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စာေရးသူႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုလုံး ဤသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ကူညီ၍ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားေပးခဲ့ၾကေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ရပ္႐ြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား၊ NGO မ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးၿပီး 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေဝမွ်ေပးခဲ့ၾကပါေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 

သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္အကူအညီေပးခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ရႈၿပီး တန္ဖိုးရွိလွစြာေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားအားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ 
အထူးေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားလိုသူမ်ားမွာ သုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး 
ကူညီမႈႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈ ေပးခဲ့ၾကပါေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Matthew Arnold ႏွင့္ Kelsey Atwood တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာမႈပိုင္းတြင္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက စာေရးသူ၏ တာဝန္သာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။ 

ဒီဇိုင္းႏွင့္စာမ်က္ႏွာဖြဲ႕စည္းမႈ - Significant Science Communication ႏွင့္ ရဲထြတ္ဦး



ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွာ အေရးပါၿပီး ထိုအေရးပါမႈသည္ ၎တို႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ယေန႔အခ်ိန္ထိ တိုး၍သာလာပါသည္။ ၎အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာၿပီး အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ 
မ်ားစြာေသာ ပမာဏကို စီမံခန႔္ခြဲေနသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
လူအမ်ားရႈျမင္နားလည္ပုံကို ပိုမို၍ ပုံေဖာ္လာႏိုင္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္သြားေနသည့္အေလ်ာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ အင္အားစုမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္မ်ား ရရွိလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပထမဦးဆုံးေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၎အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားမႈ 
ျမင့္တက္လာၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းကစ၍ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ပိုမိုအေသးစိတ္ ေလ့လာရန္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အစီရင္ခံစာ ၃၈ ေစာင္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။       

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာ ယခုျပန္လည္၍ အသစ္ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝေသာမူတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဓိက ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အတိအက် 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု မရည္႐ြယ္ပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
အပါအဝင္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ မူဝါဒ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေကာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ 
လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္ၿပီး၊ နည္းလမ္းက်က် 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဤအစီရင္ခံစာမွ အေထာက္အကူေပးရန္ အေျခခံအားျဖင့္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားပါ သက္ေသအခ်က္အလက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေျခခံ၍ ဤအစီရင္ခံစာကို 
ေရးသားၿပီး၊ ရႏိုင္သမွ်ေသာ က်မ္းအကိုးအကားမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခုစီတို႔မွ ေဒသဆိုင္ရာ 
အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ အဓိက အခ်က္အလက္ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားကို  လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားျဖင့္ အဆိုပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးထားပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ Renaissance Institute တို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ Myanmar Strategic Support Program  မွ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံသည္လည္း ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မွေန၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ 
စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အထူးစပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိတြင္ နည္းပညာပိုင္း အေထာက္အကူေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Department for International Development (DFID)၊ Australian De-
partment of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) တို႔မွ ရက္ေရာစြာ 
ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အစီရင္ခံစာပါ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ားႏွင့္သာ လုံးဝသက္ဆိုင္ၿပီး DFID ၊ DFAT ၊ SDC ၊  
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ Renaissance Institute တို႔၏ အာေဘာ္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 
ပါဝင္သက္ဆိုင္ၾကသူမ်ားအားလုံး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာအေျခခံသည္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

Dr. Matthew B. Arnold
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာ 
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၈ 



အတိုေကာက္မွတ္စု က
ေဝါဟာရရွင္းလင္းခ်က္ ဂ
အခန္းလမ္းညႊန္ င

အခန္း ၁ -  မိတ္ဆက္  ၁
၁.၁  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသနည္း။ ၂
၁.၂  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ၃
၁.၃  အစီရင္ခံစာ၏ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာပုံ ၇

အခန္း ၂ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မူေဘာင္ ၁၁
၂.၁  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ဥပေဒမူေဘာင္မွာ အဘယ္နည္း။ ၁၂
၂.၂  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ မည္သို႔နည္း။ ၁၉
၂.၃  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို မည္သို႔ အနက္ဖြင့္ဆို၍ မည္သို႔  
 လက္ေတြ႕က်င့္သုံးၾကသနည္း။  ၂၇

အခန္း ၃ - ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာ ၃၁
၃.၁  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း။   ၃၂
၃.၂  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း။ ၄ဝ
၃.၃  ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ မည္သို႔ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသနည္း။   ၅၁
၃.၄  ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ ေရွး႐ႈမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  ၅၃

အခန္း ၄ - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်က္ႏွာစာ ၅၅
၄.၁  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ၅၆
၄.၂  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေအာက္တြင္ မည္သို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသနည္း။ ၆၈
၄.၃  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ၇၅

အခန္း ၅ - ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာ ၇၇
၅.၁  ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ၇၈
၅.၂  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြကို မည္သို႔သုံးစြဲၾကသနည္း။  ၈၈
၅.၃  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ၎တို႔၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲရမည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ၾကသနည္း။ ၉၄
၅.၄  ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ၁ဝ၄

အခန္း ၆ - နိဂုံးခ်ဳပ္ ၁ဝ၇
၆.၁  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ၁ဝ၈
၆.၂  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္  ၁၁၂
၆.၃  မူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ား ၁၁၅

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ၁၁၉
အဆံုးသတ္မွတ္စု ၁၄၇
က်မ္းကိုးစာရင္း ၁၅၆



  

CDC  City Development Committee 
 ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

CDF  Constituency Development Fund 
 မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ

CSO  Civil Society Organization 
 အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း 

DAO  Development Affairs Organization 
 စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္း

DDA  Department of Development Affairs    
 စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန

DRD  Department of Rural Development    
 ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန

EAO  Ethnic armed organization 
 တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕

EO  Executive Officer 
 အမႈေဆာင္အရာရွိ

FY  Fiscal Year 
 ဘ႑ာေရးႏွစ္

GAD  General Administrative Department    
 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

GAO  General Administration Offices 
 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား

MMK  Myanmar kyat (national currency) 
 ျမန္မာက်ပ္ေငြ (ႏိုင္ငံသုံးေငြေၾကး) 

MOHA  Ministry of Home Affairs 
 ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

MOPF  Ministry of Planning and Finance 
 စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 

MP  Member of Parliament 
 လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ / လႊတ္ေတာ္အမတ္

LDF  Local Development Funds 
 ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား 

MOEE  Ministry of Electricity and Energy 
 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန

MCDC  Mandalay City Development Committee 
 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

NCA  Nationwide Ceasefire Agreement 
 တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး  
 သေဘာတူစာခ်ဳပ္

NPC  National Planning Commission 
 အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္

PFM  Public Financial Management 
 ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန႔္ခြဲမႈ

PRF  Poverty Reduction Fund 
 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရန္ပုံေငြ 

RDF  Rural Development Fund
 ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ

SAD  Self-administered division 
 ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း

SAZ  Self-administered zone 
 ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ

SAD/Z  Self-administered division/zone  
 ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု

SPDC  State Peace and Development Council 
 ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

TA  Township Administrator 
 ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

TDAC  Township Development Affairs Committee  
 ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

(T)DSC  (Township) Development Support Committee 
 (ၿမိဳ႕နယ္) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ

TFMB  Township Farmland Management Body 
 ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕

TMC  Township Management Committee 
 ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ

TPFIC  Township Plan Formulation and 
 Implementation Committee 
 ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္     
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ

UFC  Union Finance Commission 
 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္

W/VTA  Ward/Village Tract Administrator 
 ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

YCDC  Yangon City Development Committee 
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ



  

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ANDP  Akha National Development Party 
 အာခါအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ

ANP  Arakan National Party 
 ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

AMDP  All Mon Regions Democracy Party 
 မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ

DPM  Democratic Party (Myanmar) 
 ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

KDUP  Kokang Democracy and Unity Party 
 ကိုးကန႔္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ

KPP  Kayin People’s Party 
 ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

KSDP  Kachin State Democracy Party     
 ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ

LNDP (La Hu) La Hu National Development Party 
 လားဟူ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ

LNDP (Lisu)  Lisu National Development Party 
 လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

MNP  Mon National Party 
 မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

NLD  National League for Democracy 
 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

NUP  National Unity Party 
 တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ

PNO  Pa-O National Organization 
 ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

SNDP  Shan Nationalities Democratic Party 
 ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

SNLD  Shan Nationalities League for Democracy 
 ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

TNDP  Tai-Leng Nationalities Development Party 
 တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

TNP  Ta-Arng (Palaung) National Party 
 တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ
UDPKS  Unity and Democracy Party of Kachin State 
 စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္

USDP  Union Solidarity and Development Party   
 ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

WDP  Wa Democratic Party 
 ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

WNUP  Wa National Unity Party 
 ဝ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ

ZCD  Zomi Congress for Democracy 
 ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္



  

တာဝန္ခံမႈ။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစေရးတို႔ 
အပါအဝင္ ၎တို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ အစိုးရ/ျပည္သူ႔ေရးေရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား စီမံခန႔္ခြဲျခင္း။ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္။ မိမိဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္း။  

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္။  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး။ ဗဟိုအစိုးရမွေန၍ လက္ေအာက္ခံ 
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လြတ္လပ္ခြင့္ရ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ 
လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း။ 

 l ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို ေဒသႏၲရ အဆင့္မ်ားသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း။ 

 l အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
တာဝန္ရပ္မ်ားကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ိဳးစုံသို႔ 
ခြဲေဝေပးလိုက္ျခင္း။ 

 l ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး။ အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားကို ခြဲေဝေပးျခင္း။ 

အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
ဤတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္မ်ား၏ 
ေအာက္ပိုင္းအလႊာသို႔ က႑အေျခခံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအေျခခံအလိုက္ 
ခြဲေဝေပးေသာ္လည္း အထက္ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားသို႔ 
ဆက္၍တာဝန္ခံေစျခင္း။  

အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပင္မအစိုးရယႏၲရား 
အျပင္ဘက္ရွိ တစ္ဝက္တစ္ဝက္ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ 
လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္း။ ဥပမာ 
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက 
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိက ျပဳေစျခင္း။ 

အာဏာခြဲေဝျခင္း။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို (အမ်ားအာျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ) ေဒသႏၲရ 
အစိုးရ ယူနစ္မ်ားသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အဆင့္အျပင္ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုထိရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္တကြ လႊဲေျပာင္း 
ေပးအပ္လိုက္ျခင္း။     

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုး၏ 
အခြင့္အာဏာကို အန္တုသည့္ မည္သည့္အစိုးရကိုမွ သစၥာမခံေသာ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား။ 

ဖယ္ဒရယ္စနစ္။ ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း (ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ) ႏွင့္ 
တစ္ဆင့္ခံ အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးေသာ အစိုးရစနစ္။ 

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္။ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
စသည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ စုံလင္ပါဝင္ေစမႈ ႏွင့္ 
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ တို႔မွ ရရွိေအာင္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ရသည္။   

 l ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရေအာက္ရွိ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အားလုံးကို 
ဆိုလိုသည္။ 

အစိုးရ။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ႑ိဳင္တစ္ခုတည္းကိုသာ ရည္ၫႊန္း၍ အသုံးျပဳသည္။ 

လႊတ္ေတာ္။ ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ညီလာခံကို ဆိုလိုသည္။ 
ဤေဝါဟာရသည္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။  

 l ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳေရး ညီလာခံ 
အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး အထက္ႏွင့္ ေအာက္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 l ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု 
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုလိုသည္။  

 l အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 
လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္ကို 
ဆိုလိုသည္။ 

 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး၏ တစ္ခု၏ လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုလိုသည္။ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္။ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဥေပဒတစ္ရပ္။ ထိုသို႔မဟုတ္က 
ဥပေဒျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း။ 

ျမန္မာ။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အမည္အတိုေကာက္ 
ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ျပည္ေထာင္စု ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္သည္။ 

NLDအစိုးရ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အစိုးရျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ 
ရွိသည္။ 

အာဏာထိန္းေက်ာင္းျခင္း။ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
အပါအဝင္ တစ္စုံတစ္ခုအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။  



  

အစိုးရအသုံးစရိတ္။ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား၊ အၿငိမ္းစားရန္ပုံေငြမ်ား၊ 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူျခင္း၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား 
အပါအဝင္ အစိုးရ အသုံးျပဳသည့္ ေငြပမာဏ။ 

 l သာမန္သုံးေငြ။ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား၊ အၿငိမ္းစားရန္ပုံေငြမ်ား၊ 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ 
အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ အေထြေထြ 
အသုံးစရိတ္။ 

 l ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြ။ ယာဥ္မ်ား၊ ေျမဝယ္ယူမႈ၊ စက္ပစၥည္း၊ 
အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားစသည့္ တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ 
ခံေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ။ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရလက္ေအာက္မွ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ကိုယ္ပိုင္ တစ္ဆင့္ခံ 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးေသာ “ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား” 
ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းတစ္တိုင္း ပါဝင္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရလက္ေအာက္မွ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိေသာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ျပည္နယ္ခုနစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 
ျပည္နယ္မ်ားမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံးေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု 
အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

တပ္မေတာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ။ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားအေပၚ 
ျပည္သူလူထု၏ သိျမင္ခြင့္။ 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရ။ 



 ¼ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔မွာ 
အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာအေရးပါၿပီး လက္ရွိတြင္ အလြန္တရာ သိသာလ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ 

 ¼ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူသည္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
ဗဟိုအစိုးရမွ လက္ေအာက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲအပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ၎တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာမ်ား ရွိသည္။  

 ¼ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ အေရးႀကီးေသာ 
ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
တင္ျပထားပါသည္။ 

 ¼ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လ်က္ ရွိေနသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေနၿပီး၊ မ်ားစြာေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ 
ရွိေနသည္။ 

 ¼ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာလည္း အလြန္တရာ 
တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ 
အားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း တို႔အတြက္ သာဓကမ်ားစြာ 
ေတြ႕ျမင္ရသည္။

 ¼ ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္မူ အစိုးရ တတိယအလႊာ မရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ရရွိလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာမူ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲေနသည္။    

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 
ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျခင္း

သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 
ေမးခြန္းမ်ား

အသံုးျပဳေသာ 
နည္းနာနိႆယ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ

 ¼ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူေဘာင္တြင္ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ 
အေရးပါဆုံးေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ၁၄ ခု ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ထူးျခားေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား  ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။  

 ¼ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား 
ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္သည္။ ဥပေဒျပဳေရး 
မ႑ိဳင္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပါဝင္သည္။  

 ¼ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ သႀကီး 
အစိုးရမ်ားၾကားရွိ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားကို ခြဲျခားျပထားသည္။ ဇယား ၅ တြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည့္ အခြန္ေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 ¼ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပုံႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ နာခံသည့္ ထုံးစံတစ္ခု 
ျဖစ္စျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ 
ဥပေဒမူေဘာင္ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို 
အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပုံႏွင့္ 
လက္ေတြ႕က်င့္သုံးပုံ 



 ¼ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ မ်ားစြာေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ အင္အားစုမ်ား အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။  

 ¼ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLDအစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။   

 ¼ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းကစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အသုံးစရိတ္သည္ သိသိသာသာ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပမာဏ သုံးဆနီးပါး တက္လာခဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ လမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားစြာဦးစားေပး သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း 
အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ 

 ¼ ျမင့္မားလာေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ျမင့္မားလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ကာမိလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြ လႊဲအပ္မႈမ်ားျဖင့္ တိုးပြားမႈမ်ားကို အဓိက ေထာက္ပံ့ထားေပးၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္မွ 
တိုးပြားလာမႈမွာမူ နည္းပါးေနေသးသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ 
အသုံးစရိတ္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ 
ဝင္ေငြ

 ¼ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔သာ တစ္သမတ္တည္း တာဝန္ခံရသည့္ 
စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနမွအပ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔ႀကီးၾကပ္ရေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားၾကားတြင္ တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြ ျဖစ္ေနသည္။   

 ¼ ၿခဳံငုံၾကည့္ပါက ဦးစီးဌာနမ်ားမွေန၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈမွာ 
တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။   

 ¼ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေအာက္တြင္ “ေဒသႏၲအစိုးရ မရွိသည့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” 
စနစ္တစ္ရပ္ရွိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLDအစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံး အဆိုပါ ေဒသႏၲအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
အားေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 

 ¼ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္လုံးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ဦးမည့္ သာဓကမ်ားကို 
ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကန႔္သတ္မႈ ရွိေနေသးသည္။ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ မတူညီေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားၾကား သဟဇာတ မျဖစ္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

 ¼ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွာ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း 
မဟုတ္ၾကေပ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အနာဂတ္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
အုတ္ခ်ပ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားအတြက္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ 
စြမ္းရည္မ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ¼ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳလုပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

ေဒသႏၲရ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

မူဝါဒေရးရာ 
အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 
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ျပည ္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ 
ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး ႏိုင္ငံ၏ 

အျခားျဖစ္စဥ္မ်ားနည္းတူပင္ သိသာလ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိိသည္။ 
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားသစ္မ်ားႏွင့္ 
အင္အားစုသစ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား) ကို မိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လိုက္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တဝွမ္းလုံးရွိ ျပည္သူလူထု ဘဝမ်ားစြာကို အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲ 
ပစ္ရန္ အလားအလာရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလၾကာရွည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၁ ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာဝအရ ဆက္စပ္ေနသည္။ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္သည္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ရွိေနသည့္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျပႆနာ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္စရာ အလားအလာရွိၿပီး 
အမ်ားလက္ခံထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တရားဝင္မႈကိုလည္း 
ျမင့္မားလာေစႏိုင္မည္။ 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္အတြက္ 
လုံေလာက္မႈ မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ အာဏာ 
တည္ဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ 
ဆက္လက္ပါရွိေရးကို ဆန႔္က်င္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ 
လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အေျခခံဥပေဒကို 
ေဝဖန္လ်က္ရွိၾကသည၂္။ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား၊ 
တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs)၊၃ 
အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ၄္ အပါအဝင္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုအေနႏွင့္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥကို အၾကမ္းအားျဖင့္ 
သေဘာတူညီမႈ ရွိၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ တပ္မေတာ္၊ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ 
မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သေဘာတူထားသည္မွာ အနာဂတ္အစိုးရစနစ္သည္ “ဖယ္ဒရယ္ဝါဒ ႏွင့္ 
ဒီမိုကေရစီ” အႏွစ္သာရမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ 
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျပဒါးတစ္လမ္း 
သံတစ္လမ္း မဟုတ္ၾကေပ။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည့္သည္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္အတြက္ လြန္စြာအေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး 
အတြက္လည္း အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ အေထာက္အကူမ်ား ေပးစြမ္း 
ႏိုင္လိမ့္မည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ရွိ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ၾကသည္။         

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထက္စာလ်င္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ပိုမို 
နီးစပ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကို 
မိတ္ဆက္အသုံးျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း အျမစ္တြယ္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ရွိေသာ အစိုးရ 
မ်ားသည္ တာဝန္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ရွိိပါက 
ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမို၍ ဩဇာအာဏာ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 
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သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အျပဳသေဘာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသာ ရလာလိမ့္မည္ဟု အာမမခံႏိုင္ပါ။ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအေရးႀကီးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံရန္ ထိေရာက္စြာ အားျဖည့္ကူညီျခင္း 
မခံရပါက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ေမွ်ာ္မွွန္းသေလာက္ 
အက်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။၅ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ထိေရာက္သင့္သေလာက္ မထိေရာက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအင္အားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းနည္းပညာပိုင္းစြမ္းရည္ မလုံေလာက္ပါက ေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္း 
ႏွင့္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အခြင့္ထူးခံမ်ားကသာ 
လက္ဝါးႀကီးအုပ္သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဦးစြာပထမ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 
အင္အားစုမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခား 
သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 

ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္ ၎တို႔ မည္သို႔မည္ပုံ လည္ပတ္ပုံႏွင့္ ကနဦးအစ 
ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ မည္သို႔မည္ပုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပုံတို႔ကို ေၾကညက္စြာ 
နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေနာက္ဆုံးရ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပိုင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း 
လက္ေတြ႕ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပထားသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ား၏ 
အခန္းက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေစေရးအတြက္ လက္ရွိ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္စရာရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ 

ဤအခန္းတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
မ်က္ႏွာစာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ခံ၊ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ သုေတသန နည္းနိႆယပိုင္းကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုသည္မွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ “ျပည္သူ႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 

ဗဟိုအစိုးရထံမွ လက္ေအာက္ခံ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
လြတ္လပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း”၆ 
ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အဆုံးသတ္ ရလဒ္မဟုတ္ဘဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသႏၲရအစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံတို႔အၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ 
ပါဝင္သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း အရွိန္ 
အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တစ္စုံ 
တစ္ခုေသာ ေဒသ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စု 
တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာတို႔၏ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ေယဘုယ် ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏိုးထလာေစရန္၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အမ်ား 
လက္ခံထားသည့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ တရားဝင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဖြင့္ဆိုခ်က္အျပင္ ထိေရာက္ 
လ်င္ျမန္ေသာ၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိေသာ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ 

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက အာ႐ုံထား ေဆာင္႐ြက္မည္ 
ဆိုပါက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူသည္ “ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားကို 
စြမ္းေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို စြမ္းေဆာင္မႈ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဟု က်ယ္ျပန႔္စြာ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။”၇ အဆိုပါ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ဆိုထားသည့္အတိုင္း 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူသည္ ၎ခ်ည္းသက္သက္ “ေကာင္းမြန္” 
သည့္ အရာတစ္ခုမဟုတ္မူဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခရာက်ေသာ 
ကိရိယာတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။၈  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အဓိက ပုံစံသုံးရပ္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ 
အာဏာခြဲေဝေပးျခင္း၊ အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း ႏွင့္ အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ က)။ ယင္းတို႔အနက္တြင္မွ အခြင့္ 
အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည့္ အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အစိတ္ အပိုင္း 
ျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အနိမ့္ပိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ားသို႔ 
အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္သည့္ အာဏာ 
ျဖန႔္ေဝျခင္း အၾကား အသိသာ အထင္ရွားဆုံး ျခားနားခ်က္ကို 
ေတြ႕ႏိုင္သည္။  

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳရာတြင္ ေၾကေၾကလည္လည္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
အလို႔ငွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဟူ၍ မတူညီေသာ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္အျဖစ္ 
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ခ)။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
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ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ မ်က္ႏွာစာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္၍မည္မွ် 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးၿပီဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို နားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
လြန္စြာအသုံးဝင္ေသာ သေဘာတရားေရး ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း အစီအမံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္ 
ဆိုပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ 
(ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ)၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး တာဝန္မ်ား(စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ်က္ႏွာစာ) ႏွင့္၊ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - က 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပုံစံမ်ား

အာဏာခြဲေဝျခင္း ဆိုသည္မွာ အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားဆီသို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားကို “ေကာ္ပိုရိတ္ အဆင့္အတန္း” ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ကိုယ္ထည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္မူ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ မိမိဘာသာ ဘ႑ာေငြ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ၿပီး စီမံသုံးစြဲရန္၊ 
မိမိဘာသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပဳရန္ (အမ်ားအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ) ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။   

အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း ဆိုသည္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အနိမ့္ပိုင္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း သည္ အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္ စာလ်င္ အားနည္းေသာ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ 

အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း ဟူသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပင္မအစိုးရ၏ ျပင္ပ တစိတ္တပိုင္း သို႔မဟုတ္ လုံးဝ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သို႔ လက္လႊဲေပးလိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႊဲအပ္လိုက္ျခင္း (ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္း) ကို ဆိုလိုသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ခ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မ်က္ႏွာစာမ်ား

ႏိုင္ငံေရး ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္အဆင့္ ပါဝင္သည္။ ဤတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဏာခြဲေဝသည့္ ပုံစံ အခ်ိဳ႕ပါဝင္ၿပီး ေဒသႏၲရအစိုးရသို႔ တာဝန္မ်ား 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို ထင္ထင္ရွားရွား ေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး” တြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တာဝန္ခံရသည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တြင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ တာဝန္မ်ား (ဥပမာ ရွိရင္းစြဲ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ တာဝန္) ကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ မတူညီေသာ အလႊာအသီးသီးၾကား ခြဲေဝေပးမႈကို အဓိက 
ေဆာင္႐ြက္သည္။ ဤမ်က္ႏွာစာတြင္ အေတာ္အတန္႐ိုးစင္းေသာ အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္းပုံစံကို အသုံးျပဳထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ေအာက္ေျခရွိ အရာရွိမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အာဏာ ပိုမိုရရွိထားေသာ္လည္း ဗဟိုရွိ 
ဦးစီးအရာရွိမ်ားကိုသာ တာဝန္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳ၍ ရႏိုင္ေသးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာကို ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အျခားျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ 
အာဏာလႊဲအပ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဘ႑ာေရး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဟူသည္မွာ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ နည္းလမ္းကို ဆိုလိုသည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ဗဟိုရံပုံေငြမ်ားအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေငြသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ပိုမိုျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ေဒသႏၲရ အခြန္ေတာ္မ်ား၊ ဗဟို-ေဒသႏၲရ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္း 
ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ေပး၍ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

(ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာ) ကို မည္သို႔ခြဲေဝသနည္းဟူေသာ အခ်က္ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။
 
အဆိုပါ မ်က္ႏွာစာမ်ားသည္ သေဘာတရားေရး ကိရိယာမ်ား အျဖစ္ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည္သာမက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္၍မည္မွ် ထိေရာက္မႈ 
ရွိသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို အာမခံခ်က္ေပးရန္ မ်က္ႏွာစာ 
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သုံးရပ္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သဟဇာတျဖစ္ရန္ လိုေပသည္။၉ အရွင္းဆုံး 
ဥပမာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ဆိုရေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေကာင္းစြာ ေလွ်ာ့ခ် 
ထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ပါရွိေသာ 
ေဒသႏၲရ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေငြေၾကး 
အင္အားမရွိပါက အသစ္မြမ္းမံထားေသာ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤအေနအထားတြင္ 
ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ 
သဟဇာတ မျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္မတြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမည့္ သေဘာတရားေရး မူေဘာင္ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ေဒသႏၲရ ပုဂၢလိက အခန္းက႑မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ 
အသုံးျပဳသည့္ သေဘာတရားေရးရာႏွင့္ နည္းနိႆယပိုင္းဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံစာပါ စိစစ္ေလ့လာပုံကို လမ္းေၾကာင္း 
တည္ေပးထားသည္။၁ဝ ဤသုေတသနတြင္ အသုံးျပဳထားသည္ 
မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္ကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာေရး လက္နက္ကိရိယာစုံကို မူေဘာင္မ်ားမွ ရရွိပါသည္။ 
မူေဘာင္အရ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္မွ တစ္ခုခ်င္းစီကို အပိုင္းေလးပိုင္း 
ထပ္မံခြဲျခားပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ 
ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းမႈအေနအထား (မတူျခားနားေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ား ႏွင့္ အင္အားစုမ်ား အပါအဝင္)၊ ေဒသဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္မ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ အရည္အေသြး၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီစနစ္မ်ား၏ သေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ တို႔ 
ပါဝင္ၾကသည္။
 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္  
ဥပေဒစည္းၾကပ္မႈအာဏာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ စီမံခန႔္ခြဲေရး၊ 
ေဒသဆိုင္ရာ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံခန႔္ခြဲေရးတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ 

ဘ႑ာေရးပိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ 
ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ား၊ အခြန္ေတာ္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အခြန္ေတာ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား၊ 
အစိုးရမ်ားၾကား ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရ 
ေခ်းေငြႏွင့္ အေႂကြးမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာမ်ား(ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး စသည္ျဖင့္) ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ႐ုံျဖင့္ 
မလုံေလာက္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားပိုင္း အေျခအေနကိုလည္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ား၏ 
အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ား၊ ခန႔္ခြဲမႈပိုင္း ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကို သာမက 
ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ား အျပင္ ေဒသခံ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (အက်ယ္ 
အားျဖင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အျပင္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုပါ ဆိုလိုသည္) 
တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

အလြယ္ဆိုရေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အတိမ္အနက္ကို 
နားလည္ေရးအတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အေနႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုသာမက ပိုမိုက်ယ္ေျပာသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတစ္ခုလုံးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးတြင္ 
မည္၍မည္မွ် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသနည္းဟူေသာ 
အခ်က္ကို စဥ္စားရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အခန္းက႑ ကိုသာမက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခန္းက႑၊ ပုဂၢလိက 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ 
တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ဆရန္ လိုအပ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို 
လွစ္လွ်ဴရႈထားပါက စိစစ္ေလ့လာမႈ အပိုင္းတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမွတ္ပိုေပးမိရက္သား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ 
အလားတူစြာပင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ အာဏာပိုင္မႈ သေဘာ 
သဘာဝကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ အေရးပါေသာ မ်က္ႏွာစာ 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စဥ္းစားရန္လိုသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/
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တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြင္း၌ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ဩဇာအာဏာကို 
ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားသည္။၁၁ 

ပုံ ၁.၁ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ၎၏ အေရးပါေသာ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္ (ႏိုင္ငံေရး၊  
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရး) မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကား 
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ျမန္မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္လုံးတြင္ အစဥ္အဆက္ 
အားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေရးသာ အားေကာင္းခဲ့သည္ (ပုံ ၂.၁)။ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ဦးမဆြ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္သည့္ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေရးသာ 
ေနရာယူခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေရးကို ဦးစားေပး 
ထားေသာ္လည္း ဤအေ႐ြ႕သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
မႀကဳံစဖူး ထူးကဲသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား စိစစ္ေလ့လာခ်က၁္၂ အရ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆိုရပါမူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တာဝန္မ်ား 
ေပးအပ္လာျခင္းတို႔မွာ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ၎အစီရင္ခံစာအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတိုင္းအတာကို မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္မွ 
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ပါက မ်ားစြာအားရစရာမရွိေသးဘဲ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အေနျဖင့္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   

ပံု ၁.၁  သေဘာတရားေရးရာမူေဘာင္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ား

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး

ႏိုင္
ငံေ

ရး

ဘ
႑

ာေရး
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စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ၎ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ကိုင္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန နယ္ပယ္က႑ တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္ 
တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဗဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရား၏ 
အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို 
တာဝန္မခံၾကေပ။ 

ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမွာမူ စပ္ၾကားပုံစံျဖင့္ 
အနည္းအက်ဥ္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြရွိေသာ္လည္း 
ျပည္သူလူထုအတြက္ အသုံးခ်သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး၊ 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အျပည့္အဝ ခြဲေဝေပးအပ္ 
ထားျခင္းမခံရဘဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကိုသာ အဓိက မွီခိုေနရသည္။ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းထက္စာလ်င္ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးပိုမို ျမင့္မားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို သမမွ်တမႈမရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူ၍သာ အနက္ဖြင့္ရေပမည္။ သမမွ်တမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ 
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ 
အသစ္သစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 
မိလ်က္သား ျဖစ္သြားသည္။ 

ေဖာ္ျပပါ သမမွ်တမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ 
ေနာက္ပိုင္း မည္သို႔ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို 
နားလည္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တဖန္ျပန္လည္၍ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာထားပါသည္။ 

ေနာက္ခံႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ၁္၃ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အလႊာအသီးသီး ေလ့လာႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး 
လက္ေတြ႕က်ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး အေျခခံတစ္ရပ္ကို ေပးစြမ္း 
ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ တိက်ေသာ 
မ်က္ႏွာစာမ်ားကို အနီးကပ္ ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာထားသည္ ၎အုတ္ျမစ္မွ 
ေန၍ အတြဲေပါင္းေျမာက္ျမားစြာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ 
သည္။၁၄ ယင္း အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္း မူေဘာင္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ 
လိုသည့္ သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဓိက 
အားျဖင့္ အစိုးရပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္ကိုင္ထား ကိုးကားေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ ထူးျခားေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ေပၚ 
လာခဲ့သည္။ အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသာ ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးသိန္းစိန္ 
ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) 
မွေန၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရ 
စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သို႔ အကူးအေျပာင္းကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေပ။ 

အေျခခံဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရင္း အင္အားစုမ်ားသည္ 

သက္ဆိုင္ရာ တစ္သီးပုဂၢလ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား 
ရွာေဖြ စမ္းသပ္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္လာ 
ရၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု 
အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိရန္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးစြာ 
ပထမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ဦးစီးဦး႐ြက္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း NLDက ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ 

တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အသစ္တဖန္ သုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္ 
သည့္အေလ်ာက္ ယင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္မ်ားကို 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည္။ ဤ အစီရင္ခံစာသည္ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ တဆင့္ခံ သုေတသနမ်ား အေပၚတြင္ 
အေျခခံထားၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အညီစီမံထားသည္။   

 l အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အရင္းအျမစ္ 
အဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Development Resource Institute)-
ျမန္မာ့လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ (Centre for Economic 
and Social Development) (MDRI–CESD) ႏွင့္ Renaissance 
Institute တို႔မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ အျခားေျမာက္ျမားစြာ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားကို လက္ေတြ႕ အေျခခံႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ လြန္ခဲ့ေသာ 
ငါးႏွစ္အတြင္း အေရးပါေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ထပ္ဟပ္ျပႏိုင္မည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ 
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ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္။ 
 l ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အင္အားစု 
မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္  ပဓာနက်သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သာ၍ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ မွ်ေဝနားလည္ 
ႏိုင္ၾကေစရန္။ 

 l ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အဓိက ရည္စူးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အကူအညီ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပုံစံ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပုံ 
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပုံတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အကူအညီ 
ေပးရန္။ 

ၿခဳံ၍ဆိုရပါမူ ဤသုေတသနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အကူးအေျပာင္း ျဖစ္စဥ္၊ 
အထူးသျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္သည့္ အင္အားစုမ်ားအားလုံးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား အတြက္ပါ မက်န္ အသိပညာ၊ အျပန္ 
အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
လာေစေရးအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ အေထာက္အကူေပးရန္ 
ရည္႐ြယ္ေသာ လူအမ်ားပိုင္ အရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

သုေတသန နည္းနိႆယ 

ဤအစီရင္ခံစာပါ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အခ်က္အလက္ အေထာက္ 
အထားမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 
Renaissance Institute ၊ MDRI–CESD တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝသည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ရရွိပါသည္။၁၅ အဆိုပါ သုေတသန စာတမ္း တစ္ေစာင္ 
ခ်င္းစီကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားမွ 
ဦးေဆာင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္အတြင္းမွ ျပႆနာရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို အေသးစိတ္ ေလ့လာထား 
သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ အေျခခံေသာ အခ်က္အလက္ 
အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေျခခံ သုေတသန (primary 
research) ႏွင့္ ရာဂဏန္းမွ်ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ 
အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။    

ထို႔အျပင္လည္း ဤအစီရင္ခံစာကို ေရးသားရာတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း 
ႏွင့္ Renaissance Institute တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားကို နည္းပညာပိုင္း အကူအညီေပးရာမွ (အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ 
စီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားအတြက္ အကူအညီ 
ေပးရင္း) ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ 

အေျခခံ အေထာက္အထားမ်ားအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံလင္ေသာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္ 
တစ္ရပ္ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
အေရအတြက္ သုေတသန နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္လုံးကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေလ့လာရာ တြင္လည္း ပညာရပ္ 
ဆိုင္ရာ စာေပမ်ား၊ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ 
လႊတ္ေတာ္တြင္း ၾကားနာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ၿခဳံငုံေအာင္ ေလ့လာခဲ့ 
ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈႏွင့္ 
အခြန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ ရတတ္သမွ်ေသာ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အေရအတြက္ သုေတသန စိစစ္ 
ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းသုေတသန လုပ္ငန္းကို ေျခာက္လ 
အတြင္း (ေဖေဖာ္ဝါရီ-ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၈) ျပည္နယ္သုံးခု (ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္း)၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခု (ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီ ႏွင့္ ပဲခူး) ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို 
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္သာမက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူဦးေရ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပထဝီမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ 
ပဋိပကၡေနာက္ခံ သမိုင္းတို႔အၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားကိုပါ 
ႏႈိင္းယွဥ္၍ရႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဂ
သုေတသန ေမးခြန္းမ်ား

ဤသုေတသနကို ေမးခြန္းသုံးခုျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေပးထားသည္။ 

၁။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးရာ၊ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ဟူသည္ 
အဘယ္နည္း။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ မူဝါဒေရးရာ ဦးတည္ခ်က္မွာ 
အဘယ္နည္း။ 

၂။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ရလဒ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ မည္သို႔ေသာ ကြာျခားမႈရွိၿပီး 
လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အဆိုပါ ရလဒ္မ်ား 
မည္သို႔မည္ပုံ ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။ 

၃။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ 
အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡ စီမံခန႔္ခြဲေရးမ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈ၊ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။ 
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သုေတသီမ်ားသည္ စုံလင္မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
(စုစုေပါင္း အေယာက္ ၁ဝဝ) ကို တစ္ပိုင္းပုံစံခ် လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ၊ 
ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးမႈတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ လူ႔ေတြ႕ 
ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံႏွင့္ အေျခအေန 
အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားကို အဓိကထား 
ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအတြက္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းမႈမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ ဇယားကြက္ကို 
ေနာက္ဆက္တြဲ - က တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

သုေတသန နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား

ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
မ်က္ႏွာစာေပါင္းစုံကို ထည့္သြင္းတြက္ဆထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း၊ နဂိုမူလ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ား အေၾကာင္းကို ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ 
ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
သေဘာသဘာဝကို ေလ့လာထားၿပီး၊  ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးကို ဗဟို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထက္စာလ်င္ 
ပို၍ အသားေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အတိုင္း 
အတာကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္မူ အစီရင္ခံစာ၏ နဂိုမူလ အာ႐ုံထား 
သည့္အခ်က္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခြန္ေတာ္ႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈကို မ်ားစြာ 
ဂ႐ုမထားေပ။ 

ဤစာတမ္း၏ ကန႔္သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 
အျပည့္အဝရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္သာ သုေတသန ျပဳလုပ္ထား 
သည့္အတြက္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မရွိေသာ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ားကို အနီးကပ္ ယွဥ္တြဲမေလ့လာ 
ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသ 
မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခံစားခဲ့ရၿပီး 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္၍ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 
မရွိေတာ့ေခ်။  အဆိုပါ ကာလၾကာေညာင္းလွၿပီျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡ 
မ်ားေၾကာင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ စင္ၿပိဳင္ သို႔မဟုတ္ “စပ္ၾကား” အာဏာပိုင္ 
နယ္နိမိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အဆိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရႈပ္ေထြးသည့္ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ထုံးတမ္းဓေလ့အရ အ႐ိုက္အရာဆက္ခံေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရကို သစၥာမခံေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရွိသည့္ အင္အားစု 
မ်ားသည္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အပိုင္းအပါအဝင္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ 
ရွိၾကသည္။ ၁၆၊၁၇ အလားတူပင္ အစီရင္ခံစာတြင္ အထူးသီးသန႔္ အစိုးရ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ေျခာက္စုကိုလည္း 
အေသးစိတ္ မေလ့လာထားေပ။ အဆိုပါ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေအာက္တြင္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းႏွင့္ 
ပဋိပ႑ အလႊာမ်ားကို သီးသန႔္သုေတသနျပဳထားသည့္ စာတမ္း 
မ်ားစြာကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္ပါသည္။၁၈ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည္ ဆက္ႏြယ္မႈကို 
အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္ (အပိုင္း ၆.၂ ရႈ)။   
  
ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ သာမန္ ႏိုင္ငံသားထက္စာလ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 



10

စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွ 
“ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မ်က္ႏွာစာ” ကို ဤေလ့လာခ်က္တြင္ 
အထူးအာ႐ုံစိုက္ထားသည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားသစ္မ်ား၏ 
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ အရပ္သား ျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ပုဂၢလိက အခန္းက႑တို႔၏ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား 
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ 
ျပည္သူလူထု၏ စိတ္သေဘာထားကို စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
ျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။   

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အဆင့္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းသည္၊ ညံ့သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ 
စသည္ျဖင့္ ႏႈန္းစံေပတံတစ္ခုျဖင့္ တိုင္းတာသည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ိဳး 
မျပဳလုပ္ထားပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္မွေန၍ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ႏႈိင္းယွဥ္ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဤသို႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအဖို႔ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ေပၚထြက္လာေပမည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ထိေရာက္မႈ 
အားေကာင္းေစရန္ မ်က္ႏွာစာသုံးရပ္ၾကား သဟဇာတမျဖစ္သည္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ 
အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆန႔္က်င္ဘက္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။  

အစီရင္ခံစာ ေရးသားပုံ

မိတ္ဆက္ အခန္းေနာက္တြင္လာသည့္ အခန္း ၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မူေဘာင္ကို အၾကမ္း 
ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
ဖြဲ႕စည္းပုံကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအခန္း၌ပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
ႏွင့္ NLDအစိုးရမ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမူဝါဒမ်ားကို 
စိစစ္ေလ့လာျပထားသည္။ အခန္း ၃၊ ၄ ႏွင့္ ၅ တို႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာထားၿပီး 
အသစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းပုံစံမ်ားကိုပါ စိစစ္ျပထားသည္။ 
နိဂုံးအေနျဖင့္ အခန္း ၆ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မေပးမီ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ 
ၿခဳံငုံဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
အက်ဥ္းတင္ျပ၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကား ဆက္စပ္ခ်က္ကို ေတြးေခၚျပထားသည္။  
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ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဥပေဒမူေဘာင္ကို မိတ္ဆက္တင္ျပထားၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဤအခန္းတြင္ အစိုးရအင္အားစုမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ က်င့္သုံးပုံ၏ အေရးပါပုံကိုလည္း မိတ္ဆက္ 
ေပးထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဗဟိုခ်က္ယူထားပုံမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ပုံကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

နိဂုံးပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုနစ္မွ စတင္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႏွင့္ NLD ပါတီတို႔မွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အသြင္ေျပာင္းကာလ အစိုးရမ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ တရားဥပေဒပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာမ်ားကိုပါ ေတြးဆျပထားသည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခြဲျခားမရႏိုင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အတြက္ ၎အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အလားအလာမ်ား အလွမ္းေဝးေနေသးသည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤအခန္းတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 
ပါရွိၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေျမာက္အျမားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာရွိေသာနယ္ပယ္မ်ားကို ထင္ရွားေသာ သက္ေသ 
သာဓကမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ 
ထူးျခားေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျမင့္မား 
သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပုံ ၂.၁ တြင္ ျပထားသည့္ 
အတိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ စနစ္မ်ား ထူေထာင္ရန္ 
အေစာပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျငား 
ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အာဏာသိမ္းသည့္  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ေပးအပ္မႈ အနည္းငယ္သာ 
ျပဳလုပ္ေတာ့သည္။ 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားသစ္မ်ား၊ အင္အားစုသစ္၊ 
တာဝန္သစ္မ်ား ႏွင့္ အာဏာအသစ္မ်ားဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ 
အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။  
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အတူ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဥပေဒ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို 
ဖန္တီးၿပီး ဗဟို ႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အင္အားစုမ်ားအၾကား အားခ်ိန္ခြင္လ်ာတစ္ခုကို ထူေထာင္လိုက္သည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဃ
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား 

အဆင့္အလိုက္ နယ္ေျမပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
 l ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသငါးခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

နယ္ေျမတစ္ခု ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္နိမိတ္ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နယ္နိမိတ္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ စနစ္ရွိသည္။ 

 l ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ခ႐ိုင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ယင္းခ႐ိုင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ 

ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားကို စုစည္း၍ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ရွိ အစိုးရ၏ ထင္ရွားေသာ အဆင့္အတန္း
 l ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို သမၼတမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည္။ 

 l ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တြင္ တစိတ္တစ္ေဒသ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပါဝင္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အေရးႀကီး တာဝန္မ်ား
 l ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ ဇယားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎ဇယားမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ားၾကား ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 

 l ဇယား ၅ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေတာ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 l ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ တို႔ကိုမူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ခ်ဲ႕ထြင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ရွိ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေရး အခန္းက႑
 l ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ (တပ္မေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္သည့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး) သာမက 

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ (လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတြက္) ပါ ေနရာေပးထားရသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္တြင္ အစိုးရ တတိယအလႊာဟူ၍ မရွိေပ။ 
 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားေအာက္ တတိယ အလႊာျဖစ္ေသာ ေဒသႏၲရ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ 

မပါရွိေပ။ 
 l ယင္းသို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ႏွင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ေဒသႏၲရ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔အၾကားမွ တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည့္ 
ဆက္ဆံေရးတို႔ကိုသာ ေတြ႕ရသည္။ 

 l ေဒသႏၲရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၃ဝ 
ေက်ာ္ခန႔္ကို ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္းရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑
 l ေထြအုပ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ 
 l အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းခ်ိတ္ဆက္ေရး၊ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာဟူသမွ်တြင္ အခရာပင္ျဖစ္သည္။ 



13

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ

၁၉၈၉
နဝတသည္ ႏိုင္ငံအမည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိ 

ခဲ့ေသာ္လည္း နဝတ က ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ 

၂ဝဝ၃
အစိုးရသည္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါသည့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံုကို ခ်ျပခဲ့သည္။

၂ဝဝ၇
ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေသာ ေရႊဝါေရာင္ 

ေတာ္လွန္ေရးဟု လူသိမ်ားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

၂ဝဝ၈
ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္ကို 

အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

၂ဝ၁၁
အရပ္သားအစိုးရဟု ဆိုႏိုင္သည့္ အစိုးရ လက္ထဲသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ 
မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၅
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေနရာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ 

အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီ ၅၅ ခုကို အႏိုင္ရခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၆
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ

၁၉၄၇
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ 

ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ လက္မွတ္ထိုးၿပီး မၾကာမီ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္သည့္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ 

၁၉၄၇ 
၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ (၄) ခု၊ တိုငး္ (၈) တိုင္းႏွင့္ အထူးတိုင္း 
(၁) တိုင္း တို႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကာင္စီမ်ား ဖြဲ႔၍ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္း ေကာင္စီတို႔တြင္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း 
အႀကီးအကဲကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သည္။

၁၉၅၃ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ေဒသႏၲရ အစိုးရဥပေဒျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈအသစ္မ်ား ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ 
ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္တို႔က ေကာင္စီကို ေရြးေကာက္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ရပ္ကြက္ေကာ္မတီ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေကာင္စီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသည္။ ေက်းရြာေကာင္စီႏွင့္ ၿမိဳ႕ေကာင္စီ 
တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီတြင္ ပါဝင္လာသည္။

၁၉၅၇
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္အထိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပါရွိသည္။ 

၁၉၆၂
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည္။ အရပ္သား ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ 
အာဏာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 

၁၉၆၄
ဒီမိုကရက္တစ္ ေဒသႏၲရ အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းသည္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 

၁၉၇၄
ဗဟိုအစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရေသာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတို႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းတို႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရေရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအရပါ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္အာဏာ မရွိေတာ့ေခ်။ 

၁၉၈၈
ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ (နဝတ) ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ 
တိုင္းအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမရွိ၊ ရာထူးတာဝန္ 
အားလံုးကို နဝတ က တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအား 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၇
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီ(နယက) ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္တိုင္းအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဆင့္ခြဲျခားမႈႀကီးၿပီး ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပင္းေသာ 
ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

၂ဝဝ၈
၂ဝဝ၈ ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရသစ္ ၁၄ ဖြဲ႔ ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္သည္။  

၂ဝ၁ဝ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို အေသးစိတ္က်စြာ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒကို နယက က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၃
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ) ကို အစားထိုးသည့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး က႑ကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၆
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစစ္ဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ကို ျပင္ဆင္ခ်က္အား ဇန္နဝါရီႏွင့္ 
ဒီဇင္ဘာတို႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

၁၉၄၈
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္။ 

ဦးႏုသည္ ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

၁၉၇၄
ေဆြးေႏြးအႀကံယူမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္ 
အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံကို ျပည္နယ္ ၇ ခု၊ တိုင္း ၇ ခု 

ျဖင့္ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အခ်က္မွာ ယေန႔ထိ အသက္ဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၁၉၆၂
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို 

ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္

၁၉၈၈
တိုင္းျပည္အႏွံ႔ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ 

ျပဳတ္က်သြားသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ 
ျပန္လည္စုစည္းခဲ့ၿပီး နဝတ (ေနာင္တြင္ နယက) မွ အာဏာ ရယူခဲ့သည္။ 

ပံု ၂.၁  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း 
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၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ မူေဘာင္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ (ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း ၂ ကိုရႈ) ကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္ ၁၄ ခုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည္။ ပုံ ၂.၂ 
တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း အဆိုပါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရွိၿပီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သည့္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တရားစီရင္ေရး ယႏၲရားမ်ား 

ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ င တြင္ အေသးစိတ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ 
ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဥပေဒျပဳေရး တာဝန္ရွိသည့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ 
ဖန္တီးလိုက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား 
ခြဲေဝေပးျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ သာဓကျဖစ္သည္။
   
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၂ မွာမူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ပိုင္းျခားဖြင့္ဆိုထားသည္။ 
အပိုဒ္ ၁၈၈ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၂၄၉ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - င
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား

အပိုဒ္ ၁၈၈။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 
စာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္ဝန္းလုံးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၄၉။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန႔္က်င္လွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာသည္ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသို႔ သက္ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသို႔လည္း သက္ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္။

အပိုဒ္ ၂၅၁။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန႔္က်င္ေစဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၅၂။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု၏ 
ႏွစ္စဥ္အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအေပၚ အေျချပဳလ်က္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို 
ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္။

အပိုဒ္ ၂၅၄။ 
(က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ဇယား ၅ ပါ အခြန္အခမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာက္ခံ၍ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ 
ရန္ပုံေငြသို႔ ေပးသြင္းရမည္၊ 
(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၅၆။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ -
(က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လက္ေအာက္အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳရမည္၊
(ခ) မိမိတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။

အပိုဒ္ ၂၅၇။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္အညီလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း၍လည္းေကာင္း မိမိတာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ -
(က) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္၊
(ခ) လိုအပ္ေသာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 
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ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီမံကိန္းက႑
 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္
 l ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း
 l စည္ပင္သာယာေရးအခြန္ႏွင့္ ေျမခြန္ကဲ့သို႔ အခြန္အခမ်ား

စီးပြားေရးက႑
 l စီးပြားေရးကိစၥမ်ား
 l ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ား
 l ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး 

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑
 l လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး
 l ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း
 l ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ 
သစ္ေတာက႑

 l အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး

 l အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
 l သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

စက္မႈလက္မႈက႑
 l ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွအပ အျခား 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

 l စက္မႈဇုန္မ်ား
 l အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑

 l လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား
 l ပုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား
 l ေရလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား

လူမႈေရးက႑
 l အေျခခံပညာေက်ာင္း စီမခံန္႔ခြဲမႈ
 l ေဆးရံု ႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား
 l ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့ 
တို႔အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

 l ျပတိုက္၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား 
ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခန္႔ခြဲေရး က႑

 l စည္ပင္သာယာေရး
 l ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
 l နယ္စပႏ္ွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဇယား ၂ အရ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
တို႔၏ တာဝန္မ်ား

ပံု ၂.၃  ဇယား ၂ အရ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ တာဝန္မ်ား
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တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားကို ဇယား 
၂ ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္အရ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတို႔အၾကား 
အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္က်ယ္ျပန႔္စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ 
ဆိုထားသည္ (အဆိုပါ ဇယား ၂ ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ခ တြင္ ျပန္လည္ 
ေဖာ္ျပထားသည္)။ ပုံ ၂.၃ တြင္ အဆိုပါ အခန္းက႑မ်ားကို အပိုင္း 
ရွစ္ပိုင္းခြဲ၍ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို 
တင္ျပထားရာ (စုစုေပါင္း အပိုဒ္ခြဲ ၄၁ ခု ပါဝင္သည္) အပိုဒ္ခြဲ အမ်ားစုကို 
“ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ”၁၉ ထပ္မံဖြင့္ဆိုရန္ 
ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ဇယား ၅၊ အပိုဒ္ ၂၅၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ 
အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ တာဝန္ယူ 
ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္ (အဆိုပါ ဇယားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ တြင္ 
ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားသည္)။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၁ ၌ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဥပေဒျပဳစာရင္းကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ ႏွစ္ခုလုံးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ (အသစ္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ အသစ္ 
ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒတြင္ ဇယား ၂ ပါ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 
ေနာက္တိုး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ပါရွိသည္။ သတိျပဳစရာ 
အေကာင္းဆုံး အခ်က္မွာ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်က္မ်ားအရ ေျမယာ 
စီမံခန႔္ခြဲေရး၊ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကေလးသူငယ္၊ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑သစ္မ်ားကို 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္း 
ေပးထားသည္။ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း အသစ္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံ ပညာေရး၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ က႑သစ္တစ္ခု 
ခ်င္းစီအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ “ျပည္ေထာင္စုက 
ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ” ဟူေသာ စာသားပါရွိသည္။  

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ သတိျပဳစရာ လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္၍ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေရးျဖစ္သည္။၂ဝ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နည္းတူပင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း 
တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမတ္ေနရာ ေလးပုံတစ္ပုံ 
ရရွိထားသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ နယ္စပ္ 
ေဒသႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ 
ခန႔္အပ္ၿပီး၊ ၎သည္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္သာမက တပ္မေတာ္သား 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ ေဆာင္႐ြက္သည္။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ လုံၿခဳံေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးသြားသည့္ ကာလ 
မ်ိဳးတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ပါ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ေနာက္ထပ္ 
သတိျပဳရန္ အခ်က္တစ္ခုမွာလည္း အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ 
သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ကို ယူႏိုင္သည္။၂၁ 

ထို႔အျပင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ 
ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ရပ္လုံးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ခန႔္အပ္သည့္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ဦးေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ အဆိုပါ 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ရပ္သည္ ျပည္ထဲေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရပ္ပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ရဲဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရပ္ပုံစံျဖင့္ လည္းေကာင္း အလြန္ 
အားေကာင္းေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရား အေဆာက္အအုံမ်ား ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 

ပိုမို က်ယ္ျပန႔္ေသာ ဥပေဒ မူေဘာင္

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အစိုးရဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ)၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၃)၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား) အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ နည္းဥပေဒမ်ားသည္လည္း 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ မေဖာ္မီ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ အတည္ျပဳ 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရဥပေဒ 
(၂ဝ၁ဝ)၂၂ တြင္ ရာထူးခန႔္အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ရာထူး 
သက္တမ္း၊ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ 
စြဲခ်က္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အတြက္ အေသးစိတ္ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ 
အခန္း ၄ တြင္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာမ်ား အပါအဝင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္ 
အာဏာမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ နယက 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒအား တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ 
(၂ဝ၁၃)၂၃ ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ)၂၄ ႏွင့္ အလားတူပင္ အဆိုပါ ဥပေဒ 
သည္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး 
မ႑ိဳင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ၂ဝ၁၃ 
ဥပေဒတြင္ ၂ဝ၁ဝ နယက ဥပေဒမွ ျပင္ဆင္ခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာ 
ပါရွိသည္။ ၎တို႔မွာ 

 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ႐ုံးအသုံးစရိတ္ပါရွိၿပီး 
ေထြအုပ္လက္ေအာက္ရွိ အသုံးစရိတ္ကဲ့သို႔ အတိအက် 
သတ္မွတ္မထားေပ။ 

 l လႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးၾကားနာမႈမ်ားသို႔ ျပည္သူလူထု 
တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ။  
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 l မဲဆႏၵနယ္ရံပုံေငြ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။၂၅ 

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား) ကို 
တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ တင္ေျမႇာက္၍ 
ရႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ခုရရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီ မည့္သည့္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးကသာ 
ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ေပးခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးသည္မွစ၍ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း / ၂ဝ၁၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ယင္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈ 
ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပပုံကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ (၂ဝ၁၆ 
ဇန္နဝါရီလ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း)။ လက္ရွိစနစ္တြင္မူ 
အိမ္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ေ႐ြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားအနက္မွ ရာအိမ္မွဴးမ်ားကို 
အိမ္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထပ္မံတင္ေျမႇာက္သည္။ အကယ္၍ 
ေ႐ြးေကာက္ခံ ရာအိမ္မွဴးတစ္ဦးတည္းသာ ရွိပါက၎သည္ အလို 
အေလ်ာက္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ရာအိမ္မွဴးေျမာက္မ်ားစြာ ေ႐ြးေကာက္ခံရသည့္ေနရာတြင္မူ အိမ္ေထာင္စု 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တင္ေျမႇာက္ရန္ 
ထပ္မံမဲေပးရသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ 

ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ရပ္မိရပ္ဖ ငါးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႀကီးၾကပ္ေရး 
ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ 
မ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း 
ရွိေနေသးသည္။၂၆ 

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အကူအညီေပးရန္၊ 
ေမြးေသစာရင္း ေကာက္ယူရန္၊ ေျမခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ယူရန္တို႔အျပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ 
လာသည့္ အျခားတာဝန္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။၂၇ 
ေဒသႏၲရ ဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးအပ္လာ 
ျခင္းသည္ သတိျပဳရမည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားသည္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ 
လစာ မရရွိေသာ္လည္း ေထြအုပ္႐ုံးမွ ခန႔္အပ္ထားသည့္ စာေရး၏ 
အကူအညီ ရရွိသည္။ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားတြင္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရျခင္းမ်ားမွအပ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို ၎ဥပေဒတြင္ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေပ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ အမည္စာရင္းပါ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခု၊ ျပည္နယ္ခုနစ္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမေဒသ 
ေျခာက္ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အရံၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည၂္၈ (ပုံ ၂.၄)။ 
ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္၊ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ား သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ေနထိုင္လာၾကေသာ ျပည္နယ္ 
မ်ားသည္ အေခၚအေဝၚ ကြာျခားသည့္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
အဆင့္ အတူတူသာ ျဖစ္သည္။ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသငါးခု ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
တိုင္းတစ္တိုင္းတို႔တြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ တစ္ဆင့္ခံ ေ႐ြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ ခန႔္အပ္ထားေသာ “ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား” ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိၿပီး 
ယင္းဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဥကၠ႒တစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတို႔အတြက္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၃ အရ ဥပေဒျပဳစာရင္းေပးထားသည္ 
(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ စ)။ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ခန႔္အပ္ 
ထားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီတစ္ရပ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ 
ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမကို ကြပ္ကဲသည္။ 
     
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားအၾကား လူဦးေရကြာဟမႈ ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ၇ သန္းရွိၿပီး ကယားျပည္နယ္တြင္ 
သိန္းဂဏန္းမွ်သာရွိသည္။ ေျမဧရိယာအလိုက္ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ 
လည္း လြန္စြာကြာျခားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ 

အေသးငယ္ဆုံးေသာ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္မ်ားမွာ ေက်း႐ြာ 
အေျမာက္အျမားႏွင့္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ 
ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာ အုပ္စုမ်ားမွာ 
အတူတူသာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို စုေပါင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း 
ထားသည္။ ၎ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ 
အစိုးရ႐ုံးမ်ား ႐ုံးစိုက္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေပါင္းစု၍ ခ႐ိုင္မ်ား စုဖြဲ႕ၿပီး 
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - စ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းငါးတိုင္း (စီရင္စုမ်ား) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအမ်ားစုရွိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မတူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္မ်ိဳးကို က်င့္သုံးသည္။ စီရင္စုမ်ားတြင္ “ဦးစီးအဖြဲ႕” ရွိၿပီး ၎သည္ သက္ဆိုင္ရာ 
စီရင္စုအေပၚတြင္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာရွိသည္။ 

ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး အဖြဲ႕ဝင္ဆယ္ေယာက္ပါဝင္ၿပီး စီရင္စုအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရး အရာရွိကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန႔္အပ္ၿပီး ေနာက္တိုး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
လက္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔အထဲမွ ဥကၠ႒တစ္ဦး ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အမည္စာရင္း တင္သြင္း 
လိုက္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ခန႔္အပ္လႊာေပးအပ္သည္။ အဆိုပါ 
ဥကၠ႒သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။  
   
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၃ တြင္ စီရင္စုမ်ား၏ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳစာရင္းပါရွိသည္။ ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ က႑ဆယ္ရပ္တြင္ 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်း႐ြာ စီမံကိန္းမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္၊ တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသည္ ဇယား ၃ ပါ က႑မ်ား ႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအထိ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။ 
စီရင္စုမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။    

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဦးစီအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (နယက ဥပေဒ အမွတ္ ၁၇/၂ဝ၁ဝ) တြင္ 
ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္း၊ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

စီရင္စုတစ္ခု၏ ဦးစီးအဖြဲ႕တြင္ အေရးႀကီးေနရာတစ္ခုရထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရွိ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္သည္ ၎တို႔၏ အႏၲိမ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ မကိုက္ညီ 
ေသာ္လည္း စီရင္စုမ်ားသည္ အဆိုပါ ပန္းတိုင္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ ရရွိလာေသာအခါ စီရင္စုအတြင္းရွိ လူမ်ား မိမိတို႔ဘာသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း 
ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိုတဖန္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အျဖစ္ ထပ္မံဖြဲ႕စည္း 
သည္။၂၉ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၇၄ ခ႐ိုင္တို႔ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံကို ပုံ ၂.၅ တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အေရ 
အတြက္မ်ားမွာလည္း ကြာဟခ်က္ႀကီးမားသည္။ အနည္းဆုံး အေနျဖင့္ 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ခုသာရွိၿပီး အမ်ားဆုံး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ဝ ႏွင့္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္စီ အသီးသီး 
ရွိၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရမွာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာဟမႈ ျမင့္မား 
သည္။ အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရမွာ ၆၈၇,၈၆၇ ရွိၿပီး အနည္းဆုံးမွာ 
၁,၇၃၂ ျဖစ္သည္။၃ဝ 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
ေအာက္ အစိုးရယႏၲရားမ်ား ဖြြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မပါ 
ရွိေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ  ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွအပ အစဥ္ 
အဆက္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ နဂိုရွိရင္းစြဲ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ 

ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ားသည္ အရင္အတိုင္း ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။၃၁ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၂၈၈ ႏွင့္ ၂၈၉ တို႔တြင္ 
ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ပါရွိသည္။၃၂  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားေအာက္တြင္ တတိယ အစိုးရ 
အဆင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေစသည္။ ယင္းတို႔အနက္ တစ္ခုကို ဥပမာျပရေသာ္ လက္ရွိ 
စနစ္တြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
ပါဝင္မႈ ျမင့္မားၿပီး ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာလည္း အားနည္းၿပီး 
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေတာ့ေခ်။ 

သတိျပဳဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ တတိယအစိုးရအဆင့္မရွိျခင္းက ေထြအုပ္ 
ဌာနအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အခရာက်သည့္ 
ေနရာကို ရယူေစခဲ့သည္။ ပုံ ၂.၆ ပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
(အပိုဒ္ ၂၆ဝ) အရ ေထြအုပ္၏ အႀကီးအမွဴးသည္ ရာထူးအေလ်ာက္ 



21

ရွမ္း

၁၅၅,၈ဝ၁ km2

၅,၈၂၄,၄၃၂
၁၄ ၅၅

မႏၲေလး
၃ဝ,၈၈၈ km2

၆,၁၆၅,၇၂၃
၇ ၂၈

စစ္ကိုင္း
၉၃,၇ဝ၂ km2

၅,၃၂၅,၃၄၇
၉ ၃၇

ေျမဧရိယာ (km2)
ခန္႔မွန္းလူဦးေရ
ခရိုင္ေပါင္း
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း

ကခ်င္

၈၉,ဝ၄၂ km2

၁,၆၈၉,၄၄၁
၄ ၁၈

ခ်င္း

၃၆,ဝ၁၉ km2

၄၇၈,၈ဝ၁
၃ ၉

မေကြး
၄၄,၈၂၁ km2

၃,၉၁၇,ဝ၅၅
၅ ၂၅ 

ရခိုင္

၃၆,၇၇၈ km2

၃,၁၈၈,၈ဝ၇
၅ ၁၇

ဧရာဝတီ
၃၅,ဝ၃၂ km2

၆,၁၈၄,၈၂၉
၆ ၂၆

ရန္ကုန္

၁ဝ,၂၇၇ km2

၇,၃၆ဝ,၇ဝ၃
၄ ၄၅ 

မြန္
၁၂,၂၉၇ km2

၂,ဝ၅၄,၃၉၃

၂ ၁ဝ

ေနျပည္ေတာ္
၇,ဝ၅၇ km2

၁,၁၆ဝ,၂၄၂
၂ ၈ 

ကယား
၁၁,၇၃၂ km2

၂၈၆,၆၂၇
၂ ၇

ပဲခူး

၃၉,၄ဝ၄ km2

၄,၈၆၇,၃၇၃
၄ ၂၈

ကရင္
၃ဝ,၃၈၃ km2

၁,၅၇၄,ဝ၇၉ 

၄ ၇

တနသၤာရီ

၄၃,၃၄၅ km2

၁,၄ဝ၈,၄ဝ၁
၃ ၁ဝ

၁–၅ဝ
၅ဝ–၁ဝဝ
၁ဝ၁–၃ဝဝ
၃ဝ၁–၇ဝဝ

လူဦးေရးသိပ္သည္းဆ (၁ စတုရန္းကီလိုမီတာ)

ပံု ၂.၄   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုင္ရာ ပထဝီအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္
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သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ အတြင္းေရးမွဴး 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ) တို႔ကလည္း ေထြအုပ္ဌာနကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 
သႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ရွိေသာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ ေထြအုပ္အရာရွိမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးေတာ့သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ စီစဥ္ေနရာခ်လိုက္ေသာအခါ ေထြအုပ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရအင္အားစု တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဟူသမွ်တြင္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အမိန႔္ျဖင့္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို ဝန္ႀကီးခန႔္အပ္ 
ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုအနက္ ေထြအုပ္၏ မိခင္ ဝန္ႀကီးဌာန 
သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။၃၃ ေထြအုပ္ဌာန၏ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္း 
အတြင္းဝန္လည္း ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္သုံးရပ္ျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

ဥပေဒျပဳေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီမွ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးစီ 
အျပင္ အဆိုပါ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ လူဦးေရ၏ ဝ.၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး (ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳး 
မ်ားကဲ့သို႔) ျပည္နယ္မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တစ္စုခ်င္းစီမွ 
ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္မွ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္ၿပီး 
(တစ္နည္းအားျဖင့္ စုစုေပါင္းဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံ) အလားတူ အခ်ိဳး 
အစားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား (ျပည္သူ/
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္) တြင္လည္း ခန႔္အပ္သည္။၃၄ လႊတ္ေတာ္သည္ 
၎အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္မွ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ 
သဘာပတိတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္သည္။    

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ 
ကြဲျပားသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း 
အ႐ြယ္အစား မတူၾကေခ်။ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အနည္းဆုံး ၂ဝ 
(ကယား) မွ အမ်ားဆုံး ၁၄၃ (ရွမ္း) ဦးအထိ ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ တူညီေသာ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အေရအတြက္ နည္းပါးပါက အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ား၏ စြမ္းရည္ပိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာပိုင္းကို ထိခိုက္မႈ ရွိလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ ပုံ ၂.၇ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
လူဦးေရ အေရအတြက္သည္လည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာျခားသည္ျဖစ္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္ အေျချပဳ မဲဆႏၵနယ္ စနစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦး ကိုယ္စားျပဳရသည့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ အလြန္ကြာဟသြား 
ေလသည္။၃၅ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးႏိုင္စြမ္း ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ 
၁၇၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဆ) အေရးႀကီးဆုံး 
အခ်က္မွာ ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၂ တြင္ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ က႑မ်ားကို ဥပေဒျပဳရန္ အာဏာအပ္ႏွင္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ 
(၂ဝ၁၃) တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
အဆိုတင္သြင္းခြင့္၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္တို႔ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အာဏာရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။       
လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ လြန္စြာအေရးပါေသာ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ အာဏာမ်ားရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရၿပီး ၎၏ တရားဝင္ 
အာဏာမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၆၄ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အခန္း ၅ တို႔တြင္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုတင္သြင္းခြင့္၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ အစရွိေသာ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာ 
မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။        

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကို 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ တို႔က 
ဦးေဆာင္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ၏ အခန္းက႑မွာ လြန္စြာ အေရးပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးရာတြင္ 
အခရာက်ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိသည္သာမက ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ) တြင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္  
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို တာဝန္ခံရမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ဆိုထားသည္။၃၆ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ 
သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၎ကို 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ 
အတည္ျပဳသည္ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဇ)။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းသည္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံ 
ေၾကာင္း အထင္အရွားျပႏိုင္မွသာ ျငင္းပယ္ခံရမည္ျဖစ္ရာ ၎အေနႏွင့္ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
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ျဖစ္ေနသ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေပၚ 
တြင္သာ မ်ားစြာမူတည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။       

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးရာတြင္ တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္အရေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း 
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္သာ၃၇ မ်ားစြာ 
သက္ဆိုင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ 
ဝန္ႀကီးအမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးရွိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီးခန႔္အပ္ 
တာဝန္ေပးရာတြင္ အမ်ားစုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ
လည္းေကာင္း၊ အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း 
ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အတည္ျပဳေပးရသည္။၃၈ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီးရာထူးအတြက္ ခန႔္အပ္ရာတြင္ “အရပ္သား” ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
မတူသည္မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သား 
အရာရွိတစ္ဦးကို ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးၿပီး ၎အရာရွိသည္ တပ္မေတာ္တြင္ 
ထမ္းေဆာင္ဆဲ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ မလိုေပ။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ (သက္ဆိုင္ရာ 
မဲဆႏၵအလိုက္ လူဦးေရ၏ ဝ.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ တိုင္းရင္းသား 
အုပ္စုမ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါအတိုင္း) အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု၏ 
တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည္။ 
ခန႔္အပ္မႈမ်ား အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တရားဝင္ တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အမည္စာရင္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတထံတင္သြင္းရသည္။၃၉ ဤကဲ့သို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးရာတြင္ ဗဟိုမွ 
ႏိုင္ငံေရးအရ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ရသည့္ သမၼတ၏ ပါဝင္မႈမွာ 
အထူးအေရးပါလွသည္။       

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
စီရင္စုမ်ားမွ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဥကၠ႒ေ႐ြးခ်ယ္အၿပီးတြင္ ၎ဥကၠ႒ကို 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တရားဝင္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည္။၄ဝ 
ဝန္ႀကီးရာထူးအတြက္ လ်ာထားခံရသူမ်ားႏွင့္ ဥကၠ႒မ်ား၏ အမည္စာရင္း 
အျပည့္အစုံကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္သြင္းရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္သည္ 
အမည္စာရင္းပါ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မွ 
သာလွ်င္ ၎ပုဂၢိဳလ္အား ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ 
သည္ အမည္စာရင္းပါ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ျငင္းပယ္လိုက္ပါက 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အမည္စာရင္းသစ္ တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။   

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒတြင္ တာဝန္ဝတၱရားသစ္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ 
ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား 
ဇယား (၂) ပါ က႑နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာတို႔ကို တူညီစြာ အပ္ႏွင္းထားသည္။၄၁ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ 
သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ 

စုစုေပါင္းလူဦးေရ

ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ၃ဝ%

ေက်းလက္လူဦးေရ ၇ဝ%  
ေက်းရြာေပါင္း ၆၃,၉၃၈ ရြာ

၅၁.၄၈
သန္း

ပံု ၂.၅  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံု

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စု 

နယ္ေျမ

ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
တိုင္း ၁ ခုႏွင့္ 
နယ္ေျမ ၅ ခု

ခ႐ိုင္မ်ား

ၿမိဳ႕ေပၚ
ရပ္ကြက္မ်ား

ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား
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ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ေထြ/အုပ္)

ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ရပ္/ေက်း စာေရး

ျပည္ေထာင္စု

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္

ခ႐ိုင္

ၿမိဳ႕နယ္

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ခ႐ိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး

ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္

ဥကၠ႒အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ

ပံု ၂.၆  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အစိုးရ႐ံုး

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး
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က႑မ်ားကို “စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း” 
တို႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိသည္။၄၂ အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လက္ေအာက္ 
တြင္ မတူညီေသာ ဦးစီးဌာန အေျမာက္အျမားရွိတတ္သည္။  

တရားစီရင္ေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ 
တရားသူႀကီးခုနစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တရားလႊတ္ေတာ္တစ္ခု 
ရွိသည္ (ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၃ဝ၅-၃၁၈ တြင္ရႈ)။ 
တရားလႊတ္ေတာ္သည္ လက္ေအာက္ခံ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတြင္ရွိ တရား႐ုံးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို အမည္စာရင္းျပဳစုၿပီး၊ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ 
တရားသူႀကီးမ်ားကို အမည္စာရင္းျပဳစုသည္။ အမည္စာရင္းမ်ားကို 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခန႔္အပ္ေပးရန္ 
တင္သြင္းရသည္။ ဤတြင္လည္း အျခားေသာ ရာထူးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 
လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ အမည္စာရင္းပါ ပုဂၢိဳလ္သည္ အရည္အခ်င္း 
မျပည့္မီေၾကာင္း “အထင္အရွားျပ” ႏိုင္မွသာ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။၄၃ 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ားကို စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ 
လိုပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္စုစုေပါင္း၏ 

သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ မဲဆႏၵျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈ လိုအပ္သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မူလမႈမ်ား၊ 
အယူခံမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။၄၄၊ ၄၅ 
ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားရွိ တရား႐ုံး 
မ်ားတြင္ တရားမမႈမ်ား၊ အယူခံမႈမ်ား၊ အယူခံမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကားနာ 
စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္။၄၆၊၄၇၊၄၈ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ 
တရားမႈမ်ားအျပင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသည္။၄၉၊၅ဝ    

တရား႐ုံးဟူသမွ်တို႔သည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ 
လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၎သည္ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွအပ”၅၁ အျခား 
အျငင္းပြားမႈမ်ား အပါအဝင္ အျခား တရားစီရင္ေရး အလႊာအသီးသီး 
အေပၚတြင္ အယူခံမႈ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားသည့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အာဏာသည္ သီးျခားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
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ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတြင္သာရွိသည္။ အဆိုပါ ခုံ႐ုံးကို 
အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔က အခ်ိဳးက် 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည္။ ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံပိုင္ခြင့္မရွိေပ။၅၂                 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ 
တရားစီရင္မႈပုံစံမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အတိုင္းအတာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း “တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ 
သိသာထင္ရွားေသာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္”၅၃ အကန႔္ 
အသတ္ျဖစ္ေစသည္။ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးမႈမ်ားအေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္၊ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္အတြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္လည္း “တရားလႊတ္ 
ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အာဏာကို တဖန္အသုံးျပဳ၍လည္း လက္ေအာက္ခံ 
တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ ပိုမိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖင့္”၅၄ ထပ္မံ ကန႔္သတ္ျခင္း 
ခံထားရေသးသည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ 
ခ်ဳပ္သည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ငါးႏွစ္တာ 
တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။၅၅ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားကို 
ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္ကိုးစား လာၾကေစရန္၊ တရား႐ုံး၏ ဂုဏ္သိကၡာ 
ျမင့္မားလာေစရန္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ ၎စီမံကိန္းမွ ရည္႐ြယ္ထားသည္။   
ဥပေဒေရးရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတြင္ ဥပေဒခ်ဳပ္တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ၿပီး ၎ကို 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရသည္ (လႊတ္ေတာ္မွ ေရွးနည္းတူ 
အတည္ျပဳရသည္)။ ဥပေဒခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္  ႏွစ္ဦးလုံးကို တာဝန္ခံရသည္။၅၆  

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဆ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အပိုဒ္ ၁၇၅။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သည္ –
(က)  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ခ)  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာႏွင့္ ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေသာ အျခားသဝဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ဂ)  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ဃ)  ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊
(င)  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ 

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊
(စ)  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊
(ဆ)  အဆုိတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊
(ဇ)  ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊
(ဈ)  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဇ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အပိုဒ္ ၂၆၁။ 
(က)  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္ –

(၁)  အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ၊
(၂)  အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မွအပ ပုဒ္မ ၁၂ဝ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊
(၃)  ပုဒ္မ ၁၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္မရွိေစေသာ 

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းျခင္းမရွိသူ၊
(၄)  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရွိသူ။

(ခ)  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ -
(၁)  သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည့္စုံေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအား ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္၊
(၂)  ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အမည္စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔လ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္။
(ဂ)  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးသည့္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည္၊
(ဃ)  တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း 

အထင္အရွားမျပႏိုင္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိေစရ၊

(င)  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္အစား အမည္စာရင္းသစ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ ရွိသည္။

အ ျခားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္မ်ား နည္းတူ ၂ဝဝ၈  
 ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရသည့္ အေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားအား 
ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရား 
မ်ားအၾကား အာဏာထိန္းညႇိမႈႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို 
ေဖာ္ၫႊန္းမႈတို႔ႏွင့္အတူ အေျခခံဥပေဒကို ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ အနက္ဖြင့္ႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးကို ေပးသည္။ ဇယား ၂ တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားကို 
တိက်စြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား အဖို႔ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျပဳရန္ ေဘာင္မွာ လြန္စြာက်ယ္ 
ဝန္းသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ သည့္ က႑မ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ 
သီးသန႔္တာဝန္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာက႑မ်ားမွာမူ ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရ၏ သီးသန႔္တာဝန္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ က႑အခ်ိဳ႕မွာမူ ရွင္းလင္းမႈ 
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ တာဝန္ေပးအပ္ 
မႈမွာ မ်ားစြာရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
က႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇယား၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃ (က) တြင္ “လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး” ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား ၁ ပါ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ တာဝန္ရပ္မ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး 
ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ ၁၂ ရပ္ကို စာရင္းျပဳစုေပးထားသည္။   

သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မည္သို႔ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုသည္၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ မည္သူ႔ထံတြင္ 
တာဝန္ရွိသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
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ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အခရာက်သည္။ အဆိုပါ 
ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေနာက္လာမည့္ အခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာပိုင္း၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ေဆြးေႏြး 
ခ်က္မ်ားကို ပုံေဖာ္ေပးမည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဆင့္မ်ားတြင္ရွိေသာ 
အင္အားစုမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈပင္ျဖစ္သည္။     

ယင္းတို႔အနက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားတစ္ခုမွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးျဖစ္သည္။ ၎၏ 
အခန္းက႑မွာ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ မ႑ိဳင္အသီးသီးၾကား 
အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးမႈကို ထိန္းညႇိေပးရန္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး၏ အခန္း 
က႑မွာ အကန႔္အသတ္ႏွင့္ ရွိေနၿပီး ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ဘက္ကိုသာ မ်က္ႏွာသာ 
ေပးေလ့ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈကို 
ကန႔္သတ္ခံထားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ အမႈကိစၥ 
အနည္းငယ္ (၁၄ ခု) သာ ၾကားနာရေသးေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးသို႔ တိုင္ၾကားရန္ ကန႔္သတ္ခ်က္ လြန္စြာမ်ား 
ေသာေၾကာင့္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားမွာ ကန႔္သတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွိေနေသးသည္။ 
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္မရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မ်ားအနက္တြင္မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသာ 
လက္လွမ္းမီႏိုင္သည္။၅၇၊ ၅၈ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ၾကားနာ 
ခဲ့ေသာ အမႈကိစၥမ်ားအနက္တြင္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဈ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အမႈကိစၥႏွစ္ခုတြင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး 
သည္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အနက္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ မႀကိဳးစားဘဲ မြန္ျပည္နယ္အေကာက္အခြန္ဥပေဒႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမႈကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို အလြယ္တကူ 
အႏိုင္ေပးလိုက္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ ဦးေဆာင္အခန္းက႑ကို “ျပည္ေထာင္စုက 
ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ” ဟူေသာ စကားရပ္ျဖင့္ အားျဖည့္ေပး 
ထားသည္။ အဆိုပါ စကားရပ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရဥပေဒ (၂ဝ၁ဝ) ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒ (၂ဝ၁၃) တို႔၏ အစိတ္အပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္လည္း 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ စကားရပ္ကို အနက္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကည့္ပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
တာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္က်က် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးမည့္ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒထြက္ေပၚလာသည္အထိ ေစာင္ဆိုင္းရမည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပမထားသည့္ က႑မ်ား 
အတြက္သာ တာဝန္ရွိသည္ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္စရာရွိသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဈ
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု — အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္စရာ ကိစၥႏွစ္ရပ ္၅၉၊ ၆ဝ၊ ၆၁

ပထမ အမႈကိစၥမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တင္သြင္းသည့္ မြန္ျပည္နယ္ အေကာက္အခြန္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ 
အဆိုပါ ဥပေဒအရ မြန္ျပည္နယ္၏ ေျမယာခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ကို သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ယင္းဥပေဒကို 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ အဆိုအရ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၄၄၆ ႏွင့္ ၄၄၇ တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ကလည္း ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမယာခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ တို႔တြင္ ရွင္းလင္းစြာဖြင့္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးကေန၍ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္ အႀကံျပဳသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးမွေန၍ ေျမယာခြန္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္အခါမွသာ ၎ေျမယာခြန္ဥပေဒသစ္ကို 
အေကာက္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒကို ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္သည္။ 

ဒုတိယ အမႈကိစၥမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးစာရင္းဆိုင္ရာ အမႈကိစၥကို ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တင္သြင္းၿပီး 
ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတင္သြင္းသည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိမရွိ၊ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အစိုးရ၏ 
ဥပေဒျပဳေရးအာဏာထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းရွိမရွိ (ဇယား ၂ အရ) ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးမွ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၉၃ (ခ) 
ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည္ဟုဆိုသည္။ “ပို၍ အံ့ဩစရာေကာင္းသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခုံ႐ုံးသည္ အမႈကိစၥပါ အျခားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားကို 
အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို လႊဲအပ္ေပးလိုက္သည္။” (Crouch ၂ဝ၁၈b)
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ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အတြက္အတြက္ ျပည္ေထာင္က ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ ရည္ၫႊန္းခ်က္ 
တစ္ခုပါရွိသည္။ မူအားျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒ 
သႀကီးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆာင္
႐ြက္ခြင့္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
(လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံး) တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾက
သူမ်ား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပုံမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ တာဝန္ခြဲေဝ 
သတ္မွတ္မႈ အတိအက် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ 
ထုတ္ျပန္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ ဥပေဒမ်ား 
မရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန႔္ 
ေသာ က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ကန႔္သတ္လိုက္သလို 
ျဖစ္သြားသည္။၆၂ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းဝယ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတို႔သည္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ႏွင့္ အစိုးရ 
အလႊာအသီးသီးၾကား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို အေသးစိတ္ 
ၫႊန္ၾကားရန္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို လႊဲအပ္ေလ့ 
ရွိသည့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ 
ေပးႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာကို ခန႔္အပ္တာဝန္ 
ေပးသည့္စနစ္ႏွင့္ ပါတီစနစ္ႏွစ္ရပ္လုံးက အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသူႏွင့္ 
အဆုံးသတ္ တာဝန္ခံရမည့္သူမွာ  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသာ ျဖစ္သည့္ 
အေလ်ာက္ ၎အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ 
စိတ္ဆႏၵရွိသည္။ တဖန္ ဤကိစၥကို အေလးသာေစသည္မွာ လက္ရွိ 
အေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ၎တို႔ပါတီတြင္ အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလ အစိုးရမ်ားလက္ထက္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒမ်ား   

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ အသာစီးအေနအထား ေပၚလြင္လာသည့္အေလ်ာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကို မည္သို႔လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾက 
သနည္းဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္တန္ရာေသာ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို နားလည္ရန္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ 
NLDအစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို 
မျဖစ္မေန နားလည္ရန္ လိုအပ္လာသည္။  

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
မူဝါဒမွာ “လူထုဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” ႏႈန္းစံကို အေျချပဳသည္။ 
ျပည္သူလူထုသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရစနစ္ႏွင့္ သာလြန္ေကာင္း 
မြန္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရေစ 
မည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းခံကို ၎စကားရပ္က ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ 
ပန္းတိုင္ကို ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရသည္ 
အေျခတည္စ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ မူဝါဒေရးရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္သည္။ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး မူဝါဒမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပဳစုေရးဆြဲၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွလည္း 
ေထာက္ခံအားေပးသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မူေဘာင၆္၃တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား တိုးတက္မႈ ႏွင့္ “ဖယ္ဒရယ္စနစ္” ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္၏ ပန္းတိုင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းတို႔အပါအဝင္ အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
အပိုင္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရသည္ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ရန္ပုံေငြမ်ား အသုံးျပဳျခင္း (အခန္းငါးတြင္ အေသးစိတ္တင္ျပထားသည္) 
ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ 
ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာ 
အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အျဖစ္ ႐ုပ္လုံးေပၚလာခဲ့သည္။ ၎ဥပေဒျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလႊာအသီးသီးတြင္ ေကာ္မတီေပါင္းစုံ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖင့္ 
ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အမ်ားျပည္သူ တာဝန္ခံမႈ 
ပိုမိုရွိလာေစရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီ ကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား၏ 
ရပ္/ေက်းအဆင့္မ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု၏ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ရရွိလာေစခဲ့သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ၆္၄ ထားရွိၿပီး ၎ေကာ္မတီတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကို 
ပါဝင္ေစလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမွတ္ ၅ မွ ဝန္ႀကီးအား ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္း 
မွာပင္ ၎သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္အသီးသီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္စရာ စကားဝိုင္းလည္း ျဖစ္လာသည္။ 
ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပႆနာရပ္ေပါင္း ၁၄၂ ခု 
ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
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မူတည္၍ အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျပႆနာရပ္ ၇၈ 
ခုအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ NLD အစိုးရ လက္ထက္ 
တြင္ ေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္း 
မရွိေတာ့ေပ။  

ယေန႔အခ်ိန္ထိ NLDသည္ ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ပါတီ၏ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာခ်က၆္၅ တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ရည္ၫႊန္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မပါရွိေသာ္ျငားလည္း 
စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ကိုမူ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘက္ညီမွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ NLD အစိုးရ၏ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါ စီးပြားေရး 
စီမံကိန္း၆၆ တြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္လာသည္ကို 
ေတြ႕ရၿပီး ၎အနက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား စသည့္ 
အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာ 
ေစေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္တို႔မွေန၍ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ NLDမွ ဦးစားေပး 
ေဆာင္႐ြက္မည့္ အရာမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းသိရေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ 
မ်ားသည္ အစိုးရအလႊာအသီးသီးအၾကားရွိ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ 
ညီမွ်ေရးကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူဝါဒႏွင့္ အေထာက္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ NLDပါတီဝင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ပါတီသည္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီး၊ 
ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာ 
ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္း 
တိက်စြာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။၆၇ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းအရ အတည္ျပဳ၍ ရႏိုင္သည္မွာ 
NLDသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ 
“စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု” ထူေထာင္ရန္ 
စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈစီမံကိန္း၆၈သည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ NLDအစိုးရ မူဝါဒ၏ အေသးစိတ္ 
အက်ဆုံးေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လက္ေတြ႕ အစီအမံတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ 
ပို႔ေဆာင္ေရး အခန္းက႑တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးကို နည္းလမ္းရွာေဖြရန္၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အလႊာအသီးသီးတြင္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည္ကို 
တည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းကိုလည္း စီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 

သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး 
မိန႔္ခြန္းတြင္   

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ 
သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြး ရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ 
လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
အနာဂတ္မွာ ေပၚထြန္း လာမယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစန
စ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္႐ြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး 
တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး 
ေျပာင္းလဲ သင့္တာေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္းရွိပါတယ္၆၉ ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ကို 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရရွိေရးအတြက္ အႂကြင္းမဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈႏွင့္ မေရာေထြးသင့္ေပ။ 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၂ဝ၁၈ မတ္လတြင္ ရာထူးလက္ခံၿပီးေနာက္ 
ပထမဦးဆုံး ထုတ္ျပန္သည့္ သမၼတၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ 

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား 
အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံၾကရသျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
မိမိ တာဝန္ခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ 
အသိေပးတင္ျပၿပီး သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန႔္က်င္ေစဘဲ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။၇ဝ 
ဟု ပါရွိသည္။

အဆိုပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။ 
ဦးစြာပထမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားအၾကားမွ ရာထူး 
အထက္ေအာက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရွိေၾကာင္းကို ဖြဲ႕စည္းျပလိုက္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ အတိအလင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ပို၍ အေျခခံက်သည္မွာ 
ယင္းဆိုလိုခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားကို ရႈျမင္ရာတြင္ ယင္းအစိုးရမ်ားသည္ ကိုယ့္မူဝါဒမ်ားကို 
ကိုယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ မျမင္ဘဲ၊ ၎၏ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ယႏၲရားမ်ားအျဖစ္ (အနည္းဆုံး 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္) ရႈျမင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။     
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ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အေကာင္အထည္ေပၚသည္။ ၎မ်က္ႏွာစာသည္ အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
မည္မွ်ရသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုရာတြင္ တာဝန္ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ ေပးအပ္ၿပီး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ နီးစပ္ေသာ) 
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း ထက္ပိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုသည္၊ 
မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုသည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသႏၲရအစိုးရကို ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အလားတူ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္မွာ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးသည္ မည္သူ႔ကို တာဝန္ခံရမည္နည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူသည္ ေဒသခံ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားသို႔ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ား တာဝန္ခံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ 

ဤအခန္းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ၎ေအာက္အဆင့္မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ဆန္းစစ္တင္ျပ 
ထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂ ပါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို 
လိုက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မ်ား လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ 
အလုပ္လုပ္ပုံတို႔ကို ဆန္းစစ္တင္ျပထားသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေဒသႏၲရအစိုးရ မရွိသည့္အေလ်ာက္ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ 
၎ေအာက္) ေဒသႏၲရအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံျခင္းတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေတြးဆတင္ျပထားသည္။ 
အဆုံးသတ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေပၚထြန္းလ်က္ရွိသည့္ ေရွးရႈမႈမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားျပထားသည္။ 



32

ပံု ၃.၁  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ

ဝန္ႀကီးမ်ား
� ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္
� ျပည္နယ္/တိုင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး
� တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္

လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး
� တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိ
� တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္
� ျပည္နယ္/တိုင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုဥကၠ႒မ်ား 
� ယင္းတိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ 
� သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳ

ဥပေဒခ်ဳပ္

� သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳက္က 
ခန္႔အပ္
� ျပည္နယ္/တိုင္း 
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး

� ျပည္နယ္/ တိုင္း 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲ

� သမၼတႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳက္က 
ခန္႔အပ္
� ျပည္နယ္/တိုင္း 
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
� ျပည္နယ္/တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္
� သမၼတက ခန္႔အပ္
� ျပည္နယ္/တိုင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ

အ ခန္း ၂ ႏွင့္ ပုံ ၃.၁ တို႔တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ 

(တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ) တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ပါရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အတြင္းဝန္ 
တို႔အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ပါဝင္ၾကသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ လက္ေအာက္ရွိ 
စစ္မႈထမ္း အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက 
NLDအစိုးရလက္ထက္ သမၼတ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

မ်ားမွာ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားေကာင္းေသာ ခန႔္အပ္တာဝန္ 
ေပးသည့္ပုံစံေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD ပါတီႏွစ္ရပ္လုံး သက္ဆိုင္ရာ 
ပါတီဝင္မ်ားကိုသာ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးၾကေသာအခါ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ အာဏာရပါတီ လႊမ္းမိုးမႈသာ ပို၍အားေကာင္းလာသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာပါတီအတြင္းမွ အႀကီးအကဲပိုင္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည၇္၁ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၎ရာထူးကို အေလးထား 
သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။   

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
၁၄ ဦးအနက္ ၁ဝ ဦးမွာ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ 
ေနာက္တစ္ဦးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။၇၂ 
၎ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မွအပ (တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ျဖစ္ပါက 
ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ တရားဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္မရွိ) က်န္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားအားလုံးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
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တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ (အမ်ားအားျဖင့္ 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဥကၠ႒မ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။၇၃ 
၎တို႔အနက္ ေလးဦးထက္မနည္းသည္ နယက အစိုးရလက္ထက္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၾကသည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သား 
အရာရွိကို ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည့္ ကိစၥမွာ သတိျပဳစရာ ေကာင္းေပ 
သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းမထားသည့္အေလ်ာက္ 
တပ္မေတာ္မွ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ထင္ရွားေစသည္။     

NLDအစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ 
ဦးလုံးမွာ NLDပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း NLDအမတ္ေနရာ မ်ားစြာမရွိသည့္ 
ေနရာမ်ား၌ပင္လွ်င္ NLD ပါတီဝင္မ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား ရရွိိ 
ထားၾကသည္။ ၎ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ၁၉၉ဝ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ပါတီႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲလာခဲ့ၾကသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ပါတီ၏ ဒုဥကၠ႒လည္း 
ျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကဲ့သို႔ပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမ်ားစုမွာ ပါတီတြင္း 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရာထူးမ်ားရွိၾကသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျခာက္ဦးမွာ ပါတီ၏ 
အျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဲ့သို႔ အျခား ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္မ်ားမွာမူ NLDအျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ 
ရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ NLD ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ျခင္း 
မခံရမီ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (UDP) ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ 
႐ြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးခက္ေအာင္ႏွင့္ ကယား 
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အယ္လ္ေဖာင္းရႈိတို႔ အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္အားယူသည့္ အခ်ိန္မွသာ NLDပါတီဝင္ 
မ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးခံရသူ ေလးဦးမွာမူ 
အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံ 
ရွိၾကသည္။၇၄၊ ၇၅     

NLDေရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံးသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ 
ကဲ့သို႔ပင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ရာထူးမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ ပါတီဝင္မ်ားကိုသာ 
ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။ ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ 
ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အသာစီး အေန 
အထား ရရွိခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးရာထူးအားလုံး၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထား 
ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရပ္သား ဝန္ႀကီးရာထူးခ်ည္းသက္သက္ တြက္ၾကည့္ပါက 
ကိန္းဂဏန္းမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္သြားသည္။ ဝန္ႀကီးရာထူး 
ဒုတိယအမ်ားဆုံးရယူႏိုင္သည့္ ပါတီမွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး 
ညီၫြတ္ေရးပါတီ (NUP) ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးရာထူး ရွစ္ေနရာ ရရွိထား 
သည္။၇၆ အျခားေသာ ကိုယ္စားျပဳ ပါတီမ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ 
တို႔ကဲ့သို႔ ေဒသ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ ပါတီမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာတို႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံၾကရသည္။  
  
ပုံ ၃.၂ ၇၇၊ ၇၈ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ၂ဝ၁၅ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ေနရာေပါင္း ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရရွိသြားၾကသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ NLDသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ကိုယ္စားျပဳ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မွာလည္း သတိျပဳစရာျဖစ္သည္။ 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ရာထူး ရွစ္ေနရာျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ကိုယ္စားလွယ္ 
ေနရာမ်ား ရရွိိထားသည့္ ပါတီမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျဖစ္ၿပီး ၎ရွစ္ေနရာ 
အနက္ ေျခာက္ေနရာမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျဖစ္သည္။ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ႏွင့္ ေဒသအေျခခံေသာ အျခားႏိုင္ငံေရး 
ပါတီရွစ္ခုမွာလည္း ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ ေနရာမ်ား ရၾကသည္။ အေရးႀကီး 
သည့္အခ်က္မွာ NLDပါတီဝင္မဟုတ္ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုမွာ 
တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/
တိုင္းတို႔တြင္ ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေနရာမ်ားမွာ အျခား 
ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ရာထူးမ်ားကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ခန႔္အပ္တာဝန္ 
ေပးရသည့္ ေနရာမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ NLDမွအပ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လာေသာ ဝန္ႀကီး 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ 
NLDဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားလက္ထက္ 
တြင္ က်င့္သုံးလာေသာ ပုံစံတစ္ရပ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ 
မဟုတ္ေသာသူမ်ားကို ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည့္ 
အေရအတြက္ အလြန္တရာ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခန႔္အပ္တာဝန္ 
ေပးရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ထုံးစံရွိခဲ့ဖူးသည္။ 
ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မဟုတ္သည့္ အျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္မွ လူမႈေရး 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ 
ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားဝင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္အစုံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။၇၉     

NLDအစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆိုပါ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးမႈမ်ိဳး မရွိ 
ေတာ့ေခ်။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ရာထူးမ်ားတြင္ 
တပ္မေတာ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးမႈမ်ား အပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားအား ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးမႈမွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေက်ာ္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ သီးသန႔္ၾကည့္ပါက ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ အစိုးရ အရာရွိေဟာင္းမ်ားကို ၎တို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့သည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား ကို ကြပ္ကဲရန္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။၈ဝ သတိထားစရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ေ႐ြးေကာက္ခံ မဟုတ္သူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
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အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးစုစုေပါင္း ၁၃၈ ဦး၏ 
ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း

၁။ NLD
စုစုေပါင္း - ၆၂%
ျပည္နယ္ - ၆ဝ% 
တိုင္းေဒသႀကီး - ၆၆%

၂။ အမ်ိဳးသမီး
စုစုေပါင္း - ၇%
ျပည္နယ္ - ၃% 
တိုင္းေဒသႀကီး - ၁၂%

၃။ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ 
ေဒသခံပါတီမ်ား

စုစုေပါင္း - ၈%
ျပည္နယ္ - ၁၂% 
တိုင္းေဒသႀကီး - ၃%

၄။ ေရြးခ်ယ္ခံ 
မဟုတ္သူမ်ား

စုစုေပါင္း - ၂၇%
ျပည္နယ္ - ၂၂% 
တိုင္းေဒသႀကီး - ၃၃%

ကခ်င္
ဝန္ႀကီး ၁၂ ဦး

ကယား
ဝန္ႀကီး ၈ ဦး

ရွမ္း
ဝန္ႀကီး ၂၂ ဦး

ရန္ကုန္
ဝန္ႀကီး ၉ ဦး

ကရင္
ဝန္ႀကီး ၁ဝ ဦး

ခ်င္း
ဝန္ႀကီး ၇ ဦး

မြန္
ဝန္ႀကီၤး ၁ဝ ဦး

ရခိုင္
ဝန္ႀကီး ၈ ဦး

မႏၲေလး
ဝန္ႀကီး ၈ ဦး

ပဲခူး
ဝန္ႀကီး ၈ ဦး

စစ္ကိုင္း
ဝန္ႀကီး ၁ဝ ဦး

မေကြး
ဝန္ႀကီး ၉ ဦး

တနသၤာရီ
ဝန္ႀကီး ၈ ဦး

ဧရာဝတီ
ဝန္ႀကီး ၉ ဦး

ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဥကၠ႒
တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား
လစ္လပ္ေနရာ

တပ္မေတာ္
NLD
USDP
ANP

MNP
LNDP (လီဆူး)
တစ္သီးပုဂၢလ
TNP
PNO

ZCD
WDP
LNDP (လားဟူ)
ANDP
TNDP

ပံု ၃.၂  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစား

၂၀၁၈ ဇြန္ ၁ ရက္အထိ အခ်က္အလက္မ်ား
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လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး

စိုက္၊ေမြး၊ ဆည္ ဝန္ႀကီး စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး

သဘာဝ/သယံဇာတ 
ဝန္ႀကီး*

စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ 
စည္ပင္ဝန္ႀကီး

ကရင္တိုင္းရင္းသား 
ေရးရာဝန္ႀကီး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး 
ဝန္ႀကီး

စည္ပင္ဝန္ႀကီး

အခါတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း 
ဥကၠ႒

လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
စက္မႈဝန္ႀကီး

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

ကိုးကန္႔ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသဥကၠ႒

ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး လူမႈေရး ဝန္ႀကီး

လီဆူးတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

ပေဒါင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

လားဟူတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

အင္းသားတိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

စီမံ/စီးပြား ဝန္ႀကီး ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး သဘာဝ/သယံဇာတ
 ဝန္ႀကီး*

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ

*ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအမည္အျပည့္အစံုမွာ  သဘာဝသယံဇာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျဖစ္ၿပီး 
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရတြင္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ပံု ၃.၃  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ား နမူနာ

ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဥကၠ႒

ပအို႔ဝ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသဥကၠ႒

ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသဥကၠ႒



36

အေရအတြက္ထက္ပင္ မ်ားၿပီး ငါးေယာက္တစ္ေယာက္ အခ်ိဳးရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ရာထူးခန႔္အပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
မည္သည့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီသူကို ေ႐ြးခ်ယ္ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ လိုသည္ထက္ပို၍ အရည္အခ်င္းရွိသူကို ခန႔္အပ္တာဝန္ 
ေပးသည္ျဖစ္ေစ ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို အကန႔္အသတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ 
နည္းပါးလြန္းသည္။ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ ေလးေယာက္မွ 
ကိုးေယာက္အထိ တိုးလာေသာ္လည္း ထက္ဝက္မွ်ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ လုံးဝမရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ႀကီး အေရအတြက္မွာ ၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
   
ေနာက္ထပ္ သိသာေသာ ျခားနားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ 
NLDအစိုးရမ်ားလက္ထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းပုံကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာဝန္ေပးမႈမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ခံလာရျခင္း၈၁ ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ 
တရားဝင္အားျဖင့္ တာဝန္ဆယ္ရပ္ေပးအပ္ခံရသည္။ လူဦးေရ သတ္မွတ္ 
ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စု အေရအတြက္အတိုင္း 
ခန႔္အပ္သည့္အေလ်ာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အေရ 
အတြက္ ကြာျခားသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ၾက 
သည္။ ထိုအနည္းအတိုင္း တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးမပါရွိသည့္ 
ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ၁ဝ ဦး ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ 
၂၂ ဦး၈၂ စသည္ျဖင့္ ကြာဟသြားသည္။ 

NLDအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာကို ေပါင္းစည္း၈၃လိုက္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအမ်ားစု၏ တာဝန္အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။၈၄ ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 
သႀကီးမ်ား အၾကားတြင္ တသမတ္တည္း မရွိေပ။ သိသာထင္ရွားေသာ 
အခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးအမ်ားစုမွာ တာဝန္မ်ားတိုးလာသည္။ ဥပမာ ျပည္နယ္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူရ 
သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္မွာလည္း ခ်င္းျပည္ 
နယ္တြင္ ခုနစ္ဦးအထိသာ ရွိိေတာ့ၿပီး၊ အျခား ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ငါးခုတြင္ ရွစ္ဦးသာ က်န္ေတာ့သည္။ ပုံ ၃.၃ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားရွိ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားအနက္မွ ဥပမာႏွစ္ခုကို ျပဆို 
ထားသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အျခား 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ေယဘုယ် ပုံစံျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ရာထူးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းလိုက္၍ ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္ 
အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ အေျမာက္အျမား တိုးပြားလာသည္။ 
ဥပမာ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးသည္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္မူ 

ဝန္ႀကီးရာထူး ၂၁ ေနရာရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ခုနစ္ဦးႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားမွ ဥကၠ႒ငါးဦးတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား 
 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ဇယား ၂ ပါ က႑မ်ားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒအရ ျဖည့္စြက္ေသာ တာဝန္အသစ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ ၎တို႔ 
တာဝန္ရွိသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို 
“စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း” မ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားျခင္း ခံရသည္။၈၅ ထို႔အျပင္လည္း ဝန္ႀကီး 
မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နယ္ဘက္ 
ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို 
“ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္း” မ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိေပသည္။၈၆ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာန 
မ်ားၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ သေဘာသဘာဝကို ေနာင္ 
လာမည့္ အခန္းမ်ားတြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအပိုင္း 
တြင္မူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပး အခန္းက႑ 
မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာထားၿပီး၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားအတြင္းရွိ မတူညီေသာ 
အင္အားစုမ်ား ၎တို႔ လိုရာပန္းတိုင္ေရာက္ရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္သို႔ 
အလုပ္လုပ္ၾကပုံကို ေတြးဆတင္ျပထားပါသည္။    

စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ 
အခန္းက႑သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကိုလိုက္၍ 
ပုံေဖာ္ျခင္းခံေနၾကရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
သမၼတ႐ုံးအမွတ္ ၆ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးလွထြန္းမွ 
ၫႊန္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။၈၇ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အာ႐ုံစိုက္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွလည္း ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ 
အမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး အခန္းက႑မ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။၈၈

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ 
ပုံေဖာ္လ်က္ရွိေနၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ အညီ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေျပာၾကားထားသည့္ သမၼတ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂ဝ၁၈ 
က ဤအခ်က္ကို သက္ေသထူ လ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၎တို႔၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားသည္ NLD၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အခ်က္ ၁၂ 
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ခ်က္ပါ စီးပြားေရး စီမံကိန္းတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ 
ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
အၿမဲလိုလိုေျပာၾကားေလ့ရွိသည္။၈၉ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 
ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ေပးၿပီး၊ ဝန္ႀကီးသည္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ 
သည္။၉ဝ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
ပုံေဖာ္ေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အခန္းက႑ကို မၾကာခဏ 
ဆက္သြယ္ေရးျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကြပ္ကဲထားသည္။ သတင္းမ်ားအရ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးခ်င္းစီကို လစဥ္ 
႐ုပ္သံဆက္သြယ္ အစည္းအေဝး (video conference) ျပဳလုပ္၍ 
စကားေျပာသည္ဟု သိရသည္။  
  
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဩဇာသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပုံသြင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း မူဝါဒမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ၎တို႔ တာဝန္ယူ 
ေနရသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ NLDအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ တိုးခ်ဲ႕လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အေရးပါ 
ေသာ္လည္း ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ 
အခန္းက႑တြင္ ရွိမရွိ မေသခ်ာလွေပ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေဒသႏၲရ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကေရးကို ဦးစားေပးခဲ့သည္။ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္က အသစ္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ေက်း႐ြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အခန္းက႑ 
တိုးတက္ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ အေရးပါဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ 
ဟူ၍ပင္ အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။၉၁ 

NLDအစိုးရလက္ထက၉္၂တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဆက္လက္ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ ရွိေန 
ၾကေသးသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေရျဖန႔္ျဖဴးေရးႏွင့္ မိလႅာစနစ္ တို႔၏ 

ေျမယာ 
အခြင့္အေရး

What do State/Region governments do?

ဦးစားေပးက႑ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ဌာနမ်ားကို ညႊန္ၾကားသည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ယခုခ်ိန္ထိ 
က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၂၇၄၆၄၇ (ကန္ေဒၚလာ ၈.၄ ဘီလီယံ) ကို 
အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
     (ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၂-၁၃ မွ ၂ဝ၁၇-၁၈ အထိ)။ 

(ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ)

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 

ဦးစားေပး က႑မ်ား

ပံု ၃.၄  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပးက႑မ်ား 

ေရေပးေဝျခင္းလမ္းမ်ား တံတားမ်ား အမ်ားျပည္သူသံုး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

စက္မႈလက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးလွ်ပ္စစ္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အေျခခံ အေဆာက္အဦတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရရွိရန္

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး 

တရားမွ်တေသာ 
ေဒသႏၱရ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

သန္႔ရွင္းေသာ 
အစိုးရ

ဘတ္ဂ်က္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
ပစၥည္းဝယ္ယူေပးေခ်မႈ
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ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အျခားေဒသမ်ားကိုလည္း ခ်န္လွပ္မထားေခ်။၉၄၊၉၅ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေစရန္ 
ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒပါ 
စာပိုဒ္အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား သတၱဳတြင္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ တာဝန္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပး 
ထားသည္။ အလားတူ ဥပေဒသစ္မ်ားလည္း ဆက္လက္ျပ႒ာန္းရန္ 
စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခြင့္ အာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
အခြန္ေတာ္မ်ားေကာက္ခံခြင့္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသအေျခအေနေပၚ 
မူတည္၍ က႑သစ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ သာဓကမ်ား 
ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 
သစ္ခိုးထုတ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသစ္ေမွာင္ခိုလုပ္
ကိုင္သူမ်ားကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။၉၆ 
ရန္ကုန္၌မူ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ 
အေယာက္ ၄ဝဝ,ဝဝဝ ခန႔္ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။၉၇ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပုံကို နားလည္ရန္ 
အလို႔ငွာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အခန္း 
က႑ကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးပိုင္ခြင့္ျဖင့္ အာမခံခ်က္ 
ေပးထားသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို 
တာဝန္ခံရၿပီး၉၈၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ၎၏ သေဘာတူ 
ညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံရသည္။၉၉ အခြန္ဘ႑ာေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္တို႔တြင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
စီရင္စုမ်ား၏ ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားမွ တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။   

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အလုပ္လုပ္ပုံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕၏ အခန္းက႑တို႔မွာ 
ကြာျခားခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။၁ဝဝ တစ္ဖက္တြင္မူ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည္။ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္အရ အစိုးရႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ 
အာဏာႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးသည္ဟု သိရသည္။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦး၏ အဆိုအရမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၎ဝန္ႀကီး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 
တာဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ကိုပင္ မွ်ေဝျခင္းမျပဳဟု 
သိရသည္။၁ဝ၁ ဆန႔္က်င္ဘက္အားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
သည္ ပုံမွန္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳေပးသည္ဟု 

အေျခခံ အေဆာက္အအုံကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကေသာ္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ထိုအတိုင္းအတာထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပို႔ေဆာင္ 
ေရးတြင္ အထူးအေလးထား ေဆာင္႐ြက္သည္မွာ ေက်းလက္ေဒသ 
လမ္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးျဖစ္ၿပီး လမ္းေဖာက္မထားေသာ 
႐ြာမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ 
က႑တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပးမွာ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ျဖစ္ၿပီး ႐ြာမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အလားတူစြာပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားသည္ လက္ရွိ ေသာက္သုံးေရ မရရွိေသးေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ 
ေသာက္သုံးေရ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

NLDေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းကို 
ဦးစားေပး၍ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ 
နဂိုရွိရင္းစြဲ လမ္းမ်ားကို သုံးရာသီလုံး သြားလာအသုံးျပဳ၍ ရႏိုင္ေစရန္ 
လမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးကို ဦးစားေပး 
လုပ္ကိုင္ၾကသည္။၉၃ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခန္းက႑ကို 
ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဘက္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျပဳလုပ္၍ရေၾကာင္းကို အခန္း ၅ တြင္ 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားသည္  ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ ပို၍အားတက္သေရာ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၁၂၈ဝ မဂၢါဝဂ္ရွိေသာ ဓါတ္အားေပး 
စက္႐ုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳလႊာတစ္ေစာင္ ေရးသားလ်က္ 
ရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွာမူ Yangon Bus Service 
(YBS) ႏွင့္ Yangon Water Bus မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ 
သိသာထင္ရွားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မူဝါဒေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ 
အလိုက္ ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ခ႐ိုနီဝါဒ 
ကင္းရွင္းသည့္ သန႔္ရွင္းမွ်တေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ 
ႏိုင္ေရးကို ဝန္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားလာၾကသည္။ ဤအတြက္ 
ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အလိုက္ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈတို႔မွေန၍ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးကို 
ဦးစားေပးၾကၿပီး အျခားသူမ်ားမွာမူ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအေပၚတြင္ 
အာ႐ုံထားသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလုံး တၿပိဳင္နက္ 
အာ႐ုံစိုက္ျခင္းခံရသည့္ က႑တစ္ခုမွာ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈ ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေရးတို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဤတြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံထားရေသာ ေဒသမ်ားကိုပါ 
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သိရသည္။၁ဝ၂ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ 
အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး၊ အ႐ြယ္အစား ေသးငယ္သည့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ 
တစ္ဖြဲ႕မွာမူ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္းတစ္ႀကိမ္မွ်သာ ေတြ႕ဆုံ 
စည္းေဝးမႈ ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။၁ဝ၃ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီအဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး မူဝါဒတြင္ ဦးေဆာင္ အခန္းက႑ကို 
ယူထားသည္။ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထက္စီးအေနအထားသည္ NLDအစိုးရလက္ထက္ 
တြင္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ေပးရာ 
တြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ၫႊန္ၾကားရာတြင္ လြန္စြာအေရးပါေသာ ေနရာတြင္ရွိသည္။၁ဝ၄ ဝန္ႀကီး 
အေျမာက္အျမား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသည္ 
၎တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားစြာ (သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အကုန္လုံး) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္ခ်က္ေပး မွ်ေဝႏိုင္သည့္ စကားဝိုင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ တန္းတူညီမွ် ေဆြးေႏြးၾကဟန္ရွိေသာ 
အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအတြက္မူ ၎တို႔၏ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္၊ တစ္ခ်က္လႊတ္ 
အမိန႔္ျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ သင့္ေတာ္သလို တည့္မတ္ 
ျပင္ဆင္ေပးရန္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခိုင္လုံေသာ အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အေရးႀကီးေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေခ်။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အဆိုအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးကို အဆင့္ေက်ာ္၍ 
၎တို႔ထံ တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဌာနဆိုင္ရာ 
အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ႀကီးကိုေရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုပါ တာဝန္ခံေနရသည္ဟု သိရသည္။၁ဝ၅ 

ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရကိုလိုက္၍ ကြာဟမႈ ႀကီးမားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဇယား 
၂ ပါ လုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ 
က်ယ္ျပန႔္သည္ျဖစ္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ႀကီးၾကပ္ရသည့္ ဦးစီးဌာန 
မ်ားၾကားမွ ဆက္ဆံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊဲအပ္ 
အခြင့္အာဏာအရေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကြာဟမႈရွိသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အၾကားမွ ပုဂၢိဳယ္ေရး ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အတိမ္အနက္ကို လိုက္၍ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာမွာ 
ကြာျခားတတ္ေသးသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီး 
တာဝန္ခံရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္၊ ၎ဝန္ႀကီး ႀကီးၾကပ္ရသည့္ လက္ 
ေအာက္ခံ ဦးစီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနၾကားတြင္ 
ရွိေသာ အာဏာအနိမ့္အျမင့္သည္လည္း ၎ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာႏွင့္ 
ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာ သေဘာသဘာဝႏွင့္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ၎တို႔ၾကား 
ဆက္ဆံေရးကို အခန္း ၄ တြင္ အေသးစိတ္ တင္ျပထားသည္။   

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ ရွင္းလင္းတိက်စြာ 

ျပ႒ာန္းထားသည့္တိုင္ ၎တို႔အား ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ ေဘးပို႔ထား 
သည့္ သက္ေသသာဓကမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရ 
လက္ထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ 
ဝန္ႀကီးမ်ားကို အျခားဝန္ႀကီးမ်ား ေအာက္နိမ့္သည္ဟု ယူဆၾကၿပီး၊ 
အျခားေသာေနရာမ်ား၌မူ ၎တို႔အား ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးဟူ၍ပင္ 
မယူဆၾကေခ်။၁ဝ၆ ဤသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခုံ႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အမႈကိစၥတစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ “တင္းျပည့္” ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခုံး႐ုံးမွ ျပတ္ျပတ္ 
သားသား အဆုံးအျဖတ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ NLDအစိုးရလက္ထက္တြင္ 
တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္ 
အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ 
ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး 
မ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္စရာ ဦးစီးဌာနမ်ား ရရွိသြားၿပီး အျခားေသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တန္းညႇိ၍ရသြား 
ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ 
ကိုယ္ကို တင္းျပည့္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သြားၿပီဟု ခံစားရေၾကာင္း 
ေျပာေသာ္လည္း၊ အျခား တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးမွာမူ 
၎တို႔ကို ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္ အမ်ား 
အားျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိိ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ 
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။၁ဝ၇ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပါရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ပါ 

က႑မ်ား အတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာရွိသည္။၁ဝ၈ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ 
အျခားအေရး ႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရ 
ေသးသည္။ အထင္ရွားလုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ခုကို 
ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ေပးခဲ့ၿပီးသည္။ NLDအစိုးရ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းႏွင့္ 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ျခင္းတို႔သည္ 
သမိုင္းဝင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။၁ဝ၉ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
အၿပီးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလုံးရွိ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အသာစီးရထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ၁၃ ခုတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး ပါတီျဖစ္ၿပီး ရွစ္ခုတြင္ 
အမတ္ေနရာအမ်ားဆုံး ရထားသည္။၁၁ဝ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ရွိ အမတ္ေနရာအားလုံး၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ရရွိထားၿပီး၊ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျခား ၂၃ ပါတီမွ 
ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၎ ၂၃ ပါတီအနက္ ၂၁ ပါတီမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
သို႔မဟုတ္ ေဒသအေျခခံေသာ ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္ရွိေသာ ၂၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမူ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ 
ထားေပးရသည္။ NLDပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (NUP) မွာ 
ထိုစဥ္က ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆုံး ပါတီျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား

စုစုေပါင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္- 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈၇၉ ဦးအနက္
ေရြးေကာက္ခံ ၆၅၉ ဦး
  � တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၂ ဦးႏႈန္း
  � တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ဝ.၁ % 
ထက္ပိုေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး 
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ဝ ဦး

ကခ်င္
(၅၃ ဦး)

မြန္
(၃၁ ဦး)

ကရင္
(၂၃ ဦး)

တနသၤာရီ
(၂၈ ဦး)

ရွမ္း
(၁၃၇ ဦး)

စစ္ကိုင္း
(၁ဝ၁ ဦး)

မႏၲေလး
(၇၆ ဦး)

ရခိုင္
(၄၇ ဦး)

ခ်င္း
(၂၄ ဦး)

ကယား 
(၂ဝ ဦး)

ရန္ကုန္
(၁၂၃ ဦး)

ပဲခူး
(၇၆ ဦး)

မေကြး
(၆၈ ဦး)

ေကာ္မတီ/အဖြဲ႕မ်ား
� လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားအား
� လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ 
ဒုတိယဥကၠ႒

� တိုင္း/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ 

ဧရာဝတီ
(၇၂ ဦး)

ပံု ၃.၅  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု
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ကခ်င္
၅၃ ဦး

ကယား
၂ဝ ဦး

ကရင္
၂၃ ဦး

ခ်င္း
၂၄ ဦး

မြန္
၃၁ ဦး

ရခိုင္
၄၇ ဦး

ရွမ္း
၁၃၇ ဦး

ရန္ကုန္
၁၂၃ ဦး

မႏၲေလး
၇၆ ဦး

ပဲခူး
၇၆ဦး

စစ္ကိုင္း
၁ဝ၁ ဦး

မေကြး
၆၈ ဦး

တနသၤာရီ
၂၈ ဦး

ဧရာဝတီ
၇၂ ဦး

တပ္မေတာ္
NLD
USDP
ANP
SNDP
KSDP
SNLD
LNDP (လီဆူး)
UDPKS
KPP
ZCD

AMDP
MNP
တစ္သီးပုဂၢလ
TNP
PNO
WDP
KDUP
WNUP
LNDP (လားဟူ)
ANDP
DPM
TNDP

ေရြးေကာက္ခံ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ရာခိုင္ႏႈန္း 

၁။ NLD မွ 
စုစုေပါင္း - ၇၅ %
ျပည္နယ္ - ၄၅ %
တိုင္းေဒသႀကီး - ၉၄%

၂။ အမ်ိဳးသမီး
စုစုေပါင္း - ၁၃%
ျပည္နယ္ - ၈% 
တိုင္းေဒသႀကီး - ၁၆%

၃။ တိုင္းရင္းသား/ 
ေဒသခံပါတီ

စုစုေပါင္း - ၁၃%
ျပည္နယ္ - ၃၂% 
တိုင္းေဒသႀကီး - ၁%

ပံု ၃.၆  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစား (၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္)
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တိုင္းေဒသႀကီး ၁ဝ ခုတြင္ ေနရာရရွိထားသည္။ တိုင္းရင္းသား 
စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (NUP) ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ အင္အား 
အႀကီးဆုံး ပါတီႏွစ္ရပ္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ (SNDP) 
ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
SNDP သည္ အမတ္ေနရာ ၃၆ ေနရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၃၁ 
ေနရာမွာ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္ျဖစ္သည္။ RNDP က ၁၉ ေနရာရရွိခဲ့ၿပီး 
ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး ပါတီျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ NLDသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရပါတီ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပုံ ၃.၆ 
တြင္ ျမင္ရသည့္အတိုင္း ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး 
ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ NLDသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ 
ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ အားလုံး၏ ေလးပုံသုံးပုံေက်ာ္ အႏိုင္ရရွိၿပီး 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၁၂ ခုတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး 
ပါတီျဖစ္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ခုတြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားဆုံး 
ရရွိခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုတြင္မူ NLDသည္ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုရွိ လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒မ်ားမွာ NLDပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၁၁၁ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
အမတ္ေနရာအားလုံး၏ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မဲအႏိုင္ရရွိထားေသာ္လည္း  
ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ NLDအေနႏွင့္ မ်ားစြာအသာစီးမရခဲ့ေခ်။ ျပည္နယ္ 
မ်ားရွိ အမတ္ေနရာအားလုံးအနက္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။      
အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ မဲအမ်ားစုကို ၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စြန႔္လႊတ္ 
လိုက္ရေသာ္လည္း၁၁၂ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေနရာေကာင္းစြာရရွိေနေသးသည္။ ရွိသမွ် အမတ္ 
ေနရာအားလုံး၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခု 
အနက္ ၁၂ ခုတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိေနေသးၿပီး (အမတ္ေနရာ 
အမ်ားစု မရသည့္တိုင္) ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကီးဆုံးပါတီ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခအေနပိုေကာင္းသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
အမတ္ေနရာ အားလုံး၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

ေဒသႏၲရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေန 
အထားမွာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ထက္စာလွ်င္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားတြင္ ပိုေကာင္းမြန္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၁ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့သည္။၁၁၃ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ ပါတီေပါင္း ၁၄ ခုရွိၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၁၉ ခုရွိသည္။ အထူးျခားဆုံးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) သည္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အမတ္ေနရာ ၆၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၂ ခု 
ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ေနရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဒသႏၲရ/တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက အမတ္ေနရာ အားလုံး၏ ၄၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိထားသည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLDပါတီ အသာစီးရမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလုံးတြင္ ေဒသႏၲရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
ပါတီမ်ား ေနရာဖယ္ေပးလိုက္ရသည္။ ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္း 
တြင္ အဆိုပါ ပါတီမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ 
ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိိခဲ့ေသာ္ 
လည္း ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္မူ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေအာက္ထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသားပါတီ အေျမာက္အျမား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္အတြက္ 
မဲကြဲေစေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က အျပစ္တင္ၾကသည္။၁၁၄ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားစြာတို႔က ၂ဝ၂ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ 
ေပါင္းစည္းရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းခ်င္း မၿပိဳင္မိေစရန္ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ 
ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားလိုေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ 
အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း 
၎ပါတီမ်ားအၾကားမွ အယူအဆႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ 
ေရရွည္တည္တံ့မည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မေပၚထြက္ႏိုင္ေအာင္ 
အဟန႔္အတားျပဳလ်က္ရွိသည္။၁၁၅ 

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ သီအိုရီအားျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈ မ်ားျပားၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ရွိရန္မွာမူ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ရပ္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အမွန္တကယ္ လည္ပတ္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း အျပင္ ၎အစိုးရမ်ားအတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ ႏွင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး 
ကိုယ္စားျပဳမႈကို အျပည့္အဝ မရရွိထားေၾကာင္းကိုလည္း အေလးအနက္ 
ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ NLDပါတီမွ မဲအေျမာက္ 
အျမား အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ 
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရကို သစၥာမခံေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တရားဝင္မႈကိုရရွိထားသည္။ 
“ေျမေပၚ” တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ ၎ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွာ 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ 
ဆက္စပ္မႈ ရွိၾကသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ 
အေရအတြက္ ပိုမိုရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈ သိသိသာသာ 
ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အမတ္ေနရာ အားလုံး၏ ၁၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားမွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ျဖစ္သည့္ ၃.၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အေတာ္အတန္ တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂ဝ 
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ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးမွ်ရွိသည္။ အဆိုပါ တိုးတက္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ 
၎ကိုယ္စားျပဳမႈ အခ်ိဳးအဆသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား တန္းတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ 
ပမာဏေအာက္တြင္ ရွိေနေသးသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး အမတ္ဦးေရ အခ်ိဳးအဆမွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ရွိၿပီး၊ 
အမ်ိဳးသမီး အမတ္လုံးဝမရွိသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သုံးခ၁ု၁၆ 

ရွိေနသည့္အတြက္ လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈကို 
ဟန႔္တားထားသည့္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ ၂၂ဝ ရွိသည္အနက္ အမ်ိဳးသမီး တပ္မေတာ္သား 
ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးသာ ပါဝင္သည္။၁၁၇ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အေရးႀကီး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥကၠ႒မ်ား 
အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္း 
က႑ အစရွိေသာ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားကို လစ္ဟင္းျခင္းမရွိေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဦးေဆာင္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို တာဝန္ခံမည့္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို 
ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ NLDတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ေရးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ စတင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါတီ၏ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသုံးဦး ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး၊ 
အလားအလာ အေကာင္းဆုံးတစ္ဦးကို ေထာက္ခံေပးသည္။ သတ္မွတ္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ပါတီတြင္ 
ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ 
ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ 
မ်ားက မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ပါတီဌာနခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ေပးပို႔သည့္ ေထာက္ခံခ်က္ 
မ်ားကို ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ လက္ခံတတ္ၾကၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ပါ 
အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္မ်ားအနက္မွ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ 
ေလ့ရွိၾကသည္။ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္း “ခ်ေပး” ရသည္မွာ လြန္စြာျဖစ္ခဲလွသည္။၁၁၈ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား      

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အခန္းက႑ကို အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ ရႈျမင္ထားၾကသည္။ ၎တို႔မွာ 
သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုံ ၃.၇ 
တြင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ သုံးရပ္ကို အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပထားသည္။ 
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေယဘုယ် ပုံေဖာ္ၾကည့္၍ 
ရေသာ္လည္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ 
အ႐ြယ္အစား၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးပိုင္း ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးတို႔ကိုလိုက္၍ 
၎တို႔၏ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံသည္လည္း မ်ားစြာကြာဟ 
သြားႏိုင္သည္။ NLDဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခန္းက႑ 
သည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျဗဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားအတြင္းမွ အရာရွိမ်ား 
အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 
႐ြက္ေနၾကသူမ်ား အားလုံးက တညီတၫြတ္လည္း ေျပာၾကားၾကသည္။  
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ပုံ၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈ တို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ကိစၥမွာ 
လြန္စြာရႈပ္ေထြးၿပီး၊ သာမန္႐ိုးစင္းေသာ အၫႊန္းကိန္းပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ 
ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ မသင့္လွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္လာပုံကို 
႐ိုးစင္းေသာ တိုင္းတာခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုပါက လႊတ္ေတာ္ 
အစည္းအေဝး ေခၚယူသည့္ရက္ အေရအတြက္ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
ယခင္ေလ့လာခ်က္အရ၁၁၉ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ခုနစ္ရပ္၏ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမႈမွာ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း ၈၉ ရက္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
ေနာက္ပိုင္း ယခင္သက္တမ္း ထက္ဝက္မွ် မၾကာေသးမီမွာပင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် ၇၂ ရက္ ေခၚယူစည္းေဝးမႈ 
ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။၁၂ဝ၊ ၁၂၁ ဤပုံအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ 
သြားၾကသည္ ရွိေသာ္ ၂ဝ၁၅ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ယခင္အစိုးရ 
သက္တမ္းအတြင္းမွ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူစည္းေဝးမႈထက္ ရက္ေပါင္း 
ေျမာက္ျမားစြာ ေက်ာ္လြန္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။  

၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား 
ေခၚယူသည့္ ရက္အေရအတြက္ ကြာဟမႈ ႀကီးမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ၃၂ ရက္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၃၇ 
ရက္အထိ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း 
အေဝး ေခၚယူသည့္ ရက္မ်ားအၾကား တိက်ေသခ်ာေသာ ဆက္စပ္ခ်က္ 
မရွိေသာ္လည္း တိုင္းေဒႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူစည္းေဝးသည့္ 
ရက္အေရအတြက္ ၈၉ ရက္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူ 
စည္းေဝးသည့္ ၅၅ ရက္ကို ယွဥ္ၾကည့္ပါက ျခားနားခ်က္တစ္ရပ္ကို 
သတိျပဳမိေပမည္။ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား ရွိၾကၿပီး 
သာမန္ထက္ပို၍ အခ်ိန္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ 
ခရီးေထာက္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈပိုင္း ခက္ခဲသည့္ အတြက္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူစည္းေဝးရန္ အတန္ငယ္ ခက္ခဲ 
သည္ကို ေထာက္ရႈေသာ္ အဆိုပါ ရက္ကြာျခားခ်က္ကို နားလည္၍ 
ရႏိုင္သည္။  
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ပုံႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးဂ႐ုျပဳ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
ယခင္သုေတသန၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည္ႏွင့္ ၎သည္ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ “ပုံမွန္” လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေတာ့ဟူသည့္ ေယဘုယ် 
ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ရွိသည္။၁၂၂ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္သည္မွာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားသည္ ပုံမွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ၾကျခင္း မရွိေတာ့ေပ။  

လႊတ္ေတာ္ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစား 
ႀကီးမားစြာ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ရပါက အခ်ိိုးမညီေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖယ္ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဆယ့္တစ္ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ 
အမတ္ဦးေရနည္းပါးပါက ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္္ 
လႊတ္ေတာ္၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
ဆိုရေသာ္ ယခင္ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ 
မ်ားစြာသက္ဆိုင္သည္။၁၂၃ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရရွိသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ားအရ ရလဒ္ မသိမသာ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ 
ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒ အမ်ားဆုံး ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 
အတြက္ လႊတ္ေတာ္အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒအေရအတြက္၊ 
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေခၚယူသည့္ ရက္ေပါင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
တင္သြင္းေသာအဆို ႏွင့္ ေမးခြန္း အေရအတြက္ စသည္တို႔ၾကား 
ရွင္းလင္းတိက်သာ ဆက္စပ္မႈ မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သြားၾကေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအေပၚ မည္သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိသည္ကို ပိုမိုနားလည္ရန္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ 
ေနေသးသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကေသာအခါ 
မည္သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစကာမူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
သက္သက္စီ ရည္ၫႊန္းဆက္ဆံသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဤကိစၥသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ထိေရာက္မႈကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေစ 
သည္ဟု မယူဆဘဲ၊ မ႑ိဳင္မ်ားအၾကား ေကာင္းစြာ အာဏာထိန္းညႇိ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ပိုင္းျခားမႈတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္ 
ဟုသာ ေျပာဆိုၾကသည္။၁၂၄ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံ
မ်ားနည္းတူပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
အစိုးရကို တာဝန္ခံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ား၏ 
တာဝန္မ်ားအၾကား ထိန္းညႇိရန္ လိုအပ္ေနသည္။     

ဥပေဒျပဳျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ စတင္ 
ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက၍ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္း ရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း၊ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ပုံ သေဘာသဘာဝမွာ သိသိသာသာ ျခားနားသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္႐ြက္ပုံကို 
စိစစ္ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ဥပေဒႏွင့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 
မဟုတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအၾကားမွ အေရးႀကီးေသာ ျခားနားခ်က္ 
တစ္ရပ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ျပဳစုတင္သြင္း 
လိုက္သည့္ နစ္စဥ္ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျဖည့္စြက္ဥပေဒ 
ရရွိေရးဥပေဒ၊ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒႏွင့္ အခြန္အေကာက္ 
ဥပေဒတို႔ အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒအမည္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 
ဥပေဒဟု ယူဆၾကသည္။၁၂၅ ဇယား ၂ ပါ က႑မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
၎တို႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ မူဝါဒလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။ 
ပုံ ၃.၇ တြင္ ျမင္ရသည့္အတိုင္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္ ဥပေဒအေရအတြက္ စုစုေပါင္းကို 
အက်ဥ္းတင္ျပထားၿပီး က႑အလိုက္ ခြဲျခားျပထားသည္။ 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ နယ္ပယ္က႑မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကားတြင္ ကြာျခားမႈရွိသည္။၁၂၆ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ ဥပေဒ 
၁၈ ခုကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 
မဟုတ္ေသာ ဥပေဒအမ်ားဆုံးကို ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေရအတြက္ 
အားျဖင့္ ၃ဝ၊ ၂၉ ႏွင့္ ၂၇ အသီးသီးရွိၾကသည္။ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ 
ရန္ကုန္တို႔တြင္ အနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး ၉၊ ၁ဝ ႏွင့္ ၁ဝ စီ အသီးသီး 
ရွိၾကသည္။၁၂၇ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၊ 
ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ က႑မ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး 
က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ၊ 
စက္မႈက႑အတြက္ ဥပေဒႏွစ္ခုတည္းသာ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ား ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ား၊ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဥပေဒမ်ား 
ပါဝင္သည္။ 

ယခုအခ်ိန္အထ၁ိ၂၈ NLDဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ ဥပေဒ ၆၆ ခုကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေသာ ဥပေဒအမ်ားစုမွာမူ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ဥပေဒမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံမွာ 
၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ 
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မဟုတ္ေသာ ဥပေဒ ႏွစ္ခုသာ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အတြက္ အေရအတြက္ 
အနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုလုံးမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္ 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ 
တို႔တြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ ဥပေဒအမ်ားဆုံး ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ကိုးခုႏွင့္ ရွစ္ခု အသီးသီးရွိၾကသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ဇယား ၂ ပါ က႑မ်ားအျပင္ အျခား 
ကိစၥရပ္မ်ားစြာကိုလည္း ၿခဳံငုံႏိုင္စြမ္းရွိသည္(စာရင္းအျပည့္ အစုံကို 
ေနာက္ဆက္တြဲ င တြင္ရႈ)။ ၎ဥပေဒမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေျမယာခြန္၊ ေဆးဝါးခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ား အပါအဝင္ အေကာက္ခြန္ 
(ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုေပါင္း ဥပေဒကိုးခု)၊ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း 
(ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခု)၊ ျမဴနီစီပယ္ ဥပေဒမ်ား (ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုအျပင္ အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ၎တို႔ 
ေဒသမ်ားအတြက္ ယင္းဥပေဒကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ 
- ည တြင္ ၂ဝ၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို 
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။) 
အဆိုပါ သမ႐ိုးက် က႑မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အျခားေသာ က႑သစ္မ်ားအတြက္လည္း 
ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေရး 
ဥပေဒ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမာ္တာစက္ပစၥည္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဆားႏွင့္ 
ဆားထြက္ပစၥည္းဥပေဒႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဥပေဒကို အေျခခံ၍ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဥပေဒကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၎ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား 
အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အဆိုပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ 
ရွိေနသည့္တိုင္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ 
အနည္းငယ္သာရွိေနေသးသည့္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးဌာနကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေငြခ်ေပးရန္ 
လိုအပ္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။၁၂၉ ၎ဥပေဒေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ဟန္ 
မတူေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ထင္ရွားလာေစသည္။ ယင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ 
သည္ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑အလိုက္ ဥပေဒခ်မွတ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈ မရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ 

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမွ တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးသည့္ သာဓကရိွခ့ဲဖူးပါသည္။ 
ဧရာဝတီ ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ေရလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားကို ေဒသခံ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ 
အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကိုလိုက္၍ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။၁၃ဝ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည္။ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းမ်ား 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳစုျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီးသည့္အေလ်ာက္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎ေကာ္မတီမ်ား ျပင္ပရွိ ဥပေဒျပဳ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာမရွိေပ။ NLD 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွ 
တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္မူ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
ယခင္လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ နည္းဥပေဒ 
မရွိေသးပါက နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ ဥပေဒႏွစ္ခု၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ 
ႏွစ္ခု ႏွင့္ နည္းဥပေဒငါးခုကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ကမူ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ 
ျပ႒ာန္းမႈ မျပဳႏိုင္သည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္မိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။၁၃၁၊၁၃၂ 
လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကမူ အျခားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မည့္အစား 
သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ေန႔တဓူဝ ျပႆနာမ်ားကို လိုသည္ထက္ပို၍ 
အာ႐ုံစိုက္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။၁၃၃ စက္မႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးကဲ့သို႔ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ရေသးေသာ က႑အခ်ိဳ႕ 
အတြက္ ဤအခ်က္မွာ မ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
သက္ေသခံဟူ၍ ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္ေခ်။ ဦးစြာပထမ ဤသုေတသန 
အတြက္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာ၏ အဆိုအရ ဥပေဒ 
ျပဳေရးသည္ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးမဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒျပဳေရး 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ယခင္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ျပန္လည္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းကို အာ႐ုံစိုက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ 
ဒုတိယမွာ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္သာရွိသည္ဟု 
အႂကြင္းမဲ့ မမွတ္ယူသင့္ေပ။ “၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ဥပေဒသ”၁၃၄ ဟူသည့္ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သီအိုရီတစ္ခုအရ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သည္ 
၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ 
ထားသည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ရွိပါက 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္မွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ယူဆႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ယခင္ 
သုေတသန၁၃၅ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဇယား ၂ ၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ 
ရွင္းလင္းမႈမရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ ဝန္ေလး 
ေၾကာင္း သိရသည္။     
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ဘ႑ာေရး ႏွင့္ 
စီမံကိန္း

စီးပြားေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရး

စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ 
သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ 

စက္မႈလက္မႈ 

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 

လူမႈေရး

စီမံခန္႔ခြဲေရး

၆၃% ၇% ၆% ၅% ၉% ၇%
၁% ၁%

ဥပေဒျပဳျခင္း*

က႑အလိုက္

ဥပေဒျပဳေရး တိုင္းရင္းသား 
ေရးရာ 

အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 

ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 

စိစစ္ေရး 

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
စိစစ္ေရး 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ ဇယား ၂ တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို 
ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိသည္။ 

ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္း တုိ႔ကို 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တိုင္းတြင္ 
ဥပေဒၾကမ္း/ဥပေဒျပဳ ေကာ္မတီ ရွိသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း 
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို စိစစ္ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္သည္။

ဇယား ၂ ပါ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ တစ္ႏွစ္တာ 
ဘတ္ဂ်က္၊ ေဒသစီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား

၃၁ဝ

၃၁၈
ဥပေဒ ၆၂၈ ခု 

ျပ႒ာန္းခဲ့

ေမးခြန္း - ၉၅၆၃ ခု 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္သည္။

အဆို - ၆၃ဝ၃ ခု 
အဆိုအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေတာင္းဆိုသည္

ေကာ္မတီ ၁၃၄ ခု 
ေကာ္မတီမ်ားဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို က႑ႏွင့္အေၾကာင္းအရာအလိုက္ 
(ဥပမာ- ဘတ္ဂ်က္) ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခငး္ ျဖစ္သည္။ 

မဲဆႏၵနယ္တြင္းမွ တိုင္းၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ 
မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္ျခင္း*

၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၄

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ 
စီမံကိန္း

စီးပြားေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရး

စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ 
သစ္ေတာ 

စက္မႈလက္မႈ 

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 

လူမႈေရး
လံုျခံဳေရးႏွင့္ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

စီမံခန္႔ခြဲေရး

၁၃ ၉ ၉ ၁၃ ၄ ၇ ၁၉ ၈ ၅

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္မွ 
ျပည္သူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ကူညီရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း 
ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ 
မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္တြင္း - 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳ ရာတြင္ - 
l ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 
l ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု/ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္။ 

မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း

ပံု ၃.၇  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား

* ျပ႒ာန္းၿပီးဥပေဒမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဧၿပီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၈ မတိုင္ခင္ထိ ျဖစ္သည္။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို 
တာဝန္ခံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း အေျမာက္အျမား 
ရွိသည္။ အာဏာထိန္းေက်ာင္းေရး၏ အေျခခံ ပုံစံမွာ ေကာ္မတီမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း အစရွိသည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေျမာက္ျမားစြာကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ယင္းအဆိုႏွင့္ 
ေမးခြန္းတို႔ကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား ေျဖၾကားရန္ 
လိုအပ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ား သည္ ျပည္သူလူထုမွ တင္ျပလာသည့္ 
တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ အသနားခံမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
ပုံ ၃.၇ သည္ အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈ ပုံစံ အၾကမ္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား 
တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။၁၃၆ ဤအတိုင္းပင္ NLDအစိုးရ လက္ထက္တြင္ 
လည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေမးခြန္းေပါင္း ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ ေမးၿပီး၊ အဆိုေပါင္း ၃၈၇ ခုတို႔ကို တင္သြင္း 
ခဲ့ၾကသည္။၁၃၇ ဤတြင္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
တြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁,၃၉၇ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆၃ ခုသာ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ တင္သြင္းသည့္ အဆို 
အေရအတြက္မွာလည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေလးခုသာရွိၿပီး ကခ်င္ 
ျပည္နယ္တြင္ အခု ၈ဝ အထိ ရွိခဲ့သည္။ 

ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုတို႔၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလည္း ကြာျခားေသးသည္။ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေမးခြန္းအမ်ားစုသည္ 
ေရရွားေသာေဒသမ်ား၏ ေရကိစၥ၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။၁၃၈ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စ၍ ေမးခြန္းအားလုံးကို စိစစ္ေလ့လာၾကည့္ပါက 
သုံးပုံတစ္ပုံခန႔္မွာ တိုင္းေဒသႀကီး၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ၎လက္ေအာက္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ 
သုံးပုံတစ္ပုံမွာ ျမဴနီစီပယ္ႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအတြက္ 
ျဖစ္ကာ၊ က်န္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးအတြက္ 
ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးမွာမူ ၎တို႔ႏွင့္ မတူဘဲ 
ေမးခြန္းအားလုံး၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားသည့္ အခါတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိျပဳသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ေမးခြန္းအားလုံး၏ ေလးပုံသုံးပုံမွာ ကတိျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကတိကို မည္မွ် 
ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးသည္ဟူေသာအခ်က၁္၃၉ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျမင္မွာ ကြာျခားသည္ 
ျဖစ္ရာ သုေတသနမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေကာ္မတီ အေရအတြက္မွာ 
ပုံမွန္တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ 
မ်ား၏ အနည္းဆုံး ေကာ္မတီ အေရအတြက္မွာ သုံးခုရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ 
ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ, ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ 
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လႊတ္ေတာ္သုံးခုမွအပ 
က်န္လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလုံး ေကာ္မတီ အေျမာက္အျမားဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ၾက
သည္။၁၄ဝ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ ၁၃ ခုရွိၿပီး 
အမ်ားဆုံးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေကာ္မတီ အေရအတြက္မွာ ပို၍ပင္ တိုးပြားလာသည္။ 
လက္ရွိတြင္ ပ်မ္းမွ် ေကာ္မတီ အေရအတြက္မွာ ၁ဝ ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၄ ခုရွိသည့္အတြက္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ - စ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
ေကာ္မတီစာရင္း အျပည့္အစုံကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အထူးျခား 
ဆုံးမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား အားလုံးတြင္ 
ေရွ႕ေဖာ္ျပပါ ေကာ္မတီ သုံးရပ္အျပင္ စီမံကိန္း၊ အရအသုံးခန႔္မွန္း 
ေငြစာရင္း၊ ဘ႑ာေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔ပါ 
ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
အမ်ားစုသည္ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈတို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ေကာ္မတီ အေရအတြက္ တိုးပြားလာသည့္အျပင္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား တိုးပြားလာသည့္ သာဓကမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ 
တစ္ေခါက္ျပဳလုပ္ထားသည့္ သုေတသနတြင္ ေကာ္မတီ၏ အာဏာ 
ထိန္းေက်ာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားနည္းၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္သုံးခု 
တြင္ရွိေသာ ေကာ္မတီမ်ားသာ တက္တက္ႂကြႂကြ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။၁၄၁ လူေတြ႕ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၏ အဆိုအရ ၎တို႔အတြက္ ေမးခြန္းႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားရန္အတြက္ အခြင့္အေရး အနည္းအက်ဥ္းသာရွိ၍ 
စိတ္ပ်က္မိသည္ဟု သိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ 
မ်ားအား အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားရန္ 
၎တို႔အေနႏွင့္ အႀကံေပးလိုက္ႏိုင္စရာ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
အျခားအဆင့္ျမင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ အမႈကိစၥအား 
လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ 
အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ သုံးသပ္ 
ေရးေကာ္မတီတို႔သည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။၁၄၂ လႊတ္ေတာ္စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
ေကာ္မတီသည္ တိုင္ၾကားစာ ၁,၄၂၃ ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည္။ ေကာ္မတီ သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ 
ေလ့လာျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ည
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC) သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္၏ 
စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ ၁၈ လၾကာ ေရဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အၿပီး 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းတြင္   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ 
ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ၎ဥပေဒမွေန၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ၿပီး 
တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မားေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာ 
သာဓကတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ဥပေဒကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ အစိုးရမွ 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ၃၁ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုးဦးတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဥပေဒ 
ဒုတိယမူၾကမ္းကို ေကာ္မတီေပါင္းစုံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎ဥပေဒကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း (ေအာက္တြင္ရႈ) ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီး 
ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။     

ဤဥပေဒသည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒကို အစားထိုးရန္ႏွင့္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းပုံ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အသားေပးၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ထားသည္။  

 l ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္တက္လာတိုင္း ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္လိုသည္ (ဤအခ်က္သည္ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ေခ်။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။)  

 l ဥပေဒအရ ခ႐ိုင္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္
မတီမ်ားသာ ဆက္လက္ထားရွိရသည္။ 

 l ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရကို ကိုးဦးမွ ၁၁ ဦးအထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီး ၎တို႔အနက္ ေလးဦးကို အစိုးရမွ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးၿပီး၊ 
ေျခာက္ဦးမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွာမူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 

 l ဥပေဒအရ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရာထူးသစ္ကို ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီး ၎ကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ေ႐ြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ရမည္။ 

 l ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ဦးေရကို ငါးဦးသတ္မွတ္ထားၿပီး သုံးဦးမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံ၊ 
ေထြအုပ္႐ုံးမွ ဒု ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ 

 l ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သုံးရၿပီး၊ ယခင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး 
တစ္ဦးတည္းသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။    

 l ဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂၅ ႏွစ္ထားရွိၿပီး 
အေျခခ်ေနထိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။  

 l ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ လက္ေအာက္ခံ ဌာန အခု ၂ဝ ကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးဌာန သုံးခုေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းေပး 
လိုက္သည္။   

ထူးျခားခ်က္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရာတြင္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရာထူးကို ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း၊ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ လက္ေအာက္မွ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေၾကာင္းပါ ေနာက္ဆက္တြဲ အပိုင္းကို လုံးဝဖယ္ရွားလိုက္သည္။ ဤသို႔ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သည္ မည္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သည္ ေဈးမ်ား၊ ကားပါကင္ေနရာမ်ား၊ ေျမေနရာမ်ားကို 
စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ အေနျဖင့္ လက္ရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒပါ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုသည္။      
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စကားေျပာျခင္း၊ သက္ေသစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးသို႔ တင္ျပရန္ အစီရင္ခံစာ 
ေရးသားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီသည္ အမႈကိစၥ 
မ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္က်သည္အထိ မ်က္ေျခမျပတ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ 
သည္။ ေျမယာ ကိစၥရပ္ေပါင္း ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ အမ်ားေက်နပ္ 
ေသာ ရလဒ္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
တိုင္ၾကားမႈေပါင္း ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အမ်ားေက်နပ္ေသာ ရလဒ္ 
ရရွိိခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေက်နပ္မႈမရွိေသးပါက ေကာ္မတီသည္ 
အမႈကိစၥကို ျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္သို႔ အယူခံတင္သြင္းေပးသည္။ 
အမႈကိစၥတစ္ရပ္တြင္ ေကာ္မတီသည္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသမ်ားစုေဆာင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တင္သြင္းလိုက္သည္။ 
၎ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ယခုအခါ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္က်ခံ 
ေနရၿပီျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ သမ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ အခန္းက႑ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ သာဓကမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ 
မြန္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိိုးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္ေရး ေကာ္မတီကို 
အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ထူေထာင္ 
ခဲ့ၿပီး အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏိုင့္အထက္ျပဳမႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္းၾကားခ်က္ 
မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေျခာက္လအတြင္း 
ေကာ္မတီ သည္ အမႈကိစၥေပါင္း တစ္ဒါဇင္ခန႔္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ 
မတရားခံရသူမ်ားအတြက္ တရားေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာ 
ေပးျခင္း၊ ရဲဌာန၊ တရား႐ုံးတို႔ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မတရားခံ 
ရသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္းတို႔ကို 
ကူညီျပဳလုပ္ေပးသည္။ အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ 
လႊတ္ေတာ္အတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အေတြ႕အႀကဳံသစ္ 
ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏိုင္ေသးသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို ထိေရာက္စြာ ေပးစြမ္း 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။      

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို အာဏာ 
ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ သာဓကမ်ား 
လည္း ေတြ႕ရေသးသည္။ ႏွစ္စဥ္အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္း လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာကိစၥတြင္ ဤအခ်က္မွာ ပို၍ေပၚလြင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရ 
အဆိုျပဳသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ရာတြင္ 
လြန္စြာျမန္ဆန္သည္။၁၄၃၊၁၄၄  ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၁၄၅ ႏွင့္ ကယား 
ျပည္နယ၁္၄၆ တို႔ အပါအဝင္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ 
အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။    

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါ အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္အရအသုံး 
ခန႔္မွန္းေငြစာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္႐ြက္မႈအထိပါ ခ်ဲ႕ထြင္လာၿပီျဖစ္သည္။၁၄၇ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးတြင္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီသည္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ စီမံကိန္းမ်ား 
အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို စီမံကိန္းမ်ားကို မၾကာခဏ 
စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။၁၄၈ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔၏ အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းသည္ 
အစိုးရဘက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အတြက္ အဟန႔္အတား 
ျဖစ္ရသည္ဟု သိရသည္။ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ိဳး အျခားေသာ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ တနသၤာရီ 
တိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အစိုးရအဆိုျပဳသည့္ ငါးေဈးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အေၾကာင္းကို ေဝဖန္လ်က္ရွိ 
ၾကသည္။၁၄၉ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ NLD အသာစီးမရသည့္ ျပည္နယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္လည္း အစိုးရ၏ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဘက္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥအျပင္ 
၎တို႔အျမင္တြင္ မလိုအပ္ဟူ ယူဆသည့္ စီမံကိန္း၊ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ပါက ျပတ္ျပတ္သားသား ေဝဖန္တတ္ၾကသည္။၁၅ဝ 
ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးကို အယုံ 
အၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္း၍ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားသည္အထိပင္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဝန္ႀကီးသည္ တာဝန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မပါရွိဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ 
ျပည္နယ္ ဘက္ဂ်က္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လုံေလာက္ 
သည့္ တိုင္ပင္မႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အယုံအၾကည္မရွိအဆို 
တင္သြင္းခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးအနက္ သုံးဆယ့္ငါးဦးက 
ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။၁၅၁ NLD အသာစီးရထားသည့္ ေနရာ 
မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရကို ေထာက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ 
မရေခ်။ ထင္ရွားေသာ သာဓကမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မေကြးတိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္ကို ႐ုတ္သိမ္း 
ရာတြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁၇ ဦးက ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။၁၅၂ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ိဳင္အေပၚ အာဏာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ အင္အား 
ေကာင္းလာေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
(အထူးသျဖင့္ NLD အသာစီးရထားသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္) 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား တာဝန္ခံမႈရွိလာေစရန္ မစြမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္၍ စိတ္ပူပင္ေနၾကရသည္။၁၅၃ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားကို အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရကို တာဝန္ခံရန္မူ မ်ားစြာမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေခ်။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း 
မလုပ္ႏိုင္ဟုဆိုၾကသည္။၁၅၄ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားမွ အစိုးရအေပၚ 
အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳရာတြင္ ကန႔္သတ္ဟန႔္တားမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္
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ဟု ဆိုသည္။၁၅၅ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွာ 
လြန္စြာက်ယ္ျပန႔္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ေကာ္မတီ 
ဖြဲ႕စည္းေရး၊ မဖြဲ႕စည္းေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီ၏ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိသကဲ့သို႔၊ 
ဗီတိုအာဏာသုံးခြင့္လည္းရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ 
အဆိုမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတို႔အျပင္ မည္သည့္ ဥပေဒကို 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးက “လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘုရင္ဘဲ၊ သူခြင့္မျပဳရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 
ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။၁၅၆ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွေန၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား 
သည္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုမ်ားကို တင္သြင္းရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ ေမးခြန္းႏွင္ 
အဆိုမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အကဲဆတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ဖယ္ထုတ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေစျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပမာေပး ေျဖၾကားခဲ့ 
ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ 
ေန၍ “လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းစ ျဖစ္သည့္ 
အေလ်ာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ 
အစိုးရကို အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲေရာက္ေအာင္ မျပဳလုပ္သင့္” ဟု လူသိ 
ရွင္ၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။၁၅၇ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုရရွိထားသည့္ 
အႏိုင္ရပါတီအေနျဖင့္ ၎ပါတီဝင္မ်ားၾကား စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္း၊ 
စည္းလုံးညီၫြတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔မွာ မထူးဆန္းသကဲ့သို႔၊ 
အေျမာ္အျမင္နည္းျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း၁၅၈ ၎လုပ္ရပ္သည္ 
လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သလို 
ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ 

မိမိ၏ မဲဆႏၵနယ္အား ကိုယ္စားျပဳျခင္း

လႊတ္ေတာ္ အမတ္အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားကို အကူအညီေပးသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္အမ်ားဆုံး 
ေပးေလ့ရွိၾကၿပီး၊ ဤသည္ကိုပင္ ၎တို႔၏ ပဓာနက်ေသာ အခန္း 
က႑အျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။၁၅၉ အျခားေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားထက္ 
စာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ရွိိ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္မႈ ရွိသည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယူဆၾက 
သည္။၁၆ဝ ဤအယူအဆသည္ NLDအစိုးရ လက္ေအာက္တြင္လည္း 
ဆက္လည္တည္ရွိေနၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ပုံမွန္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ အကူအညီ 
ေတာင္းခံလႊာမ်ား လက္ခံရရွိိၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္သို႔ သြားေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းေခၚ၍လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ Facebook မွ 
message ေပးပို႔၍လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္လာၾကသည္။ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းခဲ့သည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ သူမ၏ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ သူမ၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို မသိသူ မရွိေၾကာင္း၊ သူမအေနျဖင့္ 
ေန႔ညမေ႐ြး ကူညီရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း လူတိုင္းသိၾကသည္ဟု 
ဆိုသည္။၁၆၁ ဤသုေတသနအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အခ်ိန္ေပးေလ့ရွိၿပီး စာနာနားလည္မႈ 
ရွိၾကေၾကာင္းဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ CSO အဖြဲ႕မ်ားကမူ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိ မေသခ်ာဟု ဆိုသည္။၁၆၂ 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အခန္းက႑ 
တစ္စုံတစ္ရာ ရွိေသာ္လည္း၁၆၃၊ NLDအစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို 
နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳလာၾကသည္။ တရားဝင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အလြတ္သေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳပုံမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ 
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 
ကြာျခားသည္။ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို အလြတ္သေဘာ အကူအညီ 
ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားမွာမူ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားၾကားဝင္၍ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း 
ေျဖရွင္းသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးေလ့ရွိသည္။ ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွာမူ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အမႈိက္သိမ္းသည့္ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ျမဴနီစီပယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကိစၥတြင္ အခ်ိန္အမ်ားဆုံး ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန အရာရွိ 
မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနအထိ 
တင္ျပစရာမလိုဘဲ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သည္။ အလားတူစြာပင္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္လည္း တရားဝင္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မလိုအပ္ဘဲ 
တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာၾကသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေက္ာမတီ 
မ်ား (TPFIC) မွာ “ေအာက္မွအထက္” စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၾကၿပီး (အခန္း ၅ တြင္ အေသးစိတ္ရႈ)၊ ေျမယာ 
အခြင့္အေရးေကာ္မတီမ်ားမွာမူ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ယူၾကရသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ အဆို သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း 
စသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သုံး၍လည္း 
သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္လာေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ မည္သည့္အေရးကိစၥအသုံးျပဳမည္ကို 
အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကိုလည္း 
ယူထားသည္ (အခန္း ၅ တြင္ရႈ)။ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ အေရးကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပး 
ရသည္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားဘက္မွ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားစြာ 
ေပးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ အျခား 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိသကဲ့သို႔ ခံစားၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မဲဆႏၵနယ္မွ 
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လူမ်ား အကူအညီလာေတာင္းၾကေသာခါ (အထူးသျဖင့္ အဆိုပါ 
မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၎အျပင္ အျခား အကူအညီေတာင္းရန္ လူမရွိပါက) 
၎တို႔အေနျဖင့္ ျငင္းဆိုရန္မသင့္ဟု ခံစားၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အမတ္မ်ားမွာမူ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီတြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို အာဏာထိန္းေက်ာင္းရာတြင္လည္း စိတ္တိုင္းမက် 
သျဖင့္၊ ဤသို႔ မဲဆႏၵနယ္မွ လူမ်ားကို ကူညီျခင္းသည္သာ ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ႏိုင္ေသာအရာဟု ခံစားၾကရသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၾကရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာအေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾက 
ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ အေနႏွင့္ စဥ္းစားရန္လိုသည္မွာ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္ 

မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းတြင္ အခ်ိန္အမ်ားဆုံးေပးရန္ သင့္မသင့္ဟူေသာ 
ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ မဲဆႏၵနယ္ 
အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏွင့္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ 
ပိုမိုႀကီးမား က်ယ္ျပန႔္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္ 
အကူေပးရန္ လိုအပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းရည္ကို ခ်ည့္နဲ႔ေစသည္ဟု 
ဆိုသည္။ ဤသည္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ အဆုံးသတ္တြင္ အေျဖေပးရမည့္ 
ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး   
အဆင့္ေအာက္ အစိုးရမ်ား မပါေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု 

ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္း ရွိေနသည့္ လက္ရွိ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔သည္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိသျဖင့္ ဤအတိုင္း 
ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ တတိယအလႊာမရွိေသာ္ျငား ကန႔္သတ္ခ်က္ 
ေဘာင္အတြင္းမွ ေဒသႏၲရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔အတြက္ 
ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ၎ေဒသႏၲရ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရႏွင့္ NLDအစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံးလက္ထက္တြင္ မ်ားစြာ 
အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေဒသႏၲရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ရပ္ကြက္ 
သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂ ျပ႒ာန္း၊ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္)၊ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ 
ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္း၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမို၍ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကို ဗဟိုျပဳ၍ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခန္း ၂ တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရပ္ကြက္ 
သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား (ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ကို တစ္ဆင့္ခံ 
ေ႐ြးေကာက္ေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းမတိုင္မီကမူ 
ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္က တိုက္႐ိုက္ခန႔္အပ္ 
တာဝန္ေပးသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း 
စဥ္ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ႏွစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ 

မဲေပးခြင့္သည္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအားျဖင့္သာ 
ကန႔္သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ ၎တို႔သာ အိမ္ေထာင္စု 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုကန႔္သတ္ခ်က္သည္ 
ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈကို ကန႔္သတ္ထားၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံရာက်သည္။  

ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
လြန္စြာအေရးပါေသာ အင္အားစု အျဖစ္ရွိေနသည္။ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္၊ အဆုံးအျဖတ္ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ 
ျပည္သူမ်ား အကူအညီေတာင္းခံေလ့ရွိၾကသည့္ ပင္တိုင္အရာရွိမ်ားမွာ 
ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေၾကာင္းကို ေလ့လာမႈေပါင္း 
ေျမာက္ျမားစြာအရ သိရပါသည္။ ၁၆၄၊ ၁၆၅၊ ၁၆၆၊ ၁၆၇ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာအခ်ိဳ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဥပေဒအရ တာဝန္ အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ျပည္သူမ်ား၏ 
အျမင္တြင္ ၎တို႔ ယခင္ “အစဥ္အဆက္” ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားႏွင့္သာတြဲ၍ 
ရႈျမင္လ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို သိနားလည္သူ 
နည္းပါးေသးသည္။၁၆၈ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ လူမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္အခါ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လူထုႏွင့္ ဆက္ဆံၾကေသာအခါ 
ျခားနားခ်က္ကို သတိျပဳမိသူမွာ သုံးပုံတစ္ပုံမွ်ပင္မရွိေၾကာင္း ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနအရ သိရသည္။၁၆၉ စက္တင္ဘာလ 
အထိ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁၆,၈၂၉ ဦး အနက္ အမ်ိဳးသမီး ၁ဝ၁ 
ဦးသာ ပါရွိသည္။၁၇ဝ 
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ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္မ်ားတြင္ 
အေထာက္ကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ 
သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစား 
ခဲ့သည္။ ေဒသႏၲရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ က႑ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရ၏ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္ၿပီး “အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ရပ္႐ြာ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ 
ထိန္းညႇိရန္”၁၇၁ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ (DSCs) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ား (TDACs) အပါအဝင္ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အခရာက်ေသာ ေကာ္မတီမ်ားစြာကိ၁ု၇၂ ဖန္တီး 
ခဲ့သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (TDSC) မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ ေဒသႏၲရ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အကူအညီ 
ေပးရာ၌ စုေပါင္းစည္းေဝးရာေနရာ ျဖစ္လာသည္။၁၇၃ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသည္ က႑ေပါင္းစုံ၊ အလုပ္သမား 
အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရပ္႐ြာအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကို ရွင္းလင္းမွန္ကန္စြာ တင္ျပေပးရန္ 
လိုအပ္ၿပီး၊ မ်ားစြာေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
အႀကံေပးအျဖစ္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။၁၇၄ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအတြက္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကြာျခားမႈရွိတတ္ၿပီး 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္မႈမ်ိဳးေတာ့ 
မဟုတ္ေပ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသခံ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပုံမွန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မရွိေပ။၁၇၅ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္ 
အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေဝအသုံး 
ခ်ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔တြင္ မျဖစ္မေန ပါဝင္ၾကရသည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ NLDအစိုးရ၏ ပထမဆုံး ေဆာင္ 
႐ြက္ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
မ်ားကို သမၼတ အမိန႔္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။၁၇၆၊ ၁၇၇  

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (TDAC) ၏ တရားဝင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DAO) ၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 
သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန႔္ျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒတြင္ ၎ 
အခန္းက႑ကို ျပ႒ာန္းေပးၿပီးသားျဖစ္သည္။ ၎သည္ အႀကံေပး 
သက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အာဏာလည္း 
ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ တစ္ပိုင္းမွာ ျပည္သူ႔လူထုအတြက္ 
ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ 

ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ 
၎အဖြဲ႕အစည္း၏ ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ပုံေငြမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္း ႏွင့္ 
အရအသုံးခန႔္မွန္းေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ 
ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎တို႔မွာ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ 
သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ 
ျပည္သူမ်ားမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ 
အျခားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းမွ သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်ီနီယာ၊ ျမဴနီစီပယ္ဆက္စပ္ 
အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ)၊ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ အမႈေဆာင္ 
အရာရွိ ႏွင့္ ေထြအုပ္႐ုံးမွ ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအဝင္ အစိုးရဝန္ထမ္း 
သုံးဦး တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။  

ဤနည္းျဖင့္ TDAC မ်ားသည္ အေျခတည္စ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
ျမဴနီစီပယ္ေကာင္စီမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္း 
အတာျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေရ အနည္းငယ္သာရွိသည္။၁၇၈ TDAC ၏ 
ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မ်ားစြာ 
ကြာဟမႈရွိတတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ ေကာ္မတီမ်ားသည္ DAO ၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဩဇာသိပ္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ TDAC 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း ယခင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က၁္၇၉ႏွင့္ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သုေတသနမ်ား 
အရ၁၈ဝ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ်ားစြာ 
ျခားနားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရသည္မွာ 
ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အလားအလာရွိိေသာ TDAC ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး ထိုကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ထပ္မံ၍ အဆုံးသတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾက 
သည္။ DSC မ်ားအတြက္မူ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မွ်တမႈ ရွိေသာ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ မ်ားစြာအလွမ္းေဝးေနေသးသည္။ DSC 
မ်ားကဲ့သို႔ပင္ TDAC မ်ားသည္လည္း ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သက္သက္မွတ္မွတ္မရွိိသည့္အတြက၁္၈၁ 
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရရွိေအာင္ 
တိုက္တြန္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈအတိုင္းအတာမွာ တစ္ေနရာႏွင့္ 
တစ္ေနရာ ကြာဟသြားျပန္သည္။ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပုံေငြ၊ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ရန္ပုံေငြ၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ တို႔ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသလိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ အေရးယူတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔တြင္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရရွိေစေရးအတြက္ 
ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလိုက္သလို ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို DSC မ်ားႏွင့္ TDAC မ်ားအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိေအာင္ႀကိဳးစားသည့္အတြက၁္၈၂ 
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တစ္ဆင့္ခံ ပါဝင္မႈ အျဖစ္ ကန႔္သတ္မိရက္သား ျဖစ္သြားသည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ ရွင္းလင္းမႈလည္းမရွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ တာဝန္ခံမႈေပးရန္ ႀကိဳးစား 
သည့္အခါ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ အလားတူ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ႏိုင္ငံသား အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေကာ္မတီမ်ား 
အေၾကာင္းသိၾကၿပီး၊ ရပ္/ေက်း အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံ 
ျပည္သူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ပင္ တက္ေရာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ 
တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးသည္။၁၈၃   

၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္မွစ၍ ရပ္/ေက်း ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ၿပီး 
DSC မ်ားအား ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေသာ္လည္း၊ ေဒသခံလူထု၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ 
ရည္႐ြယ္သည့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စနစ္တက် 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳလုပ္ရေသးေပ။ ဤသို႔ 
ျပဳလုပ္မည့္အစား NLDအစိုးရႏွင့္ ၎၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အလုံးအရင္းႏွင့္ ပါဝင္ 
လာၾကသည္။ ၎တို႔၏ စဥ္းစားပုံမွာ ၿမိဳ႕နယ္၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည္ 
၎ကို မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး၊ 
၎ျပည္သူမ်ားကို တာဝန္ခံရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္း လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ 
အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ 
ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အေကာင္းဆုံး ဥပမာျပရလွ်င္ 
သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေက္ာမတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ 
၎ေကာ္မတီမ်ားအၾကာင္းကို အခန္း ၅ တြင္ အေသးစိတ္ၾကည့္ပါ။ 
အလားတူပင္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ 
အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။၁၈၄  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေနအထားကို 
ဆန္းစစ္ရာတြင္ စိစစ္ေလ့လာမႈရန္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာ -  

မတူညီေသာ အင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပုံမ်ား 
အပါအဝင္ ေဒသႏၲရ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္၏ သေဘာသဘာဝ၊ ေဒသခံလူထု၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ မတူညီေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚၾကည့္ပါက

(၁)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ေနသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန႔္အပ္မႈတြင္ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုး 
ထားသည့္အတိုင္း ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ကာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 
သႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ကို တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္း 
ရန္ ျဖစ္သည္။  NLD ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္မႈမ်ားသည္ 
လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD ပါတီ အႀကီးဆုံးမျဖစ္သည့္ ရခိုင္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖိအားမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒအရေရာ ျပည္ေထာင္စု 
မူဝါဒအရေရာ ျပည္ေထာင္စုကို တာဝန္ခံရဆဲ ျဖစ္သည္။ 
အသြင္ေျပာင္းကာလ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံး သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ မူဝါဒႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်မွတ္ေပးလိုသည့္ အာသီသ ရွိေနခဲ့သည္မွာ 
ရွင္းလင္း ေသခ်ာလွသည္။ 

(၂)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ တာဝန္ ပိုမို 
ယူလာရသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတြင္း 
တည္ၿမဲ ခိုင္မာလာသည္ ႏွင့္အမွ် ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား သည္လည္း ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ပိုမို အားေကာင္း 
စြာ လုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီး က်ယ္ျပန႔္ေသာ တာဝန္ အသစ္မ်ားကို 
လည္း ယူလာရသည္။ ၎တို႔သည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ 
တည္ေဆာက္ျခင္း အေပၚ အဓိကထားေသာ နယ္ေျမေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈတြင္သာ စဥ္ဆက္မျပတ္ အာ႐ုံထားခဲ့ 
ၾကၿပီး ၎ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ပုံေဖာ္အနက္ဖြင့္ရာတြင္လည္း 
ဦးေဆာင္မႈက႑မွပါဝင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားအျပင္ NLD အစိုးရ လက္ေအာက္ရွိ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈကို ဦးစားေပးေနၿပီး ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ ျပသနာမ်ား 
ကို ေျဖရွင္းေပးေနမႈ မွာ သိသာထင္ရွားသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရ တစ္ခ်ိဳ႕ကမူ ေဒသျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
ကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္မည့္ အျခား လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ထုတ္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ပုံ (၃.၄) တြင္ ၎တာဝန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေယဘုယ် သုံးသပ္ေလ့လာႏိုင္သည္။ 

(၃)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားမႈကို 
ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုသာ ေျပာရမည္ 
ဆိုလွ်င္ပင္ ၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ NLD 
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လႊမ္းမိုးေသာ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္း 
ျခင္းေၾကာင့္ အသစ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
နယ္ပယ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ 
ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိသည့္ ေနရာမ်ား အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ ပါတီ ၂၁ ခု ၏ 
ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိေနၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား (သို႔မဟုတ္) ေဒသပါတီ 
မ်ားသည္ ေနရာ သုံးပုံတစ္ပုံနီးပါးကို ရယူႏိုင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထပ္မံ၍ တိုးတက္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ္လည္း ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္မႈ သုံးဆတိုးလာျခင္းမွာ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

(၄)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈႏွင့္ 
အခန္းက႑ မွာ တိုးတက္လာေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္း ရာတြင္ ပိုမို အားေကာင္းလာၿပီး ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အထူးသျဖင့္ သိသာ 
ထင္ရွားကာ အေၾကာင္းအရာ အားျဖင့္ ထင္ရွားသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ 
ဘတ္ဂ်က္ အပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ 
ရွိေသာ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ သတိထားမႈသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
စြမ္းရည္ကို ကန႔္သတ္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
အခ်ိဳ႕၏ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ညည္းတြားမႈကိုမူ အထက္ပါ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈ အားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ စဥ္းစားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ပုံ (၃.၇) တြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေယဘုယ် သုံးသပ္ေလ့လာ 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

(၅)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း အပိုင္းတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြမႈ 
ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္မွ 
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကားသိႏိုင္ေစၿပီး ေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္း 
ဦးစီးဌာနကဲ့သို႔ ေဒသအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ တြဲဘက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမင့္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းျခင္း အပိုင္းတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ 
အနည္းငယ္ အားနည္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားကို 
သက္ေရာက္ အက်ိဳးမႈ မ်ားသည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း ဥပမာမ်ားကိုလည္း 
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

(၆)  ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို 
တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္မႈ ပိုမို ျမင့္မားရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဆင့္ ေအာက္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး 
အဆင့္တခုကို ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ ရွိၿပီးသား ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

အစီအမံမ်ားကိုသာ ပုံေသအျဖစ္ ဆက္လက္ ထားရွိရၿပီး 
အမ်ားျပည္သူ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံယူမႈ 
အပိုင္းတြင္ အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လုံး လက္ေအာက္တြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္မ်ားမွာ အေရးပါမႈ 
တိုးျမင့္လာၿပီး ေဒသ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အစိုးရက ပိုမို 
အားထုတ္လာခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပည္သူလူထု 
ပါဝင္မႈ ျမင့္တင္ေရး ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
တိုးျမင့္ေရး စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ NLD 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသ 
အဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးျမင့္ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ 
ခံယူမႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ ျမင့္တင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  
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စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး တာဝန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ေအာက္အဆင့္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားမ်ားသို႔ တာဝန္ေပးအပ္မွသာ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ 
ႏိုင္သည္။ အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း (ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေအာက္အဆင့္မွ ယူနစ္မ်ား ထပ္တိုးအာဏာမ်ားယူျခင္း) သို႔မဟုတ္ အာဏာ 
ခြဲေဝျခင္း (က႑မ်ားစြာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားသို႔ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း) အားျဖင့္လည္း ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ေဒသႏၲရအင္အားစုမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွိေသာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ဥပေဒစည္းၾကပ္မႈအာဏာမ်ား အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ မည္သူ႔အား တာဝန္ခံရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ ေဒသႏၲရ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္သို႔ စီမံခန႔္ခြဲေနၾကသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈတို႔မွာ အေရးႀကီးေသာ ရႈေထာင့္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဇယား ၂ ပါ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ 
အပ္ႏွင္းထားသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေနာင္တြင္တာဝန္ေပးအပ္လာမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားအသစ္မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပး 
ထားသည္။ ဤအခန္းတြင္  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကားအရွိ တာဝန္ခံမႈ သေဘာ 
သဘာဝကို စဥ္းစားျပထားၿပီး၊ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈ တစ္ရပ္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အရင္ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ တင္ျပထားသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ မတူညီေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ေအာက္အဆင့္ရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း စဥ္းစားျပထားသည္။ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ 
႐ြက္မႈကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ႀကီးၾကပ္သည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး၊ 
အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကားရွိ တာဝန္ခံမႈ သေဘာသဘာဝကို သေဘာ 
ေပါက္ထားဖို႔ရာ လြန္စြာအေရး ပါသည္။ ဆက္ဆံေရး သေဘာသဘာဝ 
အတိအက်မွာမူ ဦးစီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြာဟခ်က္ႀကီးမား 
သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၎သေဘာသဘာဝသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွ 
ရႈပ္ေထြးၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ ျမင့္မားသည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာတတ္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္။

 တာဝန္ခံမႈ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ "တစ္စုံတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) 
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ တစ္စုံတစ္ဦး (သုိ႔မဟုတ္) အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား 
တာဝန္အပ္ႏွင္းၿပီး၊ တာဝန္အပ္ႏွင္း ခံရေသာ အဖြဲ႕ (သုိ႔မဟုတ္) 
တစ္စုံတစ္ဦး သည္ အျခားတစ္ဖြဲ႕ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ဦး၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ 
ဆံုးျဖတ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ေျဖရွင္းတင္ျပခ်က္ ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ ကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသည္ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးတြင္ 
တာဝန္ခံမႈ တည္ရွိသည္။" ၁၈၅  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အတိအက် ႏွင့္ 
၎တို႔၏ ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အၾကား ကြာျခားမႈရွိသည္။၁၈၆ အခန္း ၃ တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး 

ပံု ၄.၁  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီး* တာဝန္ယူရေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

တာဝန္ခံမႈ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရး 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

တိုင္းေဒသႀကီး 
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ရန္ကုန္ 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း

စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

* ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ ဌာနမ်ားစြာကို တာဝန္ယူရသည္။ 
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ပုံ ၃.၃ တြင္လည္း သ႐ုပ္ျပထားသည့္အတိုင္း NLDအစိုးရလက္ထက္ 
တြင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာတို႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစည္းလိုက္သည္။ ျပည္နယ္ 
အမ်ားစုတြင္ တာဝန္မ်ားစြာ ကိုင္တြယ္ရသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ 
ဥပမာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာတြင္ 
စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးသည္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ကိုလည္း 
တစ္ၿပိဳင္တည္း ယူထားရသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအမ်ားစုသည္ ဦးစီးဌာန 
ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္မ်ား ယူထားၾကရသည္။ ဥပမာ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဦးစီးဌာန ၇၈ ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပိုင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးရွစ္ဦးမွ မွ်ေဝကိုင္တြယ္ၾကရသည္။၁၈၇ ဝန္ႀကီး 
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဦးစီးဌာန ဆယ္ခုေက်ာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
တာဝန္မ်ား ယူထားၾကရသည္။ ဥပမာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးသည္ ဦးစီးဌာန ၁၇ ခုစာ တာဝန္ယူထားရသည္။ 
ဝန္ႀကီးတာဝန္ ေျမာက္ျမားစြာ ယူထားရသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္မူ 
၎ထက္ အေရအတြက္မ်ားစြာပိုသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရ 
ေပသည္။
 
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းမေပးထားေခ်။ 
ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရမည့္အစား ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးသစ္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးသား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 
လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည္။ 
ထိုအခါ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွလြဲ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ 
က်န္ဦးစီးဌာနအားလုံးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
အသီးသီး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ပုံ ၄.၁ တြင္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ လမ္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီးကို ဥပမာအေနျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ ဝန္ႀကီးကိုင္တြယ္ရသည့္ 
ဦးစီးဌာနသုံးခုလုံးသည္ မတူညီေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုစီ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ တာဝန္ယူရသည့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ား အၾကား တိက်ေသာ ဆက္ဆံေရးပုံစံဟူသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားအတြင္းရွိ လူေပါင္းစုံ၏ 
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အစရွိသည့္ အၫြန္းကိန္းမ်ားစြာကို 
လိုက္၍ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားသည္။ အဦးဆုံး မတူညီသည့္ က႑ႏွစ္ရပ္ 
အျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ “စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း” (ဇယား၂ ပါ တာဝန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ား) ႏွင့္ “ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း၊ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္း” (ဇယား ၁ ပါ ဦးစီးဌာနမ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။ ၎က႑ 
ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား 
အၾကား ဆက္ဆံေရး အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာသည္။ 
အက်ယ္အားျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ ပုံစံသုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။ 

(၁)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုသာ သီးသန႔္တာဝန္ခံမႈ 
 ဇယား ၂ ပါ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွသာ ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး၊ ၎တို႔ အေနႏွင့္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးကိုသာ သီးသန႔္အစီရင္ခံရန္လိုသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးကိုသာ 
အစီရင္ခံရသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဤႏႈန္းစံႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးစီးဌာနျဖစ္သည္။

(၂)  အစုိးရႏွစ္ရပ္လံုးကို တာဝန္ခံျခင္း
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘက္ဂ်က္မွ အနည္းဆုံး 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေထာက္ပံ့မႈရရွိၿပီး၊ ဇယား ၂ ပါ တာဝန္မ်ားကို 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို 
ဆိုလိုသည္။ အဆိုပါ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ “စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္း” တို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ လမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
လွ်ပ္စစ္ေပးေဝေရး၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေထြအုပ္တို႔မွာ 
ထင္ရွားေသာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

(၃)  အစုိးရႏွစ္ရပ္လံုးကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္တာဝန္ခံျခင္း
 ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ခုတည္းကသာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ၿပီး၊  

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ခံရေသာ္လည္း၊ ၎၏ 
လုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးရွိ 
ေနသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
ဦးစီးဌာန ႏွွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွာ 
ထင္ရွားေသာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ပုံ ၄.၂ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဝန္ႀကီး 
မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ၎ဝန္ႀကီးမ်ား တာဝန္ယူရသည့္ ဦးစီး 
ဌာနမ်ားအတြက္ နမူနာတစ္ရပ္ကို ဥပမာအျဖစ္တင္ျပထားသည္။၁၈၈ 
ပုံပါတိုင္း ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ က်ယ္ျပန႔္မ်ားျပားလွစြာေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကာမိေစရန္ ဦးစီးဌာနမ်ားစြာကို 
တာဝန္ယူရသည့္အတြက္ တာဝန္ခံမႈပိုင္း ဆက္ဆံေရးပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ရွိၾကသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ တာဝန္ခံမႈပိုင္း ဆက္ဆံေရးပုံစံ သုံးရပ္ 
အတြက္ တစ္ခုခ်င္းစီကို အေသးစိတ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ 
ပုံစံမ်ားအနက္မွ မသိမသာ ကြာဟခ်က္မ်ား အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းစဥ္မွစ၍ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေပၚေပါက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
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စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
ဦးစီးဌာန

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း 
ဦးစီးဌာန

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား 
ဦးစီးဌာန

ျမန္မာ့ 
အာမခံလုပ္ငန္း

ဗဟိုစာရင္းအင္း 
အဖြဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန

မီးသတ္ 
ဦးစီးဌာန

အက်ဥ္း
ဦးစီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ဦးစီးဌာန

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ကုသေရးဦးစီးဌာန

ငါးလုပ္ငန္း 
ဦးစီးဌာန

ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ 
ေရအသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ဦးစီးဌာန

လမ္း
ဦးစီးဌာန

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး 
လုပ္ငန္း

စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
ဦးစီးဌာန

စည္ပင္သာယာေရး
ဌာန

သစ္ေတာ 
ဦးစီးဌာန

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာန

ျမန္မာ့
သစ္လုပ္ငန္း

အေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာန

ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

လူမႈဖူလံုေရး 
ဦးစီးဌာန

သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္း

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

ဦးစီးဌာန

လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ 
ဝန္ႀကီး

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး

စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား 
ေရးရာဦးစီးဌာန

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးစီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး စည္ပင္ႏွင့္လူမႈေရးဝန္ႀကီး သဘာဝ 
သယံဇာတဝန္ႀကီး**

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရကို တာဝန္ခံ

အစိုးရႏွစ္ရပ္ကို တာဝန္ခံ

အစိုးရႏွစ္ရပ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္တာဝန္ခံ

* ဦးစီးဌာနအျပည့္အစံုစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ဇ) ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
**သဘာဝသယံဇာတဝန္ႀကီး၏ ရာထူးအမည္အျပည့္အစံုမွာ သဘာဝသယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ပံု ၄.၂  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕စည္းပံု (သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာမ်ားအလိုက္*)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကိုသာ 
သီးသန႔္တာဝန္ခံရသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ား (DDAs) 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အျပည့္အဝ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကိုသာ 
သီးသန႔္ တာဝန္ခံရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။၁၈၉ ပုံ ၄.၂ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ စည္ပင္ 
သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကားရွိ တာဝန္ခံမႈပိုင္း ဆက္ဆံေရးကို 
အက်ဥ္းတင္ျပထားသည္။ 

စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ျမဴနီစီပယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား 
(DAOs) ကို ႀကီးၾကပ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေရ၊ မိလႅာ၊ 
အမႈိက္သိမ္းျခင္း၊ လမ္းတံတား ကိစၥရပ္မ်ားမွသည္ လမ္းမီးတပ္ဆင္ျခင္း၊ 
ေရေျမာင္းကိစၥမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ေဒသႏၲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန႔္မ်ား 
ခ်ေပးျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ အခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ ေဒသတြင္း ႀကိဳပို႔ယာဥ္မ်ား 
ႏွင့္ လမ္းဂိတ္ေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေလလံတင္ျခင္း အစရွိသည့္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းကိုပါ ႀကီးၾကပ္ေပးရသည္။ 

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕႐ုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ ၁၄ ခုတြင္ 
ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္း 
သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အနည္းငယ္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ရေသးသည္။၁၉ဝ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ က်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ “ၿမိဳ႕ျပ” 
ဧရိယာမ်ား (ရပ္ကြက္မ်ားကို ဆိုလို) ကိုသာ အာ႐ုံထား လုပ္ကိုင္ 
ၾကရေတာ့သည္။၁၉၁ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕/စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန စနစ္မ်ားအားလုံး၏ 
အႀကီးအကဲမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕/စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန 
စနစ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ 
ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕/စည္ပင္သာယာေရး 
ဦးစီးဌာန စနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္း 
မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕/စည္ပင္သာယာေရး 
ဦးစီးဌာန သည္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝေပး 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊  ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
စနစ္၏ အေျခတည္စပုံစံတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ စြက္ဖက္မႈ မပါဘဲ 
အသုံးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္
အေလ်ာက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕/စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန 

စနစ္မ်ားသည္ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ား(အခန္း ၅ တြင္ရႈ) ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္မွာ 
ထူးျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ား ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ရွိေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာ 
မွာလည္း အတိုင္းအတာ မနည္းေပ။၁၉၂ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ား၏ အဓိက တာဝန္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ မူဝါဒပိုင္း 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကို တင္ျပရသည့္အျပင္၊ စီမံကိန္းမ်ား/
ဘက္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလာျခင္း၊  
လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈကဲ့သို႔ေသာ လက္ကား ဝယ္ယူမႈ 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

စည္ပင္
အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဝန္ႀကီး

ပံု ၄.၃  အစိုးရတစ္ရပ္တည္းကို တာဝန္ခံျခင္း

တာဝန္ခံမႈ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈ
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မ်ားတြင္ အတည္ျပဳေပးရသည္။ ႏွစ္စဥ္ စုေပါင္း အရအသုံးခန႔္မွွန္းစာရင္း 
တင္သြင္းရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ 

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတို႔အတြက္ 
ျမဴနီစီပယ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာ္႐ြက္ပုံမွာ အျခားေသာ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ 
မ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္။ ေဖာ္ျပပါ သုံးေနရာအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရး ေကာ္မတီ (MCDC) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦးပါ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီတို႔က အသီးသီး စီမံေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ အထူးျခားဆုံး 
အခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ စုေပါင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈကို ခြင့္ျပဳရာတြင္ 
၎တို႔အၾကား ကြာျခားၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတြင္ 
ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး ရွိသည္။၁၉၃  

စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈမွ လြတ္ကင္းခြင့္ရသည့္ အတြက္  ျမဴနီစီပယ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခက္အခဲ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို 
ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
ရသည့္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ အေျခခံ 
ဘ႑ာေငြ၊ မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ အၿငိမ္းစားလစာ ႏွင့္ 
ပစၥည္းဝယ္ယူေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူရသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၁၉၄ ယခုအခါ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 
ဝန္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ၎တို႔အား ေထာက္ခံၿပီး ၎တို႔၏ နိစၥဓူဝ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ေပးႏိုင္မႈ ရွိၾကသည့္အျပင္ 
အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံစည္းေဝးမႈလည္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ ဝန္ထမ္းေရးရာ မူဝါဒကို ဆက္လက္ လိုက္နာက်င့္သုံး 
လ်က္ရွိၾကၿပီး ထိုမူဝါဒတြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ မည္မွ် ငွားရမ္း 
ႏိုင္သည္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆုံး ေန႔စားႏႈန္းထား မည္မွ် 
ေပးေခ်ရမည္ အစရွိသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ပါရွိသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
ႏွစ္ရပ္လုံးသို႔ တာဝန္ခံရေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား 

စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥမ်ားမွအပ ဇယား ၂ ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လံုးကို 
တာဝန္ခံရသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုေရာ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကိုပါ 
တာဝန္ခံ ရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဤစနစ္သည္ ၎တို႔၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို အေရးႀကီးသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ 

ရွိသည္။ ပုံ ၄.၄ သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး 
လုပ္ငန္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
တို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို သ႐ုပ္ျပထားသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အလုပ္တာဝန္ခြဲေဝေဆာင္႐ြက္မႈကို အေျခခံ၍ 
ဇယား ၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သတ္မွတ္ 
ဘက္ဂ်က္ အတိုင္း ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အသုံးစရိတ္ ရွိသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ 
အက်ဳံးဝင္ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို စုဖြဲ႕လိုက္ပါက အခု ၂ဝ ေက်ာ္ 
ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထူးျခားဆုံးမွာ အဆိုပါ အုပ္စုထဲတြင္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ေထြအုပ္ အျပင္ 
လမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရး ဦးစီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ေရေပးေဝေရး ဦးစီးဌာနမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
အဆိုပါ ဦးစီးဌာနမ်ားအားလုံး ေပါင္းစည္းလိုက္ပါက ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရ အသုံးစရိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ဇယား ၂ ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ားစုကိုလည္း ယူထားသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ 

ဤအေျခအေနသည္ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ကိုင္မရွိေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႔ တာဝန္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္တိုင္ အဆိုပါ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ တာဝန္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ 
ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဦးစီးဌာနသစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ခန႔္အပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ရမည့္အစား 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန 
ဖြဲ႕စည္းမႈထဲမွသာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနအတိုင္း 
ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကိုယ္ပိုင္ ဦးစီးဌာနမ်ား (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဌ ကိုရႈ) 
ထူေထာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အကူးအေျပာင္းကာလႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ မီးစင္ၾကည့္က ေဆာင္႐ြက္ေနရျခင္းေၾကာင့္သာ 
အဓိက ျဖစ္သည္။ 

ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထပ္ေနေသာအခါ 
တာဝန္ခံမႈပိုင္း ဆက္ဆံေရးကို ရႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည္။ ဦးစီးဌာနတစ္ခု 
အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း 
အဆိုပါ ဦးစီးဌာနကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည့္တိုင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန၏ အႀကီးအကဲကို ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသူႏွင့္ 
၎အႀကီးအကဲ အဆုံးသတ္ တာဝန္ခံရမည့္သူမွာ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးစီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးကိုပါ “တာဝန္ခံ” ရသည္။ ဤတြင္ အေျခခံ 
အက်ဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခုေမးရန္ လိုအပ္လာသည္။ ၎မွာ အဆိုပါ 
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ဦးစီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူ႔ကို အမွန္တကယ္ တာဝန္ခံၾက 
သနည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
   
ဦးစီးဌာနမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား 
အေပၚထားရွိေသာ တာဝန္ခံမႈေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကန႔္သတ္ 
ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ဦးစြာပထမ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္တိုင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဗဟို ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစိတ္အပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ “ဗဟို၌ရွိေသာ 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လက္ေအာက္ခံ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံးကို မိမိ၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္ဟုသာ ယူဆၾကသည္။”၁၉၅

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈပိုင္းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာရွိေနသည့္ 
အျပင္ တာဝန္ခံမႈဟူသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္လည္း 
သက္ဆိုင္ေနျပန္ေသးသည္။ ဦးစီးဌာနတစ္ခုအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား 
ရာထူးခန႔္အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္း စသည္တို႔ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနတြင္သာရွိသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အထူးျပဳေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည့္အတိုင္း 
အလုပ္အမႈေဆာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ေဒသႏၲရအဆင့္မွ အတိုင္းအတာ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဋ
ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား– ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ, 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အမ်ားေျပာေလ့ရွိသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းယူဆခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည္မ်ားကို သိနားလည္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ အေနအထားအလိုက္ မူဝါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ “လက္ခြဲလုပ္ငန္း ဥပေဒသ” အရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို အထိေရာက္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစိုးရ၏ ေအာက္ဆုံး 
အဆင့္မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေပသည္။ စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမႈိက္သိမ္းသည့္ လုပ္ငန္းအပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားက ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေလသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ မရည္႐ြယ္ဘဲ ျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိသည့္ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုမွာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ ၎ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေ႐ြးခ်ယ္မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည့့္္ ပုံစံတို႔မွာၾကား ကြာဟမႈ ႀကီးမားသြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အက်ိဳးဆက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္ပင္သာယာေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အမ်ားစု ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းမေပး 
ႏိုင္ေသးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ - အိမ္တိုင္းအတြက္ အမႈိက္ပုံမွန္လာမသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း) ရွိၿပီး ၎တို႔ကို ကိုင္တြယ္ရန္ ေျဖရွင္းနည္း 
ေပါင္းစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾကသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရသည္ မူဝါဒတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ အသုံးျပဳလိုက္ၿပီး ၎ မူဝါဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕မ်ားအနက္ 
ေျခာက္ၿမိဳ႕သည္ အမႈိက္သိမ္း လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိက ဝန္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
၎လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ပုံ၊ ၫႊန္ၾကားပုံတို႔မွာ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕မတူၾကေခ်။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွာမူ အမႈိက္သိမ္းရန္ 
အတြက္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားကို အားကိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာဦးစီးဌာနမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္  အေတာ္ 
အတန္ တူညီေသာ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး  တစ္ခုအတြင္းမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားၾကား ကြာျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမႈိက္သိမ္းသည့္ လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး 
စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဘားအံကဲ့သို႔ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ အျခားပုံစံတစ္မ်ိိုးကို စမ္းသပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ ဤပုံစံတြင္ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပုဂၢလိက အမႈိက္သိမ္း ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ႀကီးၾကပ္သည္။ 

ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားအနက္ မည္သည့္ပုံစံသည္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ 
ကိုမူ ႀကိဳတင္သိရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕မ်ားက ႀကဳံေတြ႕ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မတူညီေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳလာၾကေသာ အခါ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံကို တစ္ဖြဲ႕ေလ့လာခြင့္ရလာၾကၿပီး အေကာင္းအဆိုး 
သိျမင္လာၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တူညီေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေၾကာင့္ မတူညီေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာေသာအခါ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ ခက္ခဲသြားေစသည္။ 
အမွားတစ္ခုတည္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မမွ်ေဝျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ 
အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားႏိုင္စရာရွိသည္။   



62

တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္သည္ ေဒသႏၲရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 
ေဒသႏၲရ အစိုးရ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန 
လိုအပ္သည္။၁၉၆ ဤသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေနသည့္တိုင္ပင္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရ၏ ထိေရာက္မႈကို အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိေသာ တာဝန္ခံမႈသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အရာရွိမ်ားကို အလုပ္မလုပ္ 
ေစရန္ တားဆီးၿပီး ျဖစ္သြားသည္။၁၉၇ 

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရး တာဝန္မ်ားယူထားရေသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လက္ရွိ က႑အလိုက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ အာဏာသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေစရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ 
အာဏာခြဲေဝမႈ အလုပ္ျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးႀကံဆေနၾက 
ရသည္။၁၉၈ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ 

ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစီအမံ မရွိသည့္အတြက္ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကေပ။ 
ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရတြင္သာ အစီအမံရွိသည္။၁၉၉  

သို႔ေသာ္လည္း အျခားေနာက္ထပ္ေသာ သုေတသနမ်ားအရ ေတြ႕ရွိ 
ရသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေဘးဖယ္၍ ၎ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ 
လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ိဳး 
မရွိေပ။၂ဝဝ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ထူေထာင္သည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာၾကၿပီး ဦးစီးဌာနမ်ား 
သည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပိုမို၍ တာဝန္ခံ 
လာၾကသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဇယား ၂ 
ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းၿပီး၊ ၎တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈပိုင္း ဆက္ဆံေရး 
မွာလည္း ေကာင္းမြန္ေနသည့္အျပင္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။၂ဝ၁ 

အလားတူစြာပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွပင္ ဇယား ၂ ပါ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ဖူးသည္ 
ဟူ၍ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။၂ဝ၂ ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ 
၎တို႔၏ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ရပ္လုံးအေပၚ တာဝန္ခံသည္ဟု 
ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားစု ေျပာၾကားခ်က္အရမူ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေပၚ ပို၍ တာဝန္ခံသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အမ်ားဆုံး ဆက္ဆံေနၾကရသူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ၎ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမ်ားစုကိုလက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ 
အတြက္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ေမးျမန္းစရာမ်ားရွိပါက ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဆီသို႔သာ သြားၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 
သိရျပန္သည္။ ထို႔အျပင္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန 
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားထံမွ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ၎တို႔ ရာထူး 
တိုးရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အေလ်ာက္ ၎ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 

တရားဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားမွာ ထူးထူးျခားျခား 
ေျပာင္းလဲမႈ မရွိလွေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ပုံမ်ား တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာသည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲတို႔အၾကား 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈအားေကာင္းစြာျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္လာၾကသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးမွ ျပတ္ျပတ္သားသား 
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ “ဦးစီးဌာနအားလုံးသည္ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ 
တာဝန္ခံၾကသည္။”၂ဝ၃ 

ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဓါတ္အားေပးေရး လုပ္ငန္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 

ပံု ၄.၄  အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးကို တာဝန္ခံျခင္း

တာဝန္ခံမႈ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈ

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ 
ခြဲေဝခ်ထားမႈ
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ကို အျပည့္အဝ တာဝန္ခံမည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိသေလာ။
 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၂၅၇ သည္ ေကာင္းစြာ ေလ့လာသင့္ေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၎ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္” ၿပီး 
“လိုအပ္ေသာ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။” ဤျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ နည္းပါး ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရႏိုင္စရာ ရွိသည္။ မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး စီးပြားေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဦးစီးဌာနမ်ား ထူေထာင္၍ ရႏိုင္စရာ 
ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္တိုင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဤကိစၥကို ေလ့လာစူးစမ္းၾကေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာ မေတြ႕ရေသးေပ။ 

အပိုဒ္ ၂၅၇ ကို အသုံးခ်ရန္ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မေတြ႕ရသည့္တိုင္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အဝန္းအဝိုင္းမွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၏ ထင္ရွားေသာ သာဓကျဖစ္သည္။ 

ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေနရာတစ္ခုမွာ လြတ္လပ္ ေသာ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ သီးျခား လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ုံးကိုသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးမ်ား၏ ဗဟိုအျဖစ္ ထားရွိၿပီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေထြအုပ္တို႔၏ လက္ေအာက္မွ ဖယ္ရွား 
ထားသည္။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခန႔္အပ္ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဦးစီးဌာနအတြက္သာ အလုပ္လုပ္ 
ေပးရန္လိုၿပီး ေထြအုပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အစီရင္ခံရန္ မလိုေတာ့ေပ။ (ျပည္နယ္တစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဍ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္မ်ားစြာ ယူထားသည္။ ဥပမာ ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးရန္ ႏွင့္ 
ဌာနေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံး၏ အႀကီးအကဲသည္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ အတည္ 
ျပဳခ်က္ႏွင့္တကြ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရသည္။ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အသစ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကဳံနည္းပါးေသးသည္ျဖစ္၍ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္ အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလို႔ငွာ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ နယ္ဘက္ ဝန္ထမ္း 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္း ခိုင္လုံမႈ ရွိမရွိ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုသို႔ တာဝန္ခံၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသို႔လည္း အကန႔္အသတ္ႏွင့္ တာဝန္ခံသည့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ား 

ဇယား ၁ ပါ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဦးစီး 
ဌာနမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ခံ 
ၾကရသည္။ အေရအတြက္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႐ုံးစိုက္သည့္တိုင္ ၎လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားသည္ ဇယား ၂ တြင္ မပါရွိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ 
ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရၿပီး၊ ၎ဝန္ႀကီး 
ဌာနကိုသာ တာဝန္ခံရသည္။ သို႔တိုင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး 
မ်ားသည္ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း၊ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အကန႔္အသတ္ႏွင့္ က်န္ေန ေသးသည္။  ပုံ 
၄.၅ ပညာေရးက႑ကို ဥပမာအျဖစ္ အသုံးျပဳ၍ ၎ဦးစီး ဌာနမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို 
ျပသထားသည္။ 

အေရးအပါဆုံးေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားအနက္ ႏွစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာန ႏွင့္ အေျခခံပညာေရး ဦးစီးဌာန တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၎ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုမွာ လူအင္အား၊ ပစၥည္း 
အင္အား အမ်ားဆုံးရွိၾကသည္။၂ဝ၄ ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၁ ႏွစ္ခုလုံး ပါ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ဦးစီးဌာန အေျမာက္ 
အျမားလည္းရွိၾကၿပီး ဇယား ၁ ပါ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ခံၾကရသည္။ ဥပမာ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္း၏ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဇယား ၁ 
တြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။
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အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ မည္သူ႔ကို တာဝန္ခံသနည္း။

ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနျခင္း၊ တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေထြအုပ္သည္ တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြရွိသည့္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ဦးစီးဌာနျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေထြအုပ္သည္ အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရား က႑ႏွစ္ခုစာ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ၿပီး က်ယ္ျပန႔္ေသာ အခြင့္အာဏာ 
လႊဲအပ္မႈရွိသည္ဟု နားလည္ႏိုင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ “အစဥ္အဆက္ အခန္းက႑” ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္သည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခတည္စ က႑တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဋ 
တြင္ ေထြအုပ္၏ အစဥ္အဆက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ မ်ားမၾကာမီက ရရွိလာေသာ တာဝန္မ်ားကို အၾကမ္းတင္ျပထားသည္။) 

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေထြအုပ္ကို ၎၏ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီး အခန္းက႑ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကားမွ အေျခခံ ဆက္သြယ္မႈျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိသည္။ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား၏ ပုံမွန္အတိုင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ မရွိေတာ့သည္အေလ်ာက္ ေထြအုပ္မွာ ပို၍ အားေကာင္း 
လာသည္။ 

ေထြအုပ္၏ အစဥ္အဆက္ အခန္းက႑မွာ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာ ေျမာက္ျမားစြာကို အာ႐ုံထား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၎တို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို 
ကိုင္တြယ္ျခင္းမႈသည္ အခြန္မ်ိဳးစုံေကာက္ခံျခင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲျခင္း ေဒသအလိုက္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းတို႔အထိ ပါဝင္သည္။ အလားတူစြာပင္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအက်ဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားကို ကြပ္ကဲျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 

ထို႔အျပင္လည္း ေထြအုပ္သည္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ၁၄ ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္သစ္မ်ားလည္း 
ရရွိလာခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ေထြအုပ္၏ အႀကီးအကဲသည္ ရာထူးအ႐ိုက္အရာအတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏အဖြဲ႕ 
အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ အႀကီးတန္းအရာရွိလည္း ျဖစ္သည္။   

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ကိုင္မရွိသည့္အတြက္ ေထြအုပ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီကို ရယူရၿပီး၊ 
၎ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ႐ုံးသည္ 
ေထြအုပ္၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးပင္ ျဖစ္သည္။  

အဆိုပါ အခန္းက႑သစ္သည္ ေထြအုပ္ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားေကာင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဦးစီးဌာန အျဖစ္မွ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္သာ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာရရွိထားေသာ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ဦးစီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေထြအုပ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
တစ္ဦး၏ အဆိုအရ ေထြအုပ္၏ လက္ရွိ လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ားစုမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလုပ္ကိုင္ေပးရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ 
ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ယခင္ေလာက္ မရရွိေတာ့ဟု သိရသည္။ အလားတူစြာပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
တြင္လည္း ေထြအုပ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ အခ်ိန္အမ်ားဆုံးေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။  

အျခားေသာ တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြရွိသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေထြအုပ္သည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ မည္မွ်အထိ 
တာဝန္ခံရန္ လိုအပ္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းေမးရန္ လိုအပ္လာသည္။ ေထြအုပ္ အရာရွိမ်ားက အထူးအေလးအနက္ထား ေျပာၾကား 
ၾကသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာေသာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို 
လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္လည္း ေထြအုပ္အရာရွိမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစား အလုပ္လုပ္ေပးရန္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ရာထူးတိုးရန္ႏွင့္ ဌာနအေ႐ႊ႕ 
အေျပာင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေထြအုပ္၏ လက္ရွိ အစိုးရအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းမွာလည္း စမ္းသပ္ခံေနရၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အတိုင္းတာမွာ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါေလသည္။ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ၎လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ 
လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးပိုင္းတြင္မူ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ရယူထားၾကသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲမ်ား 
အားလုံး၏ အျမင္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္း အေရးႀကီးေသာ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္။၂ဝ၅ အေျခခံအားျဖင့္ ဇယား ၂ သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိက ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ ဦးစီးဌာန၏ က်န္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု မမွတ္ယူ 
သင့္ေပ။၂ဝ၆ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဇယား ၁ 
ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးစီးဌာနမ်ားကို 
ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ 

(၁)  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း။ သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုႏွင့္ 
ေနာက္ဆုံးပိတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေပးႏိုင္သူမွာ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ/ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

ဝန္ႀကီးမ်ားထံမွ သေဘာတူညီခ်က္၊ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္၊ 
အႀကံေပးခ်က္မ်ား အဓိက ေတာင္းခံေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ 
မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ Natural 
Resources Governance Institute  မွ ေတြ႕ရွိထားခ်က္မွာ 
ဓါတ္သတၱဳဆိုင္ရာ က႑တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုင္စင္ 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ 
ေထာက္ခံမႈ ရရန္လိုအပ္သည္။ ၎ေထာက္ခံခ်က္ မပါရွိလွ်င္  
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း သိထားရသည္။၂ဝ၇  

(၂)  ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ။ မတူညီေသာ 
ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ 
ရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္  ေနရာ 
ေကာင္း ရထားၾကသည္။ ဥပမာ ေက်း႐ြာမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီး 
ေပးေဝရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ဘက္စုံေထာင့္စုံႏွင့္ စုစည္းညီၫြတ္ 
ေသာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ၎အေနျဖင့္ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္း၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

 
(၃)  အဆုိျပဳလႊာမ်ားေရးသားျခင္း။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ စဥ္းစားေပး 

ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာ 
မ်ားေရးသားခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားသည့္ ဥပေဒ မရွိေပ။ 
ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓါတ္အား 
ေပးစက္႐ုံႀကီးတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ စဥ္းစား 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ အဆိုျပဳလာသည္။ (အဆိုပါ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံမွာ 
မဂၢါဝက္ ၃ဝ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္၍ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ 
စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

(၄)  မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ 
မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎မူဝါဒမ်ားကို 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပုံေဖာ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆရာေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒတစ္ခုကို 
ျပ႒ာန္းရန္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီး 
တစ္ဦးအေနျဖင့္ အဆိုပါ မူဝါဒႏွင့္ ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ေျပာတတ္ 
သည့္ ဆရာမ်ားကိုသာ ခန႔္အပ္ရန္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
ေပသည္။   

(၅)  စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း။ အခန္း ၅ တြင္ 
အေသးစိတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ 
အဆိုျပဳလႊာ ေရးသားတင္သြင္းရာတြင္  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားအခန္းက႑မွလြန္စြာအေရးပါသည္။ ဘ႑ာႏွစ္ 
၂ဝ၁၈―၁၉ မွ စတင္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လူမႈေရးဝန္ႀကီး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ပညာေရးဦးစီးဌာန

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီး

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ပံု ၄.၅  အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးကို 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တာဝန္ခံျခင္း

တာဝန္ခံမႈ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈ

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ
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ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ အရအသုံးစာရင္းအတြက္ ၎တို႔၏ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ တင္သြင္းလာသမွ်ကို 
မွတ္ခ်က္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ 
မေရာေထြးသင့္ေပ။ ဤသည္တို႔မွာ မ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေထာက္ျပခ်က္အရ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ားကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ ေနရာပိုမိုရရွိလာၾကသည္ဟူေသာ 
လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေပသည္။ 

အထူးသျဖင့္ တာဝန္ယူထားသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္း 
နည္းပညာ ဗဟုသုတရွိေသာ၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌မူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး 
ဌာနတြင္ အလုပ္အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အလိုအရ ဇယား ၁ ပါ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ 
ေဒသတြင္း ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းကို ၎တို႔အေနျဖင့္ 
ထိေရာက္စြာ ဩဇာေပး ၫႊန္ၾကားႏိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံး ကိုယ့္ဦးစီး 
ဌာနကို ထိေရာက္စြာ ပုံသြင္းႏိုင္ၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ အေရ 
အတြက္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားက ယတိျပတ္ဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန၏ 
ဘက္ဂ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရပါက ၎အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဎ
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ လက္ကိုင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ပါသေလာ။

တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြရွိေနသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ေရာ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကိုသာ အႂကြင္းမဲ့ တာဝန္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္ပါ 
ဝန္ႀကီးမ်ား ဝန္ႀကီးဌာန လက္ကိုင္မရွိသည့္အေနအထား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေလ်ာက္၊ သိသာထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ဦးစီးဌာန လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ မည္သူ႔ကို တာဝန္ခံေစကာမူ 
ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းကို ပုံေဖာ္လာႏိုင္ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ရႈေသာ္ လက္ရွိ တာဝန္ခံမႈ ပုံစံမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း လက္ကိုင္ ဝန္ႀကီးဌာန မလိုအပ္ဟု ယူဆရမလို ျဖစ္လာသည္။ 

တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မားလာသည္ဟု ယူဆစရာမ်ား ရွိလာသည့္တိုင္ လက္ရွိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ဆက္သြားမည္ဆိုပါက ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒ 
သႀကီးမ်ား သို႔ တာဝန္ခံမႈမွာ ကန႔္သတ္ခံေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း ဇယား ၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈ 
ျဖစ္ပြာသည့္ ကိစၥအနည္းငယ္သာ ၾကားသိရသည့္တိုင္ ဤသည္တို႔မွာ ဆုတ္ယုတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ဖြယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံ၏ အက်ိဳးဆက္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသစ္တစ္ဦးကသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ား၏ 
တာဝန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုခ်ဳပ္ကိုင္လာပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မေသခ်ာေပ။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လိုအပ္ မလိုအပ္ဟူေသာ ေမးခြန္းကို အဓိက အေျဖေပးႏိုင္သည္မွာ 
ေဖာ္ျပပါ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အသစ္မ်ား မည္သို႔မည္ပုံ ဆက္သြားမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးမ်ား ပါတီ၊ ပါတီဦးေဆာင္မႈ၊ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တူညီေသာအခါမ်ိဳးတြင္ သိသာမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၎တို႔အၾကား ဘုံရည္မွန္း 
ခ်က္၊ ဘုံအက်ိဳးစီးပြား မရွိသည့္အခါမွသာ သိသာမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ကိုင္မရွိေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မည္။ 

ပုံေဖာ္ႏိုင္စြမ္း အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိမည္ဟု သိရသည္။ အျခား 
ဝန္ႀကီးမ်ား (ဥပမာ ျပည္နယ္ သဘာဝရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး) က 
မူ  ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔ လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားကို 
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အားမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အားျဖင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းကို ပုံေဖာ္ရန္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအား “ခြင့္ျပဳ” လိုစိတ္ရွိမွသာလွ်င္ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ဟန႔္တားခံေနရေပသည္။၂ဝ၈ 

ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၎ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကားရွိ 
တာဝန္ခံမႈ ပုံစံမ်ားအရ အာဏာခြဲေဝမႈ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
ျဖစ္ေနသည္ကို သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္အလႊာမ်ားသို႔ 
လႊဲအပ္ေနၿပီျဖစ္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား အၾကားတြင္လည္း အာဏာျဖန႔္ေဝမႈ 
ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္စရာရွိသည္။ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္သို႔ 
အကန႔္အသတ္ျဖင့္ အာဏာျဖန႔္ေဝမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား 
ရွိခဲ့သည္။၂ဝ၉ 

ေဒသႏၲရ ပညာေရး ဦးစီးဌာန၏ တာဝန္မ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲသြားပုံကို 
ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက “အရင္တုန္းက အထက္ေအာက္ 
ပုံစံျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အထက္ကလာတဲ့ အမိန႔္နဲ႔ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရယ္။ အခုေတာ့ စနစ္က 
ေအာက္ကေန အထက္ကို ျဖစ္သြားၿပီ”၂၁ဝ ဟူ၍ ရွင္းျပသည္။ အ႐ြယ္ 
အစား မတူညီၾကသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္း စနစ္တက် ျပဳျပင္လိုက္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ 
ျပည္နယ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ၿပီး ဝန္ထမ္းဦးေရလည္းျမင့္တ
က္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲရန္အတြက္လည္း ဝန္ထမ္း 
ရာထူး အဆင့္ဆင့္အၾကား ရာထူးတိုးေပးႏိုင္သည့္၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပစ္ႏိုင္ 
သည့္ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာကိုလည္း ခ႐ိုင္မ်ား (အလယ္တန္း၊ အထက္ 
တန္း ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားအတြက္) ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား (မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဆရာမ်ား အတြက္) သို႔ 
ျဖန႔္ေဝေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္း လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေစျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ေစသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးျမင့္လာသည့္ 
ပညာေရး ဘက္ဂ်က္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ၿပီး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီမံခန႔္ခြဲေရး စနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား ခန႔္အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ 
ယူျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ (လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရး အသုံး 
စရိတ္ အပါအဝင္) လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
တြင္သာရွိသည္။၂၁၁   

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ 
အရ ပိုမိုႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကို အပ္ႏွင္းခံေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ေဒသႏၲရ ဦးစီးဌာနတစ္ခု၏ အဆိုအရလည္း အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ိဳး 
ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီဟု သိရသည္။ ရာထူး 
တိုးခြင့္ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခြင့္ရွိေသာ္လည္း ခန႔္အပ္ခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ခြင့္ 
မရွိေသးေခ်။ ဝန္ထမ္းဦးေရ တိုးျမႇင့္ရန္လည္း အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္မွာ အကယ္၍ 
ဦးစီးဌာနအား ပိုမိုႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းေတာ့မည္ဆိုပါက 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား သိသာေသာ ျခားနား 
ခ်က္မွာ (အနည္းဆုံး တစ္ခုေသာ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္) က်န္းမာေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ တင္ဒါ 
ေခၚယူခြင့္ရွိိၿပီး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူခြင့္လည္း ရရွိသည္။၂၁၂ 

မၾကာေသးမီက အရာရွိမ်ားသည္ အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ဥပမာ ေျမာက္ျမားစြာ ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ဥပမာ— ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး 
အတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ႏွင့္၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား 
ဝယ္ယူရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း။၂၁၃ ထို႔အျပင္ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္လည္း ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ ရလာၾကၿပီဟု 
ဆိုျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ အဆိုပါ အရာရွိ 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာ အကန႔္အသတ္ကိုလည္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျဖေပးရာတြင္ “ဒါကေတာ့ 
ေနျပည္ေတာ္ကပဲ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္” ဟူေသာ စကားကို ႀကိမ္ဖန္ 
မ်ားစြာ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အရာရွိမ်ား ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ပို၍ အေျခခံ 
က်ေသာ အခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အထက္ပိုင္းလႊာမ်ားမွ ၎တို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးလာၿပီး၊ ေျမျပင္ လက္ေတြ႕ 
အေျခအေနကို မစဥ္းစားဘဲ အထက္ေအာက္ အမိန႔္ေပးသည့္္ ကိစၥ 
ရပ္မ်ား နည္းပါးလာၿပီဟု သိရသည္။ ဤသည္မွာ ေအာက္မွအထက္ 
စီမံေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မႈ၏ အေကာင္းဆုံး သာဓက 
ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို အခန္း ၅ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၄ 
ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဆိုျပဳ 
ထားသည္မွာ “ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္းမ်ားတိုးတက္လာမႈကို အေျခခံ၍ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ေလွ်ာ့ခ်သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။၂၁၄”

ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က၂္၁၅ မွေန၍ ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈပိုင္း 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရ 
ေသးသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းအရ 

လက္ရွိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အစီအမံမ်ားမွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 
ျမင့္မားေနၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ … လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊  ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာေပါက္လက္ခံမႈႏွင့္ တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း 
ေပးမႈတုိ႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။၂၁၆ 

မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ခ်ေပးပိုင္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ယူထားျခင္းသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ကို ႀကီးစြာေသာ 
ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။၂၁၇ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမွ 
ေရာင္းရေငြကို ခြဲေဝျခင္းသည္လည္း ဗဟို-ေဒသႏၲရ ဆက္ဆံေရးတြင္ 
သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ အတြက္လည္း အျငင္း 
ပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေစာင့္ၾကည့္ပိုင္ခြင့္ 
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မရွိသလို၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ မေက်နပ္ 
မႈမ်ားကိုလည္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရွိေပ။၂၁၈ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကအေနႏွင့္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ 
သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံသို႔ တင္ျပခြင့္ မရွိသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ၾကရ 
သည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၌မူ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူအမ်ား 
ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးလိုက္ရေသာအခါ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရဘက္မွ 
စာနာေထာက္ထားေသာ္လည္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စု လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သည္ကို ေဒသခံ 
ေရွ႕ေနမ်ား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။၂၁၉ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒပါ စာပိုဒ္အရ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ယခုအခါ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ၊ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈဆိုင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တစ္ခု၌မူ 
ေဒသခံ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည့္ 
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးအတြက္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ား ပါဝင္ေသာ သတၱဳတြင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအုပ္စုမ်ား ထူေထာင္ရန္ အခြင့္ရလာသည္။ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အဆိုပါ တိုးတက္မႈကို 
အေကာင္းျမင္ၾကၿပီး၊ ဝန္ႀကီးသည္လည္း ၎တို႔ တင္ျပစရာရွိသည္ 
မ်ားကို နားေထာင္ေပးသည္ဟု ယူဆၾကသည့္တိုင္ ကိုင္တြယ္ရန္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ ဟုတ္မဟုတ္ ေျပာရန္ ေစာလြန္းေသးသည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။၂၂ဝ 

ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာ 
သဘာဝသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ေအာက္ရွိ 

အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီး 
သည္။ အခန္း ၃ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားေအာက္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ 
“တတိယအလႊာ” ဟူ၍ မရွိေပ။ အဆင့္အလိုက္ နယ္ေျမပိုင္းျခား 
သတ္မွတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အတူ အစိုးရဦးစီးဌာနေပါင္း 
မ်ားစြာက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားစြာကို ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး ၎ဦးစီး 
ဌာနအမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဒသႏၲရ အစိုးရမရွိသည့္ေဒသႏၲရ အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၏ မတူညီေသာ အလႊာမ်ားတြင္ ေကာ္မတီမ်ားစြာရွိၿပီး 
ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရန္ တာဝန္ယူထားၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ေအာက္ရွိ ေဒသခံအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ေထြအုပ္သည္ အေရးအႀကီးဆုံး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိစပ္ေနသည့္ 
ေအာက္အဆင့္မွာ ခ႐ိုင္ ၇၄ ခုျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ရွိ ဦးစီးဌာနအမ်ားစုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို 
စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ အစိုးရ 
ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန႔္အာဏာမ်ားကို ျဖန႔္ေဝေပးရန္ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခ႐ိုင္အဆင့္႐ုံးတစ္႐ုံး ရွိၾကသည္။ ေထြအုပ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ 
အျငင္းပြား မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ 

ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။၂၂၁ 

ၿမိိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၂၂၂

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ သည္ ျပည္သူ႔ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အုတ္ခ်ပ္မ်ား သဖြယ္ျဖစ္ 
သည္။၂၂၃ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားစုအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ 
ဆက္ဆံ ရသည့္ မီးဖြားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းစေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေစ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရွွိ သို႔မဟုတ္ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စတင္ၾကရသည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ “ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” အထူးျပဳေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အာဂ်န္တာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ဗဟိုအစိတ္အပိုင္း 
ျဖစ္သည္။ NLDအစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၏ အေရးပါ 
မႈမွာ ေလ်ာ့က်မသြားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပိုင္းတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားမွာ 
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ သို႔ေစကာမူ ၿမိဳ႕နယ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 
ဥပေဒမူေဘာင္မွာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရွိေသးေပ။   

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ႐ုံးစိုက္ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ဆင္တူၾကေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ 
ကြာျခားမႈအနည္းငယ္ ရွိေနျပန္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
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အဆင့္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဦးစီးဌာန႐ုံး အေရ 
အတြက္မွာ မမ်ားလွေသာ္လည္း ယခင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္ 
တိုင္းလိုလိုတြင္ ႐ုံးစိုက္ေလ့ရွိသည့္ ပင္မ ဦးစီးဌာန ၄ဝ ခန႔္ ရွိသည့္ 
အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးအေရအတြက္မွာလည္း မနည္းလွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ 
ရသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဈ တြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားပါသည္။)၂၂၄ 
ေထြအုပ္၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္ 
စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း 
လိုလိုတြင္ ရွိိၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း ဆင္တူေသာ အခန္းက႑ႏွင့္ 
လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိၾကသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ၊ 
အိမ္ယာ ဦးစီးဌာန အစရွိိသည့္ ဦးစီးဌာနအခ်ိဳ႕မွာမူ ၿမိဳ႕ျပကို အဓိက 
အာ႐ုံထားၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန (DRD)၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန တို႔မွာမူ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားအတြက္ ပိုမိုအေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိၾကသည္။  

ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား မည္သည္က ပိုအေရးပါသည္ဟူေသာ 
အခ်က္သည္ မည္သည့္ ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အတြက္ ပိုအေရးပါသည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလိုက္၍ ကြာျခားသည္။ 
ဥပမာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ေရလုပ္ငန္းကို အဓိက စီးပြားေရးအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို 
ယူထားၿပီး၊ သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေရး 
ပါေသာ အခန္းက႑ကို ယူထားသည္။ 

ေ႐ြးေကာက္ခံ ၿမိို႔နယ္အစိုးရ၏ ေနရာတြင္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အရာရွိမ်ားသည္ အဓိက ေဒသႏၲရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
အဆိုပါ ႐ုံးအမ်ားစုသည္ ဇယား ၂ သို႔မဟုတ္ ၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါအတိုင္း 
ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ က႑မ်ား ရွိၾကၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန 
မ်ားသို႔သာ အစီရင္ခံရသည့္အခါ ၎႐ုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံ 
သည္လည္း စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘဲ တစ္သီးတစ္သန႔္စီ 
ျဖစ္သြားၾကသည္။ 

က႑စုံေသာ ပင္မ ဦးစီးဌာနေလးခုျဖစ္သည့္ ေထြအုပ္၊ စည္ပင္သာ 
ယာေရး၊ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ဦးစီးဌာနမ်ားမွာမူ 
ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိၾကၿပီး (အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ 
ဦးစီးဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တူညီလ်က္ရွိ) ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ 
လူထုအၾကား ၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ 

ေထြအုပ္ဦးစီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသည္ (GAOs)၂၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားဆုံးေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရ အင္အားစုမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေရး၊ ဆက္ဆံေရး 
ႏွင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးေရးတို႔အတြက္ အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။၂၂၆ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပါမစ္မ်ား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတို႔တြင္ ေထြအုပ္႐ုံးမွ 
ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။ ေထြအုပ္႐ုံးသည္ အျခားေသာ ဦးစီးဌာန 
မ်ားအထိ သက္ေရာက္သည့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာရွိၿပီး 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသာ ၎ေအာက္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေကာင္း 
ရေပမည္။၂၂၇ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 

လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ 
ၿမိဳ႕နယ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရင္း လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဖြံၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏွင့္ အစိုးရ၏ 
အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။၂၂၈ 
ထူးျခားခ်က္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ အနက္ 
အမ်ိဳးသမီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိိျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။၂၂၉၊ ၂၃ဝ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ား 
ယူထားၾကသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။   

ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္ ကနဦးထိေတြ႕ရသည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရစာရင္း၊ 
ေျမစာရင္း ႏွင့္ မ်ိိုးစုံေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ၏ 
အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ ေနရာလည္း 
ျဖစ္သည္။၂၃၁ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားပိုင္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာန၏ 
႐ုံးဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းတြင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲမႈ 
မရွိ႐ုံမွ်မက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထြအုပ္၏ အာဏာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအရ အေရးပါမႈမွာ 
အနည္းငယ္ပင္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေထြအုပ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားသည္ ဦးေဆာင္အေနအထားတြင္ ရွိသည့္အေလ်ာက္ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားရွိပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျဖန္ေျဖေပးျခင္းႏွင့္ 
ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည္။၂၃၂ 
ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းပါးေသာ အျခား ဦးစီးဌာနမ်ားရွိပါက ၎တို႔ 
ကိုယ္စား  ေထြအုပ္႐ုံးမွ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ 

အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခခံက်ေသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ျပလမ္းေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရဆိုးႏွင့္ မိလႅာ၊ လမ္းမီး 
တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ 
ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။၂၃၃ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ စားေသာက္ဆိုင္၊ 
ဆိုင္အေသးစားမ်ားႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံ 
အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း တာဝန္မ်ားစြာကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 
သားသတ္လိုင္စင္၊ ႀကိဳပို႔ယာဥ္ ႏွင့္ အေပါင္ဆိုင္ စသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကိုမူ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ 
ျပလုပ္သည့္ ေလလံမ်ားမွသာ ရရွိႏိုင္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္မ်ားလည္း ခ်ေပးသည္။၂၃၄ 
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဏ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ား လိုအပ္ပါသေလာ။

အစိုးရ တတိယ အလႊာမရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းဆက္ခံသည့္္ အစိုးရမ်ားသည္  ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ ျပည္သူလူထု 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ တို႔ ေပးရန္ အခက္အခဲ ရွိလာသည္။ ေဒသႏၲရ အစိုးအလႊာသစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုမလို ရွင္းလင္းမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ေဒသႏၲရ 
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာ္႐ြက္လာမႈသည္ ၾကားကာလ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးဝင္ႏိုင္သည္။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ကိစၥရပ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ႏွင့္ ရပ္ကြက္ အဆင့္မ်ား) တြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာရွိၿပီး၊ အေျခခံ တရားဝင္မႈလည္းရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးမ်ား၏ ေဒသႏၲရအဆင့္ ဆက္ဆံေရးကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။ အျငင္းပြားႏိုင္ေသာ္လည္း ျဖစ္တန္ရာရွိသည္မွာ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အၾကား ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ 

ရပ္႐ြာကိုယ္စားျပဳမႈျဖင့္ ေဒသႏၲရ ေကာ္မတီအခ်ိဳ႕ ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျမင့္တက္လာစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာသည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ေထြအုပ္ႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားကို ဆက္လက္ မွီခိုလ်က္ရွိၾကၿပီး ၎ဌာန 
အမ်ားစုမွာ ဇယား ၁ ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။  ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားတစ္ခုမွာ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေထြအုပ္ကို အစီရင္ခံၾကသည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တစ္စထက္တစ္စ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာျခင္းသည္ ေဒသႏၲရ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္သည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ေရရွည္တြင္ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ မေသခ်ာေပ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ 
ေကာ္မတီမ်ားအတြင္းတြင္ တရားဝင္ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာမရွိေပ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေဒသႏၲရအဆင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္မ်ား လစ္ဟင္းမႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳရန္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

စည္ပင္သာယာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ 
အထူးႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ အေရးပါသည့္တိုင္ 
လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔ အာ႐ုံထားႏိုင္သည္မွာ ၿမိဳ႕ျပအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသာ 
ျဖစ္သည္။ ေဒသႏၲရ႐ုံးမ်ားမွ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ထားရွိသည့္ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ဒီဂရီ အတိုင္းအတာမွ် 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားလည္း ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြသင့္ေပသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသႏၲအစိုးရပုံစံ ေ႐ြးခ်ယ္လိုပါက ေ႐ြးေကာက္ခံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေဆာင္သည့္ ခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီမ်ား 
အစရွိသည့္ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဒသႏၲရ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအက္မွလည္း 
ေလ့လာႏိုင္ပါေသးသည္။ ၎ အက္ဥပေဒ ႐ုပ္သိမ္းခံရသည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ ခ႐ိုင္ဆယ္ခုတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ တင္ျပရေသာ္ ေဒသႏၲအစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းမည္ မဖြဲ႕စည္းမည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ပါဝင္ႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ေပးရန္မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းထက္စာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနႏွင့္ ပို၍သက္ဆိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေလ်ာက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာ 
ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ပိုမိုေလးနက္ေသာ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို ေတာင္းဆိုမႈ ျမင့္မားလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
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ေက်းလက္ ေဒသမ်ား၌မူ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ လမ္း၊ 
တံတား၊ ေရေပးေဝေရး၊ လွ်ပ္စစ္ေပးေဝေရး၊ အေသးစားေခ်းေငြ၊ 
တူးေျမာင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ား စသည့္ ေဒသႏၲရ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာမွ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား 
အပါအဝင္ က႑မ်ားစြာအတြက္ တာဝန္မ်ား ယူထားရပါသည္။ 

ေထြအုပ္၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း 
ဦးစီးဌာနတို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ က႑အလိုက္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတို႔တြင္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။၂၃၅ ဥပမာအားျဖင့္ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြင္းရွိ ကြၽန္း၊ သစ္ေတာ 
ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ စီးပြားေရး 
က႑ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း တာဝန္ 
မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္ရပ္လုံးကိုယ္စား 
တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေပးသည္။ လိုင္စင္ခ်ေပးၿပီးသည့္ေနရာမ်ားကို ဦးစီး 
ဌာန အရာရွိိမ်ားကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ပုံ 
ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။   

ေကာ္မတီမ်ား 

ေဒသႏၲရ အစိုးရမရွိေသာ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိကက်ေသာ 
ယႏၲရားလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ထုံးမွာ ေကာ္မတီစနစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္ 
မ်ားတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေကာ္မတီမ်ား ရွိၾကၿပီး ၎ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ 
မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔အနက္မွ အေရးပါ 
ဆုံးေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ၏ 
အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ပထမဆုံး ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ NLDအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ေကာ္မတီမ်ားအၾကား အေရးပါမႈ အေနအထား ကြာဟ 
သြားျခင္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားမွာ 
မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေပ။  

အမ်ိဳးအမည္ က်ယ္ျပန႔္လွစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားကို 
ၿခဳံငုံႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေကာ္မတီေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ရွိသည္။၂၃၆ 
ဦးစီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အေရးပါမႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ 
ကြာျခားႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TMC)၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီ (TDAC ကို ျမဴနီစီပယ္ ေကာ္မတီဟုလည္း 
ေခၚၾကသည္)၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္ 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ (ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ)၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (TPFIC) ဟူေသာ ေကာ္မတီ 
ေလးခုမွာမူ အေရးပါဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သည္။၂၃၇ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွအပ က်န္ေကာ္မတီမ်ားအားလုံး၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘက္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ားကို 
စုေပါင္းေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏွိိုင္းေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို 
ေထြအုပ္က အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ေကာ္မတီမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ေထြအုပ္၏ လုပ္ငန္းကို 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေစသည္။ 

NLDအစိုးရ တက္လာၿပီးမၾကာမီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေထာက္ကူျပဳေကာ္မတီမ်ား 
(DSCs) ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း၂၃၈ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
မ်ား၏ အေရးပါမႈမွာ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ 
ေကာ္မတီအခ်ိဳ႕၏ အေနအထားမွာ အထက္စီးသို႔ ေရာက္လာၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပို၍ပါဝင္လာၾကျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
(အခန္း ၃ တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည္။) ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာၾကျခင္းသည္ 
ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ NLD၏ အဓိက လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TMC)။ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီကို ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက 
ဥကၠ႒ေနရာယူၿပီး အျခားအဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးမွ ကိုးဦးအထိ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း 
သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေျခခံ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း 
ျဖစ္ၿပီး အေရးအႀကီးဆုံးလည္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။၂၃၉ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အစိုးရ ဦးစီးဌာနေပါင္းစုံၾကား ညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ 
ခ႐ိုင္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီကို အစီရင္ခံရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ ကိစၥရပ္အမ်ားစုကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး 
ပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ထပ္မံဖြဲ႕စည္းထားၿပီး 
၎ေကာ္မတီမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီကို အစီရင္ခံ 
ၾကရသည့္အတြက္ ၎ေကာ္မတီ၏ အေရးပါမႈမွာ ပိုမိုေပၚလြင္လာ 
ေစသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လႊဲအပ္အခြင့္အာဏာ 
ရရွိထားသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (TDAC)။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ 
မ်ားအနက္တြင္  ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ 
ထူးျခားေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ရရွိထားသည္။၂၄ဝ ၿမိဳ႕နယ္ 
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ျပည္သူ႔ 
အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကို စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ဟူ၍ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း 
ပါရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္အဖြဲ႕ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ 
သာယာေရးအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြအတြက္ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ (အားလုံးမဟုတ္သည့္တိုင္) အမ်ားစုသည္ ပုံမွန္အပတ္စဥ္ 
ေတြ႕ဆုံစည္းေဝးၾကသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး 
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သီးသန႔္ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား 
စုေဝးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိျခင္း၊ အစည္း 
အေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ အခန္း ၃ တြင္ 
အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သည္ အဖြဲ႕ဝင္ 
အမ်ားစု (ခုနစ္ဦးအနက္ေလးဦး) သည္ ရပ္႐ြာမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ပုံ ၄.၆ 
တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 
သႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအပါအဝင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အၾကမ္းဖ်င္းတင္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မ်ား၏ ပကတိ အခန္းက႑ႏွင့္ အေရးပါမႈ (အလုပ္ 
အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္စြာပင္) သည္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ကြာျခားတတ္ေသာ္လည္း 
အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အရာရွိ 
(EO) ၏ ကိုယ္ေရးအခြင့္အာဏာ ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 

ဥကၠ႒မ်ားကို အျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ (ဆက္ဆံ) 
ၾကသည္။ အျခား စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္မူ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ၏ 
အခန္းက႑က ဥကၠ႒ထက္ ေရွ႕ေရာက္ေနတတ္သည္။ တစ္ခါ၌မူ 
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္၏ ေ႐ြးေကာက္/ေ႐ြးခ်ယ္ခံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈ 
ေဆာင္အရာရွိႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တင္းမာမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။၂၄၁ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕႐ုံးမ်ားအေပၚ 
မည္မွ်အထိ အာဏာက်င့္သုံးခြင့္ ရွိသင့္သည္၊ စည္ပင္အဖြဲ႕၏ 
ေထာက္ခံမႈမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံလာေအာင္ မည္သို႔ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈ 
ရွိေနသည္။ အဆိုပါ သေဘာမတူညီခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 
ေျဖရွင္းရန္ တိက် ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေပ။ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အျဖစ္ 
မိမိကိုယ္ကို ခံယူထားေသာ လုပ္သက္ရင့္ေသာ ျမဴနီစီပယ္ အရာရွိ 
မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာအတြက္ အေရးဆိုၾကသည့္ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
သေဘာထားကြဲလြဲၾကသည့္အခါမ်ိဳးသည္ အခက္အခဲဆုံး အခ်ိန္ 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီ၏ အလုပ္တာဝန္ အတိအက်ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ရႈပ္ေထြးမႈ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ 
(TPFIC)။ NLDအစိုးရလက္ထက္တြင္ TPFIC မ်ား၏ အေရးပါမႈမွာ 
ျမင့္တက္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ 
၎ေကာ္မတီမ်ားသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
တို႔တြင္ (အခန္း ၅ တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားသည္) ေအာက္မွ 
အထက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံကို NLDမွ လက္ေတြ႕ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိက အခန္းမွ ပါဝင္ေနၾကသည္။ TPFIC မ်ား၏ 
အေရးပါမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံတို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအၾကား 
မ်ားစြာကြာဟသြားတတ္သည္။ 

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ (ေျမ/စစ္ေကာ္မတီ)။ ဤေကာ္မတီ၏ အေရးပါမႈသည္လည္း 
NLDအစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ပိုမိုျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာအုပ္စုအဆင့္ 
ေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ထိ ရွိလာခဲ့သည္။၂၄၂ သိမ္းဆည္းခံ 
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို 
စစ္ေဆးၿပီး စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ မူလပိုင္ရွင္ 
လက္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ၎ေကာ္မတီမ်ား 
အားေကာင္းလာသည္ဟု သိရသည္။၂၄၃ ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အမႈေျဖရွင္းေရးတို႔တြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ 
လ်က္ရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ၿမိို႔နယ္အဆင့္တြင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက 
ခ႐ိုင္ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းရၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေကာ္မတီသို႔ ေနာက္ဆုံး တင္သြင္း 
ရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း ၎ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကသည္ဟု သိရသည္။ 
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ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေအာက္ရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာမွ ပါဝင္ 
ၾကသည္။ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ျဗဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရား၏ ေအာက္ဆုံးေသာ အဆင့္တြင္ ရွိသည္။ အဆိုပါ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းသည့္ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ (အခန္း ၂ တြင္ 
အေသးစိတ္ တင္ျပၿပီး)။ ဤအဆင့္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္၏ “ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ” ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေကာ္မတီမ်ား 
ေနာက္မွလာသည့္ ဒုတိယမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။  

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလုံး အေရးႀကီး 
ၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ပို၍ပင္ 
အေရးပါသည္ဟု ဆိုႏိုင္စရာရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ 
သည္ ေက်းလက္လူေနထူထပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ 
ဗဟိုအစိုးရတို႔၏ ၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို 
ဩဇာခံၾကသည့္အျပင္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈလည္း ရွိၾကၿပီး 
အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ျဖရွင္းေစျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္တြင္ 
အဆုံးအျဖတ္ျပဳေစျခင္းမ်ားကို နာခံၾကသည္။၂၄၄၊ ၂၄၅   

ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေထြအုပ္၏ အထက္ေအာက္ ဖြဲ႕စည္း 
ပုံတြင္ အထိုင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ကို ႀကီးၾကပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ 
ကိုယ္စားလည္း ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။၂၄၆ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားသည္ ၎တို႔ အစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၾကသည့္ 
အတိုင္း အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ေျမစာရင္းသြင္းျခင္း၊ လူဦးေရစာရင္း 
ေကာက္ၿပီးအစီရင္ခံျခင္း အစရွိေသာ ေနရာမ်ိဳးစုံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမ်ားအတြက္လည္း စာရင္းေကာက္ယူမႈ 
ေပါင္းစုံ ျပဳလုပ္ၾကရေသးသည္။ 

ထို႔အျပင္လည္း ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရးကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ရၿပီး၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္ 
အခါ ေဒသခံလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရျပန္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ 
လက္ထက္ ဤအခ်က္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား 
(DSCs) တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ NLD၏ ေအာက္အမွအထက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ပုံစံအတြက္ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသအတြက္ 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရသည့္ တာဝန္ကိုပါ 
ယူရသည္။  

ယခုအခါ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ 
အတြက္ လစာေငြ မရသည့္တိုင္ တကိုယ္ေရ အသုံးစရိတ္ 
“ေထာက္ပံ့ေၾကး” အနည္းငယ္ကို ေထြအုပ္ထံမွ စတင္လက္ခံရရွိလာၿပီ 
ျဖစ္သည္။၂၄၇ ၎တို႔မွာ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ 

ရာထူးမတိုးေသာ္လည္း အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္း 
မရွိျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမိန႔္ျဖင့္ ပယ္ႏုတ္ခြင့္ရွိသည္။၂၄၈ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴး အေယာက္စီတိုင္းအား ေထြအုပ္မွ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ 
စာေရးတစ္ဦးခ်င္းစီမွ အကူအညီေပးသည္။ 

ေနရာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
အခ်ိန္မ်ားစြာေပး၍ ေျဖရွင္းေနရသည္ဟု သိရသည္။၂၄၉ ထို႔အျပင္ 
အႀကီးတန္း ေထြအုပ္ အရာရွိတစ္ဦးက ညည္းညဴသည္မွာ ရပ္/ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတ မရွိိၾကဟုဆိုသည္။၂၅ဝ 
အျခားေသာ ေနရာမ်ား၌မူ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ ေကာင္းစြာ 
အလုပ္လုပ္သည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ 
လည္း သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဦးစား 
ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား 
အၾကား ၾကားလူအျဖစ္ အသုံးတည့္စြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ 
ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တြင္ ေအာက္ဆုံးအဆင့္၌ ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသမ်ားစြာ 
တြင္ရွိေသာ အျခားရာထူးမ်ားသည္လည္း အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ 
၎တို႔အနက္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ကို 
အိမ္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ရပ္/ေက်းေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ တာဝန္ယူရၿပီး ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။ 
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျဖန႔္ခ်ိေရး လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏ 
မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေပးရသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားထက္စာလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တစ္လႊားမွ ေက်း႐ြာမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ 
သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း လုပ္ငန္းယူနစ္အျဖစ္ 
တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႐ြာႀကီးမ်ားတြင္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားစြာရွိၿပီး 
႐ြာငယ္မ်ားတြင္မူ ႐ြာသားမ်ားသည္ ရာအိမ္မွဴးအား သူႀကီးအျဖစ္ 
မွတ္ယူၾကသည္။  

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ႐ုံးစိုက္ေသာ ေကာ္မတီအမ်ားစုသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ 
ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္လည္း ရွိတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ သိမ္းဆည္းခံ 
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ဖ်က္မိန႔္ 
မထုတ္မီက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီပါ ရွိခဲ့ၾကသည္။ 
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၁။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဌာနမ်ား အၾကား မတူညီေသာ တာဝန္ခံမႈ ပံုစံ ၃ မ်ိဳး ရွိေနသည္။

 ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ အနက္ဖြင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ 
တာဝန္ခံရေသာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား တာဝန္ခံမႈ 
ပံုစံ ၃ မ်ိဳး ေပၚထြက္လာသည္။ 
(က)  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကိုသာ တာဝန္ခံရမႈ
 ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ေအာက္တြင္ ရွိသည့္ 

တာဝန္ကို ယူထားေသာ၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရက ရန္ပံုေငြ အျပည့္အဝ အကုန္အက် ခံထားေသာ၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးကိုသာ အစီရင္ခံ တင္ျပ 
ရေသာဌာနမ်ား ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းကို ထိန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ရၿပီး စည္ပင္ သာယာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးကို အစီရင္ခံ တင္ျပရေသာ 
စည္ပင္သာယာေရးဌာနသည္သာ အထက္ပါအခ်က္ႏွင့္ 
ျပည့္စံုသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ဌာနျဖစ္ေနသည္။

(ခ)  အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႔လံုးကို တာဝန္ခံရမႈ
 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

ရယူထားေသာ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ မွ 
တာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္သည္။ 
၎ဌာနမ်ား ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ သည္ 
“စီမံျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း” မ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဌာနမ်ားမွာ လမ္းဦးစီး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝေရးႏွင့္ 
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။ 

(ဂ) အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႔လံုးကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တာဝန္ခံရမႈ
 ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ ဘတ္ဂ်က္ အျပည့္အဝ ထုတ္ေပး 

ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ တာဝန္ခံရေသာ 
ဌာနမ်ား၊ သို႔ေသာ္လည္း ၎ဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၏ ကိုယ္စားျပဳ ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုရွိေနသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ 

၂။  အစုိးရ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးကို တာဝန္ခံရသည့္ စနစ္တြင္ ဌာနမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပိုမိုတာဝန္ခံ 
လာၾကသည္။ 

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား တာဝန္ယူထားေသာ ဌာန 
အမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ားလည္း ျဖစ္ေနေသာအခါ “ဝန္ႀကီးဌာန မရွိသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား” 

ေပၚထြက္လာသည့္ စနစ္ျဖစ္လာၿပီး ဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကို ပိုမိုတာဝန္ခံလာၾကသည္။ 
ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပိုမိုပါဝင္လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္ၿပီး ဌာနမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းကို လႊမ္းမိုး ပံုေဖာ္မႈမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ အစိုးရ 
ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တာဝန္ခံရေသာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ ဌာနမ်ား၏ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရး၊ 
မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ အခန္း 
က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ ပိုမိုရွိလာေနသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ 

၃။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားကို တိုးျမႇင့္တာဝန္ခံမႈသည္ 
အားလံုးက်င့္သံုးေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ 
ထိုသို႔က်င့္သံုးမႈ ျပန္လည္မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ဟု ကံေသကံမ 
မေျပာႏိုင္ပါ။ 

 ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ 
ဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ အပါအဝင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တို႔ အဓိက ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ထိေရာက္စြာ တြဲဘက္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ တံု႔ျပန္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိဟု ခံစားေနရေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ရွိေနေသးသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ 
တာဝန္ခံရမႈ တရားဝင္ပံုစံမွာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးေခ်။ 
စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွလြဲ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဝန္ႀကီး ဌာနလည္း မရွိေသးရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ 
အကန္႔အသတ္ ရွိဆဲသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အၾကား ဦးစားေပးမႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား မတိုက္ဆိုင္ဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေပၚေပါက္လာပါက 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ မည္သူ႔ကို တာဝန္ခံရမည္ ဆိုသည္မွာ 
ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေခ်။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၅၇ တြင္ 
ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
နယ္ဘက္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို 
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို ျပည္စံုစြာ အဓိပၺာယ္ဖြင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ယခင္က အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ပ့ံပိုုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအခါ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ လြတ္လပ္စြာ တိုက္ရိုက္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ရံုး ကို ဖန္တီးထားျခင္း မွာမူ 
မွတ္သားဖြယ္ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
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၄။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္တြင္ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ 
ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္တစ္ရပ္ ရွိေနသည္။ 

 ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ တတိယအဆင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ 
ဖန္တီးေပးထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႏွင့္ NLD အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးတို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္ 
တြင္ ေကာ္မတီမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
စနစ္မ်ားကို အားေကာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (TDAC) 
ကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ပါဝင္မႈ 
တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ လူထုလိုအပ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္မႈရွိေရးတို႔အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (TPFIC) ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (FMC) တို႔၏ 
အခန္းက႑မွာ ႀကီးထြားလာသည္။ ျပည္သူ႔ပါဝင္မႈ တိုးျမင့္ 
လာေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္မႈရွိေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပိုမိုပါဝင္လာခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈကို 
အားေကာင္းေစခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး  အဆင့္ 
ေအာက္တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား တည္ရွိေသာ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက က်လွသည္။ 
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ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူသည္မွာ ဗဟိုအသုံးစရိတ္ႏွင့္ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာကို အစိုးရေအာက္ 
အလႊာမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ရယူျဖန႔္ေဝသနည္းဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာေရာက္သျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးခံရသည့္ မည္သည့္ေဒသႏၲရအစိုးရ စနစ္အတြက္မဆို အခရာက်သည္။၂၅၁ 

အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ျပည္သူ႔ အသုံးစရိတ္တို႔ကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားတြင္ မည္သို႔ စီမံခန႔္ခြဲရ 
မည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တဆက္တည္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယခင္ အလြန္တရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျမင့္မားၿပီး၊ အထက္ေအာက္ 
ဆန္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာစနစ္ကို အင္အားစု အသစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားသစ္မ်ားဆီသို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ခ်ျပႏိုင္ခဲ့သည္။၂၅၂ သတိျပဳစရာ အေကာင္းဆုံး အခ်က္မွာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္မ်ားသည္ အသုံးစရိတ္ အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံခြင့္ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အရအသုံး ခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းခံၾကရသည္။၂၅၃    

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ 
ဤအခန္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ စီမံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္အျပင္၊ “ေအာက္မွ 
အထက္” စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အသုံးစရိတ္ ႏွင့္ အခြန္ေတာ္မ်ား အနီးကပ္ ေလ့လာတင္ျပထားၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ 
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 
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ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ အသုံးစရိတ္အား 

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မည္မွ်ရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မည္မွ်ေပးထား 
သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေပသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးသည္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲကာ 
ရသုံးေငြခန္႔မွန္းစာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ၾကရ 
ပါသည္။ ထိုစာရင္းမ်ားထဲတြင္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ၂္၅၄ ႏွင့္ 
သာမန္အသုံးစရိတ၂္၅၅ ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွလဲ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တို
င္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ 
သာမာန္အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ေထာင္စုရသုံးမွန္းေျခ 
စာရင္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရပါသည္။ 

ယင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ ရသုံးမွန္ေျခစာရင္း (ဝါ) ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ဌာနဆိုင္ရာ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ပါဝင္ေရးဆြဲၾကရပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ရႈပ္ေထြးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ျခင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ 
အလိုက္ ကြဲျပားျခားနားေပသည္။ သို႔ေသာ္တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
လိုအပ္ခ်က္အရတူညီမႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား မတူ 
ကြဲျပားလ်က္ရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို  ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။၂၅၆၊၂၅၇

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ သိသာစြာေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ NLDအစိုးရသစ္ 
လက္ထပ္တြင္ ေအာက္မွအထက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈပုံစံကို ပိုမိုက်င့္သုံး 
ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑မွ ပိုမိုအေရးပါ 
လာပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စု 
ဘတ္ဂ်က္အေပၚတြင္ရွိေသာ ဩဇာမွာလည္း နဂိုကထက္ ပိုမိုႀကီးမားလာ 
သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ယင္းတို႔၏ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းမ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္း 
ျမင္သာေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေနာက္ထပ္ သိသားထင္ရွားသည့္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္အစကို ဧၿပီလ မွ ေအာက္တိုဘာလသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေျပာင္းရေ႐ႊ႕ရျခင္းမွာ ပြင့္လင္းရာသီ 
(ႏိုဝင္ဘာ မွ ေမ) အတြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပြင့္လင္းရာသီလုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ေရး ကာလမွတိုေတာင္းသြားပါသည္။ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ 

မစတင္မီ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
၃ဝ ရက္ေန႔အတြင္း ၾကားကာလကို ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေဆာင္႐ြက္
ခဲ့ပါသည္။ ပုံ ၅.၁ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လက္ရွိ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ျပကၡဒိန္ကို 
တင္ျပထားပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးတြင္ 
အေရးပါသည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္မွာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္ထည္ေ
ဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (PFIC) ျဖစ္သည္။ အျခားအေရးပါသည့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ားမွာ အေျခခံပညာေရး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန စသည့္တို႔ျဖစ္သည္။ 
ထိုနည္းတူစြာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား 
(ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္) မွာလည္း အေရးပါ 
ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္
မရွင္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တို႔မွာ စီမံကိန္းမ်ားကို စီစစ္ရာတြင္ 
အေရးပါေပသည္။ 

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကို ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ထားရွိသည္။၂၅၈ ယင္းေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒တာဝန္ကို သက္ဆိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားမွ တာဝန္ယူၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးမ်ားမွ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာက္႐ြက္ၾကရသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဦးစီးဌာနအႀကီးအကဲမွ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး
အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
(ဥပမာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသျဖင့္) မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဥပမာ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
စသည္တို႔သည္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေရးေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္မွာ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး သက္ဆိုင္ရာျပည္
နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္တို႔ကို အဆိုျပဳတင္ျပရပါသည္။ 
ထိုေကာ္မရွင္မ်ားကို ၂ဝ၁၆ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၂၅၉ ေအာက္ေျခမွ 
တင္ျပလာေသာ စီမံကိန္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရပါသည္။ 
ယင္းေကာ္မရွင္ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 



79

မတ္လ 
တင္ျပလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
ဦးစီးဌာနတို႔က ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္း 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရထံ 

မူၾကမ္းတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

အစိုးရမ်ားက အဆိုျပဳ မူၾကမ္းမ်ားကို 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

JAN
FEB

MAR

APR

MAY

JUN
JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ရသံုး 

မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနတို႔က 

လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ၿပီး၊ ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
မူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပပါသည္။ 

ဇန္နဝါရီလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း 
ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္မွ တင္ျပ၍ 
ေရးဆြဲပါသည္။

ဇူလိုင္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက 
လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ 

စက္တင္ဘာလ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက 

လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ 

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ စီမံကိန္းကို 

ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ 
ေမလမွ ဇြန္လအတြင္း
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက 
တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳမူၾကမ္းမ်ားကို 
ျပည္လည္သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ 
ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းတို႔ကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ဇြန္လမွ ဇူလိုင္လအတြင္း 
ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကို 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံသို႔ 
ျပန္လည္ မေပးပို႔ခင္ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ 
ညွိႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း တို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း  

ျပကၡဒိန္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ

ဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ 

အစ

ပံု ၅.၁  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း ျပကၡဒိန္

ဘ႑ာႏွစ္ 
အစ
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ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအားလုံးႏွင့္ 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္ၾကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေထြအုပ္ရွိ 
အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးမွ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ေဆာက္႐ြက္သည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းမွာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ 
(NPC) ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ (UFC) ၏ အထက္ 
တြင္ ရွိေပသည္။၂၆ဝ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကို သမၼတမွ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ 
႐ြက္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးအားလုံးမွ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာ 
ေရးေကာ္မရွင္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအားလုံး မပါဝင္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမွ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္အဆို ျပဳခ်က္မ်ားကို 
စီစစ္သည့္ တာဝန္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။

ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းအျပင္ ေရလတ္၊ ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
အတြက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၁၇ မွ ၂ဝ၂ဝ-၂၁) ႏွင့္ အႏွစ္ ၂ဝ 
စီမံကိန္း (၂ဝ၁၁ - ၂ဝ၃ဝ) စသည့္မူေဘာင္မ်ားကိုလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး 
အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 
တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုစီမံကိန္းမ်ားမွာ အထက္ 
ေအာက္ပုံစံျဖင့္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ 
ေတာ့သည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။၂၆၁ သို႔ရာတြင္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းမွာ 
အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေကာင္း 
စဥ္းစားေပလိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနည္းတူ ျပည္ေထာင္စု  
ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီသည္လည္း ေရရွည္စီမံကိန္း မ်ားကို 
ေရးဆြဲထားၾကၿပီး (ဥပမာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲသည့္ 
အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း) ၎စီမံကိန္းမ်ား သည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေရးကို 
ပုံေဖာ္ေပးသည္။ 

ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အစတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္စီမံကိန္း
ဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန္ 
အေၾကာင္းမၾကားမီ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီး
ဌာနမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ယွဥ္ၿပီး တိုးတက္မႈကို စိစစ္ရ 
ပါသည္။ အဆုံးတြင္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းဥပေဒျဖင့္ ေရးဆြဲရပါသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း
မ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာက္ထည္ေဖာ္မည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုံ ၅.၂ တြင္ျပသထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမွ 
စိစစ္ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ေအာက္ေျခမွ 
အထက္သို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ စနစ္အရ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၏ 
အခန္းက႑မွ ပိုမိုအေရးပါလာပါသည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္သည့္ပုံစံကို သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ “ျပည္သူ႔ 
ဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ” အရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္တြင္ 
စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ခ်မွတ္ 
ထားသည့္ မူေဘာင္အတြင္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္အတြက္ ထိေရာက္မႈ 
မရွိခဲ့ေပ။

NLDအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းကာ အဆိုပါ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဆတိုး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး (ေျခာက္လစာ အရအသုံး 
ခန႔္မွန္းစာရင္း) သည္ စစ္မွန္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ အထက္မွ 
ေအာက္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟုလည္း ၎တို႔မွ 
အခိုင္အမာ ေျပာၾကားၾကသည္။၂၆၂   

ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး 
ေကာ္မတီသည္ က႑အလိုက္ဦးစားေပး ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးရမည့္လုပ္ငန္း
မ်ားကို ဦးစားေပး အမွတ္စဥ္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး အထက္သို႔ တင္ျပ 
ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယင္းေကာ္မတီသည္ လစဥ္ 
ေတြ႕ဆုံကာ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ 
ဦးစားေပးက႑မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမွ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ဦး
စားေပးက႑မ်ားေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီ 
ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်း႐ြာ ႏွင့္ရပ္ကြက္အဆင့္မွစကာ 
ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည္။ ေက်း႐ြာ၊ ရပ္ကြက္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေ႐ြးခြၽယ္သတ္မွတ္မႈကို ေက်း႐ြာ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈမ်ားမွ 
ဦးေဆာင္ကာ ေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ေလ့ရွိၾကသည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားနည္းတူ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
သည္လည္း ေက်း႐ြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိဆင္းၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဦးစီးဌာနသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ NLDအစိုးရ၏ စီမံ
ကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေအာက္မွအထက္သို႔ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အခရာ က်ေပသည္။ 
“ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံမွာ ျပည္သူ႔အသံမ်ားျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ 
သူတို႔ရဲ႕အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို အေလးထားရမည္” ဟူ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးတစ္ဦးမွ ကြၽန္ုပ္တို႔အား ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား မေဆာင္႐ြက္ဘဲ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္သည္ ဟူ၍ 
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း — ပိုမိုၿပီးျပည့္စုံၿပီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မွႈ အားေကာင္းေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္သို႔ ဦးတည္လာမည္ေလာ။ 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး NLD အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံး ပိုမိုၿပီးျပည့္စုံၿပီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥကို အားစိုက္ေဆာက္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ အားထုတ္ေဆာင္ 
႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 
ေပးစြမ္းလာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ဤနည္းျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ဆိုက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ NLD၏ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေအာက္မွအထက္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား (TPFICs) ႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမင့္မားလာေရးကို ဗဟိုခ်က္ထားသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ကနဦးအစ 
မွ်သာ ရွိေသးသည္ျဖစ္၍ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ ျပဳရန္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ အဆိုပါ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွေန၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ထားသည့္ အင္အားစုမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမင့္မားလာစရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိေပ။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အားကိုးသည့္အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အေၾကာင္း နားလည္ၾကျခင္းႏွင့္၊ 
၎တို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟူသမွ်အတြက္ မဲပုံးႏွင့္ရင္း၍ တာဝန္ယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု နားလည္ၾကည့္၍ ရႏိုင္သည္။ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မည္မွ် သိရွိထားသည္၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သည့္အဆင့္ မည္မွ်ရွိသည္ ဆိုေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရးဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ား၏ 
အဆိုအရ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အႀကီးမားဆုံး အခက္အခဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို 
မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ရွိေသးသည္မွာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသို႔ 
ခြဲေပးသည့္အခါ (အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအတိအက် မရွိပါက) အထက္တန္းလႊာမ်ား လက္ဝါးႀကီးအုပ္ရန္ ပိုအခြင့္အေရး 
ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မွားယြင္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား ဦးစားေပး 
ေနၾကသည္ဟုလည္း သေဘာမတူမႈမ်ား ၾကားေနၿပီးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုျပည့္စုံေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ျမင့္မားလာသည့္ အခန္းက႑ကို 
ေနာက္ထပ္ အားျဖည့္ေပးႏိုင္စရာရွိသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျပည္သူလူထုထဲမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အစရွိသည့္ 
အျခားအင္အားစုမ်ားပါ ပါဝင္ေစျခင္း၊ က်ားမ သို႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း အစရွိသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္။ 

ခ႐ိုင္ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ 
မ်ား (PFICs) ေၾကာင့္လည္း ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ 
ဩဇာက်ယ္ျပန႔္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရး အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိနားလည္ၾကၿပီး တာဝန္ယူၾကရာတြင္လည္း ပိုမိုေလးနက္မႈ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ၾကရာတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေန 
သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဤသို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္း 
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မတူညီေသာ အင္အားစုမ်ား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခ်က္ အတိအက် မရွိေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

ေဒသႏၲရ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘက္ဂ်က္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသည့္ 
အတိုင္းအတာ ပမာဏသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ 
ဤအခ်က္မွာ ကြာျခားမႈရွိတတ္သည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ ပထမဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံခန႔္အတြက္ ရန္ပုံေငြ ရရွိၿပီး 
အျခားျပည္နယ္တစ္ခုတြင္မူ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့နည္း၍သာ ရန္ပုံေငြ လက္ခံရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ အေကာင္းျမင္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ ၎တို႔ သတ္မွွတ္ထား 
သည္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ား ခ်ေပးၿပီး ယခုအခါ ဘက္ဂ်က္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ခံစားၾက 
ရေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေအာက္မွအထက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္နည္းကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ သုေတသနမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ လိုေန 
ေသးသည္။ 
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 l ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 l ခရိုင္စီမံကိန္းမွဴး 
 l ခရိုင္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
 l လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 l ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

 l ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 l ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမွဴး 
 l ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
 l လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 l ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

 l သမၼတ
 l ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
 l ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား 

 (အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အတြက္သာ)

 l ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕)
 l ဝန္ႀကီးမ်ား (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္)
 l အတြင္းေရးမွဴး (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕)
 l ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား (စီမံကိန္း ႏွင့္ ရ-သံုး ဦးစီးဌာနမ်ား)
 l ဦးစီးမွဴး (ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ရ-သံုး ဦးစီးဌာန)

 l ဝန္ႀကီး (စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန)
 l ဦးစီးမွဴးမ်ား (စီမံကိန္းႏွင့္ ရ-သံုးဦးစီးဌာန)
 l အျခားဌာနဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 
 l ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

ပံု ၅.၂  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္
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ယူဆၿပီးေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏လူဦးေရမွ တစ္သိန္း 
ေက်ာ္ခန႔္ ရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား မည္သို႔အတူ 
တကြလက္တြဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြ သတ္မွတ္ 
မည္ကို စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

NLD အစိုးရ၏ အထက္မွေအာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ပန္းတိုင္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၿပီးေျမာက္သည့္ အဆင့္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ကြာဟမႈရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီသည္ က႑အလိုက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
ေရးဆြဲသည့္ေနရာတြင္ မ်ားစြာအရာမေရာက္ေပ။၂၆၃ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသည္ အဆို 
ျပဳခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး 
ေကာ္မတီသို႔မတင္ျပဘဲ ခ႐ိုင္႐ုံးသို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကမာၻဘဏ္၏ အမ်ိဳးသားလူထုဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မွာ ေဆာင္႐ြက္သည့္စီမံ
ကိန္းမ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ 
ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ တက္ႂကြမႈအရွိဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။၂၆၄

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနမ်ားသို႔ ဆက္လက္ 
တင္ျပရသည္။ ခ႐ိုင္အလိုက္ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာ္လည္း ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ား 
သည့္ ခ႐ိုင္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တင္ျပလာေသာ အဆိုျပဳခ်က္ 
မ်ားကို စုစည္းကာ မွတ္ခ်က္အနည္းငယ္ေပး႐ုံသာ ေဆာင္႐ြက္သည္။ 
ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ အဆိုျပဳခ်က္အသစ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း နည္းပါး 
ေပသည္။၂၆၅

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနမ်ားသည္ ေအာက္ေျခမွ 
တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စိစစ္စုစည္းၿပီး အဆိုျပဳခ်က္ 
အသစ္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနသည္ ဌာနဆိုင္ရာအားလုံးကို ေပါင္းစပ္ 
ညႇိႏႈိင္းေပးသည္။ ယင္းအဆင့္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ဦးစီးဌာနမွ အေရးပါလာၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး
သည့္ ယင္းအဆင့္မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ကြဲသြားၿပီး သီးျခား လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ 
ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။၂၆၆

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စည္ပင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္ပင္ဦးစီးဌာန 
မ်ားမွာ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။၂၆၇ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပဖို႔ရန္မလိုဘဲ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ 
သာယာေရးေကာ္မတီမွတဆင့္ အတည္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။
စည္ပင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
သည္လည္း ေအာက္မွအထက္သို႔သြားသည့္ပုံစံျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ 
ၾကသည္။ စည္ပင္႐ုံးမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိေစရန္ 

ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
က်ပန္းသေဘာဆန္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ နီးစပ္သူမ်ားမွ 
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေဒသႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သိရွိနားလည္မႈ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အေျခခံၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္း
မ်ားသတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ထိုဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံကာ 
သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွလည္း မွတ္ခ်က္ေပး 
ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ မည္သည့္ 
လမ္းသည္ အသုံးမ်ားသည္၊ အခ်က္အခ်ာက်သည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 
ၾကပါသည္။ 

ႏွစ္စဥ္ စည္ပင္သာယာ႐ုံးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား (TDACs) သို႔ တရားဝင္ တင္သြင္းရၿပီး 
၎ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားမွ အတည္ျပဳေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ဤသည္မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရသာ ေဆာင္႐ြက္သည့္သေဘာ 
ျဖစ္ဟန္တူသည္။

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ေပးရန္၊ ေပါင္းစည္း 
ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ 
အတည္ျပဳေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ တင္သြင္းေပးရသည္။ 
ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားကို စည္ပင္႐ုံးမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုထိျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ 
ဦးစီးဌာန၏ အတည္ျပဳၿပီးသား စုေပါင္းဘတ္ဂ်က္၏ ျပင္ပတြင္ရွိေနပါက 
တရားဝင္ မျဖစ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စည္ပင္႐ုံး စီမံကိန္းမ်ားကို 
တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနသို႔ မတင္သြင္းမီ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ လိုအပ္သည္။      

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရသုံးခန႔္မွန္းေျခ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ႏွစ္စဥ္ 
အခြန္ေတာ္မ်ား (ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေငြ) ႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား 
(သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း) အပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
ေရးဆြဲရာတြင္ စီမံခန႔္ခြဲရၿပီး၊ ၎စရိတ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန (MOPF) ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေယဘုယ် အစိုးရ 
မူဝါဒပိုင္း ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ 
ခန႔္မွန္းခ်က္ကို အေခ်ာသတ္ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏွစ္စဥ္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္း 
သည့္အခါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားမွ 
၎တို႔ ေရးသားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္း၊ 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ပုံ ၅.၂ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို (ေငြလုံးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္ 
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တ
ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

အၿပိဳင္တင္သြင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလႊာျပဳမ်ားကို တသမတ္တည္း ဖတ္ရႈရန္၊ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ 
ပတ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာရွိသည့္တိုင္ ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ထိေရာက္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္ေရးသို႔ ဦးတည္လာသည္ဟု အတပ္ 
မေျပာႏိုင္ေခ်။ အရႈံး-အျမတ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ရွိဟန္မတူ႐ုံမက၊ (ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံထားေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း) ဆင္းရဲေသာ သို႔မဟုတ္ အလားအလာေကာင္းေသာ 
ေဒသမ်ားအတြက္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အလိုက္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပုံလည္း မေပၚေခ်။   

အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္ နည္းပညာပိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ 
လမ္းမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ယာဥ္အေရအတြက္ကို တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးျပဳတတ္ၿပီး 
ေက်ာင္းမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္မူ ေက်ာင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ ရွိမရွိ၊ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ႏွင့္ 
ေက်ာင္း၏ “ပုံရိပ္” စသည့္ စံႏႈန္းသုံးရပ္ကို အသုံးျပဳၾကသည္) ရွိၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မည္သို႔ အသုံးခ်သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ 
မသိရေပ။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ဘက္ဂ်က္မ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေသာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ မွ်တမႈ မရွိသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဦးစားေပးသင့္သည့္ေဒသကို ဦးစားေပးျခင္းမဟုတ္မူဘဲ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
အားလုံးသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသုံးစရိတ္ အနည္းငယ္စီမွ်ျဖင့္ ျဖန႔္က်က္ေပးေဝျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းမ်ားကို ဥပမာ ၾကည့္မည္ 
ဆိုပါက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လမ္းအရွည္ ၁-၂ ကီလိုမီတာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
အမွတ္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ခ႐ိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သီးသန႔္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည့္အစား ပုံမွန္အလွည့္က် အတိုင္းသာ 
ေဆာင္႐ြက္သြားၾကသည္။ အလားတူစြာပင္ အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခ်ေပးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ 
မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္အကုန္လုံးသို႔သာ ခ်ေပးသည္။ 

ဆက္စပ္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ျပရေသာ္ ဘ႑ာေရးဦးစီးဌာနမ်ားသည္ တူညီေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္အတြက္ တူညီေသာ ေငြေၾကးပမာဏသာ 
ခြဲေဝေပးသည့္အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းရွိ တံတားတစ္စင္း၏ ၁ ကီလိုမီတာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ တံတား၏ ၁ ကီလိုမီတာႏွင့္ ခန႔္မွန္း 
ကုန္က်စရိတ္ တူေနသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တင္ဒါေလွ်ာက္သူ အေရအတြက္ 
အနည္းငယ္သာရွိၾကေတာ့သည္။ 

အတြက္) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းဦးစီးဌာနႏွင့္  (ေငြလုံး 
ေငြရင္းႏွင့္ သာမန္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုေပါင္းအတြက္) ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔သို႔ တင္သြင္းရၿပီး 
၎တို႔မွေန၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီသည္ စီမံကိန္းမ်ားကို အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္း 
ဦးစီးဌာနသို႔ မတင္သြင္းမီ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္အတြက္ ေပါင္းစည္းျခင္း 
မျပဳမီ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ 
ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈ၊ တိက်မႈတို႔အျပင္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိတို႔ကိုပါ ဆန္းစစ္သည္။ 

ဤအဆင့္တြင္ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းဆိုင္ရာ 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ လ်ာထားသည့္ စုစုေပါင္း 

ခန႔္မွန္းေငြေၾကးပမာဏအရ “ေလွ်ာ့ခ်” သည္။ အဆိုပါ ခန႔္မွန္းေငြမ်ားမွာ 
ယခင္ႏွစ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္ေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွ လြန္စြာအေရး ႀကီးသည္။ ေဒသႏၲရ 
အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ဦးစီးဌာန ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားလုံး၏ 
ကုန္က်ေငြသည္ ခန႔္မွန္းအခြန္ေတာ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆပိုမ်ားၾကာင္း သိရ 
သည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြစာရင္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စီမံကိန္းဦးစီး 
ဌာနမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ 
အပိုအလိုမရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ရရွိလာေစရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရသည္။ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားသာ က်န္သည္အထိ 
ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲအပ္မႈပမာဏ တရားဝင္ ေၾကညာသည္ႏွင့္ 
တစ္ဖန္ ထပ္မံျပင္ဆင္ရသည္။ 

၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အထိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွေန၍ ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲအပ္မည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏကို လုပ္ငန္းစဥ္ 
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အေစာပိုင္းတြင္ စတင္အသိေပးလာခဲ့သည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ 
ပိုမိုနီးစပ္သည့္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား ေစာစီးစြာ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၾကသည္။ 
ယခင္ကမူ အထက္မွ ဘတ္ဂ်က္ ကန႔္သတ္ေပးမထားသည့္ အတြက္ 
ဦးစားေပး မဟုတ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္သို႔ တင္သြင္းလာၾကသည့္အခါ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတို႔အၾကား အလုပ္ပိုမ်ား လုပ္ၾကရေတာ့သည္။ 
ယခုအခါမူ သေဘာတရားအရ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရသို႔ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ 
အတြက္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ား တည္းျဖတ္ၿပီးသား ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသာ ျပဳစုၾက 
ေတာ့သည္။ ဤတြင္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အမွန္တကယ္ 
ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 
စဥ္းစားခ်က္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ ျဖစ္ရပ္သက္ေသမ်ားမွ သိရ 
သည္မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၾကားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာအသြားအျပန္ 
လုပ္သည့္အႀကိမ္ေရ ကန႔္သတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈသည္ၿပီး ေရွ႕ေဖာ္ျပပါ ေၾကညာ 
ခ်က္သည္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္ဘတ္ဂ်က္ထက္ 
မေက်ာ္လြန္သည့္  ေလွ်ာက္လႊာေရးသားလာေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ်။ 
သို႔ျဖစ္၍ ဘတ္ဂ်က္ျပန္ေလွ်ာ့သည့္ ကတိုက္က႐ိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈ ရွိႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အေနျဖင့္ နည္းပညာ/စီးပြားေရးအရ စစ္ေဆးၿပီး အျခားနည္းလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြေပးႏိုင္စြမ္း ထိခိုက္လာရသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ အရအသုံး ခန႔္မွန္းေငြ 
စာရင္းကို စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
တင္သြင္းျခင္းမျပဳမီ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္က 
စစ္ေဆးသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ 
မတင္သြင္းမီ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ စစ္ေဆးသည္။ 
ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
အေရးပါမႈမွာ ျမင့္မားလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္အရ 
“ပုံမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိၿပီး 
ဘတ္ဂ်က္ျဖန႔္ေဝသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌မူ လုံးဝ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ (ဤတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ကို ဆိုလိုသည္)။”၂၆၈ ဤသည္မွာ တစ္စိတ္ 
တစ္ေဒသအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္ေရာ 
အခြင့္အခါပါ အလုံအေလာက္မရွိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္လာ 
ၾကျခင္း ကိစၥအျပင္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 
မျပဳမီ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မွ်ေဝ 
အသိေပးျခင္းသည္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ား စစ္ေဆးပုံႏွင့္ မွွတ္ခ်က္ေပးပုံတို႔မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 

သႀကီး လႊတ္ေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ကြာျခားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ (PAC) 
သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးကို 
ဦးေဆာင္ၿပီး ဒိုင္ခံေဆာင္႐ြက္သည္။၂၆၉ ဥပမာ ျပည္နယ္တစ္ခု၌မူ 
ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိ ဦးစီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီကို သြားေရာက္ 
ေတြ႕ဆုံၿပီး ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
သိရွိနားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အတည္ျပဳခ်က္ 
ရရွိေအာင္ မတင္သြင္းမီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ တစ္ခုကမူ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထိန္း 
ေက်ာင္းမႈ ထိေရာက္ေစရန္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး 
ေဆာင္႐ြက္သည္။ အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္မူ ျပည္သူ႔ 
ေငြစာရင္းေကာ္မတီႏွင့္ ေျခာက္ပတ္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲမႈ သုံးခါထက္မနည္းျပဳလုပ္ၿပီး 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ၎တို႔၏ 
အျမင္မ်ား ပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္မူ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီသည္ 
ညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းသာသာမွ်သာ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 
အားလုံးကသာ ကိုယ္ပိုင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စစ္ေဆးသည့္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ကို 
လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ၎အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သို႔ 
တင္သြင္းသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ 
အဆိုျပဳထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္ဆက္ 
တြဲမ်ား ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အရအသုံးခန႔္မွန္း စာရင္းဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ မျပ႒ာန္းေသးမီ အဆိုပါ တင္သြင္း 
လာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ 
ပါဝင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ေကာ္မရွင္ႏွစ္ခုလုံးမွ စစ္ေဆး အတည္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု အရအသုံး ခန႔္မွန္းစာရင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးသည္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွေန၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္း ဥပေဒမ်ားမူၾကမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ 
တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုး 
ၾကသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ဘတ္ဂ်က္အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ 
အတည္ျပဳၿပီးသည္ ျဖစ္ရကား လႊတ္ေတာ္သည္ က်က်နန စစ္ေဆးျခင္း 
ျပဳရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာေတာ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီကမူ ဤအဆင့္အတိုင္ခြင္ စစ္ေဆးရန္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ 
ရရွိခဲ့ၿပီးသည့္အျပင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤသည္မွာ ျပႆနာမ်ားစြာ မရွိလွေၾကာင္း 
ဆိုသည္။၂၇ဝ 

ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးမ်ားသည္ 
ဘတ္ဂ်က္ကို ေဆြးေႏြးရာမွွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ်ားစြာ ရရွိလာခဲ့ၾက 
သည္။၂၇၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
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ေဒသႀကီး အစိုးရ ေျခာက္ခု (ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကယားႏွင့္ 
တနသၤာရီ) သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ 
Citizen's Budget (ရသုံးခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား) မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းကို အတုယူ၍ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ Citizen's 
Budget မ်ား ထုတ္ေဝလာၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ 
အတြင္း အစိုးရ၏ ရသုံးခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္သဖြယ္ သေဘာထားခဲ့ၾကၿပီး 
ျပည္သူလူထုအား ခ်ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ 
ကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက အစိုးရ အရာရွိမ်ားပါမက်န္ ျမန္မာျပည္သူ 
အမ်ားစုမွာ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကြၽမ္းတဝင္ 
မရွိၾကဘဲ အစိုးရဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ပုံ 
ႏွင့္တကြ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္တို႔ကို 
နားမလည္ၾကေတာ့ေခ်။ ယခုအခါ စာအုပ္စာတမ္းအျဖစ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ 
ေဝေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး Citizen’s Budget စာေစာင္မ်ား 
ကို ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုအတြင္းတြင္ ျဖန႔္ေဝေပးလ်က္ 
ရွိၾကသည္။ Citizen’s Budget စာေစာင္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ယခင္ 
မႀကဳံဖူးေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အေၾကာင္းကို 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမွ ဘတ္ဂ်က္ကို စိတ္ဝင္စားေလေလ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ မ်ားေလေလျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေရွ႕ပိုင္းအဆင့္မ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ပိုင္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာတူညီေသာ္လည္း (ပုံ ၅.၃ တြင္ 
ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းၿပီး ၎တို႔မွ စိစစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ 
ဦးစီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရး 
ဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား(PFICs) သို႔ 
မတင္သြင္းေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔သာ တိုက္႐ိုက္ 
တင္သြင္းၾကေတာ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႔ ေလွ်ာက္လႊာ 
တင္သြင္းျခင္းမျပဳေသးမီတြင္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
သက္ဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း အားကိုးအားထားျပဳေနရသည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
အႀကံေပးခ်က္မ်ား ရယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာအား ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ၾကားတြင္ 
မွ်ေဝေပးသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး 
မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားမွလည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
စစ္ေဆးေပးရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ရရွိရန္ အခြင့္ 
အေရးမ်ား ရွာေဖြေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 
မ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ အေျခခံပညာေရး ဦးစီး 
ဌာနမ်ားသည္ အဆိုျပဳဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ 
တင္သြင္းၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံၾကသည္။ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွာမူ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တိုက္႐ိုက္ 
တင္သြင္းသည္။၂၇၂ 

ယခုလာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဦးစီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ တင္သြင္းသည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွေန၍ 
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပိုင္ခြင့္ ရွွိလာၾကေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ရသုံးခန႔္မွန္စာရင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားဝင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ 
၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မည္မွ် တန္ဖိုး 
ထားသည္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ဤအေျပာင္းအလဲသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အာဏာကို မ်ားစြာႀကီးထြား 
လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားမွာ 
တင္သြင္းလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ကိုယ္ပိုင္ က်င့္ထုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း 
စစ္ေဆးၿပီး အဆုံးသတ္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ နဂိုအဆိုျပဳထားသည့္ စာရင္းမွ 
အေျမာက္အျမားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ိိုးသား 
စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္မ်ားမွ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေပးပို႔သည္။ အဆိုပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
တစ္စုံတစ္ရာ တိုင္ပင္ျခင္း ရွိပုံမေပၚဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔ကို အဆုံးသတ္ 
အတည္ျပဳခ်က္မ်ားသာ အေၾကာင္းၾကားလာသည္ဟု ဆိုသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ာသည္း ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး 
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ိိဳးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ တင္သြင္းလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို 
မွတ္ခ်က္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသည္။
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 l ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 l ခရိုင္စီမံကိန္းမွဴး 
 l ခရိုင္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
 l ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

 l ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 l ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းမွဴး 
 l ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
 l ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

 l သမၼတ
 l ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
 l ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား 

 (အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အတြက္သာ)

ပံု ၅.၃  ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္  
အသုံးစရိတ္တာဝန္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အသုံးစရိတ္တာဝန္မ်ား ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းရွိမွသာ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သိျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ တာဝန္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသးေခ်။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒပါ ဇယားတစ္ႏွင့္ ႏွစ္တို႔တြင္ အသုံးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို က်ယ္ျပန႔္ 
ေသာ အေျခခံမ်ားျဖင့္ ျပဆိုထားေသာ္လည္း တိက်ရွင္းလင္းေသာ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေပ။ ဥပမာ အဆိုပါဇယားမ်ား 
သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ေသာ အဓိက က႑မ်ား 
အေၾကာင္း ကိုသာ အနည္းငယ္ ေျပာၾကားထားသည္။ အသုံးစရိတ္ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းမႈမရွိသည္မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ပါက ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္မွာ ထူးျခားလွသည္ မဟုတ္ေပ။ အစိုးရ အလႊာအသီးသီးမွ 
လက္ေတြ႕တြင္ မည္သည့္ တာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ကို သတ္မွတ္လာ 
ႏိုင္သည္အထိ အခ်ိန္ေပးမွသာ ၎တာဝန္မ်ားလည္း ရွင္းလင္းတိက် 
လာမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ အသုံးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔သတ္မွတ္သည္၊ 
၎တာဝန္မ်ားသည္ မည္မွ်ရွင္းလင္းတိက်သည္ စသည္တို႔မွာ မည္သည့္ 
က႑တြင္ ေငြအသုံးခ်သည္ဆိုေသာ အခ်က္ေပၚ မူတည္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားတြင္ တာဝန္ခြဲေဝေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ရွင္းလင္းတိက်မႈ 
ရွိသည္။ ဥပမာ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၂၇၃ ကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကသာ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ၿပီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားကိုမူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ ေထာက္ 
ပံ့သည္။၂၇၄ 

အျခားေသာ က႑မ်ား၌မူ အသုံးစရိတ္ တာဝန္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရေသာ္လည္း၊ ထုံးစံအရေသာ္လည္းေကာင္း 
သတ္မွတ္ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ “ . . . 
မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ . . . အလတ္စားႏွင့္ 
အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး” အတြက္ တာဝန္ 
ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းရင္း 
ျမစ္မ်ားမွ ကြၽန္ုပ္တို႔ သိရွိရသည္မွာ ျဖန႔္ျဖဴးေရးအတြက္ ၁၁ ကီလိုဝပ္ ႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ၃၃ ကီလိုဝပ္ အစရွိသည့္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ 
မ်ားကို မေက်ာ္ပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ 
ျဖန႔္ျဖဴးေရးတြင္ ေငြအသုံးျပဳႏိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု 

အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ 
တာဝန္မ်ား ရွိေနသည့္ က႑မ်ား၌မူ နားလည္မႈျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကၿပီး အႀကီးစား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္း 
ႀကီးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ခ်န္လွပ္ထား ေပးရသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈရွိဟန္တူၿပီး ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေရွာင္တခင္ ဘ႑ာေရး စီမံခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္း 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ လမ္းက႑တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအရ “စီမံခန႔္ခြဲမႈ” ကို တာဝန္ေပးအပ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
လမ္းမ်ား၂၇၅ ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလမ္းမ်ားဟူသည့္ အလြန္ 
တရာ က်ယ္ေျပာလွေသာ ျခားနားခ်က္ကို အေျခခံသည္။၂၇၆ 
သို႔ေသာ္လည္း ဤတြင္ ပါဝင္သည့္ လက္ေတြ႕ တာဝန္မ်ားကို တိက်စြာ 
သတ္မွတ္မထားသည့္အတြက္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ ဘ႑ာေရး 
စီမံခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာရသည္။၂၇၇  

အသုံးစရိတ္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိျခင္း၏ 
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
တိက်ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ က႑အခ်ိဳ႕တြင္ မေရမရာ 
ျဖစ္လာသည္။ ဤသုေတသနအတြက္ လူေတြ႕ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ၏ ေျပၾကားခ်က္မ်ားအရ 
၎တို႔ တာဝန္ရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ ေသခ်ာေရရာမႈရွိျခင္းဟူသည္ 
အနည္းငယ္မွ လုံးဝအထိ အဆင့္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူၾကမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရမူ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုလုံးသို႔ 
တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပးပို႔တတ္ၾကသည္။ ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိသည့္အတြက္ 
ပြင္းလင္းျမင္သာမႈပိုင္းတြင္ ျပႆနာ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အစိုးရ အတြင္းႏွင့္ 
အျပင္ဘက္မွ လူမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ 
ႏိုင္စြမ္း၊ အစိုးရကို တာဝန္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေ
စႏိုင္သည္။ရွင္းလင္းတိက်မႈ အျပည့္အဝ မရွိသည့္ေနရာတြင္ ရတတ္ 
သမွ်ေသာ ရသုံးခန႔္မွန္းစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္သာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ လမ္းေၾကာင္းကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ 
အေကာင္းဆုံး အျဖစ္က်န္ပါေတာ့သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အမွန္တကယ္ 
အသုံးစရိတ္

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ အသုံးစရိတ္ သီးသန႔္ခြဲေဝ 
ရရွိမည္ဟု ထုတ္ျပန္သည့္ ပထမဦးဆုံးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္  
၂ဝ၁၂/၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ မည္သည့္ အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား ရွိသင့္သနည္း။၂၇၈

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစိုးရေအာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၾကသည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္းကို ဆန္းစစ္မည္ဆိုပါက “လက္ခြဲ 
လုပ္ငန္းဥပေဒသ” ကို ရည္ၫႊန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အဆိုအရ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ 
အစိုးရေအာက္ဆုံးအဆင့္မွသာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 

အသုံးစရိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာမွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဝန္ႀကီးဌာန ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနၿပီး အကယ္၍သာ ၎တို႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ထားရွိပါက ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ စီမံခန႔္ခြဲ၍ ရႏိုင္စရာရွိသည္။ ဥပမာ ေက်းလက္ေဒသ ေရရရွိေရးႏွင့္ မိလႅာ၊ 
အေျခခံပညာေရး ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ အေျခခံက်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္။ အာရွတိုက္၏ အျခားေနရာမ်ား၌မူ ေဖာ္ျပပါ အသုံး 
စရိတ္မ်ားကို ပုံမွန္အားျဖင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားသို႔သာ တာဝန္ေပးအပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး ၎အစိုးမ်ားသည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရမ်ားအဆင့္ မဆိုထားဘိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထက္ပင္ ေသးငယ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအင္အားလည္း ဤမွ်ေလာက္ မမ်ားေခ်။ 
သို႔ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အလားတူပင္ ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ 
အစြမ္းကုန္ တိုးတက္မႈရရွိေစရန္ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အားျဖည့္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ အသံုးစရိတ္မ်ား 
(က်ပ္သန္းျဖင့္)

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ 
စုစုေပါင္း ကုန္က်မႈတြင္ 
ပါဝင္မႈ 
(ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္)

၈၆၄,၁၂၂

၂ဝ၁၂-၁၃

၁,၂၄ဝ,၉၈၉

၂,၇ဝ၂,၄၅၁

၂,၄၈၄,၃၉၈ ၂,၅ဝ၇,၇၄၁

၆.၄%

၂,၄၇၄,၉၄၂

၁၁.၈%

ပံု ၅.၄  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ 

ရင္းျမစ္။ ျပည္ေထာင္စုရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းစာေစာင္၊  စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ

၂ဝ၁၃-၁၄ ၂ဝ၁၄-၁၅ ၂ဝ၁၅-၁၆ ၂ဝ၁၆-၁၇ ၂ဝ၁၇-၁၈
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ဗီယက္နမ္

အင္ဒိုနီးရွား

ပါကစၥတန္

ဖိလစ္ပိုင္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ျမန္မာ

ထိုင္း

၄၅%

၃၅%

၃၃%

၂၅%

၁၅%၁၂%
၁ဝ%

၄ဝ-၅ဝ%

၅ဝ-၆ဝ%

၆ဝ-၇ဝ%

> ၇ဝ%

ကခ်င္ျပည္နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

ခ်င္းျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္

အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ အလြန္တရာ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ပုံ ၅.၄ တြင္ 
ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသုံး 
စရိတ္မ်ားသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သုံးဆနီးပါး တိုးတက္ 
လာခဲ့ရာ ၂ဝ၁၂-၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း ၈၆၄,၁၂၂ 
မွသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၇/၁၈ တြင္ သန္းေပါင္း ၂,၄၇၄,၉၄၂ က်ပ္ 
အထိ တိုးလာခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း အစိုးရ အသုံးစရိတ္မွ ၎တို႔၏ 
ပမာဏတိုးပြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၂/၁၃ တြင္ ၆ ရာခိုင္ 
ႏႈန္းမွသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၇/၁၈ တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ကမွစ၍ အသုံးစရိတ္ 
မွာ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးအရ 
သာမက စုစုေပါင္း အစိုးရ အသုံးစရိတ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေန 
ႏွင့္ပါ ျမင့္မားလာသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ 

၎အစိုးရမ်ား၏ အေရးပါမႈကိုပါ ပိုမိုျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အခြင့္အေရးမ်ား ရလာခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ အသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးမႈမ်ား ရွိလာသည့္တိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈမွာ စုစုေပါင္း အစိုးရသုံးစြဲမႈ၏ 
၁၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာတြင္သာ ရွိေနၿပီး ဤပမာဏသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအတြက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ 
၅ဝ,ဝဝဝ သုံးစြဲသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ပုံ ၅.၅ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း 
အစိုးရအသုံးစရိတ္တြင္မွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္သည္ 
အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေအာက္တြင္ 
ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မွာမူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အသုံးစရိတ္၏ ပမာဏတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တိုးပြားလာၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္  
၂ဝ၁၃/၁၄ တြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂ဝ၁၆/၁၇ တြင္ ၅၅ 

ပံု ၅.၅  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲေဝသံုးစြဲသည့္ အသံုးစရိတ္အား 
အျခားေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ 

ပံု ၅.၆  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေငြလံုးေငြရင္း 
အသံုးစရိတ္ အခ်ိဳးအစားမ်ား

ရင္းျမစ္။ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance 
Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ

ရင္းျမစ္။ Dickenson-Jones, De, and Smurra 2015, 44; 
ႏွင့္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းစာေစာင္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ျခင္း၊ Minoletti 2016; 
International figures (2009) ကို ကိုးကားခ်က္။

ကယားျပည္နယ္

ကရင္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္နယ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ရခိုင္ျပည္နယ္
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ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။၂၇၉ ဤသည္မွာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္လာ 
ၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။၂၈ဝ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္သည္ 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ လက္ထက္တြင္ စတင္၍ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး NLDအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္လည္း ဆက္၍ တိုးပြားဆဲ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေထြအုပ္၏ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္သည္ ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္  ၂ဝ၁၄/၁၅ တြင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂ဝ၁၇/၁၈ တြင္ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အဆိုအရ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ား 
အသုံးျပဳခြင့္ ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ယခုအခါ “ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ 
ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္အေနျဖင့္ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ပြန္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ၾကၿပီ”၂၈၁ ဟု သိရသည္။ 

ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ား ဘတ္ဂ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
တိုးတက္လာျခင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္စာလ်င္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ပိုမိုထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည္ (ပုံ ၅.၆)။၂၈၂ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ 
ေဒသမ်ားအပါအဝင္ အစဥ္အဆက္ ပိုမိုဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ၾကေသာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လမ္းတံတား ေဆာက္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံပိုင္း အဆမ်ားစြာပို၍ သုံးစြဲေနၾကရသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အသုံးစရိတ္တြင္ လမ္းျပဳျပင္ 
ေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ အဓိက သုံးစြဲေနၾကရဟန္တူသည္။၂၈၃ 
ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ အမ်ားစုမွာ လမ္းအတြက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပုံ ၅.၇ တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္မ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္ အဖြဲ႕မ်ား (ေထြအုပ္မ်ား/စည္ပင္မ်ား) မွ 
စီမံခန႔္ခြဲၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာမူ 
လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ေငြေၾကး သုံးစြဲမႈ 
မ်ားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ မၾကာမီက ထပ္တိုးလာ 
သည့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေသးစား သုံးစြဲမႈ 
မ်ားလည္း ပါဝင္ေသးသည္။၂၈၄ 

လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးစား 
ေျမာက္ျမားစြာအတြက္လည္း ေငြေၾကးသုံးစြဲလာၿပီျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ 
အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ပို၍က႑စုံလင္လာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အခ်ိဳးအဆမွာ (အဓိကအားျဖင့္) လမ္းမႀကီးမ်ား 
(ဟိုင္းေဝးလမ္းမမ်ား) ႏွင့္ တံတားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎ပမာဏမွာ ဘ႑ာ 
ေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၃/၁၄ တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္၏ ၅၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိိရာမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၆/၁၇ တြင္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ 
က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။၂၈၅ ဤသို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းရျခင္းမွာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲရန္ က႑အသစ္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဦးစြာပထမ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၂ ခုအၾကား အစိုးရမ်ား၏ 
လွ်ပ္စစ္မီး ေပးေဝးေရးအတြက္ သုံးစြဲသည့္ ပမာဏမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး 
တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၃/၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

လုံးဝမရွိရာမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၆/၁၇ တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။၂၈၆ လွ်ပ္စစ္ေပးေဝေရး တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး 
ေပးေဝေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္) ေဆာင္႐ြက္ေရးသည္ အစိုးရ၏ နံ
ပါတ္တစ္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။၂၈၇ 

ဒုတိယအေနႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
သုံးစြဲမႈ ပမာဏ၂၈၈ သည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔ နမူနာ 
ယူထားသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ ၁၂ ခုၾကားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ 
စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာ 
ခဲ့သည္။ ၎အသုံးစရိတ္ အမ်ားစု၏ ဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္ျခင္းကို 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာေငြမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ 
ပိုရလာသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရန္ပုံေငြမ်ားကို သုံးစြဲျခင္း 
အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ 
တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိစၥမ်ားထက္ စာလ်င္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ အာဏာက်င့္သုံးခြင့္ ရလာသည္။ ဥပမာ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕၏ သာမန္ဘတ္ဂ်က္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း 
(သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံး၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ရရွိေရး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းေဖာ္ေရးႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အသုံး 
ျပဳသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕႐ုံးမွ သတ္မွတ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 
အညီအသုံးျပဳရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းသိရွိရသမွ်မွာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု 
ကြာျခားသည္။၂၈၉ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္မူ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ရွင္းလင္းရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရး ဦးစီးဌာနကဲ့သို႔ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို 
ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ လက္ရွိက်င့္သုံးသည့္ ဘတ္ဂ်က္ 
လုပ္ထုံးမ်ားအရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဘတ္ဂ်က္မွ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။ 
ေနာက္ထပ္ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္မူ ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲသည့္ က႑သည္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ တာဝန္ယူရသည့္ က႑ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ျပည္နယ္အစိုးရကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ေပးထားသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ိဳး ၾကားရျပန္သည္ 
(ဥပမာ - ေက်ာင္းပရိေဘာဂဆိုင္ရာ အေသးစား အသုံးစရိတ္)။ 
မၾကာေသးမီက ေက်းလက္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္အခ်ိဳ႕ကို 
ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္သည့္အတြက္ 
အသုံးစရိတ္ကို ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ဘတ္ဂ်က္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုထားဟန္တူသည္။၂၉ဝ လက္ေတြ႕က်ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု 
ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဤအစီအမံသည္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
ရွိမႈ၊ ခန႔္ခြဲေရးတာဝန္တို႔အျပင္ အဆုံးစြန္အားျဖင့္ တာဝန္ခံမႈကိုပါ 
ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။
 
ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္အနက္မွ စည္ပင္သာယာေရး 
အသုံးစရိတ္က်ဆင္းလာၿပီး အႀကီးဆုံးေသာ ၿမိဳ႕ျပဗဟိုခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္သာ သြားစုေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ 
သီးသန႔္အားျဖင့္တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး နမူနာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီး 
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၁၂ ခုအတြက္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း၂၅၆,၉၇၃ 
မွ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၆/၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄ဝ၉,၆၂၉ သန္းအထိ တိုးပြား 
လာခဲ့သည္ (ပုံ ၅.၈)။ ျမင့္တက္လာေသာ စည္ပင္သာယာေရး ကုန္က် 
စရိတ္အားလုံးနီးပါးမွ် ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္သာ စုၿပဳံေနသည့္ 
အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၏ 
ေယဘုယ်တိုးတက္မႈတြင္မူ စည္ပင္သာယာေရး အသုံးစရိတ္မ်ား အတူ 
လိုက္ပါ ျမင့္တက္ျခင္း မရွိေပ။၂၉၁ 
စည္ပင္သာယာ အသုံးစရိတ္မ်ား ႏႈိင္းရအားျဖင့္ က်ဆင္းလာသည့္ 
အခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရသည္ စုစုေပါင္း လူဦး 
ေရထက္ တိုးပြားေနသည္ဟူသည့္ လူဦးေရ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို 
ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးစာ ဘ႑ာေငြ 

သုံးစြဲျခင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အတြက္သာ သုံးစြဲျခင္း 
အၾကား သိသိသာသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ကိုလည္း 
ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ၎ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ၏ ၅ဝ.၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာ အသုံးစရိတ္အားလုံး၏ ၈ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲထားၾကသည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၆/၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ႏွင့္ စည္ပင္႐ုံးမ်ား) သည္ ၿမိဳ႕ေနလူ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အတြက္ က်ပ္ေငြ ၄၅,ဝဝဝ သုံးစြဲခဲ့သည္ကို အျခားေသာ နမူနာ 
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီး ဆယ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕ေနလူ တစ္ဦးအတြက္ 
၁၂,ဝဝဝ က်ပ္ထက္ ေလွ်ာ့နည္းေသာ သုံးစြဲေငြျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ 
ႏိုင္သည္။၂၉၂ အဆိုပါ သုံးစြဲမႈမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ 

ကရင္

စစ္ကိုင္း

တနသၤာရီ

ပဲခူး

မေကြး

မႏၲေလး

မြန္

ရန္ကုန္

ရွမ္း

ဧရာဝတီ

စုစုေပါင္း

ကခ်င္

ကယား

၁ဝဝ%၈ဝ%၆ဝ%၄ဝ%၂ဝ%ဝ%

ျမဴနီစီပယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အျခား
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရင္းျမစ္။ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္(OMI)ႏွင့္ Renaissance Institute တို႔၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ။ 

မွတ္ခ်က္။ အျခားတြင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သံုးေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ျမဴနီစီပယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ 
စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ပံု ၅.၇   ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား၊ (၂ဝ၁၆-၁၇)
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ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာ
အသံုးစရိတ္

မႏၲေလး စည္ပင္သာယာ
အသံုးစရိတ္

အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာ 
အသံုးစရိတ္ 

၂ဝ၁၃-၁၄
စုစုေပါင္း 

စည္ပင္သာယာ အသံုးစရိတ္ 
(က်ပ္သန္း)

၂၅၆,၉၇၃

တစ္ဦးက်လွ်င္ (က်ပ္)

၄၄၆၄၅

၄၄၇၈၈

၁၁၈၅၁

ရန္ကုန္

မႏၲေလး

တိုး၍သာလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကုန္အစင္ မေဖာ္ျပႏိုင္ 
ေသးသည့္အေလ်ာက္ ေရႏွင့္ မိလႅာကဲ့သို႔ေသာ အသုံးခ်ပစၥည္းမ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ 
အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ဥပမာ ဘားအံ၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ 

ရင္းျမစ္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန

ပံု ၅.၈    တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ျမဴနီစီပယ္အသံုးစရိတ္ (၂ဝ၁၃-၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-၁၇)

၂ဝ၁၆-၁၇

စုစုေပါင္း စည္ပင္သာယာ
အသံုးစရိတ္ (က်ပ္သန္း)

၄ဝ၉,၆၂၉

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒုတိယ ၿမိဳ႕မ်ားသည္လည္း 
လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာသည္ျဖစ္ရာ တိုးပြားလာေသာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ကာမိေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးရာတြင္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ တိုးပြားလာသည့္ အသုံး 
စရိတ္သည္ သိသိသာသာ တိုးပြားလာသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသႀကီး ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ျပန္ကာမိသည္။  အဆိုပါ ဝင္ေငြမ်ားမွာ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၂/၁၃ ခုႏွစ္မွ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၇/၁၈ ၾကားတြင္ 
ျမန္မာက်ပ္ သန္းေပါင္း ၉ဝ၄,၁၈ဝ မွ ၂,၄၇၄,၉၄၂ သန္းအထိ သုံးဆ 
နီးပါး တိုးပြားလာခဲ့သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အရင္းျမစ္ 
ႏွစ္ခုမွ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ဘ႑ာေငြ 
လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ အေကာက္အခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေယဘုယ် အခြန္ဝင္ေငြ 
တိုးပြားလာသည့္အခ်ိန္မွာပင္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားလည္း တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားလည္း 
တိုးပြားလာခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔အမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔ 
တြင္သာ စုံၿပဳံေနသည္။ စည္ပင္သာယာေရး အာဏာပိုင္မ်ား (ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္ႏွင့္ စည္ပင္႐ုံးမ်ား) မွ အဓိက ေကာက္ခံေပးသည့္ အခြန္ 

အေကာက္မ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည့္အတြက္ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ 
ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။၂၉၃  

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ 
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈပုံစံ သုံးရပ္ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ အေထြေထြ 
ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ၊ အခြန္အေကာက္ မွ်ေဝမႈ ႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဗဟိုအစိုးရမွ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားလွသည္ မဟုတ္ေပ။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး 
နီးပါးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ လိုလိုလားလား ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္ ပမာဏသည္ နည္းပညာ 
ပိုင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အရေသာ္လည္းေကာင္း 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခြန္ဝင္ေငြ ပမာဏထက္ 
မလြဲမေရွာင္သာ ပိုမိုႀကီးမားေလ့ရွိသည္။ 

ရင္းျမစ္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ

ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈ 

ပံု ၅.၉   ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈ (က်ပ္သန္း) 

၂ဝ၁၂-၁၃

၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ

၂,ဝဝဝ,ဝဝဝ

၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ

က်ပ္သန္း

ဝ ၂ဝ၁၃-၁၄ ၂ဝ၁၄-၁၅ ၂ဝ၁၅-၁၆ ၂ဝ၁၆-၁၇ ၂ဝ၁၇-၁၈
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စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေပးမႈေပၚတြင္ 
တစ္စထက္တစ္စ တိုး၍ မွီခိုလာၾကရာ မၾကာေသးမီက အခြန္ဝင္ေငြမ်ား 
တိုးပြားလာမႈတြင္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားမွ မ်ားစြာ 
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ (ပုံ ၅.၉)။ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ 
ရင္းျမစ္သည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဝင္ေငြ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ဥပမာ 
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
၂ဝ၁၃/၁၄ တြင္ အခြန္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၇/၁၈ တြင္ ၄.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့သည္။၂၉၄ 
အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရမွ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသို႔ ေပးအပ္သည့္ အႀကီးဆုံးေသာ 
ဘ႑ာေငြ လႊဲအပ္မႈ ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၂/၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၃၇ ဘီလီယံမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၇/၁၈ တြင္ ၁,၇ဝ၇ 
ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။၂၉၅ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၇/၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 

၁ဝဝ,ဝဝဝ ၂ဝဝ,ဝဝဝ ၃ဝဝ,ဝဝဝဝ

အေထြေထြ
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ

အခြန္ေဝစု

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ

ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြ

ႀကီး ဝင္ေငြ၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝင္ေငြမ်ားအနက္ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမွ 
ရရွိသည့္ ပမာဏမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အလိုက္ကြာျခားမႈရွိရာ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္။
 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၅/၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရင္းျမစ္ဖန္တီးရန္ႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ခြဲေဝေရးအတြက္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၂၉၆ အေထြေထြ 
ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈကို ခြဲေဝေပးရာတြင္ ယခင္လႊဲေျပာင္း 
ေပးခဲ့သည့္ ပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး၊ လူဦးေရ အ႐ြယ္အစား၊ ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈ ပမာဏ၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ဂ်ီဒီပီ၊ ေျမဧရိယာ၊ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ 
တစ္ဦးစီအလိုက္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ဟူေသာ ညီမွ်စြာ ခ်ိန္ဆရမည့္ 
အၫႊန္းကိန္း ေျခာက္ခုပါ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ တြက္ဆသည္။၂၉၇ 
ဤေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ “စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ” ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ 
ပုံစံသို႔ ဦးတည္ လာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေန 
ႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ ဝင္ေငြကို ပိုမိုတိက်စြာ မွန္းဆလာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပိုမို 
ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ပံု ၅.၁ဝ  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ရေငြရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝမႈ၊ တစ္ဦးက်လွ်င္ 
(၂ဝ၁၇-၁၈ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္)

ကရင္

ခ်င္း

စစ္ကိုင္း

တနသၤာရီ

ပဲခူး

မေကြး

မႏၲေလး

မြန္

ရန္ကုန္

ရခိုင္

ရွမ္း

ဧရာဝတီ

ကခ်င္

ကယား

ရင္းျမစ္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ     မွတ္ခ်က္။ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္သည္။
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ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆/၁၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက အေထြေထြ ႏွင့္ ေရွာင္တခင္ 
ေငြလႊဲအပ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။၂၉၈ အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ 
ေပးအပ္သည့္ အႀကီးမားဆုံးေသာ လႊဲအပ္ေငြသည္ ညႇိႏႈိင္း “လိုေငြ 
အေထာက္အပံ့” ပုံစံကို လိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ဤတြင္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ လိုေငြျပ၍ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံ 
ၾကရၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ လႊဲအပ္ေငြျဖင့္ အဆိုပါ လိုေငြမ်ားကို 
မည္မွ်ေလာက္အထိ ကာမိမည္ကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရသည္။ ထိုလုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ေနာက္တိုး ေထာက္ပံ့ေငြအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ဦးစားေပး 
ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။၂၉၉ ဤပုံစံေၾကာင့္ လိုသည္ထက္ 
ပိုေသာ အသုံးစရိတ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအျပင္ ကိုယ္ပိုင္ အခြန္ေတာ္မ်ား 
ေကာက္ခံရန္ မက္လုံးေကာင္းစြာ မေပးႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြား 

ေစသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ 
မမွ်တမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဗဟို-ေဒသႏၲရၾကားတြင္ ဆရာဒကာ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ိဳးေပၚေပါက္လာႏိုင္င္သည္။ 

စုစုေပါင္း ပမာဏအားျဖင့္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ 
အမ်ိဳးအစားမွာ အခြန္အေကာက္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ 
အခြန္မ်ား၏ ပမာဏတစ္ခုကို ေကာက္ခံရရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္သို႔ ျပန္လည္ 
ေပးအပ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္  ၂ဝ၁၇/၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ 
မွ်ေဝမႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၈.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အထိ ရွိသည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆/၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပည္တြင္း 
အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန (IRD) သည္ ေကာက္ယူရရွိေသာ က႑ကို အလိုက္ 
သြင္းကုန္မဟုတ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အထူးကုန္စည္ အခြန္ 
အေကာက္မ်ား၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - ဓ
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈျဖင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို မည္မွ်ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္နည္း။၃ဝဝ

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအတြက္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အဆင့္ဆင့္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ရန္ အခြင့္အေရးရလာသည္။ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိမရွိ 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ မသိရေသးေခ်။ 

အခြန္အေကာက္ မွ်ေဝလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားသည္ မညီမွ်မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ပုံစံခ်ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ နဂိုမူလေနရာသို႔သာ အေျခခံ 
ထားသည့္အတြက္ ရွိသမွ် ဘ႑ာေငြ အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္သို႔သာ ျပန္လာၾကသည္။ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသို႔ တစ္သမတ္တည္းေသာ ပမာဏအတိုင္း ခြဲေဝေပးသည့္အခါ လူဦးေရနည္းပါးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔သာ အခ်ိဳးမညီမွ်စြာ 
အက်ိဳးရွိေစသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ခြဲေဝေပးသည့္ ပမာဏသည္ လူေန ထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မေျပာပေလာက္သည့္ ၂၅ဝ 
က်ပ္မွသည္ လူေနက်ဲပါးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ပ္ ၅ဝ,ဝဝဝ အထိ ကြာျခားမႈရွိသည္။ လူေနက်ဲပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိတတ္သည္ျဖစ္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္း လိုအပ္ခ်က္ 
ႀကီးမားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ အခ်ိဳးမညီစြာပင္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ပမာဏနည္းပါး 
သည္ျဖစ္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားကို စနစ္တက် ေျဖရွင္းရာတြင္ အကန႔္အသတ္ ရွိေနျပန္သည္။ 

အေထြေထြ ေထာက္ပံ့ေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ သည္ အႀကီးဆုံးေသာ ရန္ပုံေငြ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ကိုယ္စားခံမ်ားစြာ ထည့္သြင္း 
ေရးဆြဲထားသည့္ ေဖာ္ျမဴလာတစ္ရပ္ပါရွိၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အလိုက္ ကြာျခားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ 
အေကာင္းအဆုံး လမ္းစပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဖာ္ျမဴလာအရ အခြန္ေတာ္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ျဖစ္ရာ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး 
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔ကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာ့ေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ေရး စဥ္းစားသည့္ပုံစံမ်ားကို လက္ရွိ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ တိုးျမႇင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျမဴလာအသစ္အရ 
ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္  လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ၂၉၆,၈ဝ၈ က်ပ္ ရရွိၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၃,၇၉၁ က်ပ္သာ 
ရရွိသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကြာျခားသည္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ 
ခြဲေဝေပးမႈမွာ ကြာျခားရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ၿပီး လူေနက်ဲပါးေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ မ်ားမ်ားရရွိရန္ 
လိုအပ္ေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ရရွိသည့္အခ်ိဳးမွာ ၁၂.၅:၁ ျဖစ္ေနျခင္းမွာမူ မွ်တပုံ မေပၚေခ်။   

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အဆိုပါ ေဖာ္ျမဴလာသည္ အေကာင္းဆုံး ပုံစံခ်ထားၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားရွိ 
မညီမွ်မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သုေတသနမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပို၍ ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
လိုသည္။ အနည္းဆုံး ေဖာ္ျမဴလာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းရ လူဦးေရႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပမာဏ 
အစရွိေသာ ခ်ိန္ဆရာတြင္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မည့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခဲ့သည္။ ဝင္ေငြခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း မွ်ေဝေပးခဲ့ျပန္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆/၁၇ 
အတြက္ စုစုေပါင္း ခန႔္မွန္းေငြက်ပ္ ၂၁၃.၄ ဘီလီယံ “မွ်ေဝ၍ ရႏိုင္ေသာ 
ရင္းျမစ္” အနက္ က်ပ္ ဘီလီယံေပါင္း ၁၉၂.၈ က်ပ္ကို ရန္ကုန္သို႔ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရသည္ ေအာက္မွအထက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအျပင္ ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို 
ေဒသခံရပ္႐ြာမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္သြားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြမ်ား (LDFs) မ်ားစြာကိုလည္း 
တတိယေျမာက္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ိဳးအစား အျဖစ္ ဖန္တီးေပး 
ခဲ့သည္။၃ဝ၁ အဆိုပါ ရန္ပုံေငြမ်ားအနက္ အေစာဆုံးမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပုံေငြ (PRF)၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ရန္ပုံေငြ (RDF) ႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြ(CDF) တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။၃ဝ၂ 

အဆိုပါ PRF ၊ CDF ႏွင့္ RDF တို႔ကို အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အသုံးျပဳၿပီး ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ CDF ႏွင့္ RDF ရန္ပုံေငြမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီ 
မ်ားက အဓိက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္ေက်း 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ 
မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ 
သြင္းသည္။ ေထြအုပ္သို႔ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ 
(TMC)၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ (TDSC) အစ 
ရွိေသာ ေကာ္မတီေပါင္းစုံမွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အတည္ 
ျပဳျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ 
ၾကသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုလိုက္၍ ေထြအုပ္မွ 
ရန္ပုံေငြမ်ား အရစ္က်ခ်ေပးသည္။ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမ်ား 
(LDFs) ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎ရန္ပုံေငြမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲမည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လ်င္ျမန္စြာ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရန္ပုံေငြ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ (အထူးသျဖင့္) ရပ္႐ြာမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔အတြက္ 
တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမွအပ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြမ်ားအား 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြကို 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကိုယ့္သေဘာအတိုင္း ခြဲေဝေဆာင္ 
႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
ေပးေဝသည္။ အေသးစား အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ား၃ဝ၃ႏွင့္ 
အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ 
မဲဆႏၵနယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြကို ပုံစံခ်ထားသည္။ စီမံကိန္းမ်ား 
ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (TPFIC)၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ (TMC) ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (TDAC) စသည္တို႔ အပါအဝင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီေပါင္းစုံမွ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္မွေန၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ စီမံကိန္း 
မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြသည္ ဘ႑ာေငြ 
လႊဲေျပာင္းမႈ၏ ေသးငယ္ေသာ ပမာဏမွ်သာရွိၿပီး ၎ေနာက္ဆုံး 
ျမင့္တက္လာသည့္ ပမာဏမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၃ ဘီလီယံမွ်သာရွိ 
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္ မရွိေပ။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလွ်င္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္း ၁ဝဝ ကို ညီတူညီမွ် ခြဲေဝေပးသည္။

ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ အခြန္ႏွင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ားပါရွိၿပီး ၎တို႔ကို ေထြအုပ္ သို႔မဟုတ္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေကာက္ခံသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၅ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ) ႏွင့္ ဇယား ၅ ကို 
ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ) တို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
ေကာက္ခံခြင့္ရွိသည့္ အခြန္ေတာ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ပုံ ၅.၁၁ 
တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ပါအတိုင္း အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ 
ရွိသည္မ်ားမွာ ေျမယာ၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲျခင္း၊ ဆည္မ်ား၊ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ 
ယစ္မ်ိဳးခြန္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ဝယ္ယူစားသုံးမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားၾကား 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ခြဲေဝၾကရန္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒတြင္ ဇယား ၅ ပါ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ား (ပုံတြင္ 
ၾကယ္ပြင့္ျပထားသည္) အနက္မွ မ်ားစြာတို႔ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။ အဆိုပါ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားအနက္မွ မ်ားစြာကို ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရသို႔ အကုန္အစင္ ေပးသြင္းေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုံတြင္ 
ျပထားသည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အလားအလာမ်ား 
ရွိေနသည္။ ဥပမာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားစြာတို႔က သယံဇာတခြဲေဝေရး 
(အထူးသျဖင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) 
ကို ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။၃ဝ၄ လက္ရွိအေနအထားတြင္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ မလိုဘဲ 
သတၱဳမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရသည့္ 
အေကာက္အခြန္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ေပးအပ္ 
သည့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။  

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အခြန္ အမ်ိဳးအစား 
ေျမာက္ျမားစြာ ေကာက္ယူခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝင္ေငြအားလုံးတြင္ အခြန္အေကာက္သည္ ပမာဏ အနည္းငယ္သာ 
ရွိသည္။ အခြန္ပမာဏသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း 
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
အခြန္ဝင္ေငြ၏ တိုးတက္မႈမွာလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးမွအပ ေျပာပ 
ေလာက္ေအာင္ မရွိေပ။   
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ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရး
 l ယစ္မ်ိဳးခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာအခြန္အခမ်ား *
 l ျပည္နယ္/တိုင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရသည့္ အျမတ္ေငြ
 l ဝင္ေငြခြန္ *
 l ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္းခြန္ *
 l ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းခြန ္*

စည္ပင္သာယာ
 l စည္ပင္သာယာခြန္ 

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
 l ျပည္နယ္/တိုင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ လမ္း၊ တံတားအသံုးျပဳခမ်ား 
 l ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းသံုး ယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ေသာအခြန္ 
 l စက္ေလွ၊ သေဘၤာငယ္မ်ား တည္ေဆာက္/ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး အခြန္အခမ်ား 
 l ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား *

ငါးဖမ္းႏွင့္သစ္ေတာလုပ္ငန္း
 l ကၽြန္းႏွင့္တားျမစ္သစ္မာမ်ားမွအပ က်န္သစ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခြႏ္အခမ်ား 
 l ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းေပၚတြင္စည္းၾကပ္သည့္ ဘ႑ာေတာ္ေၾကး
 l ပင္လယ္ကမ္းနီး ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခြန္အခမ်ား *

ေျမယာႏွင့္ေရ
 l ေျမယာခြန္
 l  ေရႏွင့္တာတမံခြန္ 

သတၱဳႏွင့္တြင္းထြက္ပစၥည္း
 l သတၱဳႏွင့္သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား *
 l ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား *
 l ဆားခြန္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
 l ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းဆိုင္ရာအခြန္အခမ်ား
 l  ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား 

လူမႈေရး
 l  ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဆို္င္ရာ အခြန္အခမ်ား *
 l  ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား *
 l  အိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား *
 l  စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား * 

တရား႐ံုးမ်ား 
 l  တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္သည့္ဒဏ္ေငြမ်ား 
 l  ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ား 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ
 l  ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား 

အျခား 
 l  ရတနာသိုက္
 l  ပိုင္ရွင္မေပၚေသာ သြင္းထားေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား

ပံု ၅.၁၁ ဇယား ၅ အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဘ႑ာအခြန္ရေငြမ်ား 

ဇယား ၅ အရ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီး တို႔၏ 
ဘ႑ာအခြန္ရေငြမ်ား

 * ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ 
    ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္အခြန္အခမ်ား 
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ဘီးခြန္၊ အိမ္ၿခံေျမခြန္ ႏွင့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အခြန္ဝင္ေငြ၏ အႀကီးဆုံး ပမာဏ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အခြန္ဝင္ေငြ ဖြဲ႕စည္းမႈအၾကား ကြာျခားခ်က္ 
မ်ား ရွိသည္ (ပုံ ၅.၁၃)။ ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
အမ်ားဆုံး မွီခိုရသည့္ အခြန္မွ ေရလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ 
အတြက္မူ အိမ္ၿခံေျမခြန္ကို ပို၍ မွီခိုရသည္။ အခြန္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ 
အဆင့္ မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွ ေကာက္ခံေပးၾကသည္။ 
အထင္ရွားဆုံးမွာ ေထြအုပ္ဦးစီးဌာနျဖစ္ၿပီး ယစ္မ်ိဳးခြန္ေကာက္ခံရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ႏွင့္ စည္ပင္႐ုံးမ်ားမွာမူ ဘီးခြန္ႏွင့္ 
အိမ္ၿခံေျမခြန္မ်ား ေကာက္ခံသည္။၃ဝ၅ 

အခြန္အေကာက္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ေၾကးမ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား၊ ျဖတ္သန္းခမ်ား၊ အသုံး ျပဳခမ်ား၊ 
ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) မွ တစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသးသည္။ အခြန္မဟုတ္ေသာ 
ဝင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ 
ရင္းျမစ္တြင္ ပမာဏ အမ်ားဆုံး အျဖစ္ပါဝင္သည္။ တစ္သမတ္တည္း 
မျဖစ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ပုံစံမ်ားႏွင့္ စာရင္းအမ်ိဳး အစားခြဲရာတြင္ ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ရန္ 
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။၃ဝ၆ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အခြန္ မဟုတ္ေသာ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ - န
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခြန္အေကာက္ တိုးျမႇင့္ျခင္း

ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈအေပၚ ပို၍သာ အားကိုးအားထားျပဳ 
လာၾကရသည္။ ဇယား ၅ ႏွင့္ ၎တြင္ပါရွိသည့္ အေရအတြက္ မ်ားစြာေသာ အေကာက္အခြန္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အတြက္ ဘ႑ာေရးအရ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့သည့္ အေကာက္အခြန္မ်ားမွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ေတာ္မ်ား၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခြန္အေကာက္မ်ားနည္းပါးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ 
ထမ္းသည့္ဓေလ့မရွိျခင္းကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္သည္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီး 
ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား/ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မ်ားမွာမူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို တိုက္႐ိုက္တာဝန္ခံေနၾကရသည္။ ဤသို႔ အခြန္ေကာက္ခံ 
ရာတြင္ သီးျခားစီ ကြဲထြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အကုန္အက်မ်ားေစသည့္အျပင္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားသည္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ခန႔္ခြဲရာတြင္ႏွင့္ အခြန္အေျခခံမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ တိက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား မရွိေသးသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။    

ထို႔အျပင္လည္း ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔မွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိၾကေပ။ အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ အခြန္ 
အေျခခံမ်ား (ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ား။ ဥပမာ ေျမယာခြန္) အေပၚ 
သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အာဏာမွာ ကန႔္သတ္ခ်က္ရွိေနဟန္တူသည္။ ေခတ္မမီေတာ့သည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သက္ဆိုင္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အခြန္လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်င့္သုံးရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပိုင္း 
အကြၽမ္းတဝင္ မရွိေသာေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သက္ဆိုင္သည္။ ျဖစ္ရပ္သက္ေသမ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အခြန္ေတာ္မ်ားအေပၚ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ဟု ဖြင့္ဆိုမည့္အစား ေထာက္ပံ့ခြင့္ အာဏာရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ဖြင့္ဆိုၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ အေကာက္ခြန္ အေျခခံမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ 
ရွိေနသည္။ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား/စည္ပင္မ်ား ေကာက္ခံေနသည့္ အိမ္ၿခံေျမအခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ ႏႈန္းထားႏွင့္ အခြန္အေျခခံမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ 
သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အာဏာမ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ အျပည့္အဝရွိသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေကာင္းစြာရွိသည္။ အိမ္ၿခံေျမအခြန္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အခြန္ေကာက္ခံမႈတြင္ ႀကီးစြာ 
ေသာ အစိတ္အပိုင္း (ဥပမာ ကယားတြင္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တို႔တြင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္ေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္မူ ဘ႑ာႏွစ္ 
၂ဝ၁၆/၁၇ တြင္ GDP ၏ ဝ.ဝ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားထက္ နိမ့္က်သည္ကို ေတြ႕ရသည္ (မဂၢေဒၚနယ္ႏွင့္ 
ဟိန္း ၂ဝ၁၇)။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ လာအို ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္တို႔ကို အမီလိုက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက 
အခြန္ေငြ ခုနစ္ဆ တိုးပြားရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ျပျပဳမႈ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ အိမ္ၿခံေျမအခြန္ကို ေကာင္းစြာ 
စည္းၾကပ္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးၿပီး အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ တိုးပြားလာပါမွ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ 
စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ေကာင္းမြြန္စြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
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၂ဝ၁၂-၁၃ ၂ဝ၁၃-၁၄ ၂ဝ၁၄-၁၅ ၂ဝ၁၅-၁၆ ၂ဝ၁၆-၁၇

၃၅ ဝဝဝ

၃ဝ ဝဝဝ

၂၅ ဝဝဝ

၂ဝ ဝဝဝ

၁၅ ဝဝဝ

၁ဝ ဝဝဝ

၅ ဝဝဝ

ဝ

ဧရာဝတီ
ရွမ္း
ရန္ကုန္
ရခိုင္
မြန္
မႏၲေလး
မေကြး
ပဲခူး
တနသၤာရီ
စစ္ကိုင္း
ခ်င္း
ကရင္
ကယား
ကခ်င္

က
ခ်င

္

က
ယ

ား
က

ရင
္

ခ်င
္း

စစ
္က

ိုင္း

တ
နသ

ၤာရ
ီ

ပဲခ
ူး

မေ
က

ြး

မႏ
ၲေလ

း မြန
္

ရခ
ိုင္

ရန
္က

ုန္ ရွမ
္း

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

ဘီးခြန္
ပစၥည္းခြန္
သစ္ေတာခြန္
ေရလုပ္ငန္းခြန္

ဓာတ္သတၱဳခြန္
တာတမံခြန္
ယစ္မ်ိဳးခြန္
ေျမယာခြန္

ပံု ၅.၁၂  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အခြန္ရေငြ

ပံု ၅.၁၃  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ (၂ဝ၁၆-၁၇ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္)

က
်ပ

္သ
န္း

ေပ
ါင

္း

၃၅ ဝဝဝ

၃ဝ ဝဝဝ

၂၅ ဝဝဝ

၂ဝ ဝဝဝ

၁၅ ဝဝဝ

၁ဝ ဝဝဝ

၅ ဝဝဝ

ဝ

က
်ပ

္

ရင္းျမစ္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ    

ရင္းျမစ္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ    
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ဝင္ေငြမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္တြင္ 
အႀကီးဆုံး အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပုံမွန္ဆက္တိုက္ရပ္လ်က္ရွိသည္။၃ဝ၇ 
အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခြန္မဟုတ္သည့္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားကို စည္ပင္ 
အဖြဲ႕မ်ားမွ စီမံခန႔္ခြဲလ်က္ရွိၾကၿပီး၊ (ေဈးမ်ား၊ သားသတ္႐ုံမ်ား၊ ႀကိဳပို႔ယာဥ္ 
မ်ား စသည္ျဖင့္) လိုင္စင္ေလလံမ်ိဳးစုံတို႔သည္ အဆိုပါ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ 
မ်ား၏ ႀကီးစြာေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။  

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ား 
ကြာဟမႈ ႀကီးမားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေသးသည္ (ပုံ ၅.၁၄) ။ မႏၲေလး 
ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အားလုံး၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စည္ပင္သာယာေရး 
အေကာက္ခြန္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခြန္ဝင္ေငြအားလုံး၏ 
၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ေကာက္ခံရရွိၾကသည္။ အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီး 
ႏွစ္ခု၏ တစ္ဦးခ်င္း အခြန္ဝင္ေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ ၎တို႔ေနာက္ 
တတိယလိုက္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထက္ သုံးဆေက်ာ္ပိုမ်ားၿပီး၊ 
ဘိတ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ထက္ ဆယ္ဆေက်ာ္ ပိုမ်ားသည္။ 

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ က်န္ရွိေသာ ေဒသမ်ားအၾကား 
တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ကြာဟခ်က္မွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ရန္ကုန္၊ 
မႏၲေလးထက္စာလ်င္ အျခားမည္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ 
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ဝင္ေငြ အေျမာက္အျမား 
မရွာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု၏ 
ဝင္ေငြမ်ားအနက္ ၎ေခ်းေငြႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားမွ ရသည့္ ဝင္ေငြမ်ားမွာ 
ပမာဏလြန္စြာႀကီးမားၿပီး အၿမဲတိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ ေငြလုံးေငြရင္း 
ရေငြသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၂/၁၃ ခုႏွစ္တြင္  ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
သန္းေပါင္း ၁၇,၇၆၅ ရွိရာမွ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆/၁၇ တြင္ က်ပ္သန္း 
ေပါင္း ၁၁၅,၃၃၁ အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆/၁၇ 
တြင္ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြသည္ ကိုယ္ပိုင္ေငြရင္းျမစ္ အားလုံး၏ ၁၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တြင္ ၂၇ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း၊ မႏၲေလးတြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဝင္ေငြ၏ 
ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြသည္ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိျခင္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ပုံမွန္ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္ မဟုတ္ေပ။    

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ပ
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း - လိုင္စင္ေလလံစနစ္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အခြန္ေတာ္၏ ပမာဏမ်ားစြာမွာ ႀကိဳတင္ေပးေငြမွလာၿပီး ၎မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စတင္မလုပ္ကိုင္မီ ေပးေခ်ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ၎တို႔အနက္ ဥပမာတစ္ခုမွာ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ သားသတ္လိုင္စင္ေလလံစနစ္ျဖစ္သည္။ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားစြာ 
အတြက္မူ ၎တို႔ ဝင္ေငြ၏ အမ်ားစုမွာ ဤသို႔ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားမွ ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ား၌မူ သားသတ္လိုင္စင္သည္ အခြန္ 
အေကာက္အမ်ားဆုံး ရသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ျဖင့္ လိုက္နာမႈ အားနည္းၿပီး ထိေရာက္မႈ မရွိေသာ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိစနစ္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ စားသုံးမႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္တစ္ရပ္ 
အေနႏွင့္ ဤသည္မွာ အေတာ္အတန္ ဆုတ္ယုတ္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ လိုင္စင္မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန႔္တစ္ႏွစ္သာ ေပးသည့္အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည္။ ေလလံတင္သည့္ လိုင္စင္အမ်ားစုမွာ အျမတ္ဝင္ေငြမရွိမီ ေငြႀကိဳသြင္းရသည္ ျဖစ္ရာ အေသးစား 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္အတြက္ လိုင္စင္အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးရရန္ ပိုခက္ခဲသည္ျဖစ္ရာ ဤစနစ္သည္ ၎တို႔အား တစ္ပန္းရႈံးေစသည္။ ဥပမာ တနသၤာရီတိုင္းရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ လိုင္စင္အားလုံး၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရၾကသည္။ 

အထက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း စည္ပင္သာယာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားစြာ ရွိသည့္ 
က႑ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
စမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အသားေဈးမ်ား တက္လာျခင္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္တစ္ရပ္လုံးရွိ ေထြအုပ္ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားမွ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းၾကၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၃/၁၄ တြင္ ေလလံတင္ထားသည့္ လိုင္စင္မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီး စနစ္ကိုလည္း 
ေျဖေလွ်ာ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ 

သားသတ္လိုင္စင္ ဥပမာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ခုလုံးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ က်င့္သုံးရန္ မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ငင္း စိန္ေခၚမႈမွာမူ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားအတြက္ အေကာက္အခြန္ေငြ လမ္းေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိရန္ ျဖစ္သည္။  
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္မူ မူဝါဒပိုင္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ယခင္ကဲ့သို႔ ေဈးတင္ထားေသာ အျမတ္ေငြမွ ေကာက္ခံ၍မရေတာ့ေသာအခါ 
အခြန္ရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။  
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ရင္းျမစ္။ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ (OMI)
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ပံု ၅.၁၄  တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြရေငြ (၂ဝ၁၇-၁၈ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္)

ပံု ၅.၁၅  ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ရေငြရင္းျမစ္မ်ားအား အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (၂ဝ၁၆-၁၇ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္)

ရင္းျမစ္။ စီမံ/ဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Renaissance Institute မွ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ    
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အဆိုပါ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားရယူျခင္း၊ အျခားေသာ ဘ႑ာေရး နည္းလမ္းမ်ား 
အသုံးျပဳျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္ ေျမာက္ျမားစြာ 
ရွိေနေသးသည္။ ေဒသႏၲရ အစိုးရ၏ ေခ်းေငြႏွင့္ ေႂကြးၿမီမ်ား တိုးျမႇင့္ 
ေပးျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ 
အၫႊန္းကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို 
ေစာင့္ဆိုင္းစရာ မလိုဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ သေဘာကို ျပသရာ 
ေရာက္သည္။၃ဝ၈ ဥပမာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ ပမာဏ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေႂကြးၿမီ 
စနစ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။၃ဝ၉ အျခား 
တစ္ဖက္တြင္လည္း လက္လြတ္စပယ္ ေငြေခ်းျခင္းေၾကာင့္ 
ေဒသႏၲအစိုးရ၏ ေႂကြးၿမီကင္းစင္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ 
ေငြေခ်းရာတြင္ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းမႈ 
ျပဳေပးရန္ လိုအပ္သည္။၃၁ဝ         

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ေႂကြးၿမီဥပေဒအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ ေငြေခ်းခြင့္ရွိၿပီး၊ 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တို႔၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဟု ဆိုထားသည္။၃၁၁ သို႔ေသာ္လည္း 
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ေခ်းေငြ 
ရယူမႈကို မ်ားစြာမေတြ႕ရေပ။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးမ်ားမွ စိတ္ပါ 
ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ေလာ၊ ေခ်းေငြရယူသည့္ပုံစံမ်ားတြင္ ရွင္းလင္း 
တိက်မႈ မရွိ၍ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရား 
မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးေသး၍ေလာ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။ ေသခ်ာ 
သည္မွာ မည္သည့္ ဘ႑ာေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ရရွိႏိုင္သည္၊ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ မည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
တရားဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ 
မသိရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးစီးဌာန အရာရွိမ်ား၏ အဆိုအရ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူရန္ မည္သို႔မွ် 
မျဖစ္ႏိုင္ဟု သိရသည္။၃၁၂

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ဖ
အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ စည္ပင္သာယာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရင္းျမစ္၏ ႀကီးစြာေသာ ပမာဏသည္ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၆/၁၇ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ၁၁ ခုကို နမူနာအျဖစ္ၾကည့္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာ႐ုံးမ်ားမွ ရရွိသည့္ အခြန္ေတာ္သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္၏ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ အခြန္အေကာက္အားလုံး၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ 
ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား/စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္မ်ားစြာ ရွာေပးသည္ႏွင့္အမွ် အသုံးစရိတ္လည္း မ်ားသည္။ ဥပမာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသည္ အခြန္ေတာ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၉၅ ဘီလီယံနီးပါး ေကာက္ခံေပးခဲ့ၾကၿပီး ၄ဝ၉ ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။  

စည္ပင္ခြန္အမ်ားစုမွာ အခြန္မဟုတ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔မွ ရရွိသည္။ အခြန္မဟုတ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအနက္ 
အႀကီးဆုံးေသာ ေငြပမာဏကို ေလလံမ်ားမွတစ္ဆင့္ လိုင္စင္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမွ 
ရရွိသည္။ အဆိုပါ ေလလံပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္ပင္သာယာအစိုးရမ်ားသည္ ကူးတို႔ျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သားသတ္႐ုံမ်ားအတြက္ လိုင္စင္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာမူ အခြန္ေတာ္မ်ားကို 
အျခားေသာ အရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိၾကသည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေတာ္မ်ား ရရွိသည္။ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ျမဴနီစီပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားရွိျခင္းျဖင့္ အခြန္ေတာ္မ်ား 
ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွလည္း အခြန္အေကာက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ေသးသည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုေငြျပေနသည့္ ျမဴနီစီပယ္ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားမွ လိုေငြျပေနသည့္ 
ျမဴနီစီပယ္ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးသည္။ 

ေထြအုပ္႐ုံးမ်ား/ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မ်ားတြင္ အေရးပါလွေသာ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ အသုံးစရိတ္ 
တာဝန္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခြန္ေတာ္မ်ား လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေကာက္ယူေပးၾကဖို႔ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မက္လုံးေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။ ၂ဝ၁၃/၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စည္ပင္ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ ႏွစ္ဆနီးပါးမွ် တိုးပြားလာသည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ 
အခြန္တိုးျမႇင့္မႈမ်ားစြာကို ကန႔္သတ္ထားသည္။ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအခြန္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၃/၁၄ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္အတြက္ အမွန္စင္စစ္ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေလ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ေကာက္ခံေသာ စည္ပင္သာယာေရး အခြန္မ်ားသည္ 
ထိုကာလအတြင္း၌ပင္ အမွန္တကယ္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့သည္။ 
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အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (PPPs) ကိုလည္း  ေ႐ြးခ်ယ္ 
စရာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ 
စတင္ေဆြးေႏြးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး 
အစိုးရသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑အပါအဝင္ က႑မ်ားစြာ တို႔တြင္ 
အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုျပဳ 
လာၿပီျဖစ္သည္။၃၁၃ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အတြက္ ဝင္ေငြရရွိေစရန္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္တြင္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ တန္ဖိုးရွိ လမ္းမအျမင့္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနတို႔ၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ၿပီး၊ 
၎စီမံကိန္းကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ 
မည္ျဖစ္သည္။၃၁၄   

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း ေလ်ာ့က်မႈအေျခအေနကို 
သံုးသပ္လို္ပါက ေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 

ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ 
ေခ်းငွားျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္ဝင္ေငြ အပါအဝင္ 
ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈ စသည့္အခ်က္တို႔ကို စိစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို 
အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အေရးပါေသာ ေရွး႐ႈမႈမ်ား 
ေပၚထြက္လာပါသည္။ 

၁။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသုံးစရိတ္တြင္ သိသိသာသာ 
တိုးျမင့္လာမႈ

 ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
ေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကို 
စတင္ဖန္တီးခဲ့ခ်ိန္ မွစ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အသံုးစရိတ္သည္ သံုးဆနီးပါး တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ 
စုစုေပါင္း အစိုးရ အသံုးစရိတ္၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ ယခု 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ နည္းပါးၿပီး၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ 
စတင္ကာ တိုးျမင့္မႈ မရွိေတာ့ ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ 
ဘ႑ာႏွစ္ (၂ဝ၁၇/၁၈) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၈ ဘီလီယံ 
(က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၇၄၉၄၂) ရွိခဲ့ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရန္ 
ေသခ်ာသည့္ ပမာဏပင္ျဖစ္သည္။ 

၂။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပး အသံုးစရိတ္မွာ 
လမ္းမ်ားေဖာက္လုုပ္ျခင္း ျဖစ္ေနေသးေသာ္္လည္း 
အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ကြဲျပားက်ယ္ျပန္႔မႈ 
ရွိလာသည္။

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို 
လမ္းေဖာက္လုုပ္ရာတြင္ ဦးစားေပး အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း လမ္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ပါဝင္မႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်လာၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္း ကဲ့သို႔ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ိဳး အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိလာကာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အျခား မည္သည့္ 
နယ္ပယ္တြင္ အသံုးစရိတ္တာဝန္ ရွိသည္မွာမူ ရွင္းလင္းမႈ 
မရွိေသးေခ်။

၃။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ 
ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ 
လာျခင္း 

 တိုးျမင့္လာေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိစြာပင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈ 
သည္လည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ပံု (၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း ဘ႑ာေငြရရွိမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈထက္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ 
တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီး တို႔သည္ ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မွ 
ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြ အမ်ားစုမွာ 
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရထံမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး တို႔သည္ ၎တို႔၏ အသံုးစရိတ္ အတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို မွီခို ေနရေသာေၾကာင့္  ၎တို႔၏ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အမွီအခိုကင္းမႈ အေပၚ သက္ေရာက္ မႈမ်ား 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုမွရရွိေသာ 
ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ပံ့ေငြ အမ်ိဳး 
အစား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ 
သံုးစြဲရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ ရရွိထားသည္ (စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ကန္႔သတ္မႈရွိျခင္းမွလြဲ၍)။ 

၄။  ကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြတိုးျမင့္ရရွိရန္ အခက္အခဲရွိေနျခင္း ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ငါးႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္လာျခင္း မရွိသည္ကို မွတ္သားဖြယ္ 
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ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
ကိုယ္ပိုင္ဘာ႑ာေငြ ရရွိျခင္း ကို တိုးျမင့္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္စြာ 
အားေပးမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးမႈ ရရွိျခင္း ရွိပါသလား ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္း 
ထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးကမွ ႀကီးမားသိသာေသာ ေခ်းေငြရယူထားမႈ 
ပမာဏ မရွိေခ်။ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတို႔သည္ ေခ်းေငြ ယူရန္အတြက္ 
အနည္ငယ္သာ စိတ္ဝင္ စားမႈ ရွိၾကသည္၊ သုိေသာ္လည္း 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကမူ မတူညီေသာ ဘ႑ာေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ထုတ္ေဖာ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ 
ရွိေနသည္။ အကယ္၍ ေခ်းငွားျခင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အခန္းက႑သည္ လြန္စြာ အေရးပါမည္ ျဖစ္သည္။ 

၅။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႏွင့္ NLD အစိုးရ ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမို၍ တာဝန္ခံမႈရွိေရးႏွင့္ 
ျဖည့္ဆည္းတံု႔ျပန္မႈရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို စတင္ဖန္တီးခဲ့သည္ 
အခ်ိန္မွစ၍ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
ျဖစ္စဥ္တြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း 
ႏိုင္မႈတို႔ကို ျမင့္တက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရ လက္ထက္၌ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ထားျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံု ကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ဖန္ ေဒသ၏ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားကို ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ ရာတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို 
တိုးျမင့္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေျခမွ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို 
ထင္ဟပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ NLD 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ပိုမို ျမင့္တင္ျခင္း အားျဖင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္း ေစခဲ့သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားဘတ္ဂ်က္ စာေစာင္ 
(Citizen’s Budget) ထုတ္ေဝလာမႈ ကလည္း ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ 
ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အထက္ပါ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရွိေန 
ေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွ စတင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္၍ ဥပေဒနည္းလမ္းတက် (သို႔မဟုတ္) 
စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် ျဖစ္ရန္ လုုိအပ္ေသးသည္။ 

၆။  ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ဆင့္လံုးမွ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား သည္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္း 
ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ 

 ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ဌာနမ်ားအတြက္ မူဝါဒ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
အတည္ျပဳျခင္း မခံယူခင္ ဘတ္ဂ်က္/စီမံကိန္းမ်ားကုိ သံုးသပ္ျခင္း 
စသည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
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ဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
ေပးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ တၿပိဳက္နက္တည္းမွာပင္ ေအာက္ေျခမွ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို တိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို 
ထည့္သြင္းေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မွလည္း ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ 
တိုးျမင့္ပါဝင္လွ်က္ရွိသည္။ အထက္ပါကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ အတည္တက် 
သတ္မွတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနမ်ားက ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနဆီသို႔ တင္သြင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္ အဆိုျပဳလႊာ 
မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
အႀကံျပဳေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ 
လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပံု (၉) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း ျပကၡဒိန္ကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဤနိဂုံးခ်ဳပ္အခန္းတြင္ ေရွ႕အခန္းမ်ားပါ သက္ေသသာဓကမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆန္းစစ္တင္ျပထားၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကနဦး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ငါးႏွစ္အတြင္း အေျခ 
အေနတိုးတက္မႈ မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေတြးဆျပထားသည္။ တစ္လက္စတည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ၾကား လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ကိုပါ စဥ္းစားတင္ျပထားၿပီး 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အစြမ္းကုန္ 
ရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပခ်က္မ်ားလည္း တင္ျပထားပါသည္။ 
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ႏိုင္ငံေရး

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး 
အာဏာရပ္မ်ားႏွင့္တကြ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အထူးျခား 
ဆုံးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို 
ပီပီျပင္ျပင္ တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္ၾကသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔၏ အခန္းက႑သည္ 
လည္း က်ယ္ျပန႔္လာပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ 
ေရးတြင္ အေျခတည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးေဆာင္ ပုံေဖာ္ရာတြင္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ အဓိက 
အင္အားစုမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤသို႔ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္ျငား 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ႏိုင္ငံေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို  အဓိကကန႔္သတ္ခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ဗဟိုမွ 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးမႈျဖစ္ၿပီး ၎ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
ကိုသာ အဆုံးသတ္ တာဝန္ခံၾကရသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ ခန႔္အပ္တာဝန္ 
ေပးမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ပုံသြင္းရာတြင္ႏွင့္ 
ဦးစားေပးစရာမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးတြင္ ဦးေဆာင္၍ ရႏိုင္သြားသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 
၎တို႔၏ တရားဝင္အာဏာရပ္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ္ျငား အဆိုပါ 
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ၎ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တိုးပြားလာေသာ လႊဲအပ္အခြင့္ 
အာဏာႏွင့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွာ ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းဝင္ 
၂ဝ၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသာစီးရထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
မ်ားမွ NLD အသာစီးရထားသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈတို႔သည္ အေျခတည္စ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္မႈ 
စနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ခိုင္မာ 
အားေကာင္းလာေစၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီေပါင္းစုံ၏ ကိုယ္စားျပဳရာ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အေပၚ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈမွာ သိသိသာသာ 
အားေကာင္းလာၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္လည္း  လႊတ္ေတာ္တာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ၎တို႔၏ 
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရာတြင္ ပိုမိုပီျပင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး 
လုပ္ငန္းမွာမူ ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမလာဘဲ ဥပေဒအနည္းငယ္သာ 
ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ 
ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားသာျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑၏ 
ကန႔္သတ္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးသည္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ 
တပ္မေတာ္ အရာရွိျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွသာ 
ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ ႀကီးမားေသာ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ၿပီး 
၎အဆင့္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရ၏ တတိယအလႊာမရွိသည့္အတြက္ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔မွာ ကန႔္သတ္ထားျခင္း 
ခံေနရသည္။ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD အကူးအေျပာင္း အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံး 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အေျခခံ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရပ္မ်ား 
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသည့္တိုင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ား အာဏာထိန္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ 
မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပီျပင္လာျခင္း 
တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုးတက္မႈရွိသည့္ 
သက္ေသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းက ကန႔္သတ္ခံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပါ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခန္းက႑သည္ ဇယား ၂ ပါ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးထားေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ကို 
ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ 
ဦးစီးဌာနမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ထမ္း 
ဌာနေသာ္လည္းေကာင္း စနစ္တက် မဖြဲ႕စည္းျဖစ္ခဲ့ေပ။ တာဝန္ခံမႈ 
ႏွစ္ခြရွိသည့္စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ 
ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားမွအပ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ကိုင္မရွိေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ရႈပ္ေထြးၿပီး 
အေျပာင္းအလဲမ်ားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

အဆိုပါ တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြျဖစ္ေနသည့္ စနစ္ကို ေကာင္းစြာျပဳျပင္မႈ 
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မျပဳရေသးသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားမွ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႔ ဆက္လက္ တာဝန္ခံေနရျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာသည့္ 
အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိန္းေက်ာင္း လာႏိုင္သည္။  ဇယား 
၂ ပါ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ မည္သည့္ ဦးစီးဌာန 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ တာဝန္ခံရမည္ 
ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္၊ ဇယား ၁ ပါ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေပၚ အကန႔္ အသတ္ႏွင့္ တာဝန္ 
ခံေသာ အခ်က္တို႔မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားသို႔ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈမွာ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာန 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ 
ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္တို႔ႏွင့္လည္း မ်ားစြာသက္ဆိုင္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္ တရားဝင္ အာဏာခြဲေဝမႈမွာ 
ေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ အကန႔္ 
အသတ္ႏွင့္ အာဏာျဖန႔္ေဝမႈ အခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ အနည္း 
အက်ဥ္းမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ 
အခန္းက႑ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။  

ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ ပိုမိုတာဝန္ခံလာ 
ၾကျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ သိသာ 
ထင္ရွားေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎ေၾကာင့္ပင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ပုံသြင္း၍ ရလာသည္။ လုပ္နည္းကိုင္နည္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈ 
တိုးပြားလာေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ဦးစီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခု မတူၾကျပန္ေခ်။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ 
ေနျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ 
လုံးအေနႏွင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။  

ဘ႑ာေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘက္ဂ်က္မ်ား ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ 
ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္စိတ္ 
တစ္ေဒသ အာမခံခ်က္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ဘက္ဂ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ 
အခြန္ေတာ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အသုံးစရိတ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္း 
သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ သုံးဆမွ် တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ 
အစိုးအသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ရွိသည္။ ဤကိန္းဂဏန္း 
မွာ နည္းပါးေသးေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေရးပိုင္းဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ျပဳလုပ္သြားဦးမည့္ အရိပ္အေရာင္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘက္ေပါင္းစုံ အသုံးစရိတ္ တိုးပြားလာဦးမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။   

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အခြန္ေတာ္မ်ားသည္လည္း အသုံး 
စရိတ္ႏွင့္အတူ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အဓိက တိုးပြားလာရျခင္းမွာ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ၎ေငြအမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ 
ေပးအပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
ဘ႑ာေရးပိုင္း ဆုံးျဖတ္ခြင့္အာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျပာင္းအလဲ 
တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေပ။ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
လုပ္ငန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဓိကေနရာမွ ဆက္လက္ 
ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ 
ဘက္ဂ်က္ကို အျပည့္အဝဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားသည္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ 
ေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ဂ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို 
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွလည္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ဂ်က္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း 
ေကာ္မရွင္တို႔မွတစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအတြင္းမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း 
တို႔သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္စြာျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အင္အားစုမ်ားသည္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ 
ေနရာယူလ်က္ရွိၾကသည္။ ေအာက္မွအထက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေလးေပးလာသည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲ 
ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား (TPFICs) ၏ 
အခန္းက႑လည္း ျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား 
(TPFICs) တြင္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ႏွစ္ခ်ီ၍ လုပ္ကိုင္လာ 
ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုံးသတ္ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု 
ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပို၍ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာသည့္ သာဓက 
ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေနာက္ႏွစ္ကုန္တြင္ 
တရားဝင္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အင္အားစုမ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ျခင္း၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘက္ဂ်က္မ်ား ႏွင့္ ဘက္စုံအသုံးစရိတ္မ်ား 
တိုးပြားလာျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ၾကည့္ပါက ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး အားေကာင္းလာသည့္ သာဓကပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ အမ်ားစုသည္
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
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ဘက္ဂ်က္အေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈ အားေကာင္း 
ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ 
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
အေျခအေနကို သုံးသပ္ ေလ့လာျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္စဥ္၏ မ်က္ႏွာစာ 
တစ္ခုခ်င္းစီမွ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အဓိက သုံးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ - 

 l ၂ဝ၁၃ မွစတင္၍ မ်က္ႏွာစာ သုံးခုလုံးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ပိုမိုနက္ရႈိင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

 l အားလုံးၿခဳံငုံ သုံးသပ္ရလွ်င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတြင္ 
အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ 

 l ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မ်က္ႏွာစာမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ 
မညီမွ်သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ 

 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားႏွင့္ 
က႑တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ပမာဏကြဲျပားမႈ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

၂ဝ၁၃ မွစတင္၍ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ အကန႔္ 
အသတ္ ရွိေသးေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မ်က္ႏွာစာ 
သုံးရပ္လုံး တိုးတက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေစ 
ႏိုင္သည့္ အျခား က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားလည္း ရွိေသးသည္ - 
၁။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ အတြင္း ပိုမို၍ က်ယ္ျပန႔္စြာ လုပ္ေဆာင္ 
လာၾကသည္။ 

၂။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရထံသို႔ ပိုမို၍ တာဝန္ခံလာၾကသည္။ 

၃။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၎တို႔ မဲဆႏၵနယ္ 
ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို တာဝန္ခံမႈ ရွိရန္ 
တြန္းအားေပးျခင္း တို႔တြင္ ပိုမို၍ ယုံၾကည္မႈရွိစြာလုပ္ေဆာင္လာၾက
သည္။ 

၄။  ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္သည္ ေဒသခံလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို 
တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း 
ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့အားေပးမႈ 
မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ 

၂ဝ၁၃ အေျချပဳ ဆန္းစစ္ခ်က္
၂ဝ၁၈ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

၄.၅

၄

၂

၃၃

၂.၅

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ပံု ၆.၁  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အေျခအေနကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း 

၁ဝ
၈
၆
၄
၂
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ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၎တို႔ 
စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားသဏၭာန္ကို 
ပုံေဖာ္ေနၿပီး မူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အစိုးရ၏ 
အသုံးစရိတ္ ပမာဏ တိုးျမင့္လာျခင္းတြင္လည္း ၎တို႔ တာဝန္ရွိေနပါ 
သည္။ ယမန္ႏွစ္ (၂ဝ၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၈ 
ဘီလီယံ (က်ပ္ ၂.၅ ထရီလီယံ) ေက်ာ္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စား 
ျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း စိစစ္ျခင္းတို႔ 
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
မူေဘာင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴး 
ရွင္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း အေသးစိတ္က်က် ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ေဒသႏၲရအဆင့္သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ 
အပ္ႏွင္းျခင္း (devolution) က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း 
မ်ားလည္း မရွိခဲ့ေခ်။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အထက္ပိုင္းတြင္ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တိုးျမင့္လာရန္ လမ္းေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရွိေနေသာ္လည္း၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း အေနႏွင့္မူ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မညီမွ်မႈႏွင့္ အကန႔္အသတ္တို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေနာက္တြင္သာ က်န္ေနခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း ျဖစ္စဥ္မွာ မညီမွ်မႈ 
ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ပုံ ၆.၁ တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း 
ႏိုင္ငံေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးမ်ားကို အမွတ္ ၁ဝ မွတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ စီစဥ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ တိုးတက္ 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။၃၁၅ 

ပုံ ၆.၁ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ 
အတြက္ သဟဇာတ မျဖစ္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ကို ကန႔္သတ္ထားၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားက ဌာနမ်ားကို ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာ၊ ၎တို႔ လုပ္ငန္း 
မ်ား၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိုယ္ပိုင္ 
ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ကိုလည္း ကန႔္သတ္ ထားသည္။ အစိုးရႏွစ္ဖြဲ႕လုံးကို 
တာဝန္ခံရသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ 
လႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မွာ အကန႔္အသတ္ ရွိေနသည္။ 

ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အျခားမ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုထက္ 
ေရွ႕ေရာက္ေနေသာအခါ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ 
မရွိၾကသျဖင့္ (ဥပမာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျခင္း) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဘ႑ာေရး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ မရွိၾကသျဖင့္ (ဥပမာ စီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ပုံေငြ 

ေထာက္ပံ့ျခင္း သို႔ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္) ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ 
ဤသို႔ သဟဇာတ မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ဆုံးရႈံးလာျခင္းတို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ 
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အလားအလာပင္ ရွိိသည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး မ်က္ႏွာစာသုံးခုလုံး ညီမွ်မႈရွိေနေသာ 
စည္ပင္သာယာေရး (ျမဴနီစပယ္) အဖြဲ႕အတြက္မူ အထက္ပါ မညီမွ်မႈမ်ား 
မရွိသည့္ ခြၽင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ စည္ပင္သာယာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးရာတြင္မူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဘ႑ာေရးပိုင္း 
လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းခြင့္မ်ား ရွိေနသည့္ 
အတြက္ ေဒသႏၲရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ 
႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈ 
ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး က႑တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိေန 
ျခင္းက လာမည့္ အနာဂါတ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအတြက္ နမူနာယူ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားၾကားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ပုံစံႏွင့္ အရွိန္ပမာဏမတူညီပဲ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာ 
မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိသည့္ 
ထူးျခားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ ေနသည္။ ပို၍ 
အေျခခံက်က် ဆိုရလွ်င္ က႑တစ္ခုတြင္ ရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အဆင့္ကို ၫႊန္းဆိုရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဌာနမ်ားအၾကား တာဝန္ခံမႈ 
ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ပင္လွ်င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အလိုက္ 
သိသိသာသာ ကြာျခားမႈ ရွိေနသည္။
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ယခု ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ပါေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 

ထြန္းကားေရး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ကာလ 
ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ရည္႐ြယ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ခြဲျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္ 
ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္ၾကာလွေသာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၁၉၄၈ မွ 
စတင္၍ ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အစိုးမရသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္ မက်ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒသမ်ား 
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕မ်ား (EAOs) ကသာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေနၾကၿပီး၃၁၆၊ တိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား (EAOs) မ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသည့္ အၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ဧရိယာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အႏွံ႔ တည္ရွိေနသည္။ 

ဥပမာအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းကို ၾကည့္ပါက KNU သည္ 
ေကာင္းစြာ အထိုင္က်ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္အားစုတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ရပ္ အေျမာက္အျမားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ေလသည္။ KNU သည္ တရားဝင္ စာရင္းအင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရဲဌာနတစ္ခုျဖင့္ အေျခခံ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ 
ထားရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား အပါအဝင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို 
ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ 
႐ြက္ေပးသည္။၃၁၇ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ အနည္းဆုံး လူဦးေရ ၈ဝဝ,ဝဝဝ 
သည္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိသည္။၃၁၈ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေထြအုပ္ႏွင့္ အၿပိဳင္တည္ရွိတတ္သည္။ 

KNU ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္း အင္အားစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္း၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း တစ္နည္းတစ္ဖုံျဖင့္ ခန႔္မွန္းၾကည့္၍ရသမွ် အနာဂတ္ 
ကာလတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၾကလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မျဖစ္ေစမည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ေပးသင့္သည္။၃၁၉ ဤကဲ့သို႔ ကြဲျပား 
သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ထဲ 
မည္သို႔ ထည့္သြင္းမည္ ဆိုသည္မွာ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သလို၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။၃၂ဝ

 
NLD ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္အေရး ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ 
အားလုံး မဟုတ္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူ အဖြဲ႕ အမ်ားစု 
လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) တြင္ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ "ဒီမိုကေရစီ 
ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္” သေဘာတရားမ်ားတြင္ အေျခခံမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို 
ထည့္သြင္းထားသည္။၃၂၁ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ 

ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြအၾကား အာဏာ ခြဲေဝမႈ၊ သယံ 
ဇာတခြဲေဝမႈ၊ အခြန္အေကာက္ ခြဲေဝမႈ၊ ၾကြင္းက်န္ အာဏာဆုိင္ရာ 
အေျခခံမူေတြ၊ ေျပာရရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဇယားပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ ဆက္လက္ျပီး ေဆြးေႏြးၾကရဦးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္လုိခြဲေဝ 
အုပ္ခ်ဳပ္ၾကမလဲ ဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံ(၃) ၾကိမ္ 
အတြင္းမွာ အေျခခံမူေတြကုိ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးလို႔ 
ျပီးျပတ္သြားျပီ ဆုိရင္ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ခိုင္မာတဲ့ 
အုတ္ျမစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာျပီလုိ႔ ဆုိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။၃၂၂

NCA တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံလင္ေသာ 
“လမ္းျပေျမပုံ” တစ္ရပ္ ပါရွိၿပီး အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
(၁) NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ (၂) ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ရန္ (၃) အဆိုပါ မူေဘာင္ 
ကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ (၄) 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပရန္ (၅) ျပည္ေထာင္စု 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (၆) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ စာခ်ဳပ္ေပးပို႔ရန္ (၇) 
ျပည္ေထာင္စု စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလုံးကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ၏ 
ပထမဆုံး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ လူခုနစ္ရာ တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ NLDအာဏာရလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ညီလာခံကို 
“ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ” ဟု ေခါင္းစဥ္ 
တပ္ၿပီး မူလ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
သုံးႀကိမ္အထိေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 
ႏွစ္ဖြဲ႕သည္လည္း NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလာၾကၿပီး လက္မွတ္မထိုး 
ထားသူမ်ားပါ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရၾကသည္။ ဒုတိယ ပင္လုံ 
ညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ားက အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ၃၇ ခ်က္ကို 
သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ 
ေနာက္ထပ္ ၁၄ ခ်က္ ထပ္မံ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။၃၂၃ စည္းမ်ဥ္း ၅၁ 
ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိိခဲ့ၾကေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသူမ်ားက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ 
အဓိက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ 
မေပးခဲ့ဟု ဆိုၾကသည္။၃၂၄ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေရခ်ိန္အတက္အက် ျဖစ္ေနျခင္းသည္ 
မ်ားျပားလြန္းလွစြာေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း 
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မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ေထာက္ရႈေသာ္ အံ့ဩစရာ မရွိေပ။ အဆိုပါ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြား၊ 
သမိုင္းေနာက္ခံ၊ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အရပ္ေဒသ၊ လက္နက္ 
အင္အား တို႔တြင္လည္း တူညီမႈ မရွိၾကေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ 
ပို၍ရႈပ္ေထြးေစသည္မွာ NCA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မပါဝင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ 
လက္မွတ္မထိုးၾကသူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္း အင္အားစု စုစုေပါင္း၏ အင္အားအမ်ားစုျဖစ္သည္။ 
ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တိုးတက္မႈႏွႈန္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမွာ အစိုးရ၏ 
အာဏာဗဟိုခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ NLDႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ ၎ႏွစ္ခုအၾကား 
ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ စပ္ၾကားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအတြင္းရွိ 
အာဏာခြဲေဝမႈတို႔ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး မူတည္ေနသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မဆို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ပါဝင္သူမ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခန္း 
က႑တို႔ကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ 
ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ တုံ႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ ပိုမိုရွိလာမည့္ 
ဘက္စုံ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚေစေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား 
ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း “ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းက 
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ မည္မွ် အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ 
နည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ထက္ႏြယ္သူမ်ား၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မည္မွ် ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည္နည္း"  ဆိုသည္ကို 
အဓိကေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္မ်ားက လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အကန႔္ 
အသတ္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအတြက္ ၎တို႔ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ လုံၿခဳံမႈ 
ႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈကို ေဝမွ်ျခင္းမ်ားတို႔ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္မွန္း သိရွိထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။၃၂၅

“ဖက္ဒရယ္ ရရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ရမယ္” ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမွာ 
ပဋိပကၡတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား ေျပာဆိုေနက် အခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ေျပာေလ့ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကား အားၿပိဳင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု 
မ်ားအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္
နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားအၾကား အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားခြဲေဝမႈ 
စသည္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေမာင္းႏွင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား 
ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သာ ကုစားရာ ျဖစ္သည္ဟု 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ရႈျမင္ ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ 
အထိ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားက မည္သည့္ တာဝန္ႏွင့္ 
အခန္းက႑ကို ယူမည္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ ႏွင့္ ပုံစံ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာ 
တူညီခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရွိပါေသးသည္။
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တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ 
ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ သယံဇာတခြဲေဝေရးတို႔အေပၚ အေလးအနက္ ထားသည္ 
ကို ေတြ႕ရသည္။ မတူညီေသာ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား 
အာဏာခြဲေဝေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိိရန္ ခက္ခဲၿပီး 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ 
ျပည္နယ္အတြက္ သီးသန႔္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲလို 
ၾကၿပီး၃၂၆၊ လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ား၊ လူမႈေရး က႑မ်ားအျပင္ ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရး၊ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈ ၊ 
သယံဇာတခြဲေဝေရးႏွင့္ အခြန္အေကာက္စနစ္မ်ားပါမက်န္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားလည္း ရရွိလိုၾကသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဖယ္ဒရယ္မူတစ္ရပ္ရွိၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေပါင္းစုံ ေျဖရွင္း 
ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ိဳးရွိေနၾကသည့္ အတြက္ “ဖယ္ဒရယ္ 
စနစ္” ကို ေမွာ္ပညာတစ္ခုေလာက္နီးပါး ေနရာေပးလာ ၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ လုံးဝ 
ကိုက္ညီမည့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဟူ၍ မရွိပါ။ လက္ရွိ တည္ရွိေနၿပီးသား 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္ 
မ်ား၌ပင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားစြာႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳေသာ၊ အလႊာေပါင္းစုံ 
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ေဒသႏၲရ အစိုးရ အရာရွိမ်ား အေကာင္းဆုံး ရရွိရန္ 
ရွာေဖြျခင္းသည္ အဆုံးမရွိသည့္ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အာဏာကို 
အၿပိဳင္အဆိုင္ယူၾကျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ 
ခြဲေဝျခင္း ႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း စသည္ျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ဆယ္စုႏွစ္၊ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ဖြံၿဖိဳးလာၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။    

ဖက္ဒရယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဌာနခ်င္း၊ ဆက္ 
သြယ္သည့္ ေငြေၾကး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဒသႏၲရ အဆင့္မ်ားတြင္ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္းကဲ့သို႔ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အတြက္ အဓိကအုတ္ျမစ္မ်ား အေၾကာင္းကို ရံဖန္ရံခါ ဆိုသလို ခ်န္လွပ္ 
(သို႔) ေမ့က်န္ခဲ့ေလ့ရွိပါသည္။ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒ အစီအမံေအာက္ 
တြင္ ဤကဲ့သို႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ျပည့္စုံသည့္ အေျဖမဟုတ္ေသာ္လည္း 
ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ အေျဖမ်ား ထြက္ေပၚရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ ေပးႏိုင္သလို 
ေဒသႏၲရအဆင့္ ပါဝင္သူမ်ားကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ 
စြမ္းရည္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုတို႔သည္ 
တြဲဖက္ဆက္စပ္လွ်က္ တည္ရွိေနသည္။ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုလုံးအားျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား တို႔အတြက္၊ အဓိကက်ေသာ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္။
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
တို႔တြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္စရာရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ က်ယ္ျပန႔္သည့္ က႑မ်ားကို ဤအစီရင္ 
ခံစာပါ သုေတသနတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဇယား က တြင္ အႀကံျပဳ 
တင္ျပခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကံျပဳ 
တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေရတိုတြင္ ေယဘုယ်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ 
အခ်ိဳ႕မွာမူ ပိုမိုေလးနက္သည္ျဖစ္ရာ ဖြြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
တစ္ဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အလားအလာမ်ားမွာ လတ္တေလာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္တိုင္၊ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
ေနရာမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
မူဝါဒခ်မွတ္ေရး၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္တို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။

 l ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ႑ိဳင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို “ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ” ဟု 
ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အင္အားစုမ်ားက ၎၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ျပည္ 
ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းမေပးမခ်င္း ၎တို႔တြင္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု ယူဆၾကသည္။၃၂၇ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားအတြက္ 
ရွင္းလင္းခ်က္ အတိအက် ပါဝင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြက္ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝၿပီးသား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳတြင္းဥပေဒအရ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား သတၱဳတြင္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ တာဝန္အသစ္မ်ား 
အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာအေနႏွင့္ အလားတူ 
ဥပေဒတစ္ရပ္သည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား အမ်ိဳး
သမီးမ်ားဘဝသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား 
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ အဓိက ေနရာတစ္ခု 
ေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 l ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း။ သမၼတၫႊန္ၾကားခ်က္ 
၁/၂ဝ၁၈ ပါအတိုင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစိုးရမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခြင့္ရွိသည္။ အလားတူ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား အနက္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပုံမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဥပမာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးမ်ိဳးတြင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္
ပိုေပးထားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လမ္းေၾကာင္းကို သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားႏိုင္သည္။ အလားတူစြာပင္ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား တာဝန္မ်ား 
ျဖန႔္ေဝေပးျခင္း အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္အၾကား 
တာဝန္ခြဲေဝေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္။  ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား၏ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို သတ္မွွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ 
ေပးရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ စည္ပင္သာယာ 
က႑တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
အစိုးရ၏ စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို 
နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 
ရွိသည္။ အခန္း ၃ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မၾကာမီက 
အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ဥပေဒသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
သတ္မွတ္ရာတြင္ မျဖစ္မေန အေရးႀကီးသည္။

မူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ တာဝန္ရပ္မ်ားကို တိက်စြာ 
ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 
အခန္း ၂ တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒ ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ တို႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
တာဝန္မ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း အျပည့္အဝ အသုံး 
မခ်ရေသးေခ်။ ဥပမာ အဆိုပါ ဇယားမ်ားသည္  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ 
ႀကီး၏ တာဝန္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးသက္သာ 
ေခ်ာင္ခ်ိေရး တို႔အပါအဝင္ အခန္းက႑မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထား 
ေသာ္လည္း၊ ၎က႑မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ကန႔္သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 
ေန၍ ဘက္စုံေထာင့္စုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္း 
အတာျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးမည္ဆိုပါက 
ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေစျခင္းတို႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 
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အဆိုပါ က႑မ်ားတြင္ ပိုမို၍ အာဏာခြဲေဝေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံ 
ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မလိုအပ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

လက္ရွိ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဇယား ၂ ႏွင့္ ၅ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ အေျခခံ 
ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္စရာရွိေသာ္လည္း ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လြန္စြာရႈပ္ေထြးၿပီး 
အကဲဆတ္ေပလိမ့္မည္။ တာဝန္ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈမ်ား 
ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဘက္စုံမွ ပါဝင္ေစသင့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား ကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အထိေရာက္ဆုံး 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အစိုးရ၏ အနိမ့္ဆုံး အလႊာမွ ေဆာင္႐ြက္သင့္ 
သည္ဆိုေသာ လက္ခြြဲလုပ္ငန္း ဥပေဒသ ကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ 
မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
သိရွိနားလည္ၾကေစရန္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္ တာဝန္မ်ား ပိုမိုရယူလာ 
ၾကသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မ်ားအတြင္းတြင္ 
စြမ္းရည္ျမင့္တက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေျခခံ လုပ္ငန္းအေထာက္ 
အကူေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရစြမ္းရည္ႏွင့္ အကူအညီ 
လိုအပ္သည့္ ပမာဏတို႔မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအလိုက္ ကြာဟမႈရွိပါသည္။ လက္ရွိ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
တို႔ကို ေကာင္းမြန္က်နစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး နားလည္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ၿပီးမွ၊ ၎အစိုးရမ်ား ေရရွည္တြင္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ အစီအမံတစ္ရပ္ တစ္ရပ္ကို 
ပုံေဖာ္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ားကို အစြမ္းကုန္ ခံစားရေပမည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 
အခန္း ၄ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ တာဝန္ယူရသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ရွိ တာဝန္ခံမႈ 
ႏွစ္ခြစနစ္ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသို႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈလည္း ေႏွးေကြးသြားႏိုင္သည္။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ တာဝန္ခံမႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
တိုးတက္မွရွိေသာ္လည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာမူ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ကို အဟန႔္အတားျပဳလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ တာဝန္ခံမႈကို ပိုမို 
အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းလုပ္ထုံးမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ 
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ရွာေဖြသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းက႑ 
မ်ားတြင္မူ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းထဲမွ ခြဲထုတ္ရန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ စည္ပင္ 
သာယာကဲ့သို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္သီးျခား ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ 
မ်ား ထူေထာင္ရန္ နည္းလမ္းရွာသင့္သည္။ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားကို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ လူမ်ိဳးစု၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

ဘာသာစကား စုံလင္ကြဲျပားမႈတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး၊ 
အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ ျမင့္မားေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္းမွ ေဒသႏၲရ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ (အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္) ျပည္သူ 
လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမင့္မားေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD အကူးအေျပာင္းအစိုးရႏွစ္ရပ္လုံးမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ 
႐ြက္ခဲ့သည္မ်ားကို အခန္း ၃ ႏွင့္ ၄ တို႔တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ ႀကိဳးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားၾကား မတူညီပါ။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ 
မႈမ်ား ရရွိလာေအာင္ လက္ရွိအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္းတြင္ 
အေကာင္းဆုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား 
ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း ၎အတြက္သာ ကန႔္သတ္ 
ခ်က္မထား) ကို စဥ္းစားသင့္သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ေသစုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စိစစ္ 
ေလ့လာျခင္းတို႔တြင္ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခု ဖန္တီးအသုံး 
ခ်ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္စားႏိုင္ပါသည္။ ေရရွည္၌မူ 
ေဒသႏၲရအစိုးရ တတိယအလႊာ ဖန္တီးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုေလးနက္ 
သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အလႊာသုံးရပ္ပါဝင္ေသာ 
စနစ္သည္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဒသႏၲရအစိုးရပုံစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၿပီး 
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ အစီရင္ခံႏိုင္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အာဏာျဖန႔္ေဝမႈ 
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။
အာဏာခြဲေဝေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ေတြ႕ရသည့္တိုင္ 
ေျမာက္ျမားစြာေသာ အေရးပါသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ္ 
အနည္းငယ္ၾကာသည္အထိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပုံစံျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္သြားမည့္ အေနအထား ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ႐ုံမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎ေအာက္သို႔ တာဝန္မ်ား 
တြန္းပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားစြာတြင္ အာဏာျဖန႔္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစၿပီး အစိုးရေအာက္ပိုင္း 
အဆင့္မ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဤအခ်က္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လုပ္ငန္းကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုတြင္ အာဏာျဖန႔္ေဝ 
မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ 

ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ား ခြဲေဝျခင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။ 
ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈသည္ အစိုးရအသုံး 
စရိတ္မ်ား အလိုအပ္ဆုံး ေနရာမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ 



117

ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
အားေကာင္းသည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိရန္ အဆင့္မ်ားစြာ 
က်န္ေသးသည္။ 

 l လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလုံး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပါ 
အပါအဝင္ ဘက္ဂ်က္ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကို 
ခိုင္လုံေသာ သက္ေသအေထာက္အထားကို အေျခခံ၍ 
စစ္ေဆးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ လိုသည္။ 

 l ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရး 
ဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ 
ပိုမိုထိန္းေက်ာင္းၿပီး တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 l စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ဘက္စုံက႑စုံမွ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 

 l က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈကို အားေပးသည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
ဘက္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
အထူးသီးသန႔္ရည္႐ြယ္ထားေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ပညာေရး 
အစရွိေသာ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈမရွိသည့္ က႑မ်ားအတြက္ 
ေ႐ြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ထားရွိေပးရမည္။ 

 l ထိေရာက္ၿပီး တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ အစိုးရမ်ားၾကား ဘ႑ာေငြ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္အတန္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္သည့္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေစျခင္း 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္ 
အတြက္ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံေစရန္။
ေတာင္းဆိုမႈ ျမင့္တက္လာေသာ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေရရွည္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားမွာ မ်ားစြာ အေရး 
ပါသည္။၃၂၈ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ တိုးပြားႏႈန္း ေႏွးေကြးေနေသးသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမို 
ထိေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး အခြန္ေတာ္မ်ား တိုးျမင့္ရရွိေစရန္ 
အေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ ရန္လည္း စဥ္းစားသင့္ 
ေပသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ ဖယ္ဒရယ္ေရးရာ စကားဝိုင္းမ်ားအား 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အာဂ်န္တာမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္။
အဆိုပါ အာဂ်န္တာမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခြဲျခား၍ မရႏိုင္ေအာင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္တိုင္ အမ်ားအားျဖင့္ သီးျခား စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္သာ 
ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္။ 

 l ဘ႑ာေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း။ 

 l ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကို 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဝျခင္းႏွင့္၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား (EAOs) ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ယႏၲရားမ်ားၾကား ပိုမိုဆက္ဆံလာေစေရး။ 



118

အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ တာဝန္နယ္ပယ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းတိက်မႈ ရွိေစေရး
• သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ တာဝန္အခန္းက႑ကို 

ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။
• ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳျခင္း နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရး၊ လူမႈေရးကဲ့သို႔ေသာ 

က႑တြင္ (ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အပါအဝင္) ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၏ အခန္းက႑ ကို အားေကာင္းေစေရးႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈ 
ရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။

• ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ သို႔ ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားေသာ အျခား တာဝန္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား ၎တို႔၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းရည္ျဖည့္ အကူအညီမ်ား 

ေပးရန္။ 
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 

ေျဖရွင္းေရး၊ ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္း ဖန္တီးထားရန္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈကို 

မည္ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ေပး၍ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားရန္။ 
• သင့္ေလ်ာ္ပါက ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနမ်ားကို ခြဲထုတ္ရန္ (ဥပမာ - စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ား ပံုစံအတိုင္း)။
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအတြက္ နယ္ဘက္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းရန္။
• ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ က႑သည္ မတူကြဲျပားမႈရွိၿပီး လူထုကို ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အားေကာင္းေစေရး
• ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမႈကို အားေကာင္းေစရန္။
• ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် တာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစရန္ ဥပေဒ အရ (သို႔မဟုတ္) ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေရးစဥ္းစားရန္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေဝေပးျခင္း (deconcentration) ျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေရး
• တာဝန္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဌာနတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး အဆင့္ဆင့္သို႔ ပိုမို၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြဲေဝေပးရန္ မူဝါဒမူေဘာင္တစ္ခု 

ဖန္တီးရန္။ 
• ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးရာတြင္ေပးမည့္ တာဝန္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ တာဝန္အသစ္မ်ား လက္ခံရသည့္ ျပည္နယ္/

တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနမ်ားတို႔ကိုလည္း စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္။
• ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရံုးမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔ျဖင့္ ထိေတြ႔ ညိႇႏိႈင္းမႈ 

လုပ္ေဆာင္ေစရန္။

ျပည္သူ႔ အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝျခင္း အားေကာင္းေစေရး
• အေထာက္အထား အေျချပဳ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ပါဝင္သူမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္။
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္က်ခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္။
• ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစၿပီး ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ရရွိေစရန္ 
• ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ေငြ ၏ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိမႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ကို အားေကာင္းေစရန္။
• အဆင့္အားလံုးတြင္ က႑ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းေစရန္။
• စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊မ ေရးရာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ျမႇင့္တင္ရန္။
• ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ကို အားေကာင္းေစရန္။
• လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ပမာဏကို ဘတ္ဂ်က္ျပကၡဒိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားရန္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား 

အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစေရး 
လုပ္ေဆာင္ရန္။

• စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အထား အသံုးျပဳမႈကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးရန္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈ အားေကာင္းေစေရး
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ အခြန္မူဝါဒ ႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈ အားေကာင္းေစရန္။
• ပစၥည္းခြန္ ေကာက္ခံမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြ တိုးျမင့္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားရန္။
• စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လြတ္လပ္ေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈ တိုးျမင့္ရန္ လုိင္စင္ေလလံစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားရန္။
• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြ စုေဆာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေစေရး

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္ႏြယ္ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အသိပညာမ်ား 
မွ်ေဝေပးရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္ႏြယ္ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးျမင့္လာေစရန္။ 

ဇယား  - က 
အႏွစ္ခ်ဳပ္အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ျပည္နယ္/ 
တိုင္း 

ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ကာလ

ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈ/
ဦးတည္ 
အုပ္စု

တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 

ျပည္နယ္/ 
တိုင္း အစိုးရ 
အဖြဲ႕ဝင္

ျပည္နယ္/ 
တိုင္း 
လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္

အစိုးရ 
အရာရွိ

အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္း

ပါတီ အျခား*

တနသၤာရီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၈ ၉ ၄ ၈ ၃ ၁
ရန္ကုန္ မတ္-ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၈ ၄ ၁ ၃ ၂ ၅
ပဲခူး မတ္ ၂ဝ၁၈ ၅ ၁ ၁ ၆
ကရင္ မတ္ ၂ဝ၁၈ ၁၉ ၇ ၁ ၁၆ ၃ ၃
မြန္ မတ္ ၂ဝ၁၈ ၁၄ ၄ ၄ ၆ ၁ ၂
ရွမ္း ေမ၊ ဇြန္ ၂ဝ၁၈ ၆ ၂ ၆ ၂ ၅
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂ဝ၁၈ ၃ ၂ ၁

စုစုေပါင္း
ဆက္ႏြယ္ 
ပါဝင္သူေပါင္း 
၁ဝဝ

၁၉ ၂၃ ၃၃ ၇ ၁၂ ၆

၁။     ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑
(က) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အရအသုံးခန႔္မွန္း ေျခ ေငြစာရင္း၊
(ခ)  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံ ေငြ၊
(ဂ)   ေျမယာခြန္၊
(ဃ) ယစ္မ်ိဳးခြန္ (မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစတတ္သည့္  ေဆးဝါးမ်ား မပါ)၊
(င) အ ေဆာက္အအုံႏွင့္  ေျမခြန္၊  ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ ဘီးခြန္စသည့္ စည္ပင္ သာယာ ေရးဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊
(စ) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ဆ)  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား  ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(ဇ) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံ ေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ထုတ္ ေခ်း ျခင္း၊
(ဈ)   တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံ ေငြမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊
(ည)   ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၊
(ဋ)  အ ေသးစား ေငြ ေခ်းလုပ္ငန္း။

၂။  စီးပြားေရးက႑
(က) ျပည္ ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း  ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီးပြား ေရးကိစၥမ်ား၊
(ခ) ျပည္ ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း  ေဆာင္႐ြက္သည့္ 

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ ေရးကိစၥမ်ား၊
(ဂ) ျပည္ ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း  ေဆာင္႐ြက္သည့္ သမဝါယမကိစၥမ်ား။
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၃။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑
(က) လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရး၊
(ခ)    အပင္ႏွင့္သီးႏွံဖ်က္ပိုးမႊား ေရာဂါ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ ႏွိမ္နင္း ေရး၊
(ဂ) ဓာတ္ ေျမဩဇာ စနစ္တက် သုံးစြဲ ေရးႏွင့္ သဘာဝ ေျမဩဇာမ်ား စနစ္တက် ထုတ္လုပ္သုံးစြဲ ေရး၊
(ဃ) စိုက္ပ်ိဳး ေရး  ေခ်း ေငြႏွင့္ စု ေငြမ်ား၊
(င)   တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိ ေသာ ဆည္ ေျမာင္း၊ တာတမံ၊  ေရကန္၊  ေရႏုတ္ ေျမာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရရရွိ ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား၊
(စ)    ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း၊
(ဆ) ျပည္ ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ တိရစာၦန္ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္း ေက်ာင္း ေရး။

၄။  စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑
(က)  ျပည္ ေထာင္စုက စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အႀကီးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴး ေရးမွအပ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိ ေသာ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အလတ္စားႏွင့္ အ ေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴး ေရး၊

(ခ) ဆားႏွင့္ဆားထြက္ပစၥည္း၊
(ဂ) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္  ေတာက္ျခင္း၊  ေသြးျခင္း၊
(ဃ)  ေက်း႐ြာထင္းစိုက္ခင္း၊
(င) အပန္း ေျဖစခန္းမ်ား၊ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ ႐ုကၡ ေဗဒဥယ်ာဥ္။

၅။  စက္မႈလက္မႈက႑
(က) ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္က  ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားမွအပ အျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
(ခ)   အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား။

၆။  ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
(က)  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သ ေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ား၊
(ခ)  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊
(ဂ) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းသာ သြားလာသည့္ ပုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲႏိုင္ ေရး။

၇။  လူမႈေရးက႑   
(က) ျပည္ ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားသည့္ တိုင္းရင္း ေဆးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဆန႔္က်င္ ေသာ တိုင္းရင္း ေဆးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊
(ခ) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဂ) မီး ေဘးႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေရး၊
(ဃ)  ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း၊
(င) တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္ –
 (၁)  ယဥ္ ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္း ေရး၊
 (၂)  ျပတိုက္ႏွင့္စာၾကည့္တိုက္မ်ား။
(စ)   ဇာတ္႐ုံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွင့္ ဗီဒီယို႐ုံ၊
(ဆ)  ဓာတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု စသည့္ျပပြဲမ်ား။

၈။     စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑
(က) စည္ပင္သာယာ ေရး၊
(ခ) ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ (ဂ) ဂုဏ္ထူး ေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား။
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၁။   ေျမယာခြန္၊
၂။  ယစ္မ်ိဳးခြန္၊
၃။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ားကို အရင္းခံသည့္  ေရခြန္၊ တာတမံခြန္ႏွင့္ ထိုဆည္မ်ား၊ 

တာတမံမ်ား၏  ေရအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲခ၊
၄။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ျဖတ္သန္းခ၊
၅။  (က)  ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းအ ေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံသည့္ ဘ႑ာ ေတာ္ ေၾကး၊
 (ခ)   သတ္မွတ္ထား ေသာ အကြာအ ေဝးအတြင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအ ေပၚတြင္ စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံသည့္ ဘ႑ာ ေတာ္ ေၾကး။
၆။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ကုန္းလမ္း၊  ေရလမ္းသုံးယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပ ေဒအရ စည္းၾကပ္ ေသာအခြန္၊
၇။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား  ေရာင္းရ ေငြႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ား၊ ယင္းပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိ ေသာ အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
၈။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္  ေကာက္ခံသည့္ အခ ေၾကး ေငြမ်ား၊ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ 

အျခားရ ေငြမ်ား၊
၉။  တိုင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရား႐ုံးမ်ားက 

ခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ ေငြမ်ား၊ ဝန္ ေဆာင္မႈအတြက္  ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ အျခားရ ေငြမ်ား၊
၁ဝ။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံ ေငြမ်ား ထုတ္ ေခ်းသျဖင့္ ရရွိ ေသာ အတိုးမ်ား၊
၁၁။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊
၁၂။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သစ္ ေတာမ်ားမွ  ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္  ေကာက္ခံသည့္အခြန္အခမ်ား
 (က)   ကြၽန္းႏွင့္သတ္မွတ္ ေသာသစ္မာမ်ားမွအပ က်န္သစ္မ်ားအ ေပၚတြင္  ေကာက္ခံသည့္အခြန္၊
 (ခ)    ထင္း၊ မီး ေသြး၊ ႀကိမ္၊ ဝါး၊ ငွက္သိုက္၊ ရွား ေစး၊ သနပ္ခါး၊ ထင္းရွဴးဆီ၊ သစ္ ေမႊး၊ ပ်ားထြက္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔အ ေပၚ  ေကာက္ခံသည့္အခြန္။ 
၁၃။  မွတ္ပုံတင္ ေၾကး၊ 
၁၄။  ပြဲခြန္၊ 
၁၅။  ဆားခြန္၊ 
၁၆။  ျပည္ ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံ ေငြမွ ရရွိသည့္ဘ႑ာ ေငြမ်ား၊ 
၁၇။  တိုင္း ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာ ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ ေငြမ်ား၊
၁၈။  ပိုင္ရွင္မ ေပၚ ေသာ သြင္းထား ေငြမ်ားႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊
၁၉။  ရတနာသိုက္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၄၅ ။)
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန္း၆ ရက္
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) 
ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္အရ 
ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
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၂။  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ စာရင္းတြင္-
(က)  အပုိဒ္ ၁ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑၌ ပါရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ (ဋ) ၏ ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဌ)၊ (ဍ)၊ (ဎ)၊ (ဏ)၊ (တ)၊ (ထ) ႏွင့္ (ဒ) တို႔အျဖစ္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဌ)  ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အရင္းအႏွီး၊
(ဍ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အာမခံလုပ္ငန္း၊
(ဎ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ဝင္ေငြခြန္၊
(ဏ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္၊
(တ)  ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ 

ေငြေခ်းယူျခင္း၊
(ထ)  ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ပစၥည္း ရယူျခင္း၊
(ဒ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္ပမွ ေငြေၾကး 

အကူအညီႏွင့္အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း။''

(ခ) အပိုဒ္ ၂ စီးပြားေရးက႑၌ ပါရွိေသာအပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ၏ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) ႏွင့္(င) တို႔အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဃ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ 

တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္း၊
(င)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ခရီး သြားလာေရး 

လုပ္ငန္း။''

(ဂ)  အပုိဒ္ ၃ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၌ ပါရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ (ဆ) ၏ ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဇ)၊ (ဈ)၊ (ည)၊ (ဋ) ႏွင့္ (ဌ) တို႔အျဖစ္ 
ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဇ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ 

ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
(ဈ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊
(ည) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန 

လုပ္ငန္း၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ပင္လယ္ ကမ္းနီး 

ငါးလုပ္ငန္း၊
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 

မိုးေလဝသလုပ္ငန္း။''

(ဃ) အပုိဒ္ ၄ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္သစ္ေတာက႑၌ ပါရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ (င) ၏ ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (စ)၊ (ဆ)၊ (ဇ)၊ (ဈ)၊ (ည) ႏွင့္ (ဋ) 
တို႔အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-
(စ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္းက ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ မိမိ 

ထုတ္လုပ္ေသာ သယံဇာတမ်ားကို အခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ ေပးေရး၊
(ဆ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ သတၱဳအေသးစား ႏွင့္ 

လက္လုပ္လက္စား လုပ္ငန္း၊
(ဇ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ သတၱဳတြင္း 

အလုပ္သမား ေဘးကင္းေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး၊
(ဈ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္ 

ရတနာ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ငန္း၊
(ည) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကြၽန္းႏွင့္ အုပ္စု 

(၁) အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ေသာ သစ္ယာ၊ အင္ၾကင္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပိေတာက္၊ သဃၤန္းနက္၊ တမလန္း မွအပ က်န္သစ္မ်ား၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္း စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ေတာ႐ိုင္း 

တိရစာၦန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး။''
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(င) အပုိဒ္ ၅ စက္မႈလက္မႈက႑၌ ပါရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ၏ ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဂ)  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စက္မႈဇုန္ မ်ား။''

(စ)  အပုိဒ္ ၆ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ ပါရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ၏ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ) ႏွင့္ 
(ဇ) တို႔အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေရေၾကာင္း 

လမ္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
(င) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေရအရင္း 

အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊
(စ) ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန႔္ခြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိေသာ စက္ေလွ 

ႏွင့္ သေဘၤာငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရး၊
(ဆ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေလေၾကာင္း 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
(ဇ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အိမ္ယာႏွင့္ 

အေဆာက္အအုံမ်ား။

(ဆ) အပုိဒ္ ၇ လူမႈေရးက႑၌ ပါရွိေသာအပိုဒ္ခြဲ (ဆ) ၏ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဇ)၊ (ဈ)၊ (ည)၊ (ဋ)၊ (ဌ)ႏွင့္ (ဍ) တို႔အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဇ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အေျခခံပညာ 

ေက်ာင္းမ်ား စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ား၊
(ဈ) ျပည္ေထာင္စုကျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ုံ မ်ားႏွင့္ 

ေဆးခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊
(ည) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အစား အေသာက္၊ 

ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အလွကုန္ စသည္တို႔ တုပေရာေႏွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး၊
(ဋ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကေလး 

သူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္မစြမ္း သူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ အေျခအေနမဲ့မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊
(ဍ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာေပ၊ သဘင္၊ 

ဂီတ၊ ႐ိုးရာပန္း၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို လုပ္ငန္းမ်ား။

(ဇ) အပုိဒ္ ၈ စီမံခန႔္ခြဲေရးက႑၌ ပါရွိေသာ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) ႏွင့္ (င) တို႔အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္-
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ယစ္မ်ိဳး 

စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
(င) ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား။

၃။  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ပါရွိေသာ အပုိဒ္ 
၁၉ ၏ေနာက္တြင္ အပိုဒ္ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊၂၉၊ ၃ဝ၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈ ႏွင့္ ၃၉ တို႔အျဖစ္ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖည့္စြက္ရမည္-
၂ဝ။  ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အရင္းအႏွီးဆိုင္ရာ 

အခြန္အခမ်ား၊
၂၁။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အာမခံလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

အခြန္အခမ်ား၊
၂၂။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ဝင္ေငြခြန္ဆိုင္ရာ 

အခြန္အခမ်ား၊
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၂၃။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ 
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၂၄။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အေကာက္အခြန္ဆိုင္ရာ 
အခြန္အခမ်ား၊

၂၅။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ 
ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၂၆။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ 
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၂၇။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၂၈။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ပင္လယ္ကမ္းနီး 
ငါးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၂၉။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေရနံ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃ဝ။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ 
သတၱဳႏွင့္သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၁။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ 
ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၂။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကြၽန္းႏွင့္ အုပ္စု(၁) 
အမ်ိဳးအစား တြင္ ပါဝင္ေသာ သစ္ယာ၊ အင္ၾကင္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပိေတာက္၊ သဃၤန္းနက္၊ တမလန္းမွအပ က်န္သစ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အခြန္အခမ်ား၊

၃၃။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အခြန္အခမ်ား၊

၃၄။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စက္ေလွ၊ 
သေဘၤာငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၅။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ေလေၾကာင္း သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၆။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ အိမ္ရာႏွင့္ 
အေဆာက္အအုံမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၇။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ 
သင္တန္း မ်ားဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၈။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ 
ေဆးခန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊

၃၉။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာေပ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ 
႐ိုးရာပန္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား။''

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ကြၽႏု္ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

(ပုံ) သိန္းစိန္                                           
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ                                      
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

ကခ်င္ ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေက်း႐ြာထင္း 
စိုက္ခင္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ 
ဆင္သည့္ ဥပေဒ(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ 
ဘ႑ာႏွစ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၇)

၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိ 
မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၇)

၆။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ(၆/၂ဝ၁၇)

၇။ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာ 
ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၇/၂ဝ၁၇)

၈။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ 
(၈/၂ဝ၁၇)

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥ
ပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆)
လ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၈)

၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၈ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လ 
ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၈)

၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒ 
(၅/၂ဝ၁၈)



127

ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

ကယား ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ကယားျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၁)

၂။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ကယားျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၂)

၁။ ၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၃)

၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကယားျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ(၄)

၃။ ကယားျပည္နယ္၏ ျပတိုက္ႏွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဥပေဒ(၅)

၄။ ကယားျပည္နယ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ 
လက္မွတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ 
ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ 
အပ္ႏွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(၆)

၅။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ကယားျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ(၇)

၆။ ကယားျပည္နယ္ ေျမယာခြန္ဥပေဒ 
(၈)

၇။ ကယားျပည္နယ္ ပုဂၢလိက 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် 
ေျပးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ

၈။ ကယားျပည္နယ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ 
လက္မွတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု 
ပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္း 
ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ

၁။ ကယားျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) 
လ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒ (၉)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ကယားျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၁ဝ)

ကရင္ ၁။ ကရင္ျပည္နယ္ သဘာဝ ေျမၾသ 
ဇာမ်ား စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ 
သုံးစြဲေရး ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၆)

၂။ ကရင္ျပည္နယ္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း 
ဥပေဒကို ျဖည့္စြက္သည့္ ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၃။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(၅/၂ဝ၁၆)

၄။ ကရင္ျပည္နယ္ အိမ္တြင္း စက္မႈ 
လက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဥပေဒ (၆/၂ဝ၁၆)

၅။ ကရင္ျပည္နယ္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း 
ဥပေဒ (၇/၂ဝ၁၆)

၆။ ကရင္ျပည္နယ္ ျပတိုက္ႏွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး 
ဥပေဒ (၈/၂ဝ၁၆)

၇။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ကရင္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၉/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
ကရင္ျပည္နယ္၏ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ကရင္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၇) 

၄။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
ကရင္ျပည္နယ္၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၅။ ကရင္ျပည္နယ္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒ 
ဥယ်ာဥ္ဥပေဒ(၅/၂ဝ၁၇)

၁။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
(ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) 
ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ကရင္ျပည္နယ္ 
ေျမယာခြန္ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၃/၂ဝ၁၈)
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

ခ်င္း ၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၆)

၂။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္ 
နယ္၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၆)

၃။ ေငြတုိးခ်စားသူမ်ား ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၆)

၄။ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၆)

၅။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၅/၂ဝ၁၆)

၆။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္ 
နယ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၆/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၇)

၃။ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ 
လုပ္ငန္းဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ေငြတုိးခ်စားသူမ်ား ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၅။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၅/၂ဝ၁၇)

၁။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ 
ဘာလ အထိ (၆)လ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္း ဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၈)

မြန္ ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒ(၃/၂ဝ၁၆)

၂။ မြန္ျပည္နယ္ အလတ္စားႏွင့္ 
အေသးစား ပုဂၢလိက 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
မြန္ျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း 
ဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၇)

၄။ မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ဆိုင္ရာဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၅။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ သုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၅/၂ဝ၁၇)

၆။ မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ဆိုင္ရာ အခြန္၊ အခ၊ အေကာက္မ်ား 
ဥပေဒ (၆/၂ဝ၁၇)

၁။ မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလ (၆) လ 
မြန္ျပည္နယ္ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၈)
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

ရခိုင္ ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၆)

၂။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၇)

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဇတ္႐ုံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွင့္ 
ဗြီဒီယို႐ုံ ဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပတိုက္ႏွင့္ 
စာၾကည့္တိုက္မ်ား ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာ 
လအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္း ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၈)

၄။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၈)

ရွမ္း ၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆားႏွင့္ 
ဆားထြက္ပစၥည္းဥပေဒ(၄/၂ဝ၁၆)

၂။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၅/၂ဝ၁၆)

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ အိမ္တြင္း 
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒ 
(၆/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ 
ေကာက္ခံေရးဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇-၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ(၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ(၄/၂ဝ၁၇)

၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္းဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၇)

၆။ ၂ဝ၁၇-၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ(၆/၂ဝ၁၇)

၁။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ(၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလ အထိ ၆ လ၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၈)
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

ရန္ကုန္ ၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၆)

၂။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရ 
အသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၆)

၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးယစ္မ်ိဳးခြန္
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၆)

၄။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၆)

၅။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေနာက္
ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ 
(၅/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံး 
ဆိုင္ရာဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံး 
စြဲေရးဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မီးေဘးႏွင့္
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္ေရးဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၇)

၁။ ၂ဝ၁၈ ခု ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ ၆လ၊ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရ 
အသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၈)

၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကို ဒုတိယ 
အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၈)

မႏၲေလး ၁။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၆)

၂။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၁။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

စစ္ကိုင္း ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၂။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အေသးစား 
ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း 
ေဒသႀကီးဘ႑ာေငြ အရအသုံး 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၇)

၄။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၂ဝ၁၇-
၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္း ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၅။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိက 
ေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲ 
ေရးဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၇)

၆။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ (၆/၂ဝ၁၇)

၇။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး စာၾကည့္ 
တိုက္မ်ားဥပေဒ (၇/၂ဝ၁၇)

၁။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး 
ျပတိုက္မ်ားဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၈)

၂။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာေငြ
အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ 
အထိ (၆) လအတြက္ ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၈)

ဧရာဝတီ ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၆)

၂။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား 
ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရး 
ဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၁။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ (၆)လ 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒ 
(၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား 
ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၈)

၄။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၈)

၅။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
ပုဂၢလိကေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ 
လုပ္ငန္းယာဥ္မ်ား စနစ္တက် 
ေျပးဆြဲေရးနည္းဥပေဒမ်ားကို 
ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒ
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

ပဲခူး ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၆)

၂။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြစာရင္း၊ ျပဳျပင္ၿပီး 
ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ 
၂ဝ၁၆-၁၇ခု ဘ႑ာႏွစ္ ပဲခူးတိုင္း 
ေဒသႀကီး၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၁။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရခ်ိဳ 
ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလ အထိ (၆) 
လအတြက္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး 
ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလ အထိ (၆) 
လအတြက္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၈)

တနသၤာရီ ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေနာက္ထပ္ 
ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ

၂။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ

၃။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

၄။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး 
ယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒ

၅။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ

၆။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုပစၥည္းမ်ား 
ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

၇။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး 
ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား 
ဥပေဒ

၈။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒ

၁။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး 
ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး 
ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒ၊ ဧၿပီလ 
(၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာလ (၃ဝ) 
ရက္ေန႔အထိ (၆) လ

၃။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ
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ျပည္နယ္/တိုင္း
ခုႏွစ္

၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈

မေကြး ၁။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ (၂/၂ဝ၁၆)

၂။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္း ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၆)

၃။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ 
(၄/၂ဝ၁၆)

၄။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္ 
လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား 
စနစ္တက် ေျပးဆြဲေရးဥပေဒကို 
ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၆)

၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား 
လမ္းႏွင့္ တံတားဆိုင္ရာ 
နည္းဥပေဒ

၆။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား 
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ 
နည္းဥပေဒ

၁။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၇)

၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
(၂/၂ဝ၁၇)

၃။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္း ဥပေဒ (၃/၂ဝ၁၇)

၄။ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားစနစ္တက်သုံးစြဲေ
ရးႏွင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား 
စနစ္တက် ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေရး 
ဥပေဒ (၄/၂ဝ၁၇)

၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး 
အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ (၅/၂ဝ၁၇)

၆။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ 
သုံးစြဲေရးဥပေဒ (၆/၂ဝ၁၇)

၇။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး 
ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား 
စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဆိုင္ရာ 
နည္းဥပေဒမ်ား

၈။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ 
သေဘၤာဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ားဆိုင္ရာ 
နည္းဥပေဒမ်ား

၁။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ 
စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းဥပေဒ (၁/၂ဝ၁၈)

၂။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး 
ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ(၂/၂ဝ၁၈)

၃။ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း နည္းဥပေဒ
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 ကခ်င္ ကယား ကရင္ ခ်င္း မြန္ ရခိုင္ ရွမ္း

၁ ဥပေဒၾကမ္း 
ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မတီ

ကရင္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒေလ့လာ 
သုံးသပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စား လွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

၂ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ဥပေဒ 
ျပဳေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ကရင္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ားအေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 

၃ အစိုးရ၏ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ား၊ 
တာဝန္ခံ ခ်က္မ်ား၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
တရား စီရင္ေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

ဥပေဒ 
ေလ့လာစိစစ္ 
အႀကံျပဳေရး 
ေကာ္မတီ

ကရင္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား အေရး 
ေလ့လာေရး 
ေကာ္မတီ

ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

၄ စီမံကိန္း၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ   
ေကာ္မတီ

ကရင္ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံ 
ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
တိုင္ၾကားစာ၊ 
အသနား 
ခံစာဆိုင္ရာ 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ား၊ 
တာဝန္ခံခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ 
တိုင္ၾကားစာ၊ 
အသနား 
ခံစာဆိုင္ရာ 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

တိုင္ၾကားစာႏွင့္ 
အသနားခံစာ၊ 
တင္ျပစာမ်ားႏွင့္ 
အေထြေထြ 
ကိစၥရပ္မ်ား 
ေလ့လာ 
သုံးသပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
ေကာ္မတီ

ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံးဆိုင္ရာ 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

၅ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး 
က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံ 
ခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ကရင္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံး ဆိုင္ရာ 
စိစစ္ အႀကံျပဳေရး 
ေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စြမ္းအင္ 
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕

ဘ႑ာေရး 
စီမံကိန္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား 
ေလ့လာ 
သုံးသပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ 
အားကစားႏွင့္ 
လူမႈေရး 
ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕

တိုင္ၾကားစာမ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
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 ကခ်င္ ကယား ကရင္ ခ်င္း မြန္ ရခိုင္ ရွမ္း

၆ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

တိုင္စာပစ္စာ 
ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ေရး အဖြဲ႕

ကရင္ျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ စည္ပင္ 
သာယာေရး၊ 
ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ 
စီးပြားေရး 
ေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ 
ေငြစာရင္းအဖြဲ႕

သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
ေကာ္မတီ

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
မူလ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အထူး ကိစၥရပ္မ်ား 
ၾကားနာ 
စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕

ရွမ္းျပည္နယ္ 
အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

၇ ဥပေဒ ေလ့လာ 
စိစစ္ေရးႏွင့္ 
အႀကံေပးအဖြဲ႕

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း၊ 
အရအသုံး 
ေငြစာရင္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕

ျပည္နယ္အစိုးရ 
အဖြဲ႕၏ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား၊ ကတိ 
မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံ 
ခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

လယ္ယာ၊ သားငါး၊ 
သစ္ေတာ ႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ 
ကေလးဆိုင္ရာ 
ျမႇင့္တင္မႈ 
ေကာ္မတီ

၈ ခ်င္းျပည္နယ္ 
လႊတ္ေတာ္ 
ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္ 
အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စက္မႈလက္မႈ 
လုပ္ငန္း

တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေကာ္မတီ

၉ လုံၿခဳံေရး၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ တရား 
ဥပေဒ စိုးမိုးေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ေတာင္သူ 
လယ္သမား၊ 
အလုပ္သမားႏွင့္ 
လူငယ္ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

၁ဝ စည္ပင္ 
သာယာေရး၊ 
ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

သယံဇာတ၊ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

၁၁ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ 
အျခား 
ကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ 
အႀကံေပး အဖြဲ႕

၁၂ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ 
အာမခံ ခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံ ခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
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၁ တရား စီရင္ေရး၊ 
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ 
တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ 
အသနား ခံစာမ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရးႏွင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

တရား ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးႏွင့္ 
ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရးႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ 
အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

၂ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ 
တိုင္ၾကားစာ၊ 
အသနား 
ခံစာဆိုင္ရာ 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

၃ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး၊ 
စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ 
သတၱဳႏွင့္ 
သစ္ေတာ ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရးႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ 
အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စား လွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရးႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ 
အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ဥပေဒျပဳေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

၄ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ 
ေရးရာ ေကာ္မတီ

ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း၊ 
အရအသုံး 
ေငြစာရင္း ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

အရအသုံး၊ 
ေငြစာရင္း၊ 
ေဒသႏၲရ 
စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
ေကာ္မတီ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ 
ေျမယာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ျပည္သူတို႔၏ 
တင္ျပစာ၊ 
တိုင္ၾကားစာႏွင့္ 
အသနားခံစာ 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

၅ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား 
အေရးဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ေရးရာ ႏွင့္ 
လူမႈေရး ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

တရား ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး၊ တရား 
စီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ 
ေရးရာ ေကာ္မတီ

တရား စီရင္ေရး၊ 
ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ 
တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ 
အသနားခံစာမ်ား 
စိစစ္ 
ေဆာင္႐ြက္ေရး 
ေကာ္မတီ

အစိုးရ၏ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ား ႏွင့္ 
တာဝန္ခံခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

တရား 
စီရင္ေရး၊ ဥပေဒ 
ေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးႏွင့္ 
အစိုးရ၏ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံ 
ခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး၊ 
ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေရးရာ ေကာ္မတီ

၆ ဥပေဒၾကမ္း 
ေကာ္မတီ

စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရး 
ေကာ္မတီ

အစိုးရ၏ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံ ခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

စီမံကိန္း၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
စည္ပင္ 
သာယာေရး 
ေကာ္မတီ

စည္ပင္ 
သာယာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ

ဥပေဒ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

ဘ႑ာေရး၊ 
စီမံကိန္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး 
ေကာ္မတီ
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၇ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
သုံးစြဲမႈ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ေမြးျမဴေရး၊ 
သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

စိုက္ပ်ိဳး 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း 
ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ 
ေကာ္မတီ

ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ 
အလုပ္သမား 
ေရးရာ ေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း၊ 
စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ 
ေရးရာ ေကာ္မတီ

ဘ႑ာေငြ 
အရအသုံး ဆိုင္ရာ 
စိစစ္ အႀကံျပဳေရး 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕

၈ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
ေကာ္မတီ

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရး 
ေကာ္မတီ

စက္မႈလက္မႈ၊ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ေဆာက္လုပ္ 
ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ 
ဆက္သြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ 
ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ 
သယံဇာတေရးရာ 
ေကာ္မတီ

ဥပေဒ ေလ့လာ 
သုံးသပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕

၉ ဘ႑ာေရး၊ 
စီမံကိန္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး 
ေကာ္မတီ

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

စီးပြားေရး၊ ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ 
စည္ပင္ 
သာယာေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

သယံဇာတ၊ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

သယံဇာတ၊ 
သစ္ေတာႏွင့္ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

စြမ္းအင္၊ 
ဆက္သြယ္ေရး၊ 
စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

စီးပြားေရး၊ 
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီ

၁ဝ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕၏ 
ကတိကဝတ္၊ 
အာမခံ ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ 
အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေကာ္မတီ

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ အင္အား 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

စီမံကိန္း၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း 
ေကာ္မတီ

သာသနာေရး၊ 
စည္ပင္ 
သာယာေရးႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ 
ဆက္ဆံေရးရာ 
ေကာ္မတီ

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
ေကာ္မတီ

၁၁ လုံၿခဳံေရး၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 
စည္ပင္ 
သာယာေရး 
ေကာ္မတီ

ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ 
အားကစားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ

လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္ 
ကာကြယ္ ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ 
အားကစားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ 
ေကာ္မတီ

၁၂ သာသနာေရး ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မတီ

မန္းေ႐ႊစက္ေတာ္ 
ဘုရားပြဲေတာ္ 
က်င္းပျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ ေလ့လာ 
စုံစမ္းေရး 
ေကာ္မတီ

၁၃ စက္မႈစြမ္းအင္ ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ေရးရာ 
ေကာ္မတီ

၁၄ အစိုးရ အာမခံ 
ခ်က္မ်ား၊ 
ကတိမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ခံ ခ်က္မ်ား 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
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ကခ်င္ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္း ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ  
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္။

ေဒါက္တာခက္ေအာင္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD သြားဆရာဝန္။

ကယား ဦးခင္ေမာင္ဦး ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ၂ဝ၁၅ ဇြန္ ၂၈ တြင္ ကယားျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ 
အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့။

ဦးအယ္လ္ေဖာင္႐ိႈ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေဟာင္း။

ကရင္ ဦးေဇာ္မင္း ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ရယူခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ဆဲ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခင္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ 
ဥကၠ႒ေဟာင္း။

နန္းခင္ေထြးျမင့္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ 
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပန္လည္အႏိုင္ရ၊ 
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့။

ခ်င္း ဦးဟုန္းငိုင္း ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ ဥကၠ႒ေဟာင္း။

ဆလိုင္းလ်န္လြယ္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိေဟာင္း။

မြန္ ဦးအုန္းျမင့္ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးေဟာင္း။

ေဒါက္တာေအးဇံ ၂ဝ၁၇ မတ္ ၁ မွ 
ယခုထိ

NLD ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိခဲ့။

ဦးမင္းမင္းဦး ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ထိ

NLD ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္။

ရခိုင္ ဦးလွေမာင္တင္ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း

ဦးညီပု ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရရွိခဲ့။

ရွမ္း စဝ္ေအာင္ျမတ္ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ

USDP ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း၊ လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယဥကၠ႒။

ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD သြားဆရာဝန္

ရန္ကုန္ ဦးျမင့္ေဆြ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ

USDP ဒုတိယသမၼတ (၁)၊ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ မွ ၃ဝ ထိ ယာယီသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း။ 

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း NLD ပါတီ၏ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့

မႏၲေလး ဦးရဲျမင့္ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ

USDP ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ စစ္ဖက္ေရးရာလံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့၊ 
၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထပ္မံအႏိုင္ရ

စစ္ကိုင္း ဦးသာေအး ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ

USDP ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းၿဖိဳး ေကာင္စီဝင္ေဟာင္း၊ 
၂ဝ၁ဝ ၾသဂုတ္လအထိ အထူးစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့။  

ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့၊ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ထပ္မံအႏိုင္ရ
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မေကြး ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ

USDP ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ ဥကၠ႒ေဟာင္း

ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD ဆရာဝန္၊ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
အႏိုင္ရ

ပဲခူး ဦးဉာဏ္ဝင္း ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ  
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး ဒုတိယ 
အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီဝင္ေဟာင္း၊ 
စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဟာင္း၊ 
၁၈ ဦးေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ဦးဝင္းသိန္း ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ

NLD လယ္သမား

ဧရာဝတီ ဦးသိန္းေအာင္ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ  
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ သစ္ေတာဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီ
ဝင္ေဟာင္း။

မန္းေဂ်ာ္နီ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ
၂ဝ၁၈ ဇန္နဝါရီ ၉ ထိ 

NLD ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္၊ 
၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့။ 

ဦးလွမိုးေအာင္ ၂ဝ၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၈ မွ 
ယခုထိ

NLD ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ NLD ပါတီသို႔ဝင္ေရာက္။ 

တနသၤာရီ ဦးခင္ေဇာ္ ၂ဝ၁၁ မတ္ ၃ဝ မွ 
၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီ ၆ ထိ 

USDP ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္ ၆ အထူးစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးမွဴးေဟာင္း။

ဦးျမတ္ကို ၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီ ၂၇ မွ 
၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ ထိ 

USDP ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ၂ဝ၁၆ မတ္ ၃ဝ မွ 
ယခုထိ 

NLD ဆရာဝန္။ 
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တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕
၂။ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၃။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန
၄။ မီးသတ္ဦးစီးဌာန

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 

၅။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႏွင့္ 
ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၁။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန
၂။ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာန
၃။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ 
၄။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
၅။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕
၆။ ေငြေရးေၾကးေရးၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
၇။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း
၈။ ပင္စင္ဦးစီးဌာန
၉။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန
၁ဝ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁၃။ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန
၁၄။ အလုပ္သမားေရးရာဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန
၁၅။ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႏွင့္ 
ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

၁၆။ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁၇။ ကုန္တင္/ကုန္ခ် ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ႐ံုး 

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း

၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
၂။ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန
၃။ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန
၄။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္
၅။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန
၆။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန
၇။ ေက်းလက္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
၈။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
၉။ သမဝါယမဦးစီးဌာန
၁ဝ။ ပ်ားေမြးျမဴေရးဦးစီးဌာန
၁၁။ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း 
ဝန္ႀကီးဌာန
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တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

စည္ပင္သာယာႏွင့္ လူမႈေရး ၁။ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန
၂။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

၃။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

၄။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕

၅။ ပညာေရးဦးစီးဌာန
၆။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။ လူမႈဖူလံုေရး ဦးစီးဌာန
၈။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာန

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၉။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန
၁ဝ။ ကုသေရးဦးစီးဌာန
၁၁။ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ၁။ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၂။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးလုပ္ငန္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

၃။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
၄။ ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး
၅။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
၆။ စီးပြားေရးလိုင္စင္ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရး ညႇိႏိႈင္းမႈဦးစီးဌာန
၇။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန
၈။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာန
၉။ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန
၁ဝ။ ျမန္မာ့မီးရထား (ေဒသတြင္း)
၁၁။ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
၁၂။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး
၁၃ ျမန္မာ့စာတိုက္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

၁။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန
၂။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း
၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၁။ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၁။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဦးစီးဌာန တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန
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အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ရဲတပ္ဖြဲ႕

အိမ္ရာဦးစီးဌာန မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕

သမဝါယမဦးစီးဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံဌာန

ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ေရးဦးစီးဌာန စည္ပင္သာယာ

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး လူမႈဖူလံုေရး

တိုင္းရင္းေဆးပညာ ပညာေရးမွဴး႐ံုး

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးမွဴး႐ံုး

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန အားကစား

စာရင္းစစ္႐ံုး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ျပည္သူ႕လုပ္ငန္း

ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး လွ်ပ္စစ္

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သာသနာေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ဥပေဒ႐ံုး

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး

ကုန္တင္ကုန္ခ် စီမံခြန္႔ခြဲမႈဌာန အေကာက္ခြန္

ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာ နယ္စပ္ေရးရာ

အေဝးေျပးလမ္းမ်ားဌာန သစ္ေတာဌာန

ေရအရင္းအျမစ္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
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၁။  ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

၂။  ၿမိဳ႕နယ္ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ေရးအဖြဲ႕ 

၃။  ၿမိဳ႕နယ္ လံုျခံဳေရး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ

၄။  ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ

၅။  ၿမိဳ႕နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕

၆။  ၿမိဳ႕နယ္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီ

၇။  ၿမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံသားသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

၈။  ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း ေၾကြးက်န္က်န္ရွိေနေသာ ေက်းရြာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စံုစမ္းေရးေကာ္မတီ

၉။  ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း (ငါးက႑) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕

၁ဝ။  ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ 
မွတ္ပံုတင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕

၁၁။  ၿမိဳ႕နယ္ တိရစာၦန္ႏွင့္ တိရစာၦန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ တင္သြင္းတင္ပို႔ျခင္း တားဆီးကာကြယ္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၁၂။  ၿမိဳ႕နယ္ ေျဖေလွ်ာ့ေရးအဖြဲ႕

၁၃။  ၿမိဳ႕နယ္ ပိုင္ရွင္မဲ့ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

၁၄။  ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕

၁၅။  လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

၁၆။  ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

၁၇။  ၿမိဳ႕နယ္ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕

၁၈။  ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

၁၉။  ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီ

၂ဝ။  ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးေကာ္မတီ

၂၁။  ၿမိဳ႕နယ္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ
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မူလတာဝန္မ်ား
l ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
l ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ
l ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
l နယ္နိမိတ္ျပႆနာမ်ား
l ေျမခြန္ႏွင့္အျခားယစ္မ်ိဳးခြန္
l ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား 
l ေျမသိမ္းကိစၥရပ္မ်ား 
l သဘာဝေဘးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

တာဝန္သစ္မ်ား 
l ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း
l ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား
l စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ
l ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား 

  

l ေလ့က်င့္ေရး
l နယ္ေျမဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း 
l ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
l အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

မွတ္ပံုတင္ျခင္း
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ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(ဦးစီးအရာရွိ)

ဒုဦးစီးအရာရွိ

ဌာနခြဲ ၁
ဌာနစိတ္ ၁

စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ 
႐ံုးလုပ္ငန္း

ဌာနခြဲစာေရး
စာေရး - ၂ 

စာရင္းကိုင္ - ၃
စာေရး

စာရင္းကိုင္ - ၄

အငယ္တန္းစာေရး
ယာဥ္ေမာင္း - ၅

႐ံုးကူ
စာပို႔

သန္႔ရွင္းေရး
လံုျခံဳေရး

အႀကီးတန္းစာေရး
စာေရး - ၁

စာေရး - ၂
စာေရး - ၁

စာေရး - ၂
စာေရး - ၁

အငယ္တန္းစာေရး  

စာေရး - ၂
စာေရး - ၁

ဌာနခြဲ ၁
ဌာနစိတ္ ၂

အစည္းအေဝးႏွင့္ 
တိုင္ၾကားမႈ

ဌာနခြဲ ၂
ဌာနစိတ္ ၃

ဥပေဒ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳေရး

ဌာနခြဲ ၂
ဌာနစိတ္ ၄

ေျမႏွင့္ ယစ္မ်ိဳး

ဌာနခြဲ ၂
ဌာနစိတ္ ၅

လူမႈစီးပြား

ဒုဦးစီးအရာရွိ ဒုဦးစီးအရာရွိ
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ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လ
ႊတ

္ေတ
ာ္ 

အ
စည

္းအ
ေဝ

းမ
်ား

ေရ
းရ

ာ 
ေက

ာ္မ
တ

ီမ်
ား

ဥပ
ေဒ

ေရ
းရ

ာ

အ
ဆ

ိုျပ
ဳခ

်က
္မ်

ား
/ 

ေမ
းခ

ြန္း
မ်

ား စီမ
ံ

ဘ
႑

ာေ
ရး

ႏွင
့္ 

စီမ
ံေထ

ာက
္ပံ့

ဥက
ၠ႒႐

ံုး 

ဒုဥ
က

ၠ႒႐
ံုး

တ
ိုင္ၾ

က
ား

စာ
 

အ
သ

နာ
းခ

ံစာ
ႏွင

့္  
အ

ဆ
ိုျပ

ဳလ
ႊာ

စာ
ၾက

ည
့္တ

ိုက
္၊ 

မွတ
္တ

မ္း
ႏွင

့္ 
သ

ုေတ
သ

န

ဌာနစိတ္ ၁ ဌာနစိတ္ ၂ ဌာနစိတ္ ၃ ဌာနစိတ္ ၅ ဌာနစိတ္ ၇ ဌာနစိတ္ ၉ဌာနစိတ္ ၄ ဌာနစိတ္ ၆ ဌာနစိတ္ ၈ ဌာနစိတ္ ၁ဝ

ဦးစီးအရာရွိဦးစီးအရာရွိ ဦးစီးအရာရွိ

ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ - ၇
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ၁
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး - ၁
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး - ၂
ဦးစီးအရာရွိ - ၄ 
ျပန္တမ္းဝင္မဟုတ္သည့္ အရာရွိ - ၃၈

ဦးစီးအရာရွိ ဦးစီးအရာရွိ

လက္ေထာက္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လက္ေထာက္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လက္ေထာက္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

လက္ေထာက္
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
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၁။  ျမန္မ့ာ ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း ၃၃ဝ ၏ သုံးပံုတစ္ပံုေက်ာ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။ ပဋိပကၡအမ်ားစုမွာ ႏွစ္ေပါင္း 
ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ထိ ရွည္ၾကာေနၿပီး ျဖစ္သည္။ လူေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရြ႕ေျပာင္ခဲ့ရၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသလို အျခားေသာ ဆိုးရြားသည့္ 
ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္ (Burke et al. 2017, 9.)။

၂။  တပ္မေတာ္မွ အဓိက လႊမ္းမိုး ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ အတြင္း တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္၍ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနေစရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သည္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုစရာ ျဖစ္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

၃။  Burke et al. 2017, 19.

၄။  The Irrawaddy 2018.

၅။  World Bank (n.d.).

၆။  Litwack and Seddon 1999, 2.

၇။  Boex and Yilmaz 2010.

၈။  Romeo 2012.

၉။  Eaton and Schroeder 2010

၁ဝ။  ဤသုေတသနသည္ Boex and Yilmaz, Boex 2012 တို႔၏ သုေတသန မူေဘာင္ႏွင့္ နည္းလမ္းတို႔ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

၁၁။  Burke et al. 2017, 18-19

၁၂။  Nixon et al. 2013

၁၃။  Ibid.

၁၄။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို https://asiafoundation.org/tag/myanmar-
governance-paper-series/ တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၁၅။  Ibid.

၁၆။  Burke et al. 2017.

၁၇။  Joliffe 2015

၁၈။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡမ်ား အေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို https://asiafoundation.org/tag/peace-conflict-in-myanmar တြင္ 
ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

၁၉။  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ဇယား (၂) တြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ားမွာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၊ စီးပြားေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး တို႔ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ။  Steinberg 2012, 233 တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

၂၁။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)၊ အခန္း (၁၁)

၂၂။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ

၂၃။  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ - ၂၂/၂ဝ၁၃

၂၄။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၄/၂ဝ၁ဝ

၂၅။  Nixon et al. 2013

၂၆။  The Myanmar Times 2016a.

၂၇။  Action Committee for Democracy Development and Progressive Voice (n.d.)

၂၈။  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ေျခာက္ခုမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ နာဂ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဓႏု၊ ပအို႔ဝ္း၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

၂၉။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)၊ အခန္း ၄၉ မွ ၅၁ အထိ။ ၎ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ 

၃ဝ။  ၂ဝ၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန။

၃၁။  ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈသည္ ၂ဝ၁၇ တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ 

၃၂။  ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂၈၈ တြင္ “ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္” 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း ၂၈၉ တြင္ “ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရပ္ရြာကၾကည္ညို ေလးစားၿပီး သိကၡာသမာဓိ ရွိသည့္ 
ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

၃၃။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၂၃၂။

၃၄။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၁၆၁။ 
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၃၅။  ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္ ကို Brand 2012, 20-21 တြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

၃၆။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၇(က)။

၃၇။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၂၄၈ (ဂ)။ 

၃၈။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၈ (ဆ)။

၃၉။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၂၆၂။ 

၄ဝ။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၂၆၂ (က)။

၄၁။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၂၄၉။ 

၄၂။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၃၁ (က)။

၄၃။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၃ဝ၈၊ ၃၁ဝ၊ ၃၁၁။

၄၄။  Kyaw Hla Win (Ahmed) and Karim 2013.

၄၅။  Republic of the Union of Myanmar, the Supreme Court of the Union (n.d).

၄၆။  Kyaw Hla Win (Ahmed) and Karim 2013.

၄၇။  Republic of the Union of Myanmar, the Supreme Court of the Union (n.d).

၄၈။  Ibid.

၄၉။  Kyaw Hla Win (Ahmed) and Karim 2013.

၅ဝ။  Republic of the Union of Myanmar, the Supreme Court of the Union (n.d).

၅၁။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၂၉၅ (က) (၂)။

၅၂။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၃၂၂ မွ ၃၂၄။ 

၅၃။  Crouch 2018a.

၅၄။  Ibid.

၅၅။  Republic of the Union of Myanmar, the Supreme Court of the Union 2018.

၅၆။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၁၅ (က)။

၅၇။  Crouch 2018b.

၅၈။  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ တို႔သာ ခံုရံုးသို႔တင္သြင္းခြင့္ 
ရွိသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ အနည္းဆံုး ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အေရအတြက္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
တို႔သည္ တင္သြင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

၅၉။  Crouch 2018b.

၆ဝ။  Crouch 2018a.

၆၁။  Enlightened Myanmar Research Foundation 2017a.

၆၂။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၆၃။  Republic of the Union of Myanmar 2012.

၆၄။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၃၄/၂ဝ၁၄)။

၆၅။  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂ဝ၁၅။

၆၆။  စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၂ဝ၁၆။

၆၇။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၆၈။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၂ဝ၁၈။

၆၉။  Global New Light of Myanmar 2018a.

၇ဝ။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၈။ 

၇၁။  ေနာက္ဆက္တြဲ (ဆ) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စတင္ကတည္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၇၂။  ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းသည္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 

၇၃။  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစိုးရ လက္ထက္တြင္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး ကုိ အစားထိုးခဲ့ရသည္။ 

၇၄။  Myanmar Times 2016b.

၇၅။  ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ဇြန္၊ ၂ဝ၁၈ အတြင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ကို ျပန္လည္အစားထိုးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ကို ဦးလွမိုးေအာင္ျဖင့္ 
အစားထိုးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဦးမင္းမင္းဦး အစား ေဒါက္တာေအးဇံကို အစားထိုးခဲ့သည္။ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီမွာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးမင္းမင္းဦး အနားယူျခင္းအတြက္မူ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္း မွန္းမသိရေပ။ 

၇၆။  တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မ့ာ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ တို႔၏ ကိုယ္စားပါတီလည္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အဓိက စိန္ေခၚခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ Irrawaddy (n.d.)
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၇၇။  Data is correct as of June 2018. Ministry of Information (n.d.); MyPILAR2017

ရ၈။  ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၈ မွစတင္၍ မႏၱာေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ရာထူး လစ္လပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ Maung Zaw 
2018. 

ရ၉။  Nixon et al. 2013

၈ဝ။  ဥပမာအျဖစ္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး တို႔ျဖစ္သည္။ 

၈၁။  ဝန္ႀကီးေရးရာ တာဝန္ ဆယ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
သတၱဳတြင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ႏွင့္ စက္မႈ၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ (ရွိပါက) တို႔ျဖစ္သည္။ 

၈၂။   ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/တိုင္း  တို႔၏ ဦးစီးအဖြဲ႔ တို႔၏ ဥကၠဌမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးရရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီး 
ငါးေနရာ ရွိေနသည္။ 

၈၃။  သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာင္ျငာစာ အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၆။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ကို လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာတို႔ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ 

၈၄။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ကို ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု အျဖစ္ ေပါင္းစည္း လိုက္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဥပမာ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန သီးျခားစီ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၈၅။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၃၁(က)။

၈၆။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၃၁(ခ)။

၈၇။  ျမန္မ့ာအလင္း ၂ဝ၁၃(က)။

၈၈။  Global New Light of Myanmar 2014.

၈၉။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၉ဝ။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၉၁။  ျမန္မ့ာအလင္း ၂ဝ၁၃(ခ)။

၉၂။  ပံု (၃.၄) တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစားေပးက႑မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည္ 

၉၃။  Global New Light of Myanmar 2018b.

၉၄။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၈(က)။

၉၅။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၈(ခ)။

၉၆။  Chan Tha 2018.

၉၇။  Global New Light of Myanmar 2018c.

၉၈။  ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ - ၁၆/၂ဝ၁ဝ အခန္း ၁၂။

၉၉။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး (ညႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂ဝ၁၈)။

၁ဝဝ။  Nixon et al. 2015.

၁ဝ၁။  Ibid.

၁ဝ၂။  Ibid

၁ဝ၃။  Ibid

၁ဝ၄။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးမႈ။

၁ဝ၅။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးမႈ။

၁ဝ၆။  Nixon et al. 2015.

၁ဝ၇။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးမႈ။

၁ဝ၈။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အခန္း ၁၇၅။ 

၁ဝ၉။  ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တျခင္း မရွိမည္ ကို မ်ားစြာ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသလို၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မႈ အခ်ိဳ႕ လည္း ရွိခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚ လာသည့္အခ်ိန္၌၊ ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ 

၁၁ဝ။  ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ အင္အား အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး မျဖစ္ခဲ့ေပ။

၁၁၁။  ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ မွ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ျဖစ္သည္။ 

၁၁၂။  ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၅၆% ကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၁၁၃။  တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ တို႔ကို 
ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ 

၁၁၄။  တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၁၁၅။  Hein Ko Soe 2018a.
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၁၁၆။  ကယား၊ ခ်င္း ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မရွိပါ။ 

၁၁၇။  Shwe Shwe Sein Latt et al. 2017.

၁၁၈။  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းမႈ။

၁၁၉။  Enlightened Myanmar Research Foundation 2017a.

၁၂ဝ။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုတို႔မွ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား။  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂ဝ၁၆ မွ ဧၿပီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၈ အတြင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

၁၂၁။  လႊတ္ေတာ္ ၈ ခုကို နမူနာ ၾကည့္ရႈရာ၌ ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၅ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေခၚယူမႈသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အႀကိမ္ ၂ဝ ေအာက္တြင္သာ ရွိခဲ့သည္။ 
၎အခ်ိန္ကာလ၏ ထက္ဝက္မွ်သာ ရွိမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးေျမာက္ခ်ိန္မွ စတင္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခုတို႔၏ 
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေခၚယူမႈမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၃ ႀကိမ္ေက်ာ္ ရွိေနသည္။ 

၁၂၂။  Nixon et al. 2013.

၁၂၃။  Ibid.

၁၂၄။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၁၂၅။  Enlightened Myanmar Research Foundation 2017a, 26.

၁၂၆။  Enlightened Myanmar Research Foundation 2017a.

၁၂၇။  Ibid.

၁၂၈။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ဧၿပီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၈ မတိုင္မွီအထိ ျဖစ္သည္။

၁၂၉။  ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၁၃ဝ။  Nyein Thiri Swe and Zaw Min Oo 2018.

၁၃၁။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၁၃၂။  ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း ၂ဝ၁၇(ခ)။

၁၃၃။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးမႈ။

၁၃၄။  Egreteau 2017.

၁၃၅။  ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း ၂ဝ၁၇(က)။

၁၃၆။  ပညာလင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း ၂ဝ၁၇(က) ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ သုေတသနအတြက္ အခ်က္အလက္ 
ေတာင္းခံထားျခင္းမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို စုေပါင္းသံုးသပ္ထားမႈ။

၁၃၇။  အဆို ႏွင့္ ေမးခြန္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား စတင္ ေပၚထြက္လာခ်ိန္မွ ဧၿပီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၈ အထိျဖစ္သည္။ 

၁၃၈။  ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း ၂ဝ၁၇(က)။

၁၃၉။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၁၄ဝ။  ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာ သုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း ၂ဝ၁၇(က)။
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ရွိခဲ့သည္ဟု မခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိသည္။ 

၂ဝ၅။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ညႊန္ၾကားေရးမႈး မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂ဝ၆။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂ဝ၇။  Bauer, Kirk and Sahla 2018.

၂ဝ၈။  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၂ဝ၁၇။

၂ဝ၉။  Nixon et al. 2013.

၂၁ဝ။  Ibid.

၂၁၁။  နယ္ေဝးေဒသ အတြက္ ဆရာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ သူမတူေသာ အေျခအေန မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း တို႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိသည္။ 

၂၁၂။  Nixon et al. 2013.

၂၁၃။  ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၁၄။  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၁/၂ဝ၁၄၊ အခန္း (၃)။

၂၁၅။  ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ၂ဝ၁၇.

၂၁၆။  Ibid.

၂၁၇။  Nixon et al. 2013.

၂၁၈။  Ibid.

၂၁၉။  Ibid.

၂၂ဝ။  အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၂၁။  Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014, 30.

၂၂၂။  ယခုအခန္းကုိ Bissinger 2016; Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014 ႏွင့္ Winter and Mya Nandar Thin 2016. တို႔မွ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အေသးစိတ္ကို ၎ သုေတသနစာတမ္း မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။

၂၂၃။  ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014. 

၂၂၄။  Bissinger 2016,7.

၂၂၅။  ၿမိဳ႕ နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရံုးတိုင္းတြင္ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႈး အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကို အစီရင္ခံရသည္ ဝန္ထမ္းဦးေရ ၃၄ဦး 
ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ ကြာျခားေစကာမူ ရံုးတိုင္း၏ အရြယ္အစားမွာ တူညီၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ကို ကူညီသည္ ဦးစီးအရာရွိ အဆင့္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ ရွိၿပီး၊ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ စာေရး ႏွင့္ စာရင္းကိုင္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံႀကီးၾကပ္သည္။ 

၂၂၆။  Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014.

၂၂၇။  Ibid.

၂၂၈။  ၿမိဳ႕ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။ Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014.

၂၂၉။  ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မွ အနာဂါတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားကို ခန္႔အပ္မည္ ဟု ၂ဝဝ၈ ၾသဂုတ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။ Kyaw Myo 2018.

၂၃ဝ။  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး အဆင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ရွိသည္။ 

၂၃၁။  ၎ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားသည္ ေထြအုပ္ကို ေထာက္ပံ့သည္။ 

၂၃၂။  Bissinger 2016.

၂၃၃။  Arnold et al. 2015.

၂၃၄။  တာဝန္ အျပည့္အစံုကို Arnold et al. 2015. တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၂၃၅။  Bissinger 2016 အခန္း ၂.၄ ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။ 
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၂၃၆။  ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု အတြက္ ေကာ္မတီမ်ား စာရင္း ဥပမာကို ေနာက္ဆက္တြဲ (င) တြင္ၾကည့္ပါ။

၂၃၇။  ၿမိဳ႕ နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ (TDSC) ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (TDAC) တို႔ကို ၂ဝ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ သမၼတရံုး 
အမိန္ေၾကျငာစာျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ 

၂၃၈။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၆ (ခ) အမိန္႔ ၃၇/၂ဝ၁၆။

၂၃၉။  ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး (ဥကၠဌ)၊ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး (အတြင္းေရးမႈး)၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းဌာန ဦးစီးမႈး၊ 
သစ္ေတာဦးစီးမႈး၊ ပညာေရးမႈး၊ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးမႈး၊ ဥပေဒအရာရွိ ႏွင့္ အခြန္ဦးစီးမႈး တို႔ပါဝင္ပါသည္။

၂၄ဝ။  ထပ္မံ၍ အခ်က္အလက္ ရရွိလိုပါက Arnold et al. 2015 ႏွင့္ Winter and Mya Nandar Thin 2016 ကို ၾကည့္ပါ။ 

၂၄၁။  Winter and Mya Nandar Thin 2016.

၂၄၂။  ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၆ (ဂ) အမိန္႔ ၁၄/၂ဝ၁၆ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၄၃။  ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၄၄။  The Asia Foundation 2014.

၂၄၅။  My Justice 2018.

၂၄၆။  ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ၎တို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ အပါအဝင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာ အတြက္ အတည္ျပဳမႈကို ရယူရေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ Kyi Pyar Chit Saw and Arnold 2014.

၂၄၇။  law ေဖာ္ျပထားခ်က္

၂၄၈။  ပိုမို၍ ရႈပ္ေထြးလာေစသည္မွာ ရပ္-ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားသည္ ေထြအုပ္ ထံမွ တရားဝင္ခန္႔အပ္စာ ကို ရယူရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၂၄၉။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။ 

၂၅ဝ။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေထြအုပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၅၁။  Boex 2012.

၂၅၂။  UNDP 2012, 6; World Bank 2013, 97.

၂၅၃။  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္၍  ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ ေငြေၾကး ျပင္ဆင္ျခင္း 
ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတသန စာတမ္း မ်ားကို ေရးသား ျပဳစုေနပါသည္။ သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို  https://
asiafoundation.org/tag/ တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၂၅၄။  ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ဆိုသည္မွာ ယာဥ္၊ ေျမ၊ ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ အေဆာက္အအံု ႏွင့္ လမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္အထက္ ၾကာရွည္ခံေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ 
အရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၅၅။  သာမန္ အသုံးစရိတ္ ဆိုသည္မွာ လစာေငြ၊ ပင္စင္၊ ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ အေထြေထြ အသံုးစရိတ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ 

၂၅၆။  ယခု ျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo 2016 မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၎စာတမ္းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါသည္။ ၎တို႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ကို ထပ္မံ၍ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၆မွ စ၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။ 

၂၅၇။  ယခုအခန္းတြင္ အဓိက ေဇာင္းေပး ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ေငြလံုးေငြရင္းဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္သည္။ ေငြလံုးေငြရင္း ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဆံုးျဖက္ခ်က္ 
ခ်ရျခင္းသည္ ပိုမို၍ အေရးႀကီးၿပီး ေဒသအတြက္ ဦးစားေပးမႈ ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ သာမန္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္မွာမူ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္စရိတ္ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းလစာ တို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၅၈။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၆ (ဃ) အမိန္႔ ၁၃/၂ဝ၁၆။

၂၅၉။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၆ (င) အမိန္႔ ၁၂/၂ဝ၁၆။

၂၆ဝ။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သမၼတရံုး ၂ဝ၁၆ (စ) အမိန္႔ ၁၁/၂ဝ၁၆။

၂၆၁။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။ 

၂၆၂။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၆၃။  ေဒသႏၱရ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၆၄။  Ibid.

၂၆၅။  Hein Ko Soe 2018b.

၂၆၆။  Valley et al. 2018.

၂၆၇။  စည္ပင္၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို Winter, 2016 မွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။

၂၆၈။  Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo 2016, xii.

၂၆၉။  အခန္း (၃) အရ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတို႔တြင္ ေကာ္မတီမ်ား ရွိၾကသည္။ 

၂၇ဝ။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။ 

၂၇၁။  OMI Budget Explorer ကို http://budget.omimyanmar.org/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 

၂၇၃။  Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo 2016.
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၂၇၄။  စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားပါသည္။ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦး ဆိုင္ရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ 
စည္းကမ္းေရးဆြဲျခင္း တာဝန္မ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္ျခင္း၊ တံတာမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ျခင္း ႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ျပည္သူပိုင္ ေနရာ ႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစီမံျခင္း၊ လမ္းမီးေပးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

၂၇၄။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔သည္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ အသံုးစရိတ္ 
ရွိခဲ့သည္ဟု မခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွိသည္။ 

၂၇၅။  ဇယား (၁) တြင္ ျပည္ေထာင္စု တာဝန္အျဖစ္ “ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံေသာ အဓိက အေဝးေျပး လမ္းမမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား” ကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ ဇယား (၂) တြင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္အျဖစ္ “ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ စီမံပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ လမ္း ႏွင့္ တံတာမ်ား” တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 

၂၇၆။  လမ္း က႑တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္ကို ရရွိလိုပါက Valley et al. 2018 ကို ၾကည့္ပါ။

၂၇၇။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ကုန္က်စရိတ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံအႏွံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈ 
ရွိေနၿပီး တနသၤာရီတြင္ စုစုေပါင္း၏ ၆၉%၊ ပဲခူးတြင္ ၁၅% ႏွင့္ ဧရာဝတီတြင္ ၂%သာ ရွိသည္။ Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint oo 2016, 9; Valley 
et al. 2018.

၂၇၈။  Boex 2012.

၂၇၉။  ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ သာမန္ အသုံးစရိတ္မ်ား အျဖစ္ ခြဲျခားထားသည္။ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ တြင္ ယာဥ္၊ ေျမ၊ 
ယႏၱရားႀကီးမ်ား၊ အေဆာက္အအံု ႏွင့္ လမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္အထက္ ၾကာရွည္ခံေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ အရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးအသံုးျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ သာမန္ 
အသံုးစရိတ္တြင္ လစာေငြ၊ ပင္စင္၊ ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ အေထြေထြ အသံုးစရိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။

၂၈ဝ။  ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလုိပါက World Bank 2017, chapter 2 တြင္ၾကည့္ပါ။ 

၂၈၁။  ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႈးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၈၂။  ေငြလံုးေငြရင္း ႏွင့္ သာမန္ အသံုးစရိတ္ အခ်ိဳး ကြဲျပားရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အားျဖင့္ စာရင္းအင္း အဓိပၺာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွင္းလင္းျခင္း ႏွင့္လည္း 
သက္ဆုိင္ႏိုင္သည္။ Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo 2016, 62 တြင္ၾကည့္။

၂၈၃။  Valley et al. 2018.

၂၈၄။  Ibid.

၂၈၅။  ၅၄%မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ခုလံုးရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ ၃၈%မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၁ဝခု အတြက္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိၿပီး လမ္း၊ တံတား၊ ေလဆိပ္ ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ကဲ့သို႔ ျပည္သူပိုင္ 
အေဆာက္အဦမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ေဆာက္လုပ္ရမည့္ တာဝန္ရွိခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လမ္း၊ တံတား ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ တာဝန္ ဆက္လက္ရွိေသး ေသာ္လည္း ေလဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူရမႈ မရွိေတာ့ေခ်။

၂၈၆။  နမူနာတြင္ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ား မွအပ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးပါဝင္ပါသည္။ 

၂၈၇။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၂၈၈။  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတြင္ (၁) အစိုးရအဖြဲ႔၊ (၂) လႊတ္ေတာ္၊ (၃) တရားရံုး၊ (၄) တရားလႊတ္ေတာ္၊ (၅) စာရင္းစစ္ရံုးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃-၁၄ 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးအဖြဲ႔အတြက္ မပါဝင္ပါ။ 

၂၈၉။  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။ 

၂၉ဝ။  Valley at al. 2018.

၂၉၁။  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၂ ခုကို နမူနာ တြက္ခ်က္မႈအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-၁ရ 
အၾကား စည္ပင္သာယာေရး အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္မႈတြင္ ၉၅% ပါဝင္မႈရွိသည္။
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(၂ဝ၁၄ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း အေပၚ အေျချပဳထားသည္)၊ တစ္ဦးက် ဝင္ေငြအလိုက္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ား (ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ၌ ေကာက္ယူရရွိသည့္ 
အမွန္အခြန္ ရေငြကို အေျချပဳသည္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

၂၉၈။  ဥပမာ အေနျဖင့္ Hein Aung Kyaw et al. 2017 ကိုၾကည့္ပါ။



155

၂၉၉။  Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo 2016, v.

၃ဝဝ။  Shotton, Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo 2016, p32.

၃ဝ၁။  ထပ္မံ၍ အခ်က္အလက္ ရရွိလိုပါက Robertson, Joelene, and Dunn 2015 ကိုၾကည့္ပါ။

၃ဝ၂။  ၎ရန္ပံုေငြကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြဥပေဒ (ဥပေဒ အမွတ္ ၉ /၂ဝ၁၄) ျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့သည္။

၃ဝ၃။  စီမံကိန္းမ်ားကုိ က်ပ္ငါးသန္း အထိသာ ကန္႔သတ္ထားသည္။

၃ဝ၄။  Bauer, Shortell, and Delesgues, 2016.

၃ဝ၅။  အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို Bissinger 2016 တြင္ၾကည့္ပါ။

၃ဝ၆။  Valley and Hein Aung Kyaw 2016.

၃ဝ၇။  Dickenson-Jones, De, and Smurra 2015.

၃ဝ၈။  Boex 2012.

၃ဝ၉။  Chen, He, and Liu 2018.

၃၁ဝ။  Boex 2012.

၃၁၁။  Minoletti 2016.

၃၁၂။  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၃၁၃။  PwC 2018.

၃၁၄။  Ibid.

၃၁၅။  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း ေလ်ာ့က်မႈ အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ (၂ဝ၁၃) မွာ Local Public-Sector Country Profile Index (Boex 2012) ကို အေျခခံ၍ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ သံုးသပ္ခ်က္ မွာ ၂ဝ၁၃ သံုးသပ္ခ်က္ကို ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္၍ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အင္စတီက်ဳးရွင္း မ်ားကို မည္သို႔ စီစဥ္ထားသည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔၏ လားရာ၊ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လက္ေတြ႔ အေျခအေန တို႔ 
အေပၚတြင္ ေဇာင္းေပး သံုးသပ္ေလ့လာ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၃၁၆။  Joliffe and Speers Mears 2016.

၃၁၇။  Joliffe 2016.

၃၁၈။  Ibid.

၃၁၉။  Joliffe 2016.

၃၂ဝ။  Joliffe and Speers Mears 2016.

၃၂၁။  တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခန္း ၁ (က) ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား 
စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး တို႔ကို ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ တို႔ကို အေျခခံၿပီး 
ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္။ 

၃၂၂။  အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန ဥကၠဌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ 
၂ဝ၁၇၊ ေနျပည္ေတာ္။ 

၃၂၃။  Ye Mon 2018.

၃၂၄။  Kyaw Lin Htoon 2018.

၃၂၅။ Nixon et al. 2013.

၃၂၆။ Ei Ei Toe Lwin 2018b.

၃၂၇။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ။

၃၂၈။ World Bank 2017.

၃၂၉။ Bissinger 2016 မွ မွီျငမ္းသည္။ 



156

Action Committee for Democracy Development and Progressive Voice. n.d. Grassroots Democracy: Analysis of the Ward or Village 
Tract Administration Law. https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2018/05/20180410_ACDD_Grassroots_
Democracy_-_Print-ready.pdf.

Arnold, M., Ye Thu Aung, Kempel, S., and Kyi Pyar Chit Saw. 2015. Municipal Governance in Myanmar: An Overview of Development Affairs 
Organizations. Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/publication/municipal-governance-in-myanmar/

The Asia Foundation. 2014. Myanmar 2014: Civic Knowledge and Values in a Changing Society. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/
MyanmarSurvey20141.pdf. 

The Asia Foundation. 2018. City Life Survey: Myanmar 2017 Pilot Initiative. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/City-
Life-Survey-2017-English_27-June-2018.pdf. 

Bauer, A., Shortell, P., and Delesgues, L. 2016. Sharing the Wealth: A Roadmap for Distributing Myanmar’s Natural Resource Revenues. 
Natural Resource Governance Institute. https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_sharing_myanmar_
revenue-sharing.pdf. 

Bauer, A., Kirk, N., and Sahla, S. 2018. Natural Resource Federalism: Considerations for Myanmar. Natural Resource Governance Institute. 
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/federalism-considerations-form-myanmar.pdf. 

Bissinger, J. 2016. Local Economic Governance in Myanmar. Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/publication/local-
economic-governance-in-myanmar/. 

Boex, J. and Yilmaz, S. 2010. An Analytical Framework for Assessing Decentralized Local Governance and the Local Public Sector. IDG 
Working Paper No. 2010-06. https://www.urban.org/sites/default/files/publication/29451/412279-An-Analytical-Framework-for-
Assessing-Decentralized-Local-Governance-and-the-Local-Public-Sector.PDF. 

Boex, J. 2012. Measuring the Local Public Sector: A Conceptual and Methodological Framework. Local Public Sector Country Profile 
Handbook. Washington DC: The Urban Institute. http://www.localpublicsector.net/docs/LPSCP_Handbook.pdf.  

Brand, M. 2012. “‘A bird in the hand…’ – The Federal Pattern of Myanmar’s 2008 Constitution.” Unpublished discussion paper. 
Burke, A., Williams, N., Barron P., Jolliffe, K. and Carr, T. 2017. The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid, and Development. 

Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/publication/contested-areas-myanmar-subnational-conflict-aid-
development/. 

Chan Tha. 2018. “Kachin State government, China chasing Chinese timber smugglers.” Myanmar Times, May 25. https://mmtimes.com/
news/kachin-state-government-china-chasing-chinese-timber-smugglers.html. 

Chen, Z., He, Z. and Liu, C. 2018. “The Financing of Local Government in the People’s Republic of China: Stimulus Loan Wanes and Shadow 
Banking Waxes.” ADBI Working Paper Series No. 800. Tokyo: Asian Development Bank Institute.  https://www.adb.org/sites/
default/files/publication/396826/adbi-wp800.pdf. 

Crouch, M. 2018a. “The Judiciary in Myanmar.” In Routledge Handbook of Contemporary Myanmar, edited by Farrelly, N., Holliday, I., and 
Simpson, A. New York: Routledge. 

Crouch, M. 2018b. “Dictators, democrats, and constitutional dialogue: Myanmar’s constitutional tribunal.” International Journal of 
Constitutional Law 16 (2): 421–446. https://doi.org/10.1093/icon/moy056.

Dickenson-Jones, G., De, S., and Smurra, A. 2015. State and Region Public Finances in Myanmar. Subnational Governance in Myanmar 
Discussion Paper No. 8. Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/SRPublicFinancesENG.pdf. 

Eaton, K. and Schroeder, L. 2010. “Measuring Decentralization.” In Making Decentralization Work: Democracy, Development, and Security, 
edited by Connerley, K. and Smoke, P. Colorado: Lynne Rienner Publishers. 

Egreteau, R. 2017. Parliamentary Development in Myanmar: An Overview of the Union Parliament, 2011–2016. Yangon: The Asia 
Foundation. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Parliamentary-Development-in-Myanmar.pdf. 

Egreteau, R. 2018. “How Myanmar’s ruling party keeps its lawmakers under control.” Tea Circle Oxford website. https://teacircleoxford.
com/2018/03/01/how-myanmars-ruling-party-keeps-its-lawmakers-under-control/. 

Ei Ei Toe Lwin. 2018a. “Rakhine minister sacked for not performing duties.” Myanmar Times, January 3. https://www.mmtimes.com/news/
rakhine-minister-sacked-not-performing-duties.html. 

Ei Ei Toe Lwin. 2018b. “States constitutions crucial to aiding peace process: experts.” Myanmar Times, June 18. https://www.mmtimes.
com/news/states-constitutions-crucial-aiding-peace-process-experts.html

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2016a. State and Region Parliaments News Bulletin, Issue 18, November 10. https://emref.org/
sites/emref.org/files/publication-docs/bulletin_18englishfinal.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2016b. State and Region Parliaments News Bulletin, Issue 19, November 24. https://emref.org/
sites/emref.org/files/publication-docs/bulletin_19english_final.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2017a. Performance Analysis: State & Region Hluttaws (Local Legislatures) of Myanmar 
(2010–2015). Second Edition. https://emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/performance_analysiseng_2nd_edition_
final.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2017b. State and Region Parliaments News Bulletin, Issue 25, February 23. https://emref.org/
sites/emref.org/files/publication-docs/bulletin_25english_final.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2017c. State and Region Parliaments News Bulletin, Issue 44, November 30. https://emref.org/
sites/emref.org/files/publication-docs/bulletin_44eng_final.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2018a. State and Region Parliaments News Bulletin 2 (58), July 5. https://emref.org/sites/
emref.org/files/publication-docs/bulletin_58eng_final.pdf. 



157

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2018b. State and Region Parliaments News Bulletin 2 (55), May 24. https://emref.org/sites/
emref.org/files/publication-docs/bulletin_55eng_final.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2018c. State and Region Parliaments News Bulletin 2 (53), April 27. https://emref.org/sites/
emref.org/files/publication-docs/bulletin_53eng_final.pdf. 

Enlightened Myanmar Research Foundation. 2018d. State and Region Parliaments News Bulletin 2 (50), March 8. https://emref.org/sites/
emref.org/files/publication-docs/bulletin_50eng_final.pdf. 

Global New Light of Myanmar. 2014. “President says gov’t eyes completion of regional development tasks before end of 2015.” December 
19. http://www.burmalibrary.org/docs20/GNLM2014-12-19-red.pdf. 

Global New Light of Myanmar. 2018. “Republic of the Union of Myanmar Myanmar New Year Greetings of President U Win Myint.” April 18. 
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/republic-union-myanmar-myanmar-new-year-greetings-president-u-win-myint/. 

Global New Light of Myanmar. 2018b. “Performance of Chin State Government in 2nd Year in Office.” May 6. http://www.burmalibrary.org/
docs24/GNLM2018-05-06-red.pdf. 

Global New Light of Myanmar. 2018c. “Two-year performance of Yangon Region Government.” April 25. http://www.burmalibrary.org/
docs24/GNLM2018-04-25-red.pdf. 

Hein Aung Kyaw, Valley, I., Moller, A., and Me Me Oo. 2017. Sub-national Public Finance Management in Myanmar. Budget Brief Series: Bago 
/ No. 2. Renaissance Institute. https://rimyanmar.org/en/publication/budget-brief-series-bago-budget-brief-no-2-2017. 

Hein Ko Soe. 2018a. “The ethnic parties’ dilemma: Merger or strategic alliance?” Frontier Myanmar, April 18. https://frontiermyanmar.net/
en/the-ethnic-parties-dilemma-merger-or-strategic-alliance. 

Hein Ko Soe. 2018b. “Dagon Seikkan and the road to discontent.” Frontier Myanmar, July 23. https://frontiermyanmar.net/en/dagon-
seikkan-and-the-road-to-discontent. 

Human Rights Watch. 2015. “Burma Events of 2015.” Human Rights Watch website. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-
chapters/burma. 

Irrawaddy. n.d. “National Unity Party.” https://www.irrawaddy.com/election/party/national-unity-party-nup. 
Jolliffe, K. 2015. Ethnic armed conflict and territorial administration in Myanmar. Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/

resources/pdfs/ConflictTerritorialAdministrationfullreportENG.pdf.
Jolliffe, K. 2016. Ceasefire, Governance and Development: The Karen National Union in Times of Change. Yangon: The Asia Foundation.
Jolliffe, K. and Speers Mears, E. 2016. Strength in Diversity: Towards Universal Education in Myanmar’s Ethnic Areas. Yangon: The Asia 

Foundation.
Kempel, S., Chan Myawe Aung Sun, and Aung Tun. 2015. Myanmar Political Parties at a Time of Transition: Political party dynamics at 

the national and local level. Pyoe Pin Programme. http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Myanmar_
Political_Parties_at_a_Time_of_Transition_Pyoe_Pin_Susanne_Kempel_April2015.pdf. 

Kyaw Hla Win (Ahmed, H.) and Karim, E. 2013. “The Legal System of the Republic of the Union of Myanmar in a Nutshell.” Website of the 
Hauser Global Law School Program, New York University. http://nyulawglobal.org/globalex/Myanmar.html#HighCourts. 

Kyaw Lin Htoon. 2018. “Peace conference opens amid low expectations and calls for reform.” Frontier. https://frontiermyanmar.net/en/
peace-conference-opens-amid-low-expectations-and-calls-for-reform

Kyaw Myo. 2018. “Ministry of Home Affairs state they have plans to choose women administrators” [in Burmese]. Irrawaddy, August 9. 
https://burma.irrawaddy.com/news/2018/08/09/166140.html 

Kyi Pyar Chit Saw and Arnold, M. 2014. Administering the State in Myanmar: An Overview of the General Administration Department. 
Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2014/10/Administering-the-State-in-Myanmar.pdf. 

Litwack, J. and Seddon, J., eds. 1999. Decentralization Briefing Notes. WBI Working Papers. Washington DC: World Bank Institute. 
Maung Zaw. 2018. “Former deputy minister to run for seat in Mandalay.” Myanmar Times, July 11. https://www.mmtimes.com/news/

former-deputy-minister-run-seat-mandalay.html. 
Myanmar Development Research and Kempel, S. 2012. Village Institutions and Leadership in Myanmar: A View from Below. Enlightened 

Myanmar Research Foundation. https://emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/village_institutions_and_leadership_in_
myanmar_a_view_from_below.pdf. 

Ministry of Immigration and Population. 2014. The 2014 Myanmar Population and Housing Census. http://themimu.info/census-data.
Ministry of Information (MOI). n.d. “Members of Region and State Government Cabinet.” MOI website. http://www.moi.gov.mm/

moi:eng/?q=content/members-region-and-state-government-cabinet. 
Ministry of Planning and Finance (MoPF). 2016. “Economic Policy of the Union of Myanmar.” MoPF website. http://themimu.info/sites/

themimu.info/files/documents/Statement_Economic_Policy_Aug2016.pdf. 
Minoletti, P. 2016. Fiscal decentralisation and national reconciliation in Myanmar: Key issues and avenues for reform. S-53404-MYA-1. 

International Growth Centre. https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/01/Minoletti-2016-Final-report-1.pdf. 
Moe Myint. 2017. “MPs criticize YCDC’s Proposed Budget.” Irrawaddy, March 28. https://www.irrawaddy.com/news/burma/mps-criticize-

ycdcs-proposed-budget.html. 
Myanmar Political Information: linking analytical resources (MyPILAR). 2017. “Demographic Data of Elected Candidates in Myanmar 

2015 General Elections” [in Burmese]. MyPILAR website. https://www.mypilar.org/en/publication/demographic-data-elected-
candidates-myanmar-2015-general-elections. 

Myanmar Times. 2016a. “Myanmar’s forgotten local elections.” February 16. https://www.mmtimes.com/opinion/19009-myanmar-s-
forgotten-local-elections.html.

Myanmar Times. 2016b. “Meet your chief ministers.” April 4. https://www.mmtimes.com/national-news/19818-meet-your-chief-ministers.
html. 

MyJustice. 2018. Searching for Justice in the Law. Policy Brief. https://www.myjusticemyanmar.org/sites/default/files/Policy%20
Brief_20042018_Screen_fit_0.pdf. 



158

National League for Democracy. 2015. National League for Democracy 2015 Election Manifesto [authorized English translation]. http://
burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf.  

New Light of Myanmar. 2013a. “Region development tasks discussed in Mongton Tsp.” December 10. http://www.burmalibrary.org/docs16/
NLM-2013-12-10.pdf. 

New Light of Myanmar. 2013b. “Only cooperation, unity could contribute to rapid development of the country.” December 25. http://www.
burmalibrary.org/docs16/NLM2013-12-25-red.pdf. 

New Myanmar Foundation. 2018. Mandalay Municipal Election Report: Analysis on local municipal elections. 
Nixon, H., Joelene, C., Kyi Pyar Chit Saw, Thet Aung Lynn, and Arnold, M. 2015. State and Region Governments in Myanmar. Yangon: The 

Asia Foundation. https://asiafoundation.org/publication/state-and-region-governments-in-myanmar-report/. 
Nyan Linn Aung. 2018. “Rakhine lawmakers say some projects unnecessary in government budget proposal.” Myanmar Times, June 12. 

https://www.mmtimes.com/news/rakhine-lawmakers-say-some-projects-unnecessary-government-budget-proposal.html. 
Nyein Nyein. 2018. “NLD Stands by Commitment to Amend 2008 Constitution.” Irrawaddy, June 25. https://www.irrawaddy.com/news/

burma/nld-stands-commitment-amend-2008-constitution.html.
Nyein Thiri Swe and Zaw Min Oo. 2018. “Has ‘Time to Change’ been well reflected in Myanmar’s sub-national parliaments.” Tea Circle, 

August 14. https://teacircleoxford.com/2018/08/14/has-time-to-change-been-well-reflected-in-myanmars-sub-national-
parliaments/. 

PwC. 2018. Doing Business in Yangon 2018. https://www.pwc.com/mm/en/publications/assets/yangon-business-guide-2018.pdf. 
Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2012. Ward and Village Tract Administration Law.
Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2014. Development Fund Law. 
Pyidaungsu Hluttaw Law No. 14/2014. National Education Law. 
Republic of the Union of Myanmar. 2008. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. http://www.burmalibrary.org/docs5/

Myanmar_Constitution-2008-en.pdf.
Republic of the Union of Myanmar. 2010. Law Relating to the Region and State Hluttaw. State Peace and Development Council Law No 

14/2010. 
Republic of the Union of Myanmar. 2010. Region or State Government Law State Peace and Development Council Law No 16/2010 [English 

translation]. http://asianlii.org/mm/legis/laws/rosglpadcln162010660.pdf.
Republic of the Union of Myanmar. 2012. Framework for Economic and Social Reforms: Policy Priorities for 2012–15 towards the Long-Term 

Goals of the National Comprehensive Development Plan. http://eaber.org/sites/default/files/FESR%20Official%20Version%20-%20
Green%20Cover.pdf. 

Republic of the Union of Myanmar. 2013. State and Region Hluttaw Law. Pyidaungsu Hluttaw Law No. 22/2013 [in Burmese]. https://
pyidaungsu.hluttaw.mm/uploads/pdf/9pl45f_22._state_region_hluttaw_law.pdf. 

Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Planning and Finance. 2018. Myanmar Sustainable Development Plan (2018 – 2030).
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2013. Assignment of duty to form Township and Ward and Village Tract 

Development Support Committees. Presidential Notification No. 27/2013. http://www.burmalibrary.org/docs21/2013-02-
Notification_No.27-2013-Township&Ward&Village_Tract_Development_Support-Committees.pdf. 

Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2016a. Appointment of Chairman of Constitutional Tribunal of the Union (Order 
1/2016). http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/orders/2016/03/31/id-6165. 

Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2016b. Order 37/2016.
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2016c. Order 14/2016 [in Burmese]. http://www.president-office.gov.

mm/?q=briefing-room/notifications/2016/05/09/id-10279. 
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2016d. Order 13/2016 [in Burmese]. http://www.president-office.gov.mm/

zg/?q=briefing-room/notifications/2016/05/09/id-11204.
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2016e. Order 12/2016 [in Burmese]. http://www.president-office.gov.mm/

zg/?q=briefing-room/notifications/2016/05/09/id-11203.
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2016f. Order 11/2016 [in Burmese]. http://www.president-office.gov.mm/

zg/?q=briefing-room/notifications/2016/05/09/id-11202.
 Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2018. Instruction 1/2018. http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-

room/news/2018/05/30/id-8818.   
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2018a. “More than 4,900 acres returned to farmers in Sagaing Region.” President 

Office website. http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/05/17/id-8767. 
Republic of the Union of Myanmar, Office of the President. 2018b. “Confiscated farmland returned to farmers in Myittha, Mandalay Region.” 

President Office website. http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/05/17/id-8765.
Republic of the Union of Myanmar, The Supreme Court of the Union. n.d. “Formation of Courts at Different Levels.” Supreme Court website. 

http://www.unionsupremecourt.gov.mm/?q=content/formation-courts-different-levels. 
Republic of the Union of Myanmar, The Supreme Court of the Union. 2018. Towards Improving Justice for All: Judicial Strategic Plan (2018–

2022). http://www.unionsupremecourt.gov.mm/sites/default/files/supreme/stplan2018eng.pdf. 
Republic of the Union of Myanmar, Union Civil Service Board. 2017. Civil Service Reform Strategic Action Plan for Myanmar 2017–2020. 

http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/DemoGov/UNDP_MM_Myanmar%20_Civil_Service_Reform_
Strategic_Action_Plan.pdf. 

Robertson, B., Joelene, C., and Dunn, L. 2015. Local Development Funds in Myanmar: An Initial Review. Subnational Government in Myanmar 
Discussion Paper No. 9. Yangon: MDRI CESD, Action Aid, and The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/
LocalDevelopmentFundsENG.pdf. 



159

Romeo, L. 2012. Decentralizing for Development: The developmental potential of local autonomy and the limits of politics-driven 
decentralization reforms. Working Paper No 11. Visby, Sweden: Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD). https://
pcm.ge/ckfinder/userfiles/files/Decentralising%20for%20Development%20SICLD.pdf.

San Yamin Aung. 2018a. “Public Needs Left Out of Draft Budget, Yangon Finance Minister Admits.” Irrawaddy, June 4. https://www.
irrawaddy.com/news/burma/public-needs-left-draft-budget-yangon-finance-minister-admits.html.

San Yamin Aung. 2018b. “Yangon Parliament, Cabinet Still At Odds Over Draft Budget.” Irrawaddy, June 4. https://www.irrawaddy.com/
news/burma/yangon-parliament-cabinet-still-odds-draft-budget.html. 

Shotton, R., Zin Wint Yee, and Khin Pwint Oo. 2016. State and Region Financing, Planning and Budgeting in Myanmar: What are the 
Procedures and What are the Outcomes? Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/02/
State-and-Region-Financing-Budgeting-and-Planning-in-Myanmar_ENG-version.pdf.

Shwe Shwe Sein Latt, Ninh, K.N.B., Mi Ki Kyaw Myint, and Lee, S. 2017. Women’s Political Participation in Myanmar: Experiences of 
Women Parliamentarians 2011–2016. The Asia Foundation: Yangon. https://asiafoundation.org/publication/womens-political-
participation-myanmar-experiences-women-parliamentarians-2011-2016/. 

Stapenhurst, R. and O’Brien, M. n.d. Accountability in Governance. World Bank. https://siteresources.worldbank.org/
PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf. 

Steinberg, D. 2012. “The Problem of Democracy in the Republic of the Union of Myanmar: Neither Nation-State nor State-Nation?” In 
Southeast Asian Affairs 2012: 220–238.         

Tidemand, P. and Steffensen, J. 2010. Source Material on Decentralisation and Improved Service Delivery for the Poor. Copenhagen: Danida.
UNDP. 2012. Democratic Governance in Myanmar: Preliminary Situation Analysis. Yangon: United Nations Development Programme. 
UNDP Myanmar. 2015a. The State of Local Governance: Trends in Myanmar; A Synthesis of people’s perspectives across all States and 

Region. Yangon: United Nations Development Programme. http://www.mm.undp.org/content/dam/myanmar/docs/Publications/
PovRedu/Local%20Governance%20Mapping/UNDP_MM%20State%20of%20Local%20Governance%20-%20Synthesis%20Report.
pdf. 

UNDP Myanmar. 2015b. The State of Local Governance: Trends in Shan. Yangon: United Nations Development Programme. http://www.
mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/poverty/TheStateofLocalGovernanceChin/The_State_of_Local_Governance_
Trends_Shan.html. 

Valley, I., and Hein Aung Kyaw. 2016. Budget Brief Series – Kayin Budget Brief No 1, 2016. Renaissance Institute. https://rimyanmar.org/en/
publication/budget-brief-series-kayin-budget-brief-no-1-2016. 

Valley, I., McDonald, L., Hein Aung Kyaw, and Nan Sandi. 2018. Where the rubber hits the road: A review of decentralisation in Myanmar 
and the roads sector. International Growth Centre and Renaissance Institute. https://rimyanmar.org/sites/rimyanmar.org/files/
publication_docs/valley-et-al-2018-final-report_0.pdf. 

Winter, M. and Mya Nandar Thin. 2016. Provision of Public Goods and Services in Urban Areas in Myanmar: Planning and Budgeting by 
Development Affairs Organizations and Departments. Yangon: The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/wp-content/
uploads/2017/02/The-provision-of-public-goods-and-services-in-urban-areas-in-Myanmar-EN.pdf. 

World Bank. 2013. Republic of the Union of Myanmar Public Financial Management Performance Report. Yangon: World Bank. 
World Bank. 2017. Myanmar Public Expenditure Review 2017: Fiscal Space for Economic Growth. https://openknowledge.

worldbank.org/bitstream/handle/10986/28392/119855-PER-P159067-PUBLIC-v2-main-report-PERSepcleanwithnewcover.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

World Bank. n.d. “Decentralization Topics: What, Why, and Where.” World Bank Group website. http://www1.worldbank.org/publicsector/
decentralization/what.htm.

Ye Mon. 2017. “Mon Chief Minister to quit posts, party.” Myanmar Times, February 20. https://www.mmtimes.com/national-news/
yangon/25004-mon-chief-minister-to-quit-posts-party.html. 

Ye Mon. 2018. “Controversy, progress at the third Panglong conference.” Frontier, July 16. https://frontiermyanmar.net/en/controversy-
progress-at-the-third-panglong-conference. 





အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ 
ႏုိင္္ငံ တကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေနသည့္ အာရွေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း 
ရရွိ ထားသည့္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခ ခံ၍ ၂၁ 
ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္း ေစေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ 
ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္း 
ေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး 
တို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုသုေတစာတမ္းကို ရယူလိုပါက country.myanmar.general@
asiafoundation.org သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အၾကံျပဳသေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္။ 


