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ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိလူမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး၊ ၎ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
အဆုိပါပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ရွိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာျခင္း (Urbanization) ဟုေခၚသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပမာဏႀကီးမားစြာ အသြင္ေျပာင္းလဲေစေသာေၾကာင့္
ႏုိင္ငံ၏တုိးတက္လာေသာ ၿမိဳ႕ျပ လူဦးေရႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသိကုိ အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား
အခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လူထုၾကားတြင္ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။
ထုိသို႔ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသိေပးရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဤမူဝါဒ စာတမ္းငယ္မွ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးအယူအဆသေဘာထားကုိ
ရွင္းျပေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးသည္ မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္ကုိ ဥပမာမ်ားေဖာ္ျပေပးကာ၊
ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး ရရွိႏုိင္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ အဓိက အစိုးရဌာနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပထားသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးကုိ
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားၿပီး ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္
မူဝါဒအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈ၏ ၉၆% သည္
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ရန္ကုန္၏ လွ်င္ျမန္ၿပီးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံထားမႈ နည္းပါးၿပီး
ဆုိးရြားေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ပံုရိပ္ကုိ ပမာဏႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသည္
တုိးတက္လာေသာ လူဦးေရႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုိက္၍ ခ်ိန္ညႇိေနရသည္။ ဤသုိ႔လူဦး ေရထူထပ္စြာေနထုိင္ျခင္းဆီသုိ႔
အေရြ႕သည္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၎သည္
ၿမိဳ႕ျပလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ တိုးတက္ (သို႔) ဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္သည္။
ဤၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈေၾကာင့္ လူတန္းစားအလႊာကြဲျပားၿပီး၊ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕မ်ားကုိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
အရေရာ၊ လူမႈဘဝအရပါ ၾကာရွည္တည္တံ့ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ
မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို နားလည္ရန္လုိအပ္သည္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟူေသာ ခံစားမႈအသိႏွင့္ လံုၿခံဳေရးသည္ လူတစ္ဦးစီအတြက္
အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။
လူထုအားလံုး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟူေသာအသိႏွင့္ မလံုၿခံဳဟု ခံစားရသည္မ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပရွိလမ္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေစသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လူမ်ားအတြက္ လမ္း၊ အိမ္နီးခ်င္း(သို႔)ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ (သို႔)လံုၿခံဳမႈ မရွိဟူေသာ
ခံစားခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
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သုေတသနျပဳနည္းလမ္းအေပၚမွတ္ခ်က္
ျမန္မာၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး႐ံုးဌာနမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ရရွိေစမည့္
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တို႔ရွိ
ၿမိဳ႕ထဲရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ သုေတသနတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အရည္အေသြးစံထား
အခ်က္အလက္ရရွိမည့္ အဓိကသတင္းေပးအင္တာဗ်ဴးနည္းလမ္းျဖင့္ ေမးျမန္းထားမႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္သည့္ သုေတသနအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း
ကုိ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၇တြင္ ျပဳလုပ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ CSO မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမား
မ်ားႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုးေပါင္း ၁၄၄ ေယာက္ကုိ အထူးျပဳအုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲေျခာက္ခု အပါအဝင္၊
အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာ တစိတ္တပိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ အင္တာဗ်ဴး ၁၁၂ ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အဓိကအာ႐ံုစိုက္အထူးျပဳသည့္ ေခါင္းစဥ္သံုးခုအေပၚ မူတည္၍ အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေခါင္းစဥ္သံုးခုမွာ-႐ံုးဌာနမ်ား အၾကားပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စုေပါင္းျပႆနာေျဖရွင္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
က႑၊ အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ဆက္ဆံျခင္းမ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား
ေပးအပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိသည္မွာ ခႏၶာကုိယ္ထိခိုက္မႈ (သို႔) ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမရွိဘဲ ၿမိဳ႕တစ္ခုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပဘဝထဲတြင္
ေနထုိင္၊ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာကုိ ရည္ညႊြန္းသည္။၁ ၎ကုိ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အစဥ္အၿမဲ
ေျပာင္းလဲေနၿပီး ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။
zz ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ေထာက္လုပ္ၿပီးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
zz လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
zz စနစ္မ်ား (အစိုးရ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ)
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကုိ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လူဦးေရအားလံုး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ကေလးမ်ားႏွင့္ သာမန္မဟုတ္သည့္ လူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူဦးေရတြင္းရွိ မတူသည့္ အုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ
မည္သုိ႔ ရင္ဆုိင္ ရသည္ကုိလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အဆုိပါထိခုိက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကုိ ၎တုိ႔ဘဝမ်ားကုိ
တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္မစဥ္းစားဘဲ
ခ်န္ထားေလ့ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕စြန္ဆင္ေျခဖံုးအက်ဆံုးေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္သားမ်ားျဖစ္ကာ ၎တုိ႔အသံႏွင့္ ဆႏၵမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား သိရွိရန္ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ၾကေပ။ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး ျမႇင့္တင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခုိက္ႏုိ္င္ေျခ ရွိသူမ်ားႏွင့္
အစြန္ဘက္အက်ဆံုးတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။
၁
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ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစံႏႈန္းမ်ား
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ေလးခုကုိ
ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္သည္။
zz စိမ္းလန္းေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူထုေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊
ညစ္ညမ္းေသာေရ၊ ေလႏွင့္ ေျမဆီလႊာ မွ ျဖစ္ေပၚေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး တုိးတက္ေစရန္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးျခင္း။
zz မီးေဘး၊ ေရေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
zz ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီးၿပီးတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ကာ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳမႈမရွိ
ဟုခံစားေနရမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။
zz ၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ ေနရာခြဲျခားထားမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ၊ ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ားအၾကားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းစိတ္ဓာတ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူမႈေရးစည္းလံုးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို အားေပးျခင္း
ကမာၻတဝန္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ (၎တု႔ိသာမဟုတ္ပဲ) တူညီသည့္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရး ျပႆနာအခ်ိဳ႕မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
zz လမ္းမီးမ်ား၊ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားမရွိေသာ၊ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ အေပါက္မ်ားရွိၿပီးဓာတ္ႀကိဳးမ်ားျပဳတ္က်ေနေသာ
လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ လမ္းမ်ား။
zz လမ္းစည္းကမ္းမ်ားမလိုက္နာျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္စြာပံုစံထုတ္၊ တည္ေဆာက္ (သို႔) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ မရွိေသာလမ္းမ်ား၊
စုတ္ျပတ္ေနေသာဘတ္စ္ကားမ်ား၊ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီးၿမိဳ႕ေနလူထုကိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာလမ္းမ်ားအေပၚ ဆင္းေလွ်ာက္ေစေသာ
ဘတ္စ္ကားကြန္ယက္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး။
zz အမိႈက္မ်ား၊ ၾကြက္မ်ား၊ ျခင္မ်ား၊ လမ္းေဘးေခြးမ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားရွိသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ
ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္မ်ား။
zz ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား။
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရမလံုေလာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္
ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ရာဇဝတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္အားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းသိရွိရသ
ည္။ အလားတူပင္၊ မွ်တမႈမရွိဟုထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ မရွင္းလင္းေသာဥပေဒမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္ထုတ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ကူ
ညီေထာက္ပံ့မႈမရွိျခင္းတို႔သည္လည္း ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေျခအေနကိုပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈခ်ည္းသက္သက္သည္ ရာဇဝတ္မႈ
က်ဴးလြန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေျခအေနနိမ့္က်ေနခ်ိန္တြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္
ယွဥ္တြဲေတြ႔ရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး (သို႔) ႏုိင္ငံအနီးတဝိုက္ရွိ ေဒသတစ္ခုတြင္ ၾကာရွည္ေသာအျပင္းစားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေသာ
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂ဝ% ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ေနာက္က်ၿပီးဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
လည္းဆံုးရႈံးရသည္။၂ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားမွ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္အညီမွန္ကန္စြာတိုးတက္ႏိုင္ရန္
၎ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကိုေရရွည္ေျဖရွင္းရာတြင္ စနစ္မ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားမႈအေပၚ အေျခခံထားေသာ၊ဆက္စပ္ပက္သက္ေနသည့္
ျပႆနာအားလံုးကို လွ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အေျဖမ်ားလိုအပ္သည္။ ဤတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားမွ ျပႆနာမ်ား၏
အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ၎တို႔ၾကားပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားကို အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ကာ မည္သို႔အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို
၂
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အေျဖရွာရမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာအေပၚယံခ်ဥး္ကပ္မႈမ်ားဆီ ဦးတည္
ေစႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တြင္ စရိတ္စကပိုမိုကုန္က်ႏိုင္သည္။
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္မွာ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
သြားရမည္ျဖစ္သည္။
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ အေသးစိတ္အေပၚ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳႏိုင္မွသာလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ေပမည္။
ဆိုးရြားေသာလံုျခံဳေရးစံႏႈန္းမ်ားဆက္ျဖစ္ေစမည့္ ၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္၊
မညီမွ်မႈမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကိုပိုမဆိုးေစပဲဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳ
ပါဝင္ေသာ လံုေလာက္စြာစီမံျပင္ဆင္မႈျပဳထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားကိုဖန္တီးျခင္းဟူေသာ ျပႆနာႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္ဆိုင္
ေနရသည္။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္
ႏုိင္ငံအဆင့္မွ ေဒသတြင္းထိအဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္၊ အစိုးရလည္ပတ္ပံုသည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၎အခ်က္ကို
ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ သို႔ေသာ္၊ အစိုးရမွ
ျမဴနီစပယ္အဆင့္တြင္ လည္ပတ္ပံုသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို အဓိကေျပာင္းလဲရႏိုင္သည္။
ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္zz အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနည္းလမ္း ဆိုသည္မွာလူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အစိုးရအတြင္းအျပင္
အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းမတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားကိုထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
zz အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ မတူညီေသာအစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လူထုမ်ားအၾကား ႀကိဳတင္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္မရွိမျဖစ္ပါဝင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မတူကြဲျပားေသာအဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
မတူညီေသာအဆင့္မ်ား (အိမ္နီးခ်င္း၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအဆင့္) တြင္ တၿပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႔) ဥပေဒလိုက္နာေစမႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မရရွိႏိုင္
ဤသုေတသနမွ ေဖာ္ျပေနသည္မွာzz သမာ႐ိုးက် ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈျပဳသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အလြန္အကၽြံအားကိုးျခင္းသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်
ရမႈျဖစ္ေစသည္ထက္၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစျခင္း (သို႔) ျပႆနာကိုတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေစၿပီး
ျပႆနာကိုအေျခခံသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခအေနအလိုက္ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ ပိုမိုအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။၃
zz ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားခ်ည္းသက္သက္သည္ ထိေရာက္မႈမရွိေပ။ ေဒသတြင္း ျပႆနာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း
အေျခအေနမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ရမည္။
zz အရြယ္အစားတစ္ခုတည္းျဖင့္ အရာအားလံုး အံဝင္ဂြင္က် မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမွ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္
အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုတစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ စုစည္းအသံုးခ်မွသာ ထိေရာက္မႈရွိၿပီးေရရွည္ခံမည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၃
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အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ
သမိုင္းေၾကာင္းအားျဖင့္၊ ၿမိဳ႕ျပအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားလံုျခံဳမႈရရွိေစရန္ အထက္ေအာက္စည္းမ်ဥး္ႏွင့္ လိုက္နာေစမႈကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရမူ၊ လံုျခံဳစိတ္ရမႈမရွိေသာအေျခအေနမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လူမ်ားကို
ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မွ ခ်န္ထားခဲ့ေသာအခါ၊ ထိုသို႔ ခ်န္ထားခဲ့မႈသည္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိဟူေသာခံစားခ်က္ကို
ပိုမိုခံစားရေစၿပီးအစိုးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ယေန႔တြင္၊ ၿမိဳ႕ေနလုထုမ်ားကိုပါ ျပႆနာ အတူေျဖရွင္းသူမ်ား
အျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ေရရွည္ခံေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုၿမိဳျပအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔
မ်ားမွ လက္ခံလာၿပီျဖစ္သည္။

ထိေတြ႕မႈ
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အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း
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လိုက္နာေစျခင္း

ခ်န္ထားျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ၿမိဳ႕ျပအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေနရာအကြက္ခ်ထားျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္
ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမိႈက္သိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ
ကာကြယ္တားဆီးေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိသည္။
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း။

အစိုးရအဖြဲ႔သည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေၾကညာရန္ (သို႔) ရွင္းျပရန္ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္
အမ်ားျပည္သူအား ဖယ္ထုတ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ၿမိဳ႕ေနလူထုသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္ (သို႔)
လိုက္နာမည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပေဒမ်ားရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ (၎တို႔ကို ထုတ္ျပန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား) ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္းလင္းစြာ
ဆက္သြယ္တင္ျပထားလွ်င္၊ ၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အျပဳ
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အမူမ်ား ရရွိရန္ပံုသြင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေသာကိရိယာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ စည္းမ်ဥး္မ်ားကို နားလည္ၿပီး
၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူထုအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရရွိရန္ကူညီေၾကာင္း ယံုၾကည္လာေသာအခါ၊
ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ တာဝန္အသိလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။
အထက္ပါသမာ႐ိုးက် စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ ရပ္ကြက္ဧရိယာအဆင့္စီမံကိန္းမ်ားကို အားေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား (သို႔) ေျမယာအသံုးခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိက အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား
ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေစျခင္း တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔မွတဆင့္ ျပႆနာရင္းျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္
လည္း အစိုးရအဖြ႔ဲမွ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။

     လိုက္နာေစျခင္း
လိုက္နာေစျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈတြင္၊ သမာ႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ား အေပၚအားကိုးခဲ့သည္။
ေခတ္မီေသာၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္မူ၊ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစရာ၌ လူထုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈျမင့္တက္ၿပီး အေၾကာက္တရားမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစရန္
လက္ဦးမႈရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္္ ျပႆနာေျဖရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးကာ၊
ေဒသတြင္း အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေစသည္။
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း။

ဥပေဒမ်ားကို လူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈမရွိပဲ ေရးဆြဲထားေသာအခါတြင္၊ လူထုမွစည္းမ်ဥ္းမ်ား
လိုက္နာလာေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ပို၍ အင္အားသံုးေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း။

ဥပေဒသည္ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္သည္ဟု လူထုမွယံုၾကည္လာေသာအခါ၊ ၎တို႔ခ်င္း
အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

  ထိေတြ႔မႈ
ထိေတြ႔မႈသည္ ထိခိုက္မႈဒဏ္ခံႏိုင္ၿပီး အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ ဥပေဒလိုက္နာသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္
အေရးၾကီးေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ အနိမ့္ဆံုး (လူထုကို အသိေပးျခင္း) မွ အျမင့္ဆံုး ( ျပႆနာႏွင့္ အေျဖရွာမႈကို
မွ်ေဝျပဳလုပ္ျခင္း) အထိ အဆင့္အမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ထိေတြ႔မႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံေရးမပါဝင္ပဲ အလယ္အလတ္က်ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိေတြ႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မပါဝင္၍ မရေပ။
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကို ဩဇာၾကီးမားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္းသည္ အသံုးမဝင္ေၾကာင္း
သိရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း။

အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ေနလူထုကို ဖယ္ထုတ္ထားေသာအခါ၊ ၎တို႔သည္ ျပႆနာအတြက္ တာဝန္မရွိဟု
ခံစားရေသာေၾကာင့္ အထက္ေအာက္ အေျဖရွာနည္းကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကို အတင္းအက်ပ္
ဖိအားေပးရသည္။ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္
ထိန္းခ်ဳပ္ရေသာေၾကာင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေထာက္ခံမႈမရွိလွ်င္ တာရွည္မခံေပ။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း။

ၿမိဳ႕ျပလူထုကို မူဝါဒမ်ားပံုေဖာ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားဖန္တီးရာတြင္
ပါဝင္ခြင့္ေပးလွ်င္၊ ၎တို႔သည္ ျပႆနာကို မွ်ေစေျဖရွင္းရမည္ဟု ခံစားမိၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ထိန္းသိမ္း
ရာတြင္ ပိုမို၍ လက္ဦးမႈရယူကာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။
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ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈျဖစ္စဥ္ (Urbanization)
ျမန္မာ့သမိုင္း၌ အထူးသျဖင့္ ၁၉၅ဝ ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ေျပာင္းေရႊ႕မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး
မၾကာေသးမီက လူဦးေရအမ်ားအျပားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီ
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွ လူအမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။
အကူးအေျပာင္းအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂ဝ၁၁ တြင္ စတင္ျခင္းသည္ ၿမိဳျပသို႔ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနေသာ
အသိုင္းအဝိုင္း၏ စိတ္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ေရွးတန္းပို႔လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သည့္
ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေသာအခါ လြန္ခဲ့သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေပၚထြက္လာၾကသည္။
အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ လူငယ္မ်ားသည္ ေရေျမျခားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား သြားေရာက္ရွာေဖြၾကေသာေၾကာင့္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ျဖင့္ မိ႐ိုးဖလာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ လူအေရအတြက္သည္ သိသာထင္ရွားစြာက်ဆင္းလာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားမႈ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ၿပီး ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားကသာ အေျခခံ
ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကၿပီး ၎တို႔တြင္ ၾကီးထြားတိုးတက္လာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာဏာမရွိေပ။
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈ တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပံုရိပ္သည္ ပမာဏၾကီးမားစြာေျပာင္းလဲ
လာေနေသာေၾကာင့္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအတြင္း ေနထိုင္သူ
မ်ား၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု (စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္
ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဘားအံၿမိဳ႕) တြင္ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ား
အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားျပႆနာမ်ား၊
လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ား၊ တရားဥပေဒအရမဟုတ္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ ေရထုတ္စနစ္ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား၊ အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲမ်ား၊ လမ္းမီး
ႏွင့္ ၾကီးမားေသာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လာေရာက္ေသာ ပရိသတ္အတြက္လံုျခံဳေရး တို႔ျဖစ္သည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူေနရာတြင္ ညႇင္းပန္းေစာ္ကားခံရျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္၊ ေနရာအားလံုးရွိ
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားမွ တူညီသည့္ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီႏွင့္
ပိုမိုအေသးစိတ္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ တခိ်ဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈကို တားျမစ္ျခင္းကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ၾကၿပီး ရန္ကုန္တြင္မူ လမ္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေထြေထြ
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ႀကီးတြင္မူ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ႏွစ္စဥ္
မီးပံုးပ်ံပြဲတြင္ လူထုပရိသတ္လံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ျပႆနာမ်ားထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အညစ္အေၾကးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ လမ္းလံုျခံဳေရး
ျပႆနာမ်ားသည္ တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီအလုိက္ ျပဳျပင္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။
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အစိုးရအဖြဲ႔မွ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းမ်ား
အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားကို ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ
ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ လက္ဦးမႈရယူေျဖရွင္းၾကၿပီး အခ်ိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက ျဖစ္ပ်က္ၿပီးမွ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုရွိ ေျဖၾကားေပးသူမ်ားအရ ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုၾကားတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေၾကာင့္ ေတြ႔ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊
လူထုသည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို နားလည္မႈမရွိဟု ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ
ေတြးထင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအဖဲြ႔အစည္း အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို
ေပါင္းစပ္ေပးၿပီး၊ ေဒသတြင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစကာ ၎တို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးတစ္ခု ရွိေနသည္။
နယ္ပယ္အမ်ားအျပားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းကပင္ မတူညီေသာ
႐ံုးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေစၿပီး ၊ ဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ား ျဖစ္ေစကာ၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ေသာ အုပ္စုလိုက္ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရရွိေစပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ထင္ရွားသိသာေသာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္မႈ
အာဏာရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေရႀကီးေရလ်ံမႈကို ႐ံုးဌာနမ်ားမွ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏
လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ႐ံုးဌာနအသီးသီးမွ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဥပမာတစ္ခုမွာ ႐ိုးရာ
ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရန္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေထြ/အုပ္၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တခါတရံတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖဲြ႔မ်ားပါ ပူးေပါင္း၍ ပြဲေတာ္မ်ားကို စီစဥ္ၿပီး လူထုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ အထက္၌ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ
ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံပြဲ၊ ဘားအံရွိ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္မ်ား ပါဝင္သည္။
လမ္းပန္းတည္ေဆာက္မႈအေနအထားကို စိုးရိမ္မႈမ်ား (သို႔) လူငယ္မ်ားမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင္ ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစၿပီး ရရွိေသာရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈျပႆနာမ်ားကို လူထုမွ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ႀကိဳးစားၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တိက်ေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSO) မ်ားႏွင့္ NGO မ်ား တိုးပြားလာေနသည္။သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေနထိုင္ရမႈဘဝကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးမည့္၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိေနေသးသည္။
ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ေရးႏွင့္ ကေလး
ကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ CSO မ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊
ေထြ/အုပ္ ႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္၊ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ၎ေအာက္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနတို႔တြင္ လက္လမ္းမွီမႈ၊
ဘ႑ာေငြ ႏွင့္ အခြင့္အာဏာတို႔ နည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အသံႏွင့္ အခန္းက႑သည္ ပို၍ပင္ အေရးပါလာေနသည္။
(ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္တည္ရွိကာ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ အသင္းဝင္အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၏ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီး
အကဲမ်ား၏ ဇနီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္ေသာ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွလည္း CSO မ်ား၊
INGO မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔မႈရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္၊ ဤစနစ္သည္ လူထုလက္ခံသေဘာက်မႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္သည္။
ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔ထံေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမျပဳဟု
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံေသာ
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အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အေရးမလုပ္ပဲ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္း နက္ရိႈင္းစြာ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ပံုမွန္
အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမိ်ဳးသားရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါအမႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားေလ့မရွိပဲ အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိတ္ဒဏ္ရာကိုလည္း စာနာခံစားတတ္ျခင္းမရွိေပ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည့္ စစ္အစိုးရပံုစံမ်ားႏွင့္ ပို၍ ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ဆီသို႔
ကူးေျပာင္းေသာ အေရြြ႕တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ကူးေျပာင္းမႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၾကီးထြားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ်၊ ထိေရာက္ေသာမူဝါဒကို ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပံုစံမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္
တာဝန္ရွိၿပီး၊ ၎အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္း၍ လက္ဦးမႈရယူေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အဆိုပါအာဏာပိုင္မ်ားမွ
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို
ပိုမိုယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤအေျပာင္းအလဲသည္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ပိုမိုထိေတြ႔မႈရွိေစရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ လက္ဦးမႈရယူကာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ
ရွိေနသည္။
သီးျခားက႑မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေနရာတြင္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ရမည့္
႐ံုးဌာန သံုးခုကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာzz အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD)
zz စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား (DAO)/ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
zz ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ (MPF)

အဓိက အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူေပးေရး ႐ံုးဌာနမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းဌာန

က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန

ေထြအုပ္

ရဲတပ္ဖြဲ႕

မီးသတ္ဌာန

စည္ပင္

စီမံ/ဘ႑ာ ဦးစီးဌာန

ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာန
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အေထာက္အကူေပးေရး႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း႐ံုးဌာနမ်ားျဖင့္
တိုက္႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အျပင္၊ မီးသတ္ဌာနကဲ့သို႔ သမာ႐ိုးက် လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးကို ဦးစားေပးသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ GAD ႏွစ္ခုလံုးသည္ (ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဝန္ၾကီးဌာန သံုးခုထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ)
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုလံုးသည္ ရာဇဝင္ေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံသားတို႔၏
လံုျခံဳေရးထက္ ႏိုင္ငံ့လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုလံုးသည္
႐ံုးဌာနယဥ္ေက်းမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ အပိုင္းကို ပိုမိုအေျခခံရန္ ေျခလွမ္းမ်ားစလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္ရန္
အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ (သို႔) တိုင္း
အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပရၿပီျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ၎တို႔ကိုလည္း ရာဇဝင္ေၾကာင္းအရ စစ္တပ္မွထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးၿပီး
ယခင္က နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD)
ေထြ/အုပ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံမ်ားတြင္ အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအမ်ားစုကို ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေပးၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားအပါအဝင္၊ အျခားေသာဌာနမ်ား အားလံုးနီးပါးအေပၚ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ေထြ/အုပ္႐ံုးမ်ားရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိကေထာက္တိုင္မ်ားအျဖစ္ သိနားလည္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ လူထုထံသို႔ တုိက္႐ိုက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အာ႐ံုမစိုက္ရေတာ့ပဲ
၎တို႔၏ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အျခား႐ံုးဌာနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး
အျခားအဓိကဌာနမ်ားကို စုစည္းရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏႈိင္းေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား(DAOs)
စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏အခန္းက႑တြင္ မိလႅာစနစ္မွအစ ၿမိဳ႕အတြက္ လမ္းမီးမ်ား စီမံေရးဆြဲျခင္းအလယ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို
ကာကြယ္ျခင္းအဆံုး ၃၁ မ်ိဳးေသာ အေသးစိတ္ ျမဴနီစပယ္တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသူအျဖစ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔
ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအနည္းငယ္ကိုသာ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာက်က်ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ စီမံေရးဆြဲျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားစြာေပ်ာက္ရွေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ေထြ/အုပ္မွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံေရးဆြဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္အာဏာရွိသည္ဟူ၍ ခြဲျခားထား
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္
၎တို႔သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္
ၿပီးေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရပမာဏ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျမဴနီစပယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ၏ လံုျခံဳေရး
ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သုေတသနျပဳစဥ္အတြင္းတြင္၊ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားဟု ျမင္ရမည့္အစား ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသူမ်ားအျဖစ္သာ မိမိကိုယ္ကိုရႈျမင္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္၊ ၎တို႔၏အခြင့္အာဏာသည္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
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အေသးစိတ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ထင္ျမင္ၾကျခင္းမွာ မထူးဆန္းေပ။ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ၾကရာတြင္ စိတ္အားတက္ၾကြမႈ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ၾကၿပီး မတူညီေသာ စည္ပင္ဌာနမ်ား၏လက္ဦးမႈရယူ၍ ျပႆနာ
ေျဖရွင္းသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားသည္ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ဆိုင္ၿပီး ႐ံုးဌာနဖြဲ႔စည္းပံု (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
မဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဌာနဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ေအာက္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို
ထမ္းရြက္လိုၾကေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပိုမို ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမရွိေပ။ လူထုဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားလံုေလာက္စြာ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ေဘာင္ခတ္က်ဥ္းေျမာင္းေစသည္ဟု ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ
တင္ျပၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ထူးျခားၿပီးမတူညီေသာ ျမဴနီစပယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားရွိသည္။ ရန္ကုန္တြင္ YCDC သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရေသာ
ေဒသတြင္းအစိုးရ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ၊ ဌာန ၂ဝ ကို ႀကီးၾကပ္သည့္ လူ ၅ ဦးမွ YCDC ကို
စီမံခန္႔ခြဲေနသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ဌာနတစ္ခုစီ၏ တာဝန္မ်ားကို ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေလးဦးထဲမွ အဆိုပါနယ္ပယ္အတြင္းတြင္
အကၽြမ္းက်င္ဆံုးသူမွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အေၾကာင္း ေနာက္ခံသိရွိသည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မွ
အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ YCDC ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ (သို႔) ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ၁ သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ၏
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးအျဖစ္လညး္ တစ္ၿပိဳင္နက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။
YCDC သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီဒအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ၎တြင္
ျမဴနီစပယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အာ႐ံုစိုက္ထားေသာ ဌာနေပါင္း ၂ဝ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ

ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ဌာနခြဲ - ၁

ဌာနခြဲ - ၂

ဌာနခြဲ - ၃

လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး

လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး

လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး

အဖြဲ႕ - ၁

အဖြဲ႕ - ၃

အဖြဲ႕ - ၅

ဝန္ထမ္းေရးရာ ဘ႑ာေငြႏွင့္စာရင္းအင္း

ဥပေဒေရးရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

စီးပြားေရး

လံုျခံဳေရး

လူမႈေရး

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား၏ အလုပ္မ်ား

အဖြဲ႕ - ၁
ေဆြးေႏြးျခင္း

ေျမယာႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ကိစၥမ်ား

သတင္းပို႔ျခင္း
အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း

အဖြဲ႕ - ၄

သတင္းစကားရရွိျခင္း

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လႊဲအပ္ထားေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား
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ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
(အမႈေဆာင္အရာရွိ)

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ခြဲ

အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္

အရာရွိ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အသားေစ်း

စာရင္းစစ္ျခင္း

သန္႔ရွင္းေရး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

အခြန္

လက္ေထာက္
အင္ဂ်င္နီယာ

လက္ေထာက္
အင္ဂ်င္နီယာ (စက္႐ံု)

ၿမိဳ႕ျပ

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

ေက်းလက္
ေရ၊ မီး၊ ပန္းျခံ

က်န္းမာေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာzz အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္) မွတဆင့္ ေရစီမံခန္႔ခြဲျခင္း။
zz အညစ္အေၾကးထိန္းခ်ဳပ္သန္႔စင္ေရးဌာနမွ တဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း။
zz အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံုမ်ား) မွတဆင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈကို စီမံေရးဆြဲျခင္း။
zz ၿမိဳ႕ျပစီမံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ တဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို YCDCစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုး (ၿမိဳ႕နယ္
YCDC) မွ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ၎ကို ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္အရာရွိမွ ခရုိင္လက္ေထာက္ဦးစီးဌာနထံသို႔ အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈျပဳသည္။
လက္ေတြ႔တြင္မူ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိ (EO) သည္ YCDC တြင္ရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနသို႔ အစီရင္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(MPF)
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္လည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ (MPF)သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို တုိးတက္ေအာင္
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထင္ရွားၿပီး၊ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ပမာဏ သိသာထင္ရွားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးမ်ားမွ လည္ပတ္ေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ရဲမွဴးမွ
အခြဲသံုးခုျဖင့္ တစ္ဖက္ပါပံုအတိုင္း ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၏အဓိကတာဝန္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာzz မႈခင္းမ်ားကိုတားဆီးျခင္း
zz မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းျခင္း
zz တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
zz လူထုလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
zz မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈကို တားဆီးပေပ်ာက္ေစျခင္း
zz လူထု၏ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေပးရန္
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္အတူ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ရဲ၊ သစ္ေတာရဲ၊ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးရဲ ႏွင့္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔ (DED)၊
မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတပ္ဖြဲ႔ (CID) ႏွင့္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ အထူး MPF အဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔လည္းရွိသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားကို
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ေလ့လာရာတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ကဲ့သို႔ေသာရင္းျမစ္
မ်ားေထာက္ပံ့ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
၎အထူးအဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္၊ လုိင္စင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာေစျခင္း၊ လမ္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္သည္မ်ားကို
လူထုအားသိရွိေစျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ
ေစျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ားကို တားဆီးေပးျခင္း စသည္တို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ
မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အျခား
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာမက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ ျခစားမႈမ်ားရွိသည္ ဟူေသာယူဆမႈေၾကာင့္ လူထုအျမင္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကို ေထာက္ကူေပးမည့္ နည္းပညာရင္းျမစ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမရွိဟုတင္ျပၾကသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ (CDPF)မ်ားလည္းရွိသည္။ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆေသာ္လည္း၊
၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ သီးျခားလည္ပတ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စည္ပင္ရဲမ်ားသည္
ရာဇဝတ္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ရန္ကိုသာမက ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အိုးအိမ္မဲ့ေနထိုင္မႈကို တားဆီးျခင္း
ျပဳလုပ္ရန္ကိုပါ အခြင့္အာဏာရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး

ဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး

အထူးရဲ/ဗ်ဴ႐ို

မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ား

ဒုတိယရဲအုပ္ - တာဝန္ခံ (၁)

ဒုတိယရဲအုပ္ - တာဝန္ခံ (၁)

ရဲအုပ္ - တာဝန္ခံ (၁)

ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး - ရာဇဝတ္မႈ (၂)

အထူး ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၁)

ဒုတိယရဲအုပ္ - မႈခင္းတာဝန္ခံ

ဝန္ထမ္း - သတင္းစကား

ယာဥ္ေမာင္း ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၂)

ပို႔ေဆာင္ျခင္း (၁)

လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းယူသူ (၂)
အကူ (၁)
အႀကီးတန္းစာေရး - စာရင္းစစ္ (၁)
အငယ္တန္းစာေရး - စာရင္းစစ္ (၂)

အေထာက္အကူေပးေရး ႐ံုးဌာနမ်ား
၎တို႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ က်န္းမာေရး တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဓိက လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားသည္ အေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ ႐ံုးဌာန သံုးခု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔) အကူအညီ
ေတာင္းခံခ်က္ (သို႔) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္zz လူမႈဝန္ထမ္းဌာန (DSW)- လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေအာက္တြင္ရွိေသာ လူ/
ကယ္/ျပန္ သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဓိကဆံုမွတ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မရွိပဲ
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ တိုင္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ေထြ/အုပ္ ၾကည့္ရႈမႈ
ေအာက္တြင္မဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္စြာလည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CSO မ်ား၊ INGO မ်ား၊ UN ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ
ခ်ိတ္ဆက္မိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
zz မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ - မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္လံုျခံဳေရးကြန္ယက္ႏွင့္ ခြဲထုတ္၍မရေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္
မီးေလာင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ လူထု၏အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
အရင္းအႏွီးမ်ားကို ေစာင္းေရွာက္မည္ဟူေသာ လံုျခံဳေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္
မီးသတ္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ မီးေဘးမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဦးစီးမွဴး တစ္ဦးႏွင့္
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး) သံုးဦး ရွိမည္။ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဌာနမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
မီးေဘးအႏၲရာယ္သိရွိရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
zz စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဌာန -ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဌာနသည္ တိုင္းစီမံကိန္းဌာန၏ ေယဘုယ်လမ္းညႊန္မႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၎သည္
ၿမိဳ႕နယ္ဌာနမ်ားအားလံုး၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စုစည္းကိုင္တြယ္ရသည့္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ အေတာ္အတန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဌာနသည္ အျခားေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆ
က္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စုစည္းေပးသည့္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဌာနကို တိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ထံသို႔အစီရင္ခံေသာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး မွစီမံကြပ္ကဲမည္ျဖစ္သည္။
zz ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန (DOC) -လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္
တည္ေဆာက္ျခင္း တာဝန္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ DOCတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ရွိသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ တိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
zz က်န္းမာေရးဌာန (DOH) - ၿမိဳ႕နယ္ DOHသည္ လူထု၏က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ၎ကို
ေဆးဝါးဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္မ်ား သာမက အေျခခံက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေကာက္ယူရန္တာဝန္ရွိေသာ
ၿမိဳ႕နယ္ေဆးဝါးအရာရွိ (TMO) မွ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္ ရာထူးတူသူ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိ (THO)သည္
အလံုးစံုေသာ လူထုက်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဦးစီးရမည္ျဖစ္သည္။
ျပႆနာေပၚမူတည္၍၊ ရႈပ္ေထြးေသာ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းလွ်င္ ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေျခ
ရွိေသာၾကာင့္ ၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ တရားေရးတို႔ကဲ့ေသာ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္လညး္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည္။

႐ံုးဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္မႈလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသို႔ ဦးတည္ေသာေျခလွမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
လကၡဏာေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား၏ အနာဂတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ရန္မွာ၊ ထိုပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္၍၊ အဓိကလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေစရန္၊ ၎ေျခလွမ္းမ်ားကို ႐ံုးဌာနတည္ေဆာက္ပံု
အေပၚမူတည္၍ အေျချပဳ က်ယ္ျပန္႔ကာ အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္၊ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဓိကယႏၱရားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး၊ အဆင့္အျမင္ဆံုးမွာ ၿမိဳ႕
နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီျဖစ္သည္။ တိက်ေသာ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႐ံုးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေကာ္မတီမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္
ေကာ္မတီမ်ားအလြန္မ်ားလြန္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။
မတူကြဲျပားေသာ ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္မ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစၿပီး ၎ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တုိ႔၏ အခ်ိန္မ်ားလည္း အလြန္ကုန္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မတီ
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီႏွင့္ ၎တို႔ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းကလည္း စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို
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ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္၊ လစဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
ဌာနေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပံုမွန္စည္းေဝးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ျခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္၊ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳစဥ္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ ညႊန္ျပေနသည္မွာ၊ ထိုသို႔ေသာ
ေကာ္မတီမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္၊ အစည္းအေဝး
စည္းမ်ဥ္းပံုစံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မတူညီေသာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွ ရရွိေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို
လက္ခံလွ်င္ ပို၍ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ႐ံုးဌာနဖြဲ႔စည္းပံုေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား
တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အပါအဝင္ အားလံုး၏အက်ိဳးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ
ယႏၱရားမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း
လက္ရွိေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕့ျပလံုျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ လုပ္ကိုင္ေျဖရွင္းေနသည့္
သူမ်ားကို စုစည္းေပါင္းစပ္ေပးရာတြင္မူ အားနည္းေသာ ယႏၱရားမ်ားျဖစ္ေနေသးသည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္
ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို သိရွိေစသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အျမင့္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္
လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို လူထုမ်ားအား
သိရွိသြားေစႏိုင္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိတြင္၊ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ရန္၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု သုေတသနျပဳခ်က္မွ ေတြ႔ရွိရသည္။
ဤတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းတြင္ရွိေသာ ေကာ္မတီအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အသုိင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆံုး
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာသူမ်ားကို (ေနရာထပ္ သို႕ အၾကားလပ္မႈမရွိေသာ) ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေပး
အပ္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ရွင္းလင္းေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ ေကာ္မတီအနည္းစုသည္ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လံုျခံဳေရး
ကိစၥရပ္မ်ားအလိုက္ မည္သည့္႐ံုးဌာနသု႔ိ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကို ပိုမိုနားလည္လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူထုမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္
ေစႏိုင္သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ ေကာ္မတီအနည္းငယ္၏နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္၊ ၎တို႔သည္ ယခုမၾကာခဏေတြ႔ျမင္ေနရေသာ ေရတိုေျဖ
ရွင္းနည္း ကိုရွာေဖြျပဳလုပ္ေနၾကမည့္အစား၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေစသည့္ သိမ္ေမြ႔ေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္လာၾကၿပီး
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ပို၍ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ကိုင္တြယ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားကို စုစည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္
က်န္ေသာ႐ံုးဌာနမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြပိုမိုရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မည့္
နည္းလမ္းအား ျပန္လည္ပံုေဖာ္ရာတြင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ာႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႔ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
အဆံုးတြင္မူ ထိေရာက္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပို၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပုံသည္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးၿပီး၊ ထိုသို႔အႀကိမ္မ်ားစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအၾကား အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ
သုေတသနျပဳခ်က္မွ ေတြ႔ရွိေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာအခ်က္မွာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ
အသုိင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူထုမ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးလာသည္ဟု
ေတြးျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ GAD ႏွင့္
DAO မ်ား၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္
ျဖစ္ရပ္ (သို႔) ျပႆနာတစ္ခုေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္၍ အေရးေပၚပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္
ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားရွိေသးသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကားနာျခင္းမ်ား (သို႔) ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳးုကို
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အစိုးရမွထပ္မံျပဳလုပ္ရမည့္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။
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လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တရားဝင္အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္း ယႏၱရားမ်ား (သို႔) ေဒသတြင္း
အစိုးရအဖြဲ႔ကို ကူညီေပးမည့္ စိတ္ဝင္စားေသာအုပ္စုမ်ား နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ လမ္း (သု႔ိ) ရပ္ကြက္အဆင့္တြင္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအ
ဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိက်ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြလာေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတြက္
(သို႔) ထင္ရွားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။ ရပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး (သို႔)
အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းတို႔သည္ အျခားအေၾကာင္းအရာက႑မ်ားမွ ထိုသို႔ေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားတြင္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး ၊ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္၎တို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထုမွစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္
အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ားႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ တိုက္႐ိုက္ညိွႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

အေထာက္အထားအေျချပဳစနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၊ အဓိကအာဏာပိုင္အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သက္ေသမ်ားကို ပို
မိုေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာသည့္ စုစည္းထားေသာ သက္ေသအေျခတစ္ခုရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။ အားနည္းေသာ
သက္ေသအေျခတစ္ခုတြင္၊ မွ်ေဝထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပတ္လပ္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္း၏
အေတြးအျမင္ အၾကားတြင္ ကြာဟမႈမ်ားျဖစ္ေစကာ၊ ၎အခ်က္မ်ားသည္ စုေပါင္း၍ ျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေျဖရွာရာ၌
စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ မွ်ေဝထားေသာ သက္ေသအေျခတစ္ခုကို တည္ေထာင္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္၊ အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳရသူမ်ားႏွင့္ စုေဆင္းေပးရသူမ်ားအၾကားတြင္
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအရ ပိုမိုရင္းႏွီးလာၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးတက္
အဆင့္ျမင့္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို တိုးတက္အဆင့္ျမႇင့္ရန္မွာ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ႏိုင္ငံတကာအတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ အေကာင္း၊အဆိုးမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကို ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကားတြင္
ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈတစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ပိုမိုလက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။
တစ္ကမၻာလံုးအေနျဖင့္၊ လံုျခံဳေရးသည္ ေရရွည္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရွ႕ဦးအေျခအေနျဖစ္သည္သာမက၊ ၎ကို
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႔) လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုပါ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အျခားျပင္းထန္ေသာ လံုျခံဳေရးအထူးျပဳမူဝါဒမ်ားကို အလြန္အမင္းအားကိုးလွ်င္ လူမႈအသိုင္း
အဝိုင္းမ်ားလံုျခံဳေရးကို အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမျဖစ္ေစပဲ၊ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကို ေနရာေျပာင္းေရြ႕ေစျခင္းသာျဖစ္ေစၿပီး တခါတရံတြင္
ပို၍ပင္အေျခအေနဆိုးေစသည္။
တစ္ကမၻာလံုးမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္အရ၊ ၿမိဳ႕ေနလူထုမွခံစားရေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေျခအေနကို လႊမ္းမိုးသည့္
အဓိကအခ်က္ ေလးခုရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
zz လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈအဆင့္ - ပုဂၢလိက၊ မိသားစု၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကြန္ယက္၏
ခိုင္ခံ့မႈ
zz ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈအတိုင္းအတာ - လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား ျခားနားကြာဟမႈျဖစ္လွ်င္လည္း
ရာဇဝတ္မႈပမာဏအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ စိတ္အလုိမက်မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
zz တည္ေဆာက္ၿပီးသားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အႏၱရာယ္မ်ား - လမ္းမီးမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္
အျခားေသာလကၡဏာရပ္မ်ားရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္၊ ရာဇဝတ္ျဖစ္မႈကို ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။
zz ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳပါဝင္ျခင္း - ၿမိဳ႕တစ္ခုကို ႏိုင္ငံေရးအရ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အတိုင္းအတာတြင္
မတူညီေသာမဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကြဲျပားေသာအျမင္ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ရႈေထာင့္သစ္မ်ားမွ စဥ္းစားလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကိုအဆင္ျမႇင့္တိုးတက္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္zz စနစ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - ၿမိဳ႕ျပမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ၊
အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို စုစည္းခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။
ျပႆနာမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ မတူညီေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ မည္သို႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည္ကို သာမက၊
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔သည္ ကိစၥတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ မည္သို႔ပက္သက္မႈရွိသည္ကိုပါ စနစ္အေျခခံ၍
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
zz အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း - ၿမိဳ႕တစ္ခုသည္ စနစ္မ်ားကိုစုစည္းထားေသာ အစုအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္သြားသည္ႏွင့္
တျပိဳင္နက္၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆံုးျဖတ္တည္ေဆာက္
ႏိုင္ေပသည္။ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုသည္ တားဆီးျခင္းႏွင့္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာေရးဆြဲထားေသာစနစ္တစ္ခုသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေသာေၾကာင့္
ထိခုိက္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီးတိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္မူ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ
စနစ္တစ္ခုသည္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု (သို႔) ထိခိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေလ ပို၍လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေလျဖစ္သည္။
zz ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို ပူးေပါင္းဖန္တီးျခင္း - ဤစာတမ္းအက်ဥ္းတစ္ခုလံုးတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးသားလာသကဲ့သို႔ပင္၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး အဓိကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ အားလံုးမွ တက္ၾကြစြာျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပါဝင္ရန္
အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို၍ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ်၊ ေဒသတြင္းကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္း
မလုပ္ေဆာင္ေသာ “အက်ိဳးခံစားသူမ်ား” မဟုတ္ေတာ့ဘဲ “ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား” ျဖစ္လာေပမည္။
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သုေတသနျပဳခ်က္အရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္ အျပန္အလွန္သေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လံုျခံမႈအဆင့္ျမႇင့္ၿပီးေနာက္၊ ၿမိဳ႕တြငး္ေနထိုင္သူမ်ားမွ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာကိစၥမ်ားမရွိလွ်င္
လူမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူထု႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအလုိုက္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လွ်င္၊ ၎ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
အရပ္ဘက္တာဝန္မ်ားကို မွ်ေဝခြဲယူသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။
အဆံုးတြင္မူ၊ ပို၍လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟူေသာအခ်က္သည္
အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊
ျမန္မာ့ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည္ကို
အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။
zz အိမ္နီးခ်င္းမ်ား - အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ သည္းခံကူညီမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ တည္ရွိမႈအေထာက္အထားေနရာ
မ်ားျဖစ္ၿပီး ပို၍လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။
zz လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ - ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျဖအေနမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေရရွည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မႈအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။
zz မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ား - လံုျခံဳေရးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မူလ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာစည္းမ်ဥး္ဆိုင္ရာ အေျခခံအသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ေပၚတြင္အေျခခံ
သင့္သည္။
zz ကိစၥတစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း - လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္ရန္ျပဳလုပ္ေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းအစိုးရ၏
တရားစီရင္ေရးနယ္နိမိတ္တစ္ခုလံုး တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည္မ်ားကို
တစ္ၿမိဳ႕လံုးအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ပူးေပါင္းဖန္တီးျခင္း
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင၊္ မတူညီေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ အေထြေထြလူထုတို႔မွ
စဥ္ဆက္မျပတ္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈတိုးတက္လာသည္ႏွင့္
အမွ်၊ အခ်ိတ္အဆက္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ေသာ “အက်ိဳးခံစားသူမ်ား”
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ “ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား” ျဖစ္လာေပမည္။
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအလုိုက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လွ်င္၊ ၎ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္တာဝန္မ်ားကို မွ်ေဝခြဲယူသည့္
စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ခ်ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းဟူေသာ စီမံကိန္း၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ အဆိုပါ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

အသိေပးျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား- သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရွင္းရွင္းလင္းျဖစ္ေစျခင္း (သို႔) တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ ပံုၾကမ္းေပၚတြင္ အေျခခံေသာ
အခါ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းကို လွ်င္ျမန္ရွင္းလင္းေစျခင္း။
ဥပမာ-

လမ္းျပဳျပင္ျခင္းအခ်ိန္ဇယား- ဘယ္အခ်ိန္မွာ လမ္းကိုအဆင့္ျမႇင့္မလဲ။ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးမလဲ၊

ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - ဒီစီမံကိန္းက ၿမိဳ႕ရဲ႕အျခားစီမံကိန္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ဇယားအေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမလဲ။
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အသိေပးျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား- အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ လွ်င္ျမန္စြာသတင္း အခ်က္အလက္
ေပးျခင္းေၾကာင့္ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုမွ စီမံကိန္းတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း။
ဥပမာ - လမ္းျပႆနာမ်ား- ဘယ္ေနရာမွာ ခ်ိဳင့္ေတြရွိေနလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ
ယာဥ္ေၾကာဆိုးလဲ။ ဘယ္ေနရာေတြက လမ္းသြား လမ္းလာေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလဲ။

မွ်တၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ တံု႔ျပန္မႈကို
အခ်ိန္မီေပးျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း

ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - အျခားဘယ္ဌာနေတြမွာ လမ္းစီမံကိန္းအေပၚအက်ိဳးသ
က္ေရာက္မႈရွိၿပီး အသံုးဝင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ရွိႏိုင္မလဲ။ ဒီလမ္းေပၚမွာ
အျခားဘာစီမံကိန္းေတြမ်ား စီစဥ္ထားေသးလဲ။

ပါဝင္ျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား - ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးရမည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း။ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း
သတင္းအခ်က္အလက္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္မႈရယူျခင္း

ပါဝင္ျခင္း

အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို စုစည္းျခင္း။
ဥပမာ - သာမန္ ဒီဇိုင္းပံုစံ (သို႔) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းစဥ္။ လမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္ရာတြင္
ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ အိမ္နီးခ်င္းအုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ထားသည္။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ေဘးေလွ်ာက္
လမ္းလိုလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ ယာဥ္လမ္းညႊန္ေတြ၊ မီးပိြဳင့္ေတြ တပ္ရင္ အဆင္ေျပမလဲ။
ဘယ္ေနရာေတြမွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ မနက္ပိုင္း ေစ်းေရာင္းတာလဲ။ ဒီဇိုင္းအဖြဲ႔က
ဘယ္အခ်က္ေတြထည့္စဥ္းစားရဦးမလဲ။ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းနဲ႔ ေဒသတြင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွ
ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း။
ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - ထပ္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အက်ိဳးရွိေအာင္ အခ်ိန္ဇယားကို ဘယ္လိုခ်ိန္ညွိမလဲ။

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမိေစရန္ လူထုႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား - စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္/သို႔ အကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရ႐ံုး ဌာနမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ လုပ္ငန္း
မ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခား႐ံုးဌာနမ်ားမွ ခြဲေဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ဥပမာ - ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - ကူးသန္းသြားလာေရး အေျခခံ
အေဆာက္အအံုအသစ္မွ ျပႆနာေပၚေပါက္ေသာေၾကာင့္ လမ္းဒီဇိုင္းအသစ္ဆြဲရျခင္းလမ္း၊တံတား၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္၊
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနမ်ားႏွင့္ PCCD တို႔မွ တူညီေသာ ဦးတည္ခ်က္၊ ဒီဇိုင္း၊ ဘ႑ာေငြႏွင့္
အခ်ိန္ပမာဏ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ က႑တစ္ခုစီတြင္
လူထုႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား- အခ်ိဳ႕ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိပဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏
အလုပ္ပမာဏေလ်ာ့က်ျခင္း။
ဥပမာ - အစိမ္းေရာင္လမ္း(Green Streets) မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မိုးေရစီးဆင္းသြားမည့္အေပါ
က္မ်ားပါဝင္ေသာေျမေနရာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္းခ်ျခင္း- ေဒသတြင္း
အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၍ အိမ္နီးခ်င္းအုပ္စုမ်ားမွ မိုးေရစီး

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္

ဆင္းသြားမည့္အေပါက္မ်ားကို တပ္ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္ယူသည္။

အာဏာကို ျပည္သူ႔လက္တြင္းသို႔
အပ္ႏွင္းျခင္း
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အထက္ပါသင္ခန္းစာမ်ားအရ၊ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သမ႐ိုးက်
လံုျခံဳေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို္သာ အားကိုးျခင္းမျပဳပ၊ဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရေသာအဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းပညာမ်ား
ကို သိရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ လူထုကိုပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အေလးထားသည့္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္သာ ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို တိုးတက္ေစၿပီး၊ အစိုးရ႐ံုးဌာနအဖြဲ႔မ်ားအၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရး ျပႆနာမ်ားအျပင္၊ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားမွ ဆက္လက္ၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ လံုျခံဳေရး
ျပႆနာမ်ားသည္ ပိုမိုဖိအားမ်ား၍ ရႈပ္ေထြးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုငး္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအစိုးရအဖြဲ႔မွ အဓိက
လုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားပါ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းကာ၊ လူထုအားလံုးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လံုျခံဳမႈ
ရွိေစရန္၊ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒစာတမ္းငယ္တစ္ခုလံုးတြင္
ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိၿမိဳ႕ေနလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအရ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးရရွိရန္ တည္ေဆာက္ရာတြင္၊ အဓိကေထာက္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ေခါင္းစဥ္ၾကီးသံုးခုေပၚတြင္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္
သင့္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးေသာ
အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ျပႆနာအမ်ားစုကို ႐ံုးဌာနတစ္ခုတည္းမွ မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ မတူညီေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနခြဲမ်ားမွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္၊ အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ ျမဴနီစပယ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားဌာနမ်ားပါဝင္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ား (သို႔) ျပႆနာမ်ားအတြက္မူ အျခား႐ံုးဌာနမ်ားကို ထပ္မံ
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္၊ အရပ္ဘက္ထိန္ုခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကိုသာမက၊ ပို၍သမာ႐ိုးက်ဆန္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္သူတို႔အၾကားရွိ
ဆက္ဆံေရးကိုပါ တိုးတက္ေစသည္။
ဒုတိယေခါင္းစဥ္မွာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမဴနီစပယ္အဆင့္မ်ားတြင္ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ
၎အခ်က္သည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားအတြင္းရွိ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို နားလည္ရန္သာမက၊ ကနဦးျခလွမ္းမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္
လူထုမွ လက္ခံနားလည္ေစရန္အတြက္ပါ အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈမရွိလွ်င္၊ မူဝါဒအသစ္မ်ားမွ
ရည္မွန္းထားေသာရလဒ္ကို မရရွိႏိုင္ေပ။ ပို၍အေျခခံက်ေသာအခ်က္မွာ၊ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိမွသာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္
စိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားသည္ လူထု၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ယခင္အခ်က္ႏွစ္ခုကို စုစည္းဆက္စပ္ေပးသည့္၊ မတူညီေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားကို ေပါင္းစည္းေစေသာ
ျပႆနာကိုပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ျပႆနာကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အျမင္မ်ားကိုမွ်ေဝေစၿပီး၊ (ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရရွိဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္) သက္ေသအေျချပဳ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရန္လည္း အားေပးသည္။ ၎သည္ ရႈပ္ေထြးေသာ
လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို လက္ခံၿပီး၊ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အျမဲတမ္းတိုးတက္ေနေစရန္အတြက္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားကိုျပဳလုပ္ေစကာ၊ မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစသည္။
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