟာဗ်ဴဟာအားလံုးကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
ခ်ိန္ညႇိျခင္း။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
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ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝထားသည္။ 
အျမင့္ဆံုး အာဏာရရွိထားသူျဖစ္ေသာ သမၼတ၏ မူဝါဒ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ က႑သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ 
ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္သာ ရွိေနသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒအရ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္ကို တပ္မေတာ္အား အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ 
ႏိုင္ငံတကာရွိ အျခား ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွိသည့္အတိုင္း၊ 
NLD ႏွင့္ USDP ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 
အာဏာရခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုလိုလားသည့္ မူဝါဒမ်ားကို 
အေလးျပဳ အာ႐ုံစိုက္ရမည္ ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
အျခားတဖက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ 
အာဏာရရွိထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ 
ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြား 
ႏွစ္ရပ္လံုး၌ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ မူဝါဒကိစၥရပ္ အမ်ိဳးအစား 
ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားဟူ၍ ရွိေနသည္။ 

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ား၌ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈအဆင့္တြင္ အဆင္ 
မေျပမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ USDP အစိုးရသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဦးစား 
ေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ 
ပစ္ခတ္တိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကျခင္းျဖင့္ USDP အစိုးရ၏ သက္တမ္း 
အဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အဆံုးသတ္ 
ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ဘက္က လုိက္ေလ်ာမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။၁၆၅ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ျမင့္မႈႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား ကာ/လံု(NDSC) ယႏၲရား 
အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ အလံုးစံုေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ USDP ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တို႔၏ ခိုင္ျမဲေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း 
အရ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ NLD 
အစိုးရသည္ NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ က်န္ေနသည့္ တိုင္းရင္း 
သား လက္နက္ကိုင္မ်ား လက္မွတ္ထိုးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ 
လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ 
NCA လမ္းေၾကာင္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
စဥ္ကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္းမွာပင္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားက NLD အစိုးရ 

အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ 
႐ႈေထာင့္မ်ားအရ မျဖစ္မေန ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ 
ေက်ာ္လာခ်ိန္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ ပဋိပကၡမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ မူဝါဒမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ 
NLD အစိုးရသည္ ကာ/လံု (NDSC) အစည္းအေဝးကို 
တစ္ႀကိမ္မွ် ေခၚယူျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

ထိုအခ်က္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အစိုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္အၾကား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
အကန္႔အသတ္အတြင္း ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ အေနအထားကို 
မီးေမာင္းထိုးေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ရာထူးကဲ့သို႔ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေနရာသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းက 
ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအတြက္ လူးသာလြန္႔သာသည့္ အေျခ 
အေနမ်ိဳး ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ 
အေျခခံအကန္႔အသတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစီအစဥ္၏ မူဝါဒကို ေမာင္းႏွင္ရန္ 
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အမွန္တရားကို 
မေျပာင္းႏိုင္ေပ။ အေရးႀကီးေသာ ယႏၲရား၊ ေျပာရလွ်င္ ကာ/
လံု (NDSC) ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒ 
လမ္းေၾကာင္းအေပၚ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား 
လည္း ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္ 
ထားေသာ အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန သံုးခု ရွိေနၿပီး 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏ ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ 
ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
လည္း ရွိေနသည္။  လံုျခံဳေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ဟု ဆိုေစကာမူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားအစိုးရ 
သည္ အေျပာင္းအလဲကို ျမင္လိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ ဦးေဆာင္ 
ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း 
ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရပါမည္။ 
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နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
ကို အေၾကာင္းခ်က္ႏွစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ကို 
နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အရပ္ 
ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ျပဌာန္းေပး ထားသည့္ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ 
ဥပေဒမွ အဓိကက်ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ 
ရွိရင္းစြဲ ယႏၲရားစနစ္မ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ အေျခအေန 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္သို႔ 
ျဖစ္လာမည္ႏွင့္ မည္သို႔ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုျခင္း 
တို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြင္း ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာမႈမ်ားတြင္ 
မ်ားစြာ မူတည္ပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႕ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ မည္သူ႔ကုိ ၾသဇာေပးမည္၊ မည္သည့္ 
႐ံုးမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားက ၎တို႔အတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္ စသျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို 
ဝိေရာဓိျဖစ္ေစေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ဆက္ရွိႏိုင္ 
သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးယႏၲရားအား၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဦးေဆာင္သည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳ 
လုပ္ႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာကလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည့္ 
အေၾကာင္းတရားပင္ျဖစ္သည္။  

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ေဖာျ္ပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ မူဝါဒစက္ဝန္းပံုစံႏွင့္ မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတိုင္းအတာဆိုင္ရာ အေျခခံ 
သေဘာတရား မူေဘာင္ႏွစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတူ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ပံု ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ေအာင္ 
အနာဂတ ္ေဆြးေႏြးေျပာဆိခု်ကမ္်ားကိလုည္း ေဖာ္ျပခဲပ့ါသည။္ ယခ ုနဂံုးခ်ဳပအ္ပိငု္းတြင ္ထိုေဆြးေႏြးေျပာဆိခု်က္မ်ားအတြက ္
အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားအား မီးေမာင္းထိုးၿပီး အဆံုးသတ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပပါမည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
ကို မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး 
ကစားကြက္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါမည္။ ထိုႏိုင္ငံေရး 
ကစားကြက္မ်ားက လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ “ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ပံု” ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လက္ငင္း 
အားထုတ္မႈမ်ားအား ခက္ခဲေစပါလိမ့္မည္။ ကာ/လံု (NDSC) 
ကဲ့သို႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထား 
ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ရာထူးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေထာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျဖစ္ 
ေပၚေစလိမ့္မည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ 
အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရျခင္းသည္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ အသံုးဝင္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာတစ္ခုကိုမွ် မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေမြ 
ဆက္ခံခဲ့ရျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဒီမိုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈစေသာ ထုထည္ 
ႀကီးမားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစား 

အခန္း

၆
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ေနရသည္။ ထိုသို႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး အစီအစဥ္မ်ိဳးသည္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကုိ 
ပ့ံပုိးရန္ ကာလရွည္ၾကာရိွခ့ဲေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား ရိွေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုမဆို ထိတ္လန္႔သြားေစ 
ႏိုင္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္စရာေတာ့ 
မဟုတ္ေပ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ကို ေစာင့္ဆိုင္း 
ေနခ်ိန္၌ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းက်င့္ထံုးမ်ား တည္ 
ေဆာက္မႈကို အေလးေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ရွိရင္းစြဲ 
တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေစျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ 
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ 
ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို အားျဖည့္ႏိုင္ပါ 
သည္။ အေျပာင္းအလဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို 
တိုးတက္ေစသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ိဳးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ေနာက္တဆင့္အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကိုယ္၌ တိက်ျပတ္ 
သားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးမူ မူဝါဒခ်မွတ္ ေရးဆြဲ 
ျခင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္အတြင္း “အလ်ား 
လိုက္” ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းစနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေစ 
ျခင္းႏွင့္ (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရား၏ မူဝါဒ စက္ဝန္း တစ္ခုလံုးတြင္ 
“အားလံုး စုစည္းေပါင္းစပ္သည့္ အစိုးရ (joined - up 
government) ” စသည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုကုိ အေလးေပး စဥ္းစား 
သင့္ပါသည္္။ 

မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ညႇိႏိႈ္င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႕မ်ားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စာေပအသုံးအႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္သည္ ့
“အထက္ေအာက္အဆင့္ဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု (herarchial 
approach) ” ၁၆၆ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟုိခ်ဳပ္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ယႏၲရားစနစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။၁၆၇ အဆုိပါ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအတြက္ ေတြ႕ရေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ -

●	 သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ႐ံုးမ်ားကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ 

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အားျဖည့္ေပး 
ျခင္း။ ၁၆၈ 

●	 အသံုးဝင္လွ်င္ က႑စံုမွ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ိဳးစံု အတူပူးေပါင္းၿပီး “ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ား (coordinating ministers)” ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 

●	 က႑အလိုက္ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္းႏွင့္ အားျဖည့္ေပးျခင္း ၁၆၉ တို႔ ျဖစ္ 
သည္။

ညႇိႏိႈင္းေရးဝန္ႀကီးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
တြင္ ပိုမ်ားလာသည္။ ဥပမာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါး ဒီမိုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ေနသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ 
ႏိုင္သည္။ အင္ဒုိနီးရွား အစိုးရသည္ ေရေၾကာင္းကိစၥမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရးရာ၊ 
လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ စသျဖင့္ မူဝါဒ 
ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အားျဖည့္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဓိက 
က႑မ်ားအတြက္ “ညႇိႏိႈင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန” ေလးခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
သည္။ အဆိုပါ ညႇိႏိႈင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက က႑စံုမွ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္ 
မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား 
ကို ေျဖရွင္းစီမံခန္႔ခြဲသည္။ အလားတူပင္ ကမာၻေပၚရွိ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုး အစုိးရမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံရေသာ စင္ကာပူအစုိးရသည္ အစိုးရ၏ အဓိက 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေရးဝန္ႀကီးေနရာ သံုးခု တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။၁၇ဝ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း USDP 
အစိုးရသည္လည္း အဆင့္ျမင့္အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားကို 
ဖန္တီးခဲ့သည့္တိုင္ NLD အစိုးရက ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ေသာ ေရြးခ်ယ္ 
စရာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။၁၇၁

ရံဖန္ရံခါတြင္ “အစိုးရတစ္ရပ္လံုး (whole-of- government)” 
သို႔မဟုတ္ ရည္ညႊန္းေသာ “ေပါင္းစည္းသည့္အစိုးရ (joined-
up-government)” ဟူသည္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 
က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ အားေကာင္းေစၿပီး တန္ဖိုး 
လည္း ရွိႏိုင္သည္။၁၇၂ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ 
ေအာက္ ရွိေနခဲ့ၿပီးေနာက္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  
မူဝါဒခ်မွတ္ပံုမွာ ထိပ္ဆံုးမွ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကသာ သိုဝွက္ 
ေမာင္းႏွင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
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ေရးယႏၲရား ကိုယ္တိုင္ကလည္း အာဏာရွင္အစိုးရ၏ အေျခခံ 
သေဘာအတိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ 
ကို အားေလ်ာ့ေစသည္။ “ မိမိႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဌာနအတြင္း ကိစၥ 
မ်ားကိုသာ ေဘာင္ခတ္ၿပီး စဥ္းစားသည့္ ဓေလ့” မွာ အ႐ိုးစြဲ 
လ်က္ရွိသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အစိုးရသည္ ထိေရာက္မႈသက္ေရာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ 
အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို အတူပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ေစမႈသည္ အဓိကက်ပါသည္။ ေပါင္းစည္းလုပ္ 
ေဆာင္ေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမူဟ ျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္  တြန္းအားေပးျခင္း တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။၁၇၃ 
လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ ေပါင္းစည္းသည့္ အစိုးရပံုစံ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈအေနျဖင့္ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား 
မွာ - 

●	 ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု - လက္ရွိမူဝါဒခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္း
စနစ္မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စတင္မႈအျဖစ္ 
သမား႐ိုးက် ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို 
အေလးထားၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
နမူနာမ်ားတြင္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ရာထူးကဲ့သို႔ 
အေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ား ကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ညႇိႏိႈင္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီခြဲမ်ားအား 
အရည္အေသြး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ မူဝါဒ ညႇိႏိႈင္း လုပ္ 
ေဆာင္မႈတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြ ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ ဝန္ႀကီး 
မ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ဝန္ႀကီး 
ဌာနမ်ားအတြင္း ဌာနတြင္း မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ က႑ေပါင္းစံု၏ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ဌာနမ်ိဳးစံုပါဝင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား အေရးပါလွသည္။ 

●	 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တိုင္အားတိုက္တြန္းအားေပး 
ႏုိင္သူမ်ား - လက္ရွိ မူဝါဒယႏၲယား၏ စည္းမ်ဥ္းက်င့္ထံုး 
မ်ားမွာ အားနည္းေနေသးၿပီး၊ က်င့္ထံုးအသစ္မ်ားကို 
တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ အေရးႀကီးလွပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 
ႏိုင္ငံေရးေရပန္းစားႏုိင္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ 
ႏိုင္ေပ။ အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏႈိင္းေပးမည့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ဝါရင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
စသည့္   “ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခ်န္ပီယံမ်ား ” ေပၚထြက္ 

လာရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ရန္ သို႔မဟုတ္ သီးျခား ဦးစားေပး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အတြက္ ႏိုင္ငံ့ ဥေသွ်ာင္ ေခါင္းေဆာင္ကို ကူညီႏိုင္သည္။ 
ထို႔အတူ ဝါရင့္ နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား 
သည္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရတစ္ပိုင္း အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ မူဝါဒေရြးခ်ယ္မႈ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို 
ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ လြန္စြာအသံုးဝင္ပါသည္။ 

●	 အေထာက္အထားကို အေျခခံသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ - 
ကာလရွည္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရ 
သည့္ကာလတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားျခင္း လုပ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အစိုးရအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ 
ၿပီး ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ပို၍ 
လုိအပ္သည္ဆုိေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ သုေတသန 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ား 
အေပၚ အေျခခံျခင္းကို ပိုမိုေဇာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိေစျခင္းကို  
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ နမူနာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳး 
ေရးညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက့ဲသို႔ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ အသံုးဝင္ 
ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မူဝါဒေရးရာ 
အဖြဲ႕မ်ား၏ သုေတသနမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ ပိုမို 
ရရွိမႈအတြက္ မ်ားစြာ အားျဖည့္ေပးသည့္အျပင္ အေရး 
ႀကီးေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 
မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈကုိ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းကဲ့သို႔ မူဝါဒစက္ဝန္း တစ္ခုလံုးမွ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ အားေကာင္းလာ 
ေစရန္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ဦးစားေပးသင့္သည္မ်ားမွာ 
-  

(၁) မူဝါခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားျဖည့္ရန္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္က ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ခ်မွတ္ 
ျခင္း။ ထိုအခ်က္အား မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အကဲျဖတ္ 
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ႏိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုး ကူညီရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း။ 

(၂) အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ကက္ဘီနက္ 
ေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း 
မ်ား ပိုမိုထိေရာက္မႈေစရန္ ဦးစားေပးျခင္း။ 

(၃) အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တာဝန္ 
ခြဲေဝမႈ ပိမုိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ အရပဘ္ကအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား 
ရရွိေစရန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပန္းတိုင္မ်ားကို 
ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ရွင္းျပျခင္း။ 

(၄) မူဝါဒခ်မွတ္မႈ စက္ဝန္းတစ္ခုလံုး ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ရွိေစရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ သုေတ 
သနအဖြဲ႕မ်ား ထားရွိျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အားျဖည့္ျခင္း၊ အထက္-
ေအာက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေစာင့္ဆိုင္းေနမည့္အစား 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာ တြန္းအားေပး 
ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးေႏြးေထြးစြာ ေရာေႏွာ 
ဆက္ဆံျခင္း။ 

(၅) အေထာက္အထားကို အေျခခံေသာ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
အေထာက္အထားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ ဆုိလိုသည္မွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း သမား႐ိုးက် အစီရင္ခံျခင္း 
ထက္ ယင္းတို႔ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳျခင္းကို အားေပး 
တိုက္တြန္းျခင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(၆) မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ 
မူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ 
တိုက္တြန္းျခင္း။ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္ စဥ္းစားျခင္း 
တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံမွ ပံုမွန္ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားေတာင္းခံျခင္း။ 

(၇) မူဝါဒခ်မွတ္မႈကို စတင္ရန္ႏွင့္ တြန္းအားေပးရန္ အစိုးရ၏ 
ဝါရင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံေပးသူမ်ားကဲ့သို႔ 
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တုိက္အားတိုက္ တြန္းအား 
ေပးႏိုင္သူမ်ား” အား ပိုမို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္း။ 

(၈) စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကဲ့သို႔ ဦးစားေပးက႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ 
လာေစရန္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ရန္ “ညႇိႏိႈင္းေရးဝန္ႀကီးမ်ား” သီးသန္႔တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ 
အသံုးဝင္၊ မဝင္ကို စဥ္းစားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
NLD အစုိးရအဖြဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ USDP အစုိးရအၾကား ကြာျခားခ်က္

No Ministry under NLD government Changes made from Ministry under USDP 
government

1 Ministry	of	Foreign	Affairs No	Change

2 Ministry	of	Office	of	the	President Incorporate	Ministry	of	President's	Office	
No.	1	to	6

3 Ministry	of	Home	Affairs No	Change

4 Ministry	of	Defence No	Change

5 Ministry	of	Border	Affairs No	Change

6 Ministry	of	State	Counsellor’s	Office New	Creation

7 Ministry	of	Information No	Change

8 Ministry	of	Office	of	the	Union	Government New	Creation

9 Ministry	of	Religious	Affairs	and	Culture Incorporate	Ministry	of	Religious	Affairs	and	
Ministry	of	Culture

10 Ministry	of	Agriculture,	Livestock	and	Irrigation Incorporate	Ministry	of	Agriculture	and	Irrigation	
and	Ministry	of	Livestock	and	Rural	Development

11 Ministry	of	Transport	and	Communications
Incorporate	Ministry	of	Transporation,	Ministry	
of	Rail	Transportation,	and	Ministry	of	
Communcation	and	Information	Technology

12 Ministry	of	Natural	Resources	and	Environmental	
Conservation

Incorporate	Ministry	of	Mines	and	Ministry	of	
Natural	Resources,	Enviromental	Conservation	
and	Forestry

13 Ministry	of	for	Electricity	and	Energy Incorporate	Ministry	of	Electric	Power	and	Ministry	
of	Energy

14 Ministry	of	Labour,	Immigration	and	Population
Incorporate	Ministry	of	Labour,	Employment	and	
Social	Security,	and	Ministry	of	Immigration	and	
Population

15 Ministry	of	Industry No	Change

16 Ministry	of	Commerce Incorporate	Ministry	of	Commerce	and	Ministry	of	
Cooperatives	

17 Ministry	of	Education Incorporate	Ministry	of	Education	and	Ministry	of	
Science	and	Technology

18 Ministry	of	Health	and	Sports Incorporate	Ministry	of	Health	and	Ministry	of	
Sports

19 Ministry	of	Planning	and	Finance Incorporate	Ministry	of	National	Planning	and	
Economic	Development,	and	Ministry	of	Finance

20 Ministry	of	Construction No	Change

21 Ministry	of	Social	Welfare,	Relief	and	Resettlement No	Change

22 Ministry	of	Hotels	and	Tourism No	Change

23 Ministry	of	Ethnic	Affairs New	Creation

24 Ministry	of	International	Cooperation New	Creation
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂
USDP အစုိးရအဖြဲ႕
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃
NLD အစုိးရအဖြဲ႕
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၁၅ ဖဆပလဟု လူသိမ်ား ထင္ရွားပါသည္။  

၁၆ လြတ္လပ္ေရးမရမီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
ရပ္တည္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူအမ်ားစု၏ ေလးစားမႈကို ရရွိထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္းက ေဒသတြင္းေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ပံုစံကို ေရးဆြဲခဲ့သည္ (Fink 2009, 17)။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒတြင္လည္း ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ 
တိုင္း၌ ခြဲထြက္ခြင့္ ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔မွစ၍ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း 

စာစုစာရင္း
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ခြဲထြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၁ ႏွင့္ 
ပုဒ္မ ၂ဝ၂)။ 

၁၇ Fink 2009, 19.

၁၈ Trager 1966.

၁၉ Taylor 2015.

၂ဝ သို႔ေသာ္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ အာဏာႀကီးထြားလာမႈအေပၚ 
ႀကိဳဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ “ဆုိရွယ္လစ္မ်ားအား ဖယ္ထုတ္ယူရမည္ဟု ထင္ရေသာ ႀကီးမားသည့္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ” 
တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာလာဟလမ်ားသည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ၾကသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား 
စတင္ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္ (Taylor 2015, 123)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္မွ 
သူမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာရပါက ႏုတ္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ (People’s Volunteer 
Organization- PVO) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပုန္ကန္မႈ၌ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ဦးႏုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ 
ေနရာေပးရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (KNDO) 
တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ (Trager 1966, 112–113) ။ ဆိုရွယ္လစ္ဝန္ႀကီးမ်ား အစိုးရအဖြဲ႕က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ဦးႏုက ပုန္ကန္သူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၌ ရာထူးမေပးခဲ့ေပ။ 

၂၁ Taylor 2015.

၂၂ Taylor (2015, 160) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဦးႏုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကို မိတ္ေဆြျဖစ္ခ်င္သကဲ့သို႔ ၎က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္သူ 
တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ျမင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအား “အခြင့္အေရးသမား” တစ္ဦးဟု ထင္သည့္အတြက္ မယံုၾကည္ 
ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးကုိ ဦးႏုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား 
ႏိုင္မည္ဆိုပါက ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းႏိုင္သည္ဟု ဦးႏုက ေျပာခဲ့သည္ (Taylor 2015, 161)။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကို ေထာက္ခံပံုရပါသည္။ ဦးႏု အစိုးရဖြဲ႕ၿပီး မၾကာမီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း 
ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက အၾကံျပဳခဲ့သည္။ 

၂၃ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏု၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းႏွင့္ ဦးဘေဆြတို႔သည္ အစိုးရ 
အဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္လည္း ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ား အုပ္စုကြဲ 
ၿပီး သန္႔ရွင္းဖဆပလႏွင့္ တည္ျမဲဖဆပလဟူ၍ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္။ ပါတီဥကၠ႒ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
သခင္တင္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ သန္႔ရွင္းဖဆပလမွာ ႏု-တင္ အုပ္စုဟု လူသိမ်ားသည္။ ယခင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ဦးဘေဆြက ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျငိမ္းႏွင့္အတူ ေဆြ-ျငိမ္း အုပ္စုကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အုပ္စုႏွစ္စုသည္ 
တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ “အဂတိလိုက္စားမႈမွသည္ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဝါဒ၊ မ်က္ႏွာလိုက္မႈႏွင့္ အာဏာမက္ျခင္း၊ 
အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈႏွင့္ လူသတ္မႈအထိ” အျပင္းအထန္ စြပ္စြဲအပုတ္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ (Sein 
Win 1959, 27)။ 

၂၄ Trager 1966, 175. အုပ္စုႏွစ္စုစလံုးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေထာက္ခံသူမ်ားကို စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၃ဝ ရွိေသာ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ တစ္ဖက္ ၁၅ ဦးစီျဖင့္ အညီအမွ် ရွိေနခဲ့သည္။ ပါလီမန္ အတြင္းဝန္ ၃၂ 
ဦးအနက္ ေဆြ-ျငိမ္း အုပ္စုတြင္ ၂၂ ဦးရွိၿပီး၊ ႏု-တင္ အုပ္စုတြင္ ၁ဝ ဦး ရွိခဲ့သည္ (Sein Win 1959) ။ 

၂၅ Sein Win 1959; Taylor 2015.

၂၆ Aung-Thwin and Aung-Thwin 2013.

၂၇ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၆ ၊ ရန္ကုန္။ 

၂၈ Win Min 2010, 160.

၂၉ Lintner 1994, 169.

၃ဝ Ibid., 170.
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၃၁ Charney 2009, 108–111; Holliday and Su Mon Thazin Aung 2017.

၃၂ Trager 1966, 199.

၃၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္တြက္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး၊ 
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေဖႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုးႏွင့္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း အမွတ္ ၄ ႏွင့္ အမွတ္ ၃ မွ အရာရွိ အခ်ိဳ႕ 
အပါအဝင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ (၁၉၅၈ - ၁၉၆ဝ) တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ သစၥာရွိ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ အရာရွိ အလႊာတစ္ခု ပါရွိသည္။ 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ (ေရွ႕ေနႏွင့္ စာေရးဆရာ) ႏွင့္ မာ့က္စ္ဝါဒကို အျပည့္အဝ ယံုၾကည္သူ 
ဟု ထင္ရွားေသာ ဦးဘညိမ္ကဲ့သုိ႔ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အရပ္သားအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္ (Lintner 1994, 
171)။ 

၃၄ Steinberg 2010, 63.

၃၅ Mutebi 2005

၃၆ Ibid., 11.

၃၇ Selth 1998.

၃၈ Steinberg 2010, 66.

၃၉ Taylor 2009, 313.

၄ဝ Holliday and Su Mon Thazin Aung 2017; Taylor 2009, 316–318.

၄၁ Holliday and Su Mon Thazin Aung 2017; U Kyaw 2014, 134.

၄၂ Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014, 9.

၄၃ Selth 1998.

၄၄ Callahan 2007.

၄၅ Taylor 2015, 263.

၄၆ Win Min 2010, 161.

၄၇ Fink 2009, 42.

၄၈ Tin Maung Maung Than 2007, 313.

၄၉ Ibid., 323.

၅ဝ Ibid., 323.

၅၁ Thompson 2003

၅၂ Steinberg 2010, 70.

၅၃ Steinberg 2010.

၅၄ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ရန္ကုန္။ 

၅၅ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ရန္ကုန္။ 

၅၆ Selth 1998.

၅၇ Win Min 2010.

၅၈ Ibid., 166.

၅၉ Ibid.

၆ဝ Dittmer 2010.
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၆၁ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ရန္ကုန္။ 

၆၂ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ရန္ကုန္။ 

၆၃ Win Min 2010, 172.

၆၄ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ မတ္ ၁၂ ၊ ရန္ကုန္။ 

၆၅ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၁၂၊ ရန္ကုန္။ 

၆၆ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ၊ ရန္ကုန္။ 

၆၇ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ 
၁၄ ၊ ရန္ကုန္။ 

၆၈ Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014.

၆၉ Mutebi 2005, 16.

၇ဝ Su Mon Thazin Aung 2016, 59.

၇၁ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၊ ထိုပုဒ္မသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ ပင္မ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
လံုးဝ ျခားနားသည္။ 

၇၂ ထိုက႑သည္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပါလီမန္စနစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ “တစ္ပါတီစနစ္” ဖြဲ႕စည္းပံုပါ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အလြန္ပင္ ကြာျခားမႈ ရွိသည္။ 

၇၃ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ဝ။

၇၄ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ 
ေန႔မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရသည္။ ထိုသို႔ ႏုတ္ထြက္သျဖင့္ လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာ 
အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ ေရြးခ်ယ္သည္။ 

၇၅ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၃၁ (ဋ)။ 

၇၆ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၇ ႏွင့္ ၄၁၇ (က)။

၇၇ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ဇယား ၅ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

၇၈ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂။

၇၉ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ဝ၁။

၈ဝ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၂။

၈၁ ထိုပံုစံသည္ မဆလေခတ္တြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ (ခ)အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အတိုင္း ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၈၂ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ႐ံုး၏ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ကာ/လံု 
အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူရၿပီး၊ သမၼတ႐ံုး၏ ေမာ္ကြန္းတိုက္အတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားကို ဖိုင္တြဲ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

၈၃ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၁၇။

၈၄ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၁၈ (က)။

၈၅ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၄၂။

၈၆ စြပ္စြဲခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ဦးေရအနက္ အနည္းဆံုး သံုးပံုႏွစ္ပံုက 
ေထာက္ခံမွသာ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၁ (ဂ) တြင္ 
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ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၈၇ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူး 
သစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ (၂) ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ 
က်ဴးလြန္ျခင္း၊ (၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊ (၄) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္း၊ (၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ 
မေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၈၈ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၉၆ (ခ)။

၈၉ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ႐ံုး အမွတ္ ၁၈ (အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးဟုလည္း လူသိမ်ား 
သည္) တြင္ ထားရွိသည္။ 

၉ဝ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုႏွစ္ ဝန္ႀကီး ၃၆ ဦးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၅၆ ဦး ရွိသည္။ 

၉၁ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ဝန္ႀကီး ၄ဝ ဦးပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးထားသည့္ USDP အစိုးရကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
ဒုတိယဝန္ႀကီး တစ္ဦးစီသာ ထားရွိခဲ့သည္။ 

၉၂ သမၼတ႐ံုးမွ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၂ဝ။ 

၉၃ သမၼတ႐ံုးမွ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၂ဝ။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားအရ အႀကီးတန္း အရာရွိ ၄၄ ဦး 
ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
၎တို႔ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕မ်ား၌ လုပ္ကုိင္ရန္ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယအတြင္းဝန္ 
မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

၉၄ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ၂ဝ၁၆ ဧၿပီ ၁။ 

၉၅ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္ အမွတ္ရ 
သင့္သည္။ USDP ပါတီ ယာယီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီမွ ဖယ္ရွားၿပီး “အေသးစား အာဏာသိမ္းမႈ” တစ္ခုကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ည အခ်ိန္မွာပင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ 
ရာထူးအေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ မွ USDP အစိုးရ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လအထိ USDP အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ေသာ 
NLD အစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ကိစၥမ်ားကိုသာ အသားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ 
ရာထူးသက္တမ္းမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ကုန္ဆံုးေသာ္လည္း ယခုစာတမ္းေဖာ္ျပခ်က္၌ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ 
ရက္အထိကိုသာ USDP အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၉၆ USDP အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ရန္ကုန္။ 

၉၇ ဒုတိယသမၼတ- ၂၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးေလးဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အားလံုးမွာ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
အဆိုပါ အရပ္သား ေျခာက္ဦးအနက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔သည္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အျခားေလးဦးမွာ အာဏာရ USDP အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

၉၈ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ၄၁ ဦးအနက္ ၂၉ ဦးမွာ အၿငိမ္းစားႏွင့္ သံုးဦးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည္။ 

၉၉ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း (အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ၃၅ ဦးအနက္ ၂၈ ဦးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္) မွ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္ ၄၁ ဦးအနက္ ၁၉ ဦးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္) 

၁ဝဝ သမၼတ႐ံုး၏ အႀကီးတန္း အရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္။ 

၁ဝ၁ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ 

၁ဝ၂ Kudo 2011.

၁ဝ၃ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဝန္ႀကီး ခုနစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၃ ဒ ီဇင္ဘာ ၁၄-၁၆၊ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၅-၂၅၊ ၂ဝ၁၅ 
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ဇူလိုင္ ၂ဝ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္။ 

၁ဝ၄ ဝန္ႀကီး ကုိးဦးကို တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းႏွင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ- ၁ သီဟသူရ 
တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလြန္းေမာင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ - ၁ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ - ၂ ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဆက္သြယ္ေရး စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၊ သာသာနာေရးဝန္ႀကီး 
ဦးျမင့္ေမာင္ႏွင့္ ဦးဆန္းဆင့္၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ 

၁ဝ၅ USDP အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီး ခုနစ္ဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၄-၁၆၊ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၅-၂ဝ၊ 
၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္။ 

၁ဝ၆ ကာ/လံု အစည္းအေဝးမ်ားသည္ အလြန္ပင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မရွိေပ။ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း တစံုတရာ မျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္း ရွိပါကလည္း 
သမၼတမွလြဲ၍ အျခားအဖြဲ႕မ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

၁ဝ၇ ကာ/လံု အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ အႀကိမ္ေရမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ ၃ဝ ရွိခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အစည္းအေဝး အႀကိမ္ေရ ၂ဝ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅ ႀကိမ္အထိ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ 
ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ USDP အစိုးရ၏ 
ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား 
ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ USDP အစိုးရ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္ေရ ၂ဝ ထက္ 
ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ 

၁ဝ၈ ကာ/လံု အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး သံုးဦးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးသံုးဦးအား ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁၄ 
ၾသဂုတ္ ၁၄-၂၆၊ ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္။ 

၁ဝ၉ ကာ/လံု အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ ကာ/လံု အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၄-၂ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ 
ရန္ကုန္။

၁၁ဝ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္။ 

၁၁၁ USDP အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ 
ရန္ကုန္။ 

၁၁၂ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတစ္ဦးစီး႐ံုးမွ အရာရွိ ၂၆ ဦး၊ ဒုတိယ သမၼတ - ၁ ႏွင့္ ၂ ဦးစီး႐ံုးမွ ၄၆ ဦး၊ သုေတသနႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ အရာရွိ ၁၃ ဦး၊ သမၼတအၾကံေပးအဖြဲ႕မွ ၁၉ ဦးတို႔ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတ႐ံုး အမွတ္- ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔အတြက္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ႐ံုးထိုင္ၾကသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သမၼတ႐ံုးမွ 
ရရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ဧျပီ။ 

၁၁၃ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/၂ဝ၁၁ ျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီကိုပါ ထည့္သြင္း ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ 

၁၁၄ သမၼတ အၾကံေပးႏွစ္ဦး၊ အၿငိမ္းစားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ 
၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၂၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးမ်ား 
ျဖစ္ေသာ ဦးကိုကုိလိႈင္ (အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရွိ) ႏွင့္ ဦးသန္းေဆြ (ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး 
အၿငိမ္းစား) တို႔သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မ်ား 
တြင္ ပါဝင္ဟန္ရွိသည္။ ႁခြင္းခ်က္မွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အၾကံေပးေနရာတြင္ ရွိသည့္ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ 
ျဖစ္သည္။ ၎ကို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု လူသိမ်ားၾကသည္။ အျခား 
အၾကံေပးမ်ားမွာ ျပည္ပမွ ျပန္လာသည့္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လိႈင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးကဲ့သို႔ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

၁၁၅ လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ပင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
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အေသးစိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ အလားတူပင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒကို ျပည္သူလူထုအား အျပည့္အဝ ဖြင့္ခ်ျခင္း မရွိသည့္တိုင္ တရားဝင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျပ႒ာန္း၍ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ (Burch and Holliday 1996, 56) ။

၁၁၆ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရယႏၱရား၏ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ အလုပ္သင္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ 
တပ္မေတာ္အရာရွိ ျဖစ္ေစ၊ အရပ္သား ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ မပါဝင္မီတြင္ အက်င့္မ်ား ေရာေႏွာကူးစက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မႈ ရွိေစ 
ရန္ အထူးတလည္ မလိုအပ္ေခ်။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အသစ္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အေတြ႕အၾကံဳ ႏုေသးသူမ်ားအတြက္ စနစ္အတြင္း ခ်မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ၎တို႔၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမွ ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔ထက္ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားသူမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအားျဖင့္ ရရွိၾကသည္။ 
ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားထံ ကူးစက္ေစ၍ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားသည္။ 

၁၁၇ ဥပမာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို တာဝန္မွ ရပ္နား 
ေစသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ မရွင္းလင္းလွေပ။ “လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ညီမွ်မႈ မရွိ” ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္မႈသည္ မမွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ငာ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္တြင္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခ်က္မ်ား လုပ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဟု ျငင္းဆိုလ်က္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဝဖန္ၾကသည္ (Nardi 2014)။ ထုိ႔အတူ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္ျပစ္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ႀကီးေလးေသာ အေရးယူမႈ တစံုတရာ မလုပ္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ယခင္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကဲ့သို႔ေသာ အျခား 
ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေပးဘဲ တာဝန္မွ အနားယူေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၁၁၈ ၎တို႔ထဲတြင္ (၁) Public Servants Inquiries Act (1850)၊ (၂) Burma Official Secrets Act (1923)၊ (၃) Government 
Servants’ Conduct Rules (1940)၊ (၄) Discipline and Appeal Rules (1941)၊ (၅) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
(၆) အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာ အစိုးရအမိန္႔မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ (Khin Maung Win 2011)။ 

၁၁၉ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ အေပၚမွ ေအာက္ေျခသို႔ ညႊန္ၾကားသည့္ပံုမ်ိဳး ျဖစ္ေန 
တတ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းကသာ ျပဳလုပ္သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို 
ဖယ္ရွားပံုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊလက္ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုခ်က္၏ အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္း အေပၚမွ ေအာက္ေျခ 
ႏွင့္ အင္အားသံုးထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ကာ ေတြ႕ေနက် ပံုစံျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအတြက္ Win Min (2010) ကို ၾကည့္ပါ။  

၁၂ဝ သမၼတ႐ံုးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအား တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေရးသား 
ေပးပို႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ တဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ယင္းကိစၥအား တင္သြင္းသည္။ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ စာလက္ခံရရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ံုးက အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းသည္။ 

၁၂၁ Su Mon Thazin Aung 2016.

၁၂၂ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုလံုးက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတအၾကား အားျပိဳင္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားက ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး တဆက္တည္း 
မွာပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားပါ ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ တပ္မေတာ္က 
၎တို႔၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ သံုးမ်က္ႏွာ ေရးသား၍ သူရဦးေရႊမန္းထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္ (Min Zin 2016)။ 
ထပ္မံ၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ သူရဦးေရႊမန္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္မွ မဲဆႏၵရွင္ ၁၇ဝဝ ခန္႔က သူရဦးေရႊမန္းအား 
ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ (Lawi Weng and San Yamin Aung 2015)။ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ သူရဦးေရႊမန္း၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ 
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အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ကိုင္လႈပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ 
ျဖစ္ေစကာမူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းကို ဖယ္ရွားျခင္း မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွာ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ဥပေဒ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ 
အား မျပ႒ာန္းႏိုင္မီမွာပင္ သူရဦးေရႊမန္းကို USDP ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ 
တြင္ ထင္ရွားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းႏွင့္ အနားေပးျခင္း အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ 
အေျပာင္းအလဲကို အစိုးရ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ေၾကညာခဲ့သည္။ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ USDP ဌာနခ်ဳပ္တဝိုက္တြင္ 
ရဲအင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ ျဖန္႔က်က္လံုျခံဳေရး ယူခဲ့ၿပီး၊ သူရဦးေရႊမန္း၏ အဓိကမဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ သူရဦးေအာင္ကိုႏွင့္ 
ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းတို႔ကိုလည္း သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္အတူ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ 

၁၂၃ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ၂ဝ၁၆ ဇူလိုင္ ၁၈။ 

၁၂၄ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ USDP အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ၿပီးဆံုးသည္။ 

၁၂၅ အေသးစိတ္ကို Egreteau (2017) တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၁၂၆ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ၂ဝ၁၆ ေမ။

၁၂၇ Marshall and McLaughlin 2015.

၁၂၈ USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန ေလးခုမွ ဝန္ႀကီးေလးဦးက သီးျခားဝန္ႀကီးဌာန ၁ဝ ခုကို ဦးေဆာင္သည္။ 

၁၂၉ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ 
အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၁(ခ)တြင္ ထိုသို႔ ပိုင္းျခားထားသည့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သံုးရပ္ကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား 
ခြဲေဝအပ္ႏွင္းသည္ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၃ဝ Ei Ei Toe Lwin and Htoo Thant 2016 and Tin Htet Paing 2016.

၁၃၁ USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ MDI ကို စတင္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ၏ အားေပးတိုက္တြန္းမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ 
သည္ကို မွတ္သားရန္။ 

၁၃၂ Global New Light of Myanmar 2016.

၁၃၃ International Crisis Group 2016.

၁၃၄ Tin Htet Paing, Irrawaddy, 6 May 2016.

၁၃၅ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား အျပင္ အစိုးရ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားအား ေမးျမန္းခ်က္။ 

၁၃၆ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၆၊ 
ေနျပည္ေတာ္။

၁၃၇ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပးရာထူး ေနရာသစ္ကို စတင္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။ 

၁၃၈ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအား ပါတီႏွင့္ဆက္ဆံေရးအား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
သြယ္ဝိုက္ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ 

၁၃၉ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း ၂ဝ၁၅။

၁၄ဝ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းသည္လည္းေကာင္း 
ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ခဲ့ပါက သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။ 

၁၄၁ မူဝါဒစက္ဝန္း၏ ပံုစံအမ်ိဳးးမ်ိဳးတြင္ အဆင့္ ငါးဆင့္မွ ခုနစ္အဆင့္အတြင္း သေဘာတရားတစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ 
Howlett and Ramesh (2003) ပံုစံတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အဆင့္ငါးဆင့္ပါသည္။ Agenda ခ်မွတ္ျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား 
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ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

၁၄၂ UNICEF 2013.

၁၄၃ Kraft and Furlong 2012, 94.

၁၄၄ Framework for Economic and Social Reforms (FESR) သည္ ပဥၥမေျမာက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၁၂ ခု မွ 
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ား) အၾကား ေပါင္းကူးတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးတည္ေသာ အမ်ိဳးသားအလံုးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၃၁) (National 
Comprehensive Development Plan) ႏွင့္ အနာဂတ္ ငါးႏွစ္ အစီအစဥ္မ်ားက အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုး ကူညီမည္။ 

၁၄၅ သမၼတ႐ံုး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား(၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာ၊ 
ေနျပည္ေတာ္) ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဒုတိယ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား (၂ဝ၁၇ ဇူလိုင္၊ ေနျပည္ေတာ္) အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ 

၁၄၆ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အာဏာရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးအတြက္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အစိုးရ၏ မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ 
ျဖစ္လာသည္။ 

၁၄၇ Zin Thu Tun 2016.

၁၄၈ Irrawaddy 2016.

၁၄၉ Woodhouse and Lindblom 1993.

၁၅ဝ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခ်မွတ္ထားသည့္ “ကစားပြဲ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား” ကို လက္ရွိ၌ ေမးခြန္း 
ထုတ္ေနျခင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ရလဒ္မ်ားအား အတည္ျပဳေပးျခင္းကို 
“ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ျပင္ပ” ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္သည့္နည္းတူ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳမႈလည္း လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ျပင္ပဟု ဆိုရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစည္းအေဝးမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

၁၅၁ Su Mon Thazin Aung 2017.

၁၅၂ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တင္းမာမႈအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ပဋိပကၡကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က 
ျပဳလုပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ပူးေပါင္းမႈ မလုပ္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ 
စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NLD မဟုတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာမတူညီမႈမ်ား 
က အစိုးရ၏ ေရြးခ်ယ္စရာကိစၥမ်ားအား မူဝါဒအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ရပ္တန္႔မႈ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ 

၁၅၃ Jones 1984, 166.

၁၅၄ Lodge and Wegrich (2014) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁၅၅ Bridgman and Davis 2013.

၁၅၆ Kraft and Furlong 2012.

၁၅၇ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရာတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိသည္ဆိုေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအား ယာယီရပ္ဆိုင္ျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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၁၅၈ Seidman 1970, 205.

၁၅၉ Elgie 2011.

၁၆ဝ Hayward and Wright 2002, 17.

၁၆၁ Metcalfe 1994, 281.

၁၆၂ USDP အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ႐ံုး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးသည္ လူမႈကြန္ရက္ Facebook အစရွိေသာ Social Media မွ တဆင့္ 
ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အစိုးရ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားအား ေျပာၾကားေပးေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ 

၁၆၃ Su Mon Thazin Aung 2017. ဥပမာ အစိုးရသည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ မူဝါဒလိုက္ေလ်ာမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

၁၆၄ Fisher 2015 and Su Mon Thazin Aung 2017.

၁၆၅ ဥပမာအားျဖင့္ တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာ တားျမစ္ထားေသာ “ဖက္ဒရယ္” 
ဆိုသည့္ စကားရပ္အား လက္ခံခဲ့ျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

၁၆၆ Peters (2005) ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ညႇိႏိႈင္းမႈျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္း သံုးမ်ိဳးကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ (၁) အစိုးရထိပ္ပိုင္းတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားအား 
ခ်မွတ္သည့္ အထက္ေအာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ Hierarchical Approach၊ (၂) မူဝါဒ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ား 
ရေစရန္ စိတ္ဝင္စားၿပီး အက်ိဳးရလဒ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မည့္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ Network Approach၊ (၃) စီမံကိန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
နည္းစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းကြက္ကို မွီခိုေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ Market Approach တို႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ အထက္ေအာက္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ပုဂၢလိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားစြာႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ဝန္းရံထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပို၍ သင့္ေတာ္သျဖင့္ အျခားႏွစ္ခုထက္ 
ပိုျမင္ရတတ္သည္။ 

၁၆၇ Mackie and Hogwood 1986.

၁၆၈ Peters, Rhodes, and Wright 2000.

၁၆၉ Peters 2005.

၁၇ဝ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးတို႔သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝါဒမ်ား၊ 
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းေရး ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ အသီးသီး တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

၁၇၁ အစိုးရေကာ္မတီ ငါးခုႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန ၂၈ ကို အထက္ေအာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ (အပိုင္း 
၃.၃ ကို ၾကည့္ပါ) ကို အသံုးျပဳ၍ ညႇိႏိႈ္င္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ထိုအရွိန္အဟုန္ကို 
NLD အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ဆက္လက္ ယူေဆာင္ မသြားႏိုင္ခဲ့ေပ။ ကက္ဘီနက္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမႈ ဆက္ရွိေနေသာ္လည္း 
ေကာ္မတီငါးခုအနက္ သံုးခုကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ တာဝန္ခြဲေဝမႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ 
အပ္ႏွင္းမႈမ်ိဳးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္လည္း NLD အစိုးရေအာက္တြင္ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိပါ။ 

၁၇၂ “ေပါင္းစည္းသည့္အစိုးရ” ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလဘာပါတီသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္။ နယူးဇီလန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖင္လန္၊ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 

၁၇၃ Efficiency Unit 2009.
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