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 ACC:  Anti-Corruption Commission 
  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ
 CDC: City Development Committee 
  ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
 DALMS:  Department of Agricultural Land Management and Statistics 
  လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန
 DAO: Development Affairs Organization 
  စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕
 DBE: Department of Basic Education 
  အေျခခံ ပညာေရး ဦးစီးဌာန
 DEC: Department of Environmental Conservation 
  ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန
 DHE: Department of Higher Education 
  အဆင့္ျမင့္ ပညာ ဦးစီးဌာန
 DICA: Directorate of Investment and Company Administration 
  ရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
 DISI: Directorate of Industrial Supervision and Inspection 
  စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန
 DoL: Department of Labor 
  အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန
 EPGE:  Electricity Power Generation Enterprise 
  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
 ESE: Electricity Supply Enterprise 
  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း
 FDA:  Food and Drug Administration 
  အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန
 FMC: Farmland Management Committee 
  လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ
 FGLLID: Factories and General Labor Law Inspection Department 
  အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန
 GAD: General Administration Department 
  အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန
 IRD: Internal Revenue Department 
  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန
 MBEI: Myanmar Business Environment Index 
  ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အၫႊန္းကိန္း
 MEB: Myanmar Economic Bank 
  ျမန္မ့ာ စီးပြားေရးဘဏ္
 MCDC: Mandalay City Development Committee 
  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
 MDI: Myanmar Development Institute 
  ျမန္မာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖြဲ႕အစည္း
 MIC: Myanmar Investment Commission 
  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္
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 MoI: Ministry of Information 
  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
 MoLIP: Ministry of Labor, Immigration and Population 
  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
 MoPF: Ministry of Planning and Finance 
  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန
 MPT: Myanmar Post and Telecommunications 
  ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
 NLD: National League for Democracy 
  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
 NCDC: Naypyitaw City Development Committee 
  ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
 PPA: Power Purchase Agreement 
  စြမ္းအင္ဝယ္ယူမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္
 RCCFOL: Reinvestigation Committees for Confiscated Farmlands and Other Lands 
  လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
 RTA: Road Transport Administration 
  ကုန္လမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
 SEE: State Economic Enterprise 
  ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
 SOP: Standard Operating Procedure 
  လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္
 TDAC: Township Development Affairs Committee 
  ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
 TMC: Township Management Committee 
  ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ
 TVET: Technical and Vocational Education and Training 
  နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
 UEHRD: Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development
  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ 
  ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း
 UHD: Urban Housing Department 
  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန
 UNDP: United Nations Development Program 
  ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္
 USDP: Union Solidarity and Development Party 
  ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
 VFV: Vacant, Fallow and Virgin 
  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း
 YCDC: Yangon City Development Committee 
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
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 ၃ အတိုေကာက္မွတ္စု
 ၇ မိတ္ဆက္
 ၈ သုေတသနနည္းလမ္း

  အခန္း ၁
 ၉ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

 ၁ဝ ၁.၁။ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ စီပြားေရးဝန္းက်င္
 ၁ဝ ၁.၂။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ ၫႊန္းကိန္း

  အခန္း ၂
 ၁၄ အထက္ေအာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖန႔္ေဝျခင္း 

 ၁၄ ၂.၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
 ၁၄ ၂.၂။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္
 ၁၇ ၂.၃။ ခ႐ိုင္အဆင့္ 
 ၁၇ ၂.၄။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့ ္
 ၁၉ ၂.၅။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္
 ၁၉ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
 ၂ဝ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာက္ရြက္ျခင္း
 ၂ဝ အစီရင္ခံျခင္း
 ၂ဝ ၂.၆။ အစိုးရအဆင့္မ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

  အခန္း ၃
 ၂၂ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအာဏာ ခြဲေဝျခင္း ႏွင့္ ေရျပင္ညီ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 ၂၂ ၃.၁။ အစိုးရဌာနမ်ား
 ၁၉ ၃.၂။ ေကာ္မတီမ်ား 
 ၂၇ ၃.၃။ တရားစီရင္ေရးစနစ္
 ၂၈ ၃.၄။ ဥပေဒျပဳေရး 
 ၂၈ ၃.၅။ ေရျပင္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ထပ္ျခင္း
 ၃ဝ ၃.၆။ အျခား လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား
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 အခန္း ၄
 ၃၁ အထက္ေအာက္ ႏွင့္ ေရျပင္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ 
  ျမန္မာ့စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 
  မည္သည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေနသနည္း။ 

 ၃၁ ၄.၁။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား 
 ၄ဝ ၄.၂။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ေကာ္မတီမ်ား 

  အခန္း ၅
 ၄၃ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ ခု

 ၄၄ ၅.၁။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၁) ကနဦးကုန္က်စရိတ္
 ၄၅ ၅.၂။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၂) ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈ ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ
 ၄၆ ၅.၃။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၃) မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
 ၄၆ ၅.၄။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၄) တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား
 ၄၇ ၅.၅။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၅) အေျခခံ အေဆာက္အအုံ
 ၄၉ ၅.၆။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၆) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 ၅ဝ ၅.၇။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၇) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း 
 ၅၁ ၅.၈။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၈) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း 
 ၅၂ ၅.၉။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၉) လုပ္သားခန႔္ထားေရး
 ၅၄ ၅.၁ဝ။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၁ဝ) ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
 ၅၄ ၅.၁၁။ MBEI ၏ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ားအေပၚ 
  လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား 

  အခန္း ၆
 ၅၆ နိဂုံး 

  ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) 

 ၅၈ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳသည့္ နည္းလမ္း (အေသးစိတ္) ႏွင့္ 
  ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား 

 ၆ဝ အခန္းဆံုးမွတ္စု

tcef;qHk;rSwfpk
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လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
စီးပြားေရး ဝန္းက်င ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးႏငွ့ ္ပဂုၢလိက 
က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔တြင္ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ 
မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရးႏငွ့ ္စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈစနစ ္ပြင့လ္င္းျမငသ္ာေရး 
စသည္တုိ႔တြင္ ႏိုးထလာေစရန္ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္။ ၿခဳံငုံ၍ သုံးသပ္ရပါက အဆိုပါေျခလွမ္းမ်ားမွ 
သိသာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏံွမႈအသစ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏွစ္ခုလံုး) မွ 
ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ကာ အလုပ္ 
အကိုင္သစ္မ်ားစြာကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
သို႔တုိင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ကို တားဆီးေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ကာ 
၎စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာ အလုပ္အကုိင္ 
မ်ား ပိမုိဖုနတ္ီးႏိငုမ္ည၊္ တနည္းအားျဖင့ ္ဆင္းရ ဲမြဲေတမႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ၿခဳငံု၍ံၾကည့ပ္ါက ဆယ္စုႏစွအ္တြင္း ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ ဖြ႕ံၿဖိဳး 
မႈသည္ အလြန္အားရစရာ ေကာင္းေသာ္လည္း 
သာတူညီမွ်စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။  ၿမိဳ႕ျပေဒသ 
မ်ား၌ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္သာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးႀကီး 
မားမား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အားလုံးၿခဳံလႊမ္းႏိုင္မႈႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တ့ံမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ 
လာေစခဲသ့ည။္ ျပညန္ယ္ႏငွ့ ္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား ၎တုိ႔၏ 
ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္း 
မြန္ေအာင ္လုပ္ေဆာငမ္ႈကုိ ကညူရီန ္အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္း 
သည ္ျမနမ္ာ့ စီးပြားဝန္းက်င ္ၫႊန္းကနိ္းကိ ုဖနတီ္းခဲသ့ည။္ 
ျမန္မာ့စီးပြားဝန္းက်င္ ၫႊန္းကိန္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေတြ႕ရသည့္ 
အဓိက အတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထား 
ေသာေၾကာင့ ္ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့ ္
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္သည္။  

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ 
အႀကီးဆံုး ျပႆနာတစရ္ပမ္ွာ ၎တုိ႔ေဒသတြင္းရွ ိစပီြား 
ေရး အသုိင္းအဝန္း၏ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားကုိ သုံးသပ္ၿပီး 
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေအာငလု္ပ္ေဆာငရ္မႈပင္ျဖစသ္ည။္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီပြားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အတြက္ 
အစိုးရအဆင့ ္အားလုံးတြင ္တာဝနရ္ွသိည၊္ သို႔ေသာ္လည္း 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ 
လပုထ္ုံးလုပန္ည္းတုိ႔ကုိ သတမ္တ္ွသည။္ အျခား ေဒသႏၲရ 
အစိုးရ အဆင့မ္်ားတြင ္မဝူါဒႏငွ့ ္လပုထံု္းလုပန္ည္းမ်ားကိ ု
ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမူေဘာင္ကုိ အေကာင္ 

အထည္ ေဖာ္ရန္သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ဌာန 
မ်ားသည ္အနည္းငယ ္ေျပာင္းလဲျပငလ္ြယ္ရွၿိပီး ေဒသႏရၲ 
အဆင့္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္ ရွိသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ 
သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွာ ျပည္ေထာငစ္အုဆင့ ္အုပခ္်ဳပမ္ႈ မရွိေသာေၾကာင့ ္
မူဝါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ သိသိသာသာ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလြယ္သည္။  

စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ အုပခ္်ဳပမ္ႈတြင ္တြဘဲက္ဆက္ႏြယလ္်က္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစြာ ပါဝင ္ေနျခင္းေၾကာင့ ္အုပခ္်ဳပ္ေရးပိငု္း 
ရႈပ္ေထြးမႈ၊ ရလဒပ္ိငု္း အားနည္းမႈႏငွ့ ္တာဝနကုိ္ မျဖစမ္ေန 
ခြဲေဝရမႈမ်ား ရွိေနပါသည။္ စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေထာက္ခံစာ လုိအပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ေကာ္မတီမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အာဏာ ရယူထားမႈ၊ ျဖတ္ 
သန္းရမည့္ အဆင့္တစ္ခ်ိဳ႕ ရိွျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းအစံု ျဖင့္ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လုိအပ္ေလ့ 
ရိွပါသည္။ အစုိးရဌာနမ်ား အျပင္ ေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း 
လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကဲ့သို႔ စပီြားေရးဆိငုရ္ာ အပုခ္်ဳပမ္ႈ၏ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လွ်က္ ရိွသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေကာ္မတီမ်ိဳး ၆ဝ ခန႔္ရွိကာ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ ၁ဝဝ နီးပါး 
ရွိပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ထပ္မံ၍ ခ်ဲ႕ထြင္ 
လပုကုိ္င္ႏိငုသ္ည့ ္တာဝန္ႏငွ့ ္အခန္းက႑မ်ား ရွိေနေသာ္ 
လည္း ထိတုာဝနမ္်ားကိ ုယူႏုိငရ္န ္လမ္းၫႊနခ္ရံမႈ အနည္း 
ငယ္သာရွိသည္။ 

ယခစုာတမ္းသည ္ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ စီးပြားေရး စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈ 
အတြင္း ပါဝငလ္်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ ္
ထားၿပီး ၎တို႔၏ လပုပ္ိငုခ္ြင့အ္ာဏာ ႏငွ့ ္စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ 
အပုခ္်ဳပမ္ႈ တိုးတက္ေရးတြင ္၎တုိ႔ ပါဝင္ႏိငုမ္ည့ ္အခန္း 
က႑တုိ႔ကုိ ေလ့လာထားပါသည္။ ယခုစာတမ္းကုိ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ ႏွင့္ 
အေတြ႕အႀကဳမံ်ားကိ ုေလ့လာထားေသာ ျမနမ္ာ့စီးပြားေရး 
ဝန္းက်င္ ၫႊန္းကိန္း (MBEI) ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္း၏ အပုခ္်ဳပစ္မီံေရးဆုိငရ္ာ သုေတသန 
မ်ား အထူးသျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒ 
သႀကီးမ်ား၏ အုပခ္်ဳပ္ေရးစနစ”္ ကဲသုိ့႔ေသာ သုေတသန 
ေလ့လာမႈ မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုစာတမ္း 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ သုေတ 
သနျပဳႏိငုရ္န ္အတြက ္အတု္ျမစ ္ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစသ္ည။္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
မ်ားကိ ုအနာဂါတ္ သုေတသနမ်ားတြင ္ ထုတ္ေဖာ္ႏိငုရ္န ္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (၁)
အဓိက သုေတသန ေမးခြန္းမ်ား 

 � ျမနမ္ာႏုိငင္ရံွ ိျပည္ေထာငစ္၊ု ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိငု၊္ ၿမိဳ႕နယ္ႏငွ့ ္ၿမိဳ႕အဆင့ ္စီးပြားေရး အုပခ္်ဳပမ္ႈ 
ဆိုင္ရာ အဓိက အဖြဲ႕အစည္း/ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ မည္သူနည္း။

 � ၎အဖြ႕ဲအစည္း/ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ MBEI အၫႊန္းကိန္းခြ ဲဆယ္ခုအရ ခြဲျခားထားသည့္ မည္သည့္ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေနသနည္း။   

 � ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ မည္သို႔နည္း။

သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာမႈစာတမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ MBEI 
စီမံကိန္း ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းျဖင့္ ျမန္မာ့ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သုံးခု 
တုိ႔တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွ ရရွိသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ၿပီး 
ယခုစာတမ္းကုိ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသန 
အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးဆုံး အခ်က္အလက္ အမ်ားစု 
ကုိမူ MBEI မွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုစာတမ္းမွာလည္း 
MBEI သုေတသနကုိ ထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္ ပံုေဖာ္ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ MBEI ကို ၂ဝ၁၇ ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဒတာစုေဆာင္း 
ျခင္းကုိ ၂ဝ၁၈ ႏွစ္လည္ပုိင္း၁ တြင ္လုပ္ေဆာငခ္ဲပ့ါသည။္ 
MBEI တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အႏွံ႔ စီးပြားေရး 
လပုင္န္းေပါင္း ၅ဝဝဝ နီးပါးကုိ စစတ္မ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္း 
ျဖစသ္ည။္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏငွ့ ္တညဆ္ဲ မတ္ွတမ္း 
မွတ္ရာမ်ားမွ စုေဆာင္းရရိွသည္ အမာခံ အခ်က္အလက္ 
(hard data) ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္ 
(observational data) တုိ႔ျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းကာ MBEI 
ၫႊန္းကိန္းကိ ုထတု္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစသ္ည။္ ယခစုာတမ္းကုိ 
MBEI အျပင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆုိင္ရာ 
စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား”၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရ 
စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပမ္ႈ” ႏငွ့ ္အျခား စာတမ္းမ်ား အေပၚတြင ္
အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။၂ ယခုစာတမ္း 
အတြက္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳျခင္းကုိ ေမ၊ ၂ဝ၁၉ 
တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး သံုးခု (ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ 
ကယား) ၌ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ 
အတြင္း အစိုးရအရာရွိႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားအား 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ အႀကိမ္ (၂ဝ) အျပင္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုတို႔ျဖင့္ပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

ပံု ၁။ 
ကြင္းဆင္းေကာက္ယူထားသည့္ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
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အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ ကုိ ပညာရပဆုိ္ငရ္ာႏငွ့ ္လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈ 
အရ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 
အစိုးရကုိဗဟိုျပဳမႈ အတိုင္းအတာ အနည္းႏွင့္အမ်ား 
ကြာျခားၾကပါသည္။၃ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ 
(UNDP) က “ႏိုင္ငံ့အေရးကုိ အဆင့္တုိင္းတြင္ စီမံခန႔္ခြဲ 
ႏိငုရ္န ္စီးပြားေရး၊ ႏိငုင္ံေရးႏငွ့ ္အုပခ္်ဳပ္ေရး အာဏာက်င့ ္
သုံးသည္။ ၎တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိတုိ႔လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္ရန္၊ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒရွရိန ္ႏငွ့ ္၎တို႔၏ တာဝနမ္်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိငုရ္န ္
အငစ္တီက်ဴးရငွ္း၊ ယႏရၲားႏငွ့ ္လုပင္န္းစဥမ္်ား ပါဝငသ္ည”္ 
ဟ ုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ပါသည္။၄ ကမာၻ႔ဘဏ္က “ႏိုင္ငံတစ္ 
ႏိုင္ငံမွ ၎၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ လူမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ အာဏာ 
က်င့သ္ုံးသည့ ္နည္းလမ္း” ဟု အဓပိၸာယ္ ဖြင့ဆုိ္ပါသည။္၅ 
Canada’s Institute of Governance ကမူ ေယဘုယ် 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ “စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုသည္မွာ 
လူ႔အသုိင္းအဝန္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္သူ 
သည ္စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈတြင ္ပါဝငမ္ည္ႏငွ့ ္မညက္ဲသုိ့႔ တာဝန ္
ခံရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟု 
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိပါသည္။၆ “ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း 
ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
(သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္သည့္) လုပ္ငန္းစဥ္” 
ဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။၇ 
အထကပ္ါ အဓပိၸာယ္ဖြင့ဆုိ္ခ်က္ အားလုံးမွာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ 
ႏင့္ွ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန႔္ေသာ သေဘာတရားယူဆခ်က္ 
မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးသည္ 
အစုိးရႏွင့္ ပုိမုိသက္ဆုိင္သည့္ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ-  Pierre ႏွင့္ 
Peters တုိ႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိ “အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ၿပီး 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ဦးစားေပးက႑မ်ား သတ္မွတ္ 
ျခင္း ျဖစ္စဥ္” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။၈

စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ ဆိသုညမ္ွာ အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ 

ျဖစစ္ဥ၏္ အစတ္ိအပိငု္း တစခ္ုျဖစက္ာ စီးပြားေရး လုပင္န္း 
မ်ားကို ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ 
စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈကိ ုအပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ ကဲသ့ို႔ပင ္အစိုးရ 
ဗဟုိျပဳမႈ အတိုင္းအတာ အနည္းႏွင့္အမ်ား ကြာျခားမႈ 
အလိက္ု အဓပိၸာယ ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့ဆ္ိ ုႏိငုပ္ါသည။္ Avanish 
Dixit က စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို “သင့္ေတာ္သည္ 
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ပဋဉိာဥမ္်ား အသက္ဝင္ေစျခင္း ႏငွ့ ္ပိငုဆ္ိငုမ္ႈ အခြင့အ္ေရး 
မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း တုိ႔ျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ကုိ ပံ့ပိုး 
ေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္” ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါသည္။၉ MBEI 
ကမူ အစိုးရကို ပိုမိုဗဟိုျပဳသည့္ သေဘာတရားကုိ 
အသံုးျပဳၿပီး “ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သာ 
ကိုင္သာ ရွိမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒ 
ခ်မတွသ္မူ်ား ႏငွ့ ္အုပခ္်ဳပသ္မူ်ားက ေဆာင႐္ြက္ေပးသည့ ္
အစီအစဥ္မ်ား” အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။၁ဝ 

ယခုစာတမ္းသည္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အတြင္းရွိ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကုိသာ သံုးသပ္ေလ့လာထားျခင္း ျဖစ္ကာ 
အစိုးရအေပၚ အေျခခံေသာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈကို 
အဓိကထား သုေတသနျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု 
စာတမ္းသည္ MBEI ကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ ပံုေဖာ္ထားၿပီး  
အစိုးရ အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း/ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ 
စီးပြားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္းရွိ အျခား ဇာတ္ေကာင္/
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့သ္ြင္းေလ့လာႏိငု္ျခင္း မရွပိါ။ 
ထိုကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ ယႏၲရားမ်ားသည္ တည္ရွိေန 
ယုသံာမက ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ စပီြားေရးအုပခ္်ဳပမ္ႈ စနစအ္တြင္း 
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ဥပမာ- 
ေဒသႏၲရ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္မႈ 
အတြက္ ေျမအလွဴခံျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္း 
ရင္းသားလကန္ကက္ိငု ္အဖြ႕ဲမ်ားမ ွအုပခ္်ဳပ္ေရး က႑တြင ္
ပါဝင္မႈတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ 
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စီမံမႈစနစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
စနစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက အျခားေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သူ Dixit က “ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ 
ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားေတာင္ 
အပုခ္်ဳပစ္မီံေရး အလံုးစုကုိံ မလပု္ေဆာင္ႏိငုၾ္ကပါဘူး” ဟု 
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။၁၁

စီးပြားေရး အုပ္ခ်ုပ္စီမံမႈနွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစခ္ုျဖစသ္ည္ ့စီးပြားေရး 
ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ စီးပြားဝန္းက်င္ 
တ့ုိမွာ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။ စီးပြားဝန္းက်င္ အနက္ 
ဖြင္ဆုိ့မႈ အခ်ိဳ႕ နငွ္ ့စီးပြားေရး အုပခ္်ပုစ္မီမံႈ အနက္ဖြင္ခ့်က္ 
တို႔မွာ တညူီေနသညကုိ္ ေတြ႔ရပါသည။္ စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ 
အျပနအ္လွန ္ဆကသ္ြယ္မႈမ်ားကိ ုအုပခ္်ဳပစ္မီရံန ္လမူ်ားမ ွ
ဖနတ္ီးထားသည္ ့စနစမ္်ားနငွ္ ့လုပင္န္းစဥမ္်ားတြင ္အဓကိ 
အေျခခံ ပါသည္။ဥပမာ- International Finance Cor-
poration မွ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ကို “စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံသည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
ႏင့္ွ စည္းၾကပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား” ဟု အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုပါသည္။၁၂ Stern ကမူ “ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အက်ိဳး 
အျမတ္ႏွင့္ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး 
မႈရွိေသာ လက္ရွိပကတိႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္ မူဝါဒ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ အမူ 
အက်င့္ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္” ဟု အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ 
ပါသည္။၁၃ အဆုိပါ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လည္း ကိုက္ညီလ်က္ ရွိပါသည္။ 

အျခား စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားမွာ 
က်ယ္ျပန္႔ၿပီး စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈထက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ 
သည့္ အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ ဥပမာ- Xu က 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ဆိုသည္မွာ “ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ ့ဆံုး႐ံႈးႏိငုမ္ႈ အႏရၲာယ္ႏွင္ ့အက်ိဳးအျမတ ္
ရရိွမႈတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္” 
ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၺာယ္ ဖြင့္ဆုိပါသည္။၁၄ Eifert 
ႏွင့္ အျခား စာေရးသူမ်ားကလည္း စီးပြားေရးဝန္းက်င္ 
သည ္“ကမုၺဏမီ်ား ႏငွ္ ့စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ား လညပ္တမ္ႉ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနသည့္ မူဝါဒ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ပထဝီဝင္ အေနအထားဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈျဖစ္သည္” ဟု 
ဆိုပါသည္။၁၅ ယင္းအဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ 
မ်ားျဖင့္ ထိစပ္မႈကဲ့သုိ႔ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
မရွိေသာ အရာမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးဝန္းက်င္၏ 

အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို MBEI တြင္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး 
ဝန္းက်င၏္ အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားသည ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပမ္ႉ 
ေအာက္တြင္မရိွဟု ဆုိပါသည္။ MBEI က စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံျခင္း ဆုိသည္မွာ “အစိုးရမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
တာဝနရ္ွိေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င ္အစတ္ိအပိငု္းတစရ္ပ”္ 
ဟု သံုးသပ္ထားပါသည္။၁၆

ျမန္မ့ာစီးပြားေရး ဝန္းက်င္အညႊန္းကိန္း (MBEI) သည္ 
စီးပြားေရး စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈဆုိငရ္ာ အညႊန္းကနိ္း တစခ္ုျဖစၿ္ပီး 
ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိဝန္ေဆာငမ္ႈႏငွ္ ့ကနုထု္တ္လုပမ္ႈ က႑မ်ားမ ွ
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို တိုင္းတာ 
ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။၁၇ MBEI ၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိ တုိင္းတာ 
ရန္သာ ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိုင္းတာမႈတြင္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အျခား 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ စာေရးသူမ်ားက 
လည္း MBEI သုေတသနသည္ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ျမင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴး 
ရွင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ား” ၌သာ အဓိကထား ေလ့လာထားသည္ဟု ေျပာပါ 
သည္။၁၈ MBEI ကုိ သတင္း အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား 
ႏွစ္ခုေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ 
စစတ္မ္း အခ်က္အလက္ ကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး ႏိငုင္အံႏွံ႔မ ွ
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၈၇၄ ခု ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန မွ ရရိွသည့္ 
တစ္ႏိငုင္လံံုး ၿခံဳလႊမ္းမႉရွိေသာ နမနူာ မူေဘာင ္အတြင္းမ ွ
ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းေလးဦးထက္နည္း 
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အပါအဝင ္အခ်ိဳ႕လပုင္န္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကိ ုစစတ္မ္းတြင ္
ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အစိုးရ႐ံုး 
မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ အမာခံ 
အခ်က္အလက္ (Hard data) ကုိ အညႊန္းကိန္း ေဖာ္ထုတ္ 
ရာတြင္ အသုံးျပဳ ထားပါသည္။ အထက္ပါ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္း သုံးသပ္ၿပီး MBEI 
အညႊန္းကိန္းကို ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

MBEI တြင္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ဆုိင္ရာ အခ်က္ (၁ဝ) 
ခ်က္ကို ၿခံဳလႊမ္းထားၿပီး အညႊန္းကိန္းခြဲမ်ားအျဖစ္ 
ေဖာ္ညႊန္းထားပါသည။္ အညႊန္းကနိ္းခြဲတုိင္းတြင ္စစတ္မ္း 
အခ်က္အလက၊္ အမာခံႏငွ္ ့ကြင္းဆင္းေလလ့ာ ထားသည္ ့
အခ်က္အလက္တုိ႔မွ ေပၚထြက္လာသည့္ အညႊန္းကိန္း 
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ငယ္မ်ား ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား 
ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
အညႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ ခုအတြင္းမွ အညႊန္းကိန္းငယ္ ၁ဝ၁ 
ခုကို ထုတ္ႏုတ္ ဖန္တီးထားပါသည္။

MBEI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ အခက္အခဲ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႉ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ျပသရန္” 
ျဖစ္ပါသည္။၁၉ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက က႑၏ သေဘာ 
ထားအျမင္မ်ားကုိ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ မူဝါဒ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း အခန္းက႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္ 
အစိုးရဌာနက မည္သို႔ တာဝန္ရွိသည္ကို ဦးစြာ သိရွိ 
ထားရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစသ္ည္။ ယင္းကသုိဲ႔ သိရိွေစရန္မွာ 
ယခုစာတမ္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
ပိမုိုေကာင္းမြနၿ္ပီး MBEI အညႊန္းကိန္းတြင ္ရမတ္ွေကာင္း 
ရရိွႏုိင္ရန္ ေနာက္ထပ္ စာတမ္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႉ ရလဒ္ 
မ်ားကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္၍ ျပဳျပင္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ား 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကုိ ေကာက္ 
ႏုတ္ တင္ျပျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဖြဲ႔အစည္း/ဇာတ္ေကာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ 
မတူညီသည့္ အစီအမံမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ 
MBEI အညႊန္းကိန္း မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီးပြားေရး 

ကနဦးကုန္က်စရိတ္

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္လံုျခံဳမႈ 

မတ္ွပံတုင္ျခင္းအလြန ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား 

အေျခခံအေဆာက္အအံု
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အပုခ္်ဳပ္ျခင္းဆိငုရ္ာ အစအီမ ံေလးမ်ိဳးကိ ုထုတ္ေဖာတ္င္ျပ 
သြားပါမည္။ 
 � အခ်ိဳ႕ေသာ အၫႊန္းကနိ္းမ်ားမွာ ဌာနဆိငုရ္ာ တစခ္ ု

တည္း သုိ႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ျဖင့္သာ စပ္ဆုိင္မႈ 
ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းဌာနတြင္သာ 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္သည့္ အာဏာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ရိွၿပီး အျခားေသာ အစုိးရ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္း ပါဝင္ 
ပတ္သက္မႈ မရိွသေလာက္ နည္းပါး ပါသည္။ ဥပမာ- 
ကမုၸဏ ီမတွပ္ံတုင္ျခင္း ဆိငုရ္ာ အၫႊန္းကနိ္း ဆိပုါက 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 
(DICA) ျဖင့္သာ သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ ကုမၸဏီ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုကို 
ျဖည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ား (ဖြဲ႔စည္းပံကုဲသုိ့႔) တြဲေပး ရမည္ျဖစသ္ည။္ အျခား 
အစုိးရ ဌာနတစ္ခုမွ ပါဝင္ရမႈအျဖစ္ တြဲဘက္ 
တင္ရသည္ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္သာ ရွိပါသည္။၂ဝ 

 � အခ်ိဳ႕ေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္မူ ဌာနတစ္ခုက 
ဦးေဆာငတ္ာဝန ္ယူသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း လုပင္န္း 
စဥ္ ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ အျခားေသာ ဌာနမ်ား 
အေပၚ လြန္စြာ မွီခိုေနရပါသည္။ ယခု လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ိဳးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း အတြင္းမွ ဌာန 
ေပါင္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္းလပု္ေဆာငမ္ႈ လုိအပၿ္ပီး ဥပမာ 
အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အရည္ 
အေသြးကုိ ဆန္းစစ္ပါက ၎ျဖစ္စဥ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ 
ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေပးပုိ႔မႈႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိမႈ စသည့္ 
ဌာနမ်ားစြာ တာဝန္ယူထား ရသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးတြင္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

လုပ္သား ခန္႔ထားေရး 

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 

ပံု ၂။ 
MBEI အညႊန္းကိန္းခြဲမ်ား 
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        အညႊန္းကိန္းခြဲ ၁။ ကနဦးကုန္က်စရိတ္  
 �တရားဝင္ရန္ ၃ လ ထက္ပိုမိုေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (%)
 � လုပ္ငန္း အျပည့္အဝ တရားဝင္ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္
 � ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
 � စည္ပင္အဖြဲ႕
 � DICA မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္သည့္ ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း (DICA)
 �အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ ခက္ခဲ (%)
 � စည္ပင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ (၁-၃ မွတ္)
 � စည္ပင္လိုအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္း (ဝ-၆ မွတ္)

        အညႊန္းကိန္းခြဲ ၂။ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ
 � ေျမပိုင္ဆုိင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္
 �အမည္ေပါက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း)
 � ေျမပိုင္ဆုိင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္
 � ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ေဘးမရွိ သုိ႔ နိမ့္ပါး
 � ေျမသိမ္းခံရပါက သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္
 � လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျမယာဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ား ၿပီးေျမာက္သည့္တိုင္ အခက္အခဲမေတြ႕ရေခ်
 �အငွားဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ စုိးရိမ္စိတ္နည္းပါး
 � DALMS မွလုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ (ေဖာင္၁၅၊ ၁-၃ မွတ္)
 � DALMS လုိအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္း (ေဖာင္၁၅၊ ဝ-၅ မွတ္)

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၃။မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
 � စည္းမ်ဥ္းနားလည္ရန္ႏွင့္လုိက္နာရန္ အခ်ိန္၏ ၁ဝ% ေအာက္ကုိသာ သံုးရသည္
 � ဌာနအားလံုးမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အႀကိမ္ (count)
 �အစိုးရအရာရိွမ်ားမွာထိေရာက္မႈရွိ
 � မွတ္ပုံတင္သည့္ ကိစၥ ၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႐ံုးသုိ႔အႀကိမ္မ်ားစြာသြားရန္ မလုိ
 � စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ႐ုိးရွင္း
 � ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြပမာဏကုိတရားဝင္လူျမင္ေအာင္ကပ္ထားသည္
 �အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (ေထြအုပ္၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (ေထြအုပ္၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (DALMS၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (DALMS၊ ၁-၅ မွတ္)

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၄။ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား
 � နည္းလမ္းမက်ေသာေပးေဆာင္ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မလုိဟု ယံုၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းရာခုိင္ႏႈန္း
 � ဝင္ေငြ၏၂%ေအာက္လာဘ္ေပးရသည့္လုပ္ငန္းပမာဏ
 �လာဘ္ေငြပမာဏႀကိဳသိသည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ
 �လာဘ္ေပးၿပီးပါက ဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမိုေကာင္းမြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္
 � ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ရရွိရန္ ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးရန္ မလုိအပ္
 � လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ အဂတိလုိက္စားမႈ အေရအတြက္

        အညႊန္းကိန္းခြဲ ၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 � စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏  
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဥပေဒေရးရာ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းသစ္မ်ား၊ အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
ေျမအသုံးခ်မႈ ခြဲေဝေပးသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမပုံမ်ား၊ ေဒသႏၲရ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ က႑မ်ားတုိးတက္ေရး 
စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ စည္းၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေဖာင္ပုံစံမ်ား
 � ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး
 � ေဒသႏၲရအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး
 � နမူနာေပးထားေသာ ေထြအုပ္ စာ႐ြက္စာတမ္း
 � နမူနာေပးထားေသာ စည္ပင္ စာ႐ြက္စာတမ္း
 �သတင္းအခ်က္အလက္ကပ္ေပးထားေသာ စည္ပင္စာရြက္စာတမ္း
 � ပံုစံ ၁၅ နမူနာေပးထားေသာ နမူနာ စာရြက္စာတမ္း
 � နမူနာေပးထားေသာ DALMS စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 �သတင္းအခ်က္အလက္ ကပ္ေပးထားေသာ DALMS စာ႐ြက္စာတမ္း
 � ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမွ ကပ္ေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အဆင့္ (ဝ-၅ မွတ္)

          အညႊန္းကိန္းခြဲ ၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
 � ပ်မ္းမွ်သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး ေကာင္း သုိ႔ အလြန္ေကာင္း
 � ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မွာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိ သုိ႔ ေကာင္းမြန္လာ
 � ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ပြားပါက အာဏာပုိင္းမ်ားမွ အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္
 � ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ
 �သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလးစားလုိက္နာမႈအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္
 � ေရေႁခြတာရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ
 � စြန႔္ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ
 � ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း
 � ေကာင္းမြန္ေသာ အေရအရင္းျမစ္မ်ားရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း

          အညႊန္းကိန္းခြဲ ၇။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း
 �အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိ
 � ေျမအသုံးျပဳခြင့္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 � ေခ်းေငြရရွိေရး၌ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 �သယံဇာတ တူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္ရရွိေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 �အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 � ျပည္နယ္အစိုးရစာခ်ဳပ္ေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 �သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးတြင္  မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 � ႏိုင္ငံသား ၁ဝ,ဝဝဝ စီအတြက္ ဘဏ္အေရအတြက္
 � ႏိုင္ငံသား ၁ဝ,ဝဝဝ စီအတြက္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၅။ အေျခခံအေဆာက္အအံ ု
 �လမ္းမ်ားေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 �တယ္လီဖုန္းမ်ားေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 � လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 �တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္သည့္ ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း
 �ယခင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း
 � ေျမၿပိဳ၍လမ္းပိတ္သည့္ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း
 �အင္တာနက္လုိင္းေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 � လွ်ပ္စစ္မီးရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ
 � တီဗီရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ
 �တယ္လီဖုန္းရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ

         အညႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
 �အရာရိွဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ (သေဘာတူသူပမာဏ)
 � ဝန္ထမ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ (သေဘာတူသူပမာဏ)
 �တရားေရးစနစ္သည္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည္
 � ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒတုိင္းစီရင္သည္
 � ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးသည္
 �တရား႐ုံးမွစီရင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည္
 � ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္
 �တရား႐ုံး၏ စီရင္ခ်က္သည္ တရားမွ်တသည္
 � လံုၿခဳံေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္သည္
 �ယခင္ႏွစ္ ရာဇဝတ္မႈဒဏ္ခံခဲ့ရသူ 
 � လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ခံစားရသည့္ ရာဇဝတ္မႈ အေရအတြက္

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၉။ လုပ္သားခန္႔ထားေရး
 �အအလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၌ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ ပ်မ္းမွ် ပမာဏ
 �အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - အေျခခံကာယလုပ္သား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္းကုိင္မ်ား၊ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား/ဘ႑ာေရး မန္ေနဂ်ာ
 �အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ
 �အလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ

စစ္တမ္းအခ်က္အလက္
ေလ့လာမႈ (သို႔) မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ဇယား ၁။ 
MBEI အညႊန္းကိန္းခြဲျခားထားမႈ စာရင္း
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မတူညီေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဌာနမ်ားစြာ ပါဝင္ 
မႈလည္း လုိအပ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ- လုပ္ငန္းတစ္ခု 
အေပၚ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းသည္ ့တုိငၾ္ကားမႈ ရရွပိါက ပတ္ဝန္းက်င ္ထိန္း 
သိမ္းေရး ဦးစီးဌာန  (DEC) မွ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း 
လပု္ေဆာင္ႏိငု္ေသာ္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္သည္ ့လုပင္န္း 
ကိ ုအေရးယူႏိငုသ္ည္ ့အခြင္အ့ာဏာ ၎တြင ္မရွပိါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ ဌာန 
ကိုသာ အေၾကာင္းၾကား တင္ျပရပါသည္။ ယင္းျဖစ္ 
စဥ္တြင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အတြက္ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုက တာဝန္ယူ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ကုိ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန (DEC) တစ္ခု 
တည္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

 � အခ်ိဳ႕ အၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ဌာနတုိင္းႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္မႈ ရွိသည္။ စာရြက္စာတမ္း တင္ျပရသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ႐ိုးရွင္းမႈ၊ တရားမဝင္ ေပးေခ်ရမႈ သို႔ 
မဟုတ္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝန္ေဆာင္ခကုိ အမ်ား 
ျမင္သာရန္ ျပသထားျခင္း စသည့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ဌာနတိုင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မႈ ရွိပါသည္။ တခါတရံတြင္ အစုိးရအဖြဲ႔ 
အႏံွ႔ရိွ ျပႆနာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုအား အာဏာပုိင္ 
အဖြဲ ႔အစည္း တစ္ခုတည္းက ေျဖရွင္းေပးသည့္ 
တာဝန္ကို ယူထားရျခင္းလည္း ရွိသည္။ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အႏွံ႔ရွိ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈႏွင့္ တရားမဝင္ 
ေငြေပးေခ်ရမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ အဂတိ လုိက္ 
စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကသာ တာဝန္ယူ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 � အခ်ိဳ႕ အၫႊန္းကိန္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
အဓိက တာဝန္ရိွသူမွာ ဌာနတစ္ခုခု မဟုတ္ပ ဲတရား 
လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မတီကဲ့သို႔ အစိုးရ 
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ 
ဥပမာမွာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ဆိုင္ရာ 
အစီအမံမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သိမ္းဆည္းခံ 

ေျမယာမ်ားအတြက ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား 
သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ 
ကသာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းေကာ္မတီသည္ ျပည္ 
ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ႐ုိင္ အပါ 
အဝင္ အဆင့္မ်ားစြာတြင္ ရိွပါသည္။ ယင္း ေကာ္ 
မတတီြင ္အစိုးရ အရာရွမိ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရး သမားမ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မတီမွလြဲ၍ 
အျခားအဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေတာင္သူ 
လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ 
ေခါင္းေဆာငမ္်ား ကဲသုိ့႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ တစသ္ီး 
ပုဂၢလ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။၂၁ ေျမယာ 
စာရင္းသြင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း အတြက္ အဓိက 
တာဝန္ရွိသည့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 
စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန (DALMS) သည္ ေကာ္မတီကုိ 
ပံ့ပိုးသည့္ အခန္းက႑မွသာ ပါဝင္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္းႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ လုပပ္ိငုခ္ြင္ ့အာဏာ မရွိေခ်။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္သည္ အစိုးရ 
အဆင့္မ်ားစြာႏွင့္ စီးပြားေရး ရလဒ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ 
ရွိေသာ အာဏာပိငု ္အဖြ႔ဲအစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ ေပါင္းစည္း 
အုပခ္်ဳပ္ရသည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယခုစာတမ္း 
တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ MBEI သည္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ/
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက ထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစိုးရအဆင့္ အသီးသီးျဖင့္ ဆက္ဆံရ 
သည္ ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိလည္း ေလလ့ာႏိငုခ္ဲပ့ါသည။္ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕အဆင့္မ်ားအလုိက္ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ အၫႊန္းကိန္းခြမဲ်ားသည ္ေဒသႏရၲ အဆင္ ့လုပင္န္း 
မ်ားျဖင့္ ပိုမိုဆက္စပ္မႈရွိႏိုင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕အၫႊန္းကိန္းခြဲ 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းျဖင့္သာ အဓိက 
သက္ဆိငု္ျခင္း သို႔မဟတု ္ပိမုိ ုသကဆုိ္င္ျခင္း ရွိေနပါသည။္ 
ယခုစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး 
အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားစြာကုိ ေျဖဆိ ု
ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္သည္ အစိုးရ 
အဆင့္ အားလုံးအၾကား တာဝန္ခြဲေဝယူရသည့္ စနစ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈစနစ္အတြင္း ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း/
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ အစိုးရ အဆင့္ 
အသီးသီးကုိ သုံးသပ္ေလ့လာမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္ 
အဖြ႔ဲအစည္း အသီးသီး ကုိလည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔အၾကား 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကုိလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ 
အစိုးရ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ပံုေဖာ္ေနသည့္ အစိုးရ 
အထက္ေအာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း 
ေကာင္း သံုးသပ္ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အျခားနယပ္ယ္ရွ ိအပုခ္်ဳပ ္စမီံေရး စနစမ္်ား 
ကဲသုိ့႔ပင ္စီးပြားေရး အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈကုိလည္း ျပည္ေထာငစ္ ု
အစုိးရကသာ အဓိက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ဇယား ၁ ႏွင့္ 
ဇယား ၂ တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒ 
သႀကီးတို႔အတြက္ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝေပးထား 
ပါသည္။ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မ႑ိုဳငရ္ွ ိသမၼတအား လုပပ္ိငုခ္ြင္အ့ာဏာ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ေပးအပ္ထားပါသည္။ ဖြဲ ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔သည္ နယ္ဘက္ ဝန္ထမ္း 
အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔ပိုင္ခြင့္ ရွိသလို လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု 
ဖြဲ႔စည္းပုံ ေအာက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၅ ခု ပါဝင္ကာ 
အမ်ားစုမွာ အထက္ေအာက္ ပူေပါင္းလုပ္ကုိင္ ရသည့္ 
ဌာနမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ မူေဘာင္ 
အမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မွ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသလို 
လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ရာထူးတုိးျခင္း၊ 
ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ႐ံုး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မတ္ွျခင္း 
အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွသာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။၂၂ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ 
ေအာက္ေျခအဆင့္သုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေဝ 
ေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာခြဲေဝမႈ (devolution) 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အေရးႀကီးဆံုး ေျခလွမ္းမွာ 
ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု အေဟာင္းအရ ျပည္ေထာင္စု 
အစိတ္အပိုင္း မ်ားျဖစ္ေသာ ယခင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း 
မ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ၁၄ ရပ္ အျဖစ္ 
ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎အစိုးရမ်ားတြင္ “တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ 
တစ္ရပ္၊ ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ 
မ်ား” ပါဝင္ၾကပါသည္။၂၃ ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဇယား 
(၂) တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔အတြက္ ဥပေဒျပဳ 
စာရင္းကုိ သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး ဇယား (၅) တြင္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ အခြန္ 
အခမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဇယား (၂) အရ ျပည္ေထာင္စု 
ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အာဏာ ခြဲေဝ 
မႈမွာ က်ယ္ျပန္႔မႉ ရိွပါသည္။ ပုံ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမွာ အနည္းငယ္ အကန္႔အသတ္ 
ရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်ကမ္်ားတြင ္ျပည္ေထာငစ္ ုဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့
အညီ ျဖစ္ရမည္ဆုိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေန 
သည္။ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
စက္မႈ တုိ႔ကဲ့သို အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ 
မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွၿပီး ျပည္ 
ေထာင္စု ထိန္းခ်ဴပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္ 
အလတစ္ား လွ်ပစ္စဓ္ါတအ္ား ထတုလ္ပု္ေရးႏငွ္ ့အေသး 
စား စက္မႉက႑မ်ားတြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ 
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ဇယား ၂ အရ 

ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ 
တာဝန္မ်ား

ရင္းျမစ္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား ၂။ 

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီမံကိန္းက႑
 � ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္
 � ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း
 � စည္ပင္သာယာေရးအခြန္ႏွင့္ ေျမခြန္ကဲ့သို႔ အခြန္အခမ်ား

စီးပြားေရးက႑
 � စီးပြားေရးကိစၥမ်ား
 � ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ား
 � ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး 

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

စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ 
သစ္ေတာက႑
 � အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး

 � အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
 � သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

စက္မႈလက္မႈက႑
 � ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းမွအပ အျခား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

 � စက္မႈဇုန္မ်ား
 � အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
 � လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား
 � ပုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား
 � ေရလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား

လူမႈေရးက႑
 � အေျခခံပညာေက်ာင္း စီမခံန္႔ခြဲမႈ
 � ေဆး႐ံု ႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား
 � ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့ 
တို႔အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

 � ျပတိုက္၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္႐ံုမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး

စီမံခန္႔ခြဲေရး က႑
 � စည္ပင္သာယာေရး
 � ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
 � နယ္စပ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ပံု ၃။  
ဇယား ၂ အရ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ တာဝန္မ်ား
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၂ဝ၁၅ တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) ကုိ 
ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
ဥပေဒျပဳ စာရင္းကုိ တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့သည္။၂၄ သို႔ေသာ္လည္း 
အေရးႀကီးေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ 
၂ဝ၁၅ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဝင္ေငြခြန္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ 
အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ 
က႑ာအလုိက္ အခြန္မ်ား အပါအဝင္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္ 
အခမ်ား ရွာေဖြရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အသစ္မ်ား ပါဝင္ 
လာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔၏ ဥပေဒျပဳ 
က႑တြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားၿပီး 
ေျမယာ၊ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္မႈ၊ သစ္ေတာႏွင့္ 
ခရီးသြား က႑ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္ 
လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
“ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္း 
ေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 
…ကိစၥမ်ား” ဟူေသာ အေရးပါသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု 
ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔ စီးပြားေရး 
အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ လုပင္န္းမ်ား အေကာငအ္ထည ္ေဖာ္ရာတြင ္
ျပည္ေထာင္စု မူေဘာင္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိရန္ အထက္ပါ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အာဏာခြဲေဝမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
အစိုးရမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ 
ေပၚထြက္လာသည္။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔သည္ 
(ျပည္ေထာင္စုမွ ထိန္းေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း မရွိေသာ)  
စည္ပင္ေရးရာ ကိစၥရပ္ ကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ အသစ္မ်ား ရရိွလာသည္။ ထုိမွတဆင့္ 
ျပညန္ယ္/တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည ္အပုခ္်ဳပစ္မီံေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမို 
ဆန္းသစ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ လာၾကၿပီး၊ ဥပမာ- မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရသည္ e-Madalay portal ျဖင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႉ 
လပုင္န္းမ်ားကုိ စမီံေနပါသည။္ ယင္း Portal ကုိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ အသံုးျပဳ 
ႏိငုက္ာ အစိုးရထသုိံ႔ ေလွ်ာက္လႊာႏငွ္ ့ဘ႑ာေရး အခ်က္ 
အလက္မ်ား တင္သြင္းျခင္း စသည့္ အစိုးရျဖင့္ ဆက္ဆံ 
ရသည့္ လပု္ငန္းမ်ားကို တေနရာတည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္သည္။ 

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ အာဏာကို ခြဲေဝျခင္း 
ျပဳလုပခ္ဲ့ေသာ္လည္း အပုခ္်ဳပစ္မီံေရး ကိစၥရပအ္မ်ားစတုြင ္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ အဓိက ဆုံးျဖတ္သည့္ 
အခန္းက႑ကုိ ဆက္လက္ ရယူထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒ က ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔သည္ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား သလုိ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 
ျပညန္ယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔၏ ကုိယ္ပိငု ္ဆုံးျဖတ္ပိငုခ္ြင္ ့
ကန္႔သတ္ႏိငု္ေသာ အေရးပါသည္ ့လပုင္န္းစဥမ္်ားလည္း 
ရွိေနပါသည္။ အထင္ရွားဆံုး တစ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု 

သမၼတသည္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟိုမွ ခန္႔အပ္သည့္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ 
ဆက္လက္ ခန္႔အပ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ ျပည္သူ 
မ်ား၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အားနည္းသြားေစပါသည္။ 

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား၏ 
အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္တစ္ခုမွာ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခု မွလြဲ၍ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဌာနအားလံုးႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည ္ျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရ၏ အစတ္ိအပိငု္း မ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္ ေကာ္မတီမ်ားမွ လြဲ၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ရွိ ဌာနတုိင္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ဌာနမ်ားက ထိန္း 
ေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းတို႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္း 
မ်ားမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အစိတ္အပိုင္း မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
ရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွတဆင့္ ခန္႔အပ္ကာ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး အသီးသီးသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ေနရာခ်ျခင္း ပံုမွန္ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။၂၅ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
အပိုင္ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား မရွိပဲ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း 
ေဆာင္မႈ ရာထူးမ်ားအျဖစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသာ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ကုိင္ မရွိေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းၾက 
ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထူးျခားသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ပင္ကိုယ္လကၡဏာမ်ား 
ရွိေနျခင္းသည ္ေဒသႏၲရအဆင္၌့ စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပ ္စမီမံႈ 
မည္မွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေန 
ပါသည္။ 

ဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ရွိသလို 
အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္သည္။ ဌာနအခ်ိဳ႕ 
တုိ႔သည္ လစာေငြေၾကး အပါအဝင္ သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံး 
ေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ျပည္နယ္/ တိုင္း 
ေဒသႀကီးထံမွ ရန္ပုံေငြရရိွပါသည္။ ယခု စာတမ္းမွ 
သံုးသပ္ေလ့လာႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒ 
သႀကီးတို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားရွိၿပီး ၎တုိ႔ကို 
အျခား သုေတသန စာတမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း 
ႏငွ္ ့ဖြဲ႔စည္းပံ ုတို႔ကိ ုပိမုိ၍ု သရိွ ိလိပုါက အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္း 
၏ “ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိျပညန္ယ္ႏငွ္ ့တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား” 
သုေတသန စာတမ္းကို ေလ့လာႏိုင္ ပါသည္။ စီးပြားေရး 
အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ မတိဆ္ကကုိ္ ေလ့လာလိပုါက “ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိ
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ” တြင္ ေတြ႔ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။၂၆ 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေအာက္တစ္ဆင့္တြင္ ခ႐ိုင္ 
အဆင့္ရွိၿပီး ၎ကုိ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္း 
ေဒသႀကီး တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အစိတ္အပုိင္း အတြင္းသာ 
အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား” သုေတ 
သန စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သလုိပင္ “ေဒသႏၱရ အစုိးရ 
မရိွေသာ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္” ျဖစ္ေနပါသည္။၂၇ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွသာ ေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ ဝန္ထမ္း 
(စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ ႔ ဆုုိပါက ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး၏ ဝန္ထမ္း) မ်ားကို ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာန 
မ်ားတြင္ တာဝန္ခ်ထား ေပးပါသည္။၂၈ ခ႐ုိင္အဆင့္ 
ဌာနမ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္အတြင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းထား ပါသည္။ 

ခ႐ုိင္အဆင့္သည္ အစုိးရ ေအာက္ေျခ အဆင့္ႏွင့္ အထက္ 
အဆင့္တို႔အၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း၍ စီပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမမံႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ အေရးႀကီး အခန္း 
က႑ကုိ ယူထားပါသည္။ ခ႐ုိင္အဆင့္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
႐ံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းကုိ ႀကီးၾကပ္ရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး 
အၾကား ညႇိႏိႈင္းခ်တ္ိဆက္ေပးရန ္တာဝနရ္ွသိည။္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္း၍ အထက္အဆင့္ သုိ႔ 
တင္ျပေပးသလုိ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ အခ်က္ 
အလက္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရသည္။၂၉

 
ခ႐ုိင္အဆင့္သည္ ဌာနမ်ားစြာ၏ ေဒသႏၲရ စည္းမ်ဥ္း 
ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ဗဟိုခ်က္ 
ျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ တာဝန္လည္း 
ရွိသည္။ ဌာနအခ်ိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ၎တို႔ ႐ံုးခြဲ 
ရွိစရာ မလိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ံုးခြဲထားရန္ ရံပံုေငြ မလံု 
ေလာက္ျခင္း  ရွိေနေသာလ္ည္း ျပညန္ယ/္ တုိင္းေဒသႀကီး 
၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ ွလွမ္း၍ လုပင္န္းမ်ား အားလုံးကုိ လညပ္တ္ 
ရန္မွာလည္း အလုပ္မ်ားလြန္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ရွိေနပါသည။္ ယင္းသုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင ္ဌာန ခ႐ိငု႐္ံုးခြဲ 
မ်ားမတွဆင္ ့ေဒသႏရၲ စီးပြားေရးအုပခ္်ဳပမ္ႈ လုပင္န္းမ်ားကိ ု
လပု္ေဆာင္ႏိငုပ္ါသည။္၃ဝ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏငွ္ ့စစ္ေဆး 
ေရး ဦးစီးဌာနသည ္ခ႐ိငုအ္ဆင္ ့႐ံုးမ်ားရွၿိပီး ယင္း႐ံုးမ်ားမ ွ
စစ္ေဆးေရး လပုင္န္းမ်ားကိ ုေဆာငရ္ြကပ္ါသည။္ အလပု႐္ံ ု
ႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္ 
လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထုိနည္း 
တူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္လည္း ရိွၾကပါသည္။ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒ 
သႀကီးမ ွအာ႐ံစုိက္ုမႈမ်ားစြာ မလုိအပ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္အတြက္မူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ လြန္စြာ အေရး 
ႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ခ႐ုိင္အဆင့္မွ တာဝန္ယူ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါသည္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာန၏ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ခ႐ိုင္ 
အဆင့္ အရာရွိမ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ 
အားလုိင္း ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိငရ္ာ လုပင္န္းတခ်ိဳ႕ကုိလည္း 
ခ႐ိုင္အဆင့္က အတည္ျပဳရျခင္း ျဖစ္သည္။၃၁

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစုိးရသည္ “ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
အသက”္ ျဖစၿ္ပီး စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ လပုင္န္း 
မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚသည္။၃၂ 
စီးပြားေရး လပုင္န္းအမ်ားစ ုအထူးသျဖင္ ့မိကုခ္႐ိ၊ု အေသး 
စားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (MSMEs) သည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အေထြေထြ အပုခ္်ဳပ္ေရးမႈ ဦးစီးဌာနမ်ားျဖင္ ့ခ်တိဆ္ကရ္ၿပီး 
အခြန္အခ ေပးရာတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ အခြန္႐ုံးမ်ား 
တြင္သာ ေပးေဆာင္ ပါသည္။ ေျမယာ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး 
ဆိငုရ္ာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႉ လုပင္န္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္တ့ြင ္
စီမံခန္႔ခြဲ ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္သည္ အဓိကေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ 
အတြင္းသုိ႔သာ ေပါင္းထည့္ျခင္း ခံရပါသည္။ စည္ပင္ 
အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားမွလြဲ၍ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး အားလံုးတို ႔သည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခု၏ အစိတ္အပုိင္း 
မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားကို ဦးေဆာင္ရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ အေရး 
ႀကီးဆုံးပဂုၢိဳလ္ဟု ဆုိႏိငုသ္ည္ ့ၿမိဳ႕နယ္ အပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ 
ျပည္ေထာင္စု ခန္႔အပ္ခံ ေထြအုပ္အရာရိွတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္မ ွေရြးေကာက္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၿမိဳ႕နယ႐္ံုးမ်ား 
ကို ဦးေဆာင္ရသည့္ ဝန္ထမ္း အႀကီးအကဲမ်ားကိုလည္း 
ျပည္ေထာငစ္ ုမသွာ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစၿ္ပီး မ်ားေသာအားျဖင္ ့
၎တုိ႔သည္ ဌာေနျပည္သူထဲမွ မဟုတ္ပဲ တစ္နယ္ 
တစ္ေက်းမွ လာေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု အတြင္း “ၿမိဳ႕မ်ား” ဟု ေခၚၾကသည့္ ၿမိဳ႕ျပ 
ဧရိယာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ ပုိ၍ ရိွၾကၿပီး၊ 
၎တို႔သည္ အစိုးရ ႐ံုးစုိက္သည့္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ 
ျဖစ္သည္။၃၃ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား 
(ဥပမာ - ပုသိမ္၊ ထားဝယ္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ၁၄ ၿမိဳ႕ ရိွသည္)၊ 
ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕မ်ား (၅၇)၊ “အဓိကၿမိဳ႕” (၂၂၈) ႏွင့္ “အျခားၿမိဳ႕” 
(၁၈၈) အပါအဝင္ ၿမိဳ႕မ်ားကုိ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း နီးပါးတြင္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔မဟုတ္ 
“အဓိကၿမိဳ႕” တစ္ခုခု ပါဝင္ပါသည္။၃၄ ၎ၿမိဳ႕မ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုရိွ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ျဖစ္သည္။ 
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ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ထတဲြင္ပင္ “အျခားၿမိဳ႕” ဟု ညႊန္းဆုိ ခံရမည့္ 
ေနာက္ထပ္ ေသးငယ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာတစ္ခု 
ရွိနိုင္သည္။ 

“အျခားၿမိဳ႕” တစ္ခုတြင္ အစိုးရဌာန အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ႐ံုးမ်ား 
ရွိႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား အေျခ 
စိုက္မႈအေပၚ အျပည့္အဝ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း မရွိေသး 
ေသာ္လည္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျပဳလုပခ္ဲသ့ည္ ့သုေတသနအရ တနသၤာရ ီတိငု္းေဒသႀကီးရွ ိ
ေမတၱာၿမိဳ႕ (ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္) ဌာန ၁၄ ခု၏ ႐ုံးရိွပါသည္။၃၅ 
အဆိုပါ ႐ံုးမ်ားအနက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁ဝ ခုသည္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ပါဝင္လ်က္ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕အဆင့္ 
ဌာန႐ံုးမ်ားသည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတစ္ခုကို 
ဗဟုိျပဳၿပီး ၎တုိ႔ ဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႐ုံးသုိ႔ အစီရင္ 
ခံပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ စည္ပင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္း 
ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ အဓိကဌာနမ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
“အျခားၿမိဳ႕” ရွိ အစိုးရ႐ံုးမ်ားမွာ အေရးႀကီး ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ိုေသာ္ ၎တုိ႔အားျဖင္ ့ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်မည့္ 
အခ်ိန္တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ဧရိယာ 
မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ပါသည္။ ယခင္ သုေတသနမ်ားအရ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ အဓိက တာဝန္ယူရသည့္ 
ေနရာမွာ ၿမိဳ႕ေပၚဧရိယာအတြင္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

လိုအပ္မႈရွိပါက ေက်းရြာ ဧရိယာမ်ား အတြက္ပါ လုပ္ 
ေဆာင ္ေပးပါသည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္ရံွ ိအမ်ားစုေသာ လုပင္န္း 
မွတ္ပံုတင္မႈႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈတုိ႔ကုိ ၿမိဳ႕ စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထက္ ပုိမုိရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕အလုိက္ 
သီးျခား စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ 
ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ 
မရွိၾကပါ။

ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈ ျမင္မ့ားေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ႏငွ္ ့
ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ေဒသႏၲရ ပိုမိုဆန္လာၿပီး 
ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ပုိမုိ ရရိွလာၾကသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔မွ 
ေဒသခံ မ်ားကုိသာ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေစသည့္ ဝန္ထမ္း 
ေရးရာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အပါအဝင္ စည္ပင္ 
သာယာေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထား 
ေသာေၾကာင္ ့စီးပြားေရး ဆိငုရ္ာ အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈမွာ ေဒသႏၱရ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ပိုမိုေရာက္ရွိလာပါသည္။ ေကာ္မတီ 
မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 
ပါဝင္မႉ ပုိမုိ ျမင့္မား လာပါသည္။ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ 
သည ္“ေဒသႏရၱေရးရာ ေကာ္မတီတစခ္ုျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ ္
စညပ္ငသ္ာယာေရး ေကာ္မတီက ထိန္းေက်ာင္းႏိငုသ္ည္ ့
တစ္ခုတည္းေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း” ျဖစ္သည္။၃၇ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ယႏၲရား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ 
၎တုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္ကို ပိုမို 
သိရွိလုိပါက အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အျခားေသာ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။၃၈

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (က) 

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၃၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအမ်ားစုရွိ ျမဴနီစီပယ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားက 
တာဝန္ယူထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔အတြက္မူ ကြဲျပားစြာ စီမံထားပါသည္။ 
ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ျမဴနီစီပယ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 
(YCDC) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (MCDC) တုိ႔မွ စီမံခန႔ခ္ြပဲါသည္။ ယင္းၿမိဳ႕ေတာ္ 
စညပ္ငသ္ာယာေရး ေကာ္မတီႏစွခ္တုြင ္ကုိယ္ပိငုအ္ပုခ္်ဳပပ္ိငုခ္ြင့ ္အျပည့အ္ဝ မရွိေသာ္လည္း သက္ဆုိငရ္ာ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရေအာက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝ 
ရရိွထားပါသည္။ ၎တုိ႔၏ ထူးျခားမႈမွာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာကုိ တာဝန္ယူထားရျခင္း ျဖစသ္ည္ (ရန္ကုန္တြင္ ၃၃ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္)။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ YCDC ႏွင့္ MCDC ဥပေဒ အေျပာင္းအလ ဲ
မ်ားေၾကာင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕မွာ ေ႐ြးေကာက္ခံမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥကၠဌေနရာ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဝန္ႀကီးမွာမူ ခန႔္အပ္ခံသာ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္မူ 
ခန႔္အပ္ခံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦးပါ ေကာ္မတီက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပါသည္။  
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စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ နည္းဥပေဒႏငွ္ ့လပုထုံ္းလပုန္ည္းမ်ား 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကျငာ 
စာမ်ား၊ ညႊနၾ္ကားခ်ကမ္်ား၊ အမနိ္႔မ်ားႏငွ္ ့လပုထ္ံုးလုပန္ည္း 
မ်ား အပါအဝင ္မတညူီေသာ စာရြကစ္ာတမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ အာဏာကို က်င့္သံုးေနပါသည္။ 
ယင္း စာရြက္စာတမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ 
ေကာ္မတမီ်ားမ ွထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း ျပဳလပုသ္လိ ုတစခ္ါ 
တစ္ရံ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္းမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္း 
လည္း ရိွပါသည္။ ဥပေဒတစ္ခု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး 
ေနာက္ ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သုံးလအတြင္း နည္းဥပေဒကုိ 
ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ားတို႔မွာ အစိုးရ၏ အစိတ္ 
အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အၾကား ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႔မ်ားမွလြဲ၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနကသာ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ 
ေအာက္ က်ေရာက္သည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲပိုင္းခြင့္ မရွိဟု အစိုးရ အရာရွိမ်ားက အင္တာ 
ဗ်ဴးမ်ား အတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ အစုိးရ 
အရာရွိ တစ္ဦးက “ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၅၁ 
မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ထံုး ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
အတုိေျပာရရင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စု မူဝါဒႏွင့္ ကုိက္ညီစြာပဲ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။၃၉ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ တျခား ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း တာဝနထ္မ္းေဆာင္ေသာ ဌာနဆုိငရ္ာ 
ဝနထ္မ္းမ်ားကလည္း လုပထုံ္းလုပန္ည္းမ်ားမွာ တေနရာ 
ႏွင့္တေနရာ ကြာျခားျခင္း မရွိဟု တညီတညြတ္တည္း 
ေျပာပါသည္။၄ဝ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး ဌာနခြဲမ်ားထံသုိ႔ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ား ေပးပို႔ခ်မွတ္ ႏိုင္ပါ 
သည္။၄၁ ဥပမာ- အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
(ေထြအုပ္) ကုိ ႀကီးၾကပ္သူမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ၿပီး ၎မွ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ အမိန္႔ 
စသည္ ့ညႊနၾ္ကားခ်က္ တို႔ကုိ လက္ေအာက္အဆင္မ့်ားသုိ႔ 
ခ်မွတ္ေပးပါသည္။၄၂ ေထြအုပ္ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ယင္းကဲ့သို႔ 
ဆက္သြယ္ေရးမွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားမ ွတဆင္ ့သြားရၿပီး ညႊနၾ္ကားခ်က္မ်ားကုိ ဝနႀ္ကီးခ်ဳပ ္
မ်ားက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ႐ံုးမ်ားသုိ႔ လက္ဆင့္ 
ကမ္းေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။၄၃ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားသည္ ေဒသျပည္သူ/ ဆက္ႏြယ္ပါဝင္သူ အသီး 
သီးတို႔ျဖင့္ ဥပေဒ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သေဘာ 

ထားအျမငမ္်ားကိ ုျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ 
တင္ျပ ႏိုင္ပါသည္။ 

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အစြမ္းအစမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး 
ဌာနတြင္သာ ထိိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎သည္သာ ပညာရပ္ 
ဆိငုရ္ာ နည္းဥပေဒမ်ားႏငွ္ ့လပုထုံ္းလုပန္ည္းမ်ား အတြက္ 
အဓိက အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းကုိ 
အေထာက္အထား မ်ားစြာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ “ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ခ်ိေရး 
ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ စြမ္းရည္သည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားတြင္သာ ရွိၿပီး 
၎တုိ႔သည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတြင္ 
တာဝန္ရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ႐ံုးမ်ားကို 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈတြင္ ပံ့ပိုးေနျခင္း ျဖစ္ 
သည္။”၄၄ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး 
ဦးစီးဌာန (FGLLID) အတြက္ စစ္ေဆးေရး ပုံစံမ်ားကုိ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမွသာ ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သို႔မဟုတ္ ပံုစံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း 
အတည္ျပဳျခင္းကုိလည္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနကသာ 
လုပ္ေဆာင္သည္။၄၅ 

ျပညန္ယ္/ တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသညလ္ည္း ဌာနမ်ား 
လုိက္နာရန္ အမိန္ ႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္ ႔မ်ားႏွင့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ညႊန္ၾကား ႏိုင္ပါသည္ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်မွတ္ 
ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 
ေျပာင္းလဲႏိငုခ္ြင္ ့မရွပိါ။ ဥပမာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး 
သည္ အမႈတစ္ခုကုိ စုံစမ္းရန္ ခ႐ုိင္ဌာန တစ္ခုအား 
ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒ 
သႀကီး ေထြအပု႐္ံုးမ်ားသည ္အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းထမံ ွ
ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရရွိႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရၿပီး ဥပမာ 
အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ (ACC) 
ထံမွလာေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။၄၆  

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ျခင္း 
မရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒ 
သႀကီးမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ အေျခအေန ရွိသလုိ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 
အပိုင္းကုိလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ- အစုိးရတစ္ဖြဲ႔သည္ မတူညီေသာ 
ေျမအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ယာယီ လုပ္ငန္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထုိခြင့္ျပဳခ်က္မွ ေဒသ 
အစိုးရမွ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျဖင့္ သက္ 
ဆုိင္ျခင္း မရိွပါ။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသအစုိးရမွလည္း အခြန္ အခကုိ 
ေကာက္ခံႏုိင္ပါသည္ (ဇယား (၅) အရ ေျမခြန္ကုိ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ေကာက္ခံႏိုင္ 
ပါသည္)။ 
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တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္ေထာင္စု မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
အတြင္းတြငလ္ည္း ေဒသႏရၱ လုိအပခ္်က္ႏငွ္ ့ေတာင္းဆုိမႉ 
မ်ားကို တံု ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳး 
ရွိပါသည္။ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး 
ဦးစီးဌာန (TVET) သည္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေနၿပီး အခ်ိဳ႕သင္တန္းမ်ားသည္ ေဒသ 
အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆန္ထုတ္လုပ္မႉ 
လုပ္ငန္းသည္ အဓိက စီးပြားေရးျဖစ္ၿပီး ၎က႑အတြက္ 
အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ားစြာ (ဥပမာ- ဆန္ႀကိတ္ခြဲမႈ) 
လုိအပ္လ်က္ ရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ TVET 
ဌာနသည္ သင္တန္းေပးရန္အတြက္ ျပင္ပပညာရွင္ႏွင့္ 
စက္ယႏၲရားမ်ား ငွားရမ္းရန္ လုိအပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ထုိအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ေဒသ႐ံုးမွ ျပည္ေထာင္စုထံ 
ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ TVET ဌာနအေနျဖင့္ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဌာန၏ ပံုမွန္သင္တန္း အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္အရ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
မဟုတ္ပဲ ေဒသ၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ျဖည့္ 
ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အရာရိွမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွပဲ 
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မွ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အာဏာ မရွိပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ 
လမ္းညႊနမ္ႈျဖင္ ့အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ လပု္ေဆာင ္
ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ 
အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအျဖစ္ အရာရိွတစ္ဦးက 
က၎သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းကို ေတြ႔ေသာအခါ ျပည္နယ္/တိုင္း ႐ံုးသို႔ 
အစီရင္ ခံရသည္၊ ထုိ႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ ဆက္လက္ 
အစီရင္ခံရသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွမွသာ သူမ အေနျဖင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ စတင္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိပါ 
သည္။၄၇ 

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ျပညန္ယ/္တိငု္းေဒသႀကီး အစိုးရ အရာရွမိ်ား ျပည္ေထာငစ္ ု
အဆင့ ္လုပထံု္းလပုန္ည္းမ်ားႏငွ့ ္ကိက္ုညစီြာ ေဆာင႐္ြကမ္ႈ 
ရိွေစရန္ စစ္ေဆးရသူအျဖစ္ ၎တုိ႔သည္ ေဆာင္႐ြက္ 
ရေၾကာင္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ 
အရာရိွမ်ားက ေျပာပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ DICA သည္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီသစ္ 
မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကို 
ယူထားရသည္။ ေကာ္မတီမ်ားမွာအသစ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရာရွိ မ်ားစြာသည္ DICA ၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ နည္းေသာ 
ေၾကာင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ DICA ႐ုံးမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံျခင္း  

ဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံး ထံသို႔ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ အစီရင္ခံ 
တင္ျပၾကပါသည္။ ဌာနတစ္ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
၎သည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ က်န္း 
မာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ဝန္ထမ္း 
သို႔မဟုတ ္ျပညသူ္မ်ား၏ တိငုၾ္ကားခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရ 
ပါသည္။ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အဖြ႕ဲအစည္း 
သုံးခုသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရပါသည္ -
 � ျပည္ေထာင္စု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး 

ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
 � ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
 � ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရး၊ 

ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ
အစီရင္ခံ တင္ျပရာတြင္လည္း အဖြဲ႕အစည္း သံုးခုလံုး 
ထံသုိ႔ တူညီေသာ အစီရင္ခံစာသာ တင္ျပရၿပီး အဖြဲ႕ 
အစည္းတုိင္းအတြက္ သီးျခား အစီရင္ခံစာ မလုိအပ္ 
ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

အေရးကိစၥ တစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ျဖစ္သည္ ဆုိသည္မွာ 
အၿမဲတမ္း ရွင္းလင္းျခင္း မရွိဟု ဌာနမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ 
ပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ ကိစၥရပ္မ်ိဳး ဆိုပါက တုိင္ၾကား 
ခ်က္ကုိ လက္ခံသည့္သူက စတင္ကိုင္တြယ္ ရပါသည္။ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးသည္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံ 
ရရွိပါက ဆီေလ်ာ္ရာ ဌာနမ်ားကို လႊတ္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆး 
ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းဌာနမ်ားသည္ တိုင္ၾကား 
မႈကုိ စံုစမ္းရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္ကုိလည္း ရရိွပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္တြင ္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့လ္ည္း 
အထက္ပါ ဌာနအေနျဖင့္ စံုစမ္းရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
ခံရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရတုိ႔မွ ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆုိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ 
တူညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္ဟု ဌာနအခ်ိဳ႕မွ 
မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ ရရိွမႈမွ တဆင့္ အစီရင္ခံရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ 
သရိွိႏိငု္ေသာ္လည္း၊ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြငမ္ ူဆကစ္ပမ္ႈမ်ားမွာ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ ဌာနမ်ားစြာသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ထံမွ 
ရန္ပုံေငြ ရရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုံမွန္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ (သာမန္စာရင္း) အတြက္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးထံမွ ရန္ပုံေငြ ရရွိသည့္ ဌာနမ်ားလည္း ရွိပါ 
သည္။ ဘတ္ဂ်က္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံစာ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွသလုိ၊ တခါတစ္ရံ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ အစီရင္ခံမႈ တာဝန္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ 
ျခင္း မရွိပါ။ 
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စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို အစိုးရ 
အဆင့္မ်ားအၾကား  တြဲဘက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရပါသည္။ အစုိးရ အဆင့္ဆင့္အၾကား အထူးသျဖင့္ 
တညူီေသာ ဌာနအတြင္း တြဲဘက္ခ်တိဆ္က္ လုပ္ေဆာင ္
ရသည္မွာ ပံုမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနတစ္ခုအတြင္း 
ေအာက္အဆင့္မွ အထက္အဆင့္သုိ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပ 
ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေထြအုပ္႐ံုးသည္ ခ႐ိုင္အဆင့္ 
ေထြအုပ္႐ုံးသို႔ အစီရင္ခံ ရၿပီး ခ႐ိုင္အဆင့္က ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ထံသုိ႔ အစီရင္ခံရပါသည္။ ေအာက္ 
ေျခအဆင့ ္႐ုံးမ်ား ရရွိေသာ ရနပ္ုံေငြမွာ မခိင ္ဝနႀ္ကီးဌာနမ ွ
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ 
ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ 
စစ္ေဆးရန္ ခ႐ိုင္အဆင့္႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္႐ုံးကို ၫႊန္ 
ၾကားႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ မေျဖ 
ရွင္းႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ထိ ေရာက္ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ 
ပမာဏ တစ္ခုအထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ကို ျပည္ 
နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးထံသို႔ လႊဲအပ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွာ အစိုးရ အဆင့္ 
ဆင့္၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 
လုပ္ထုံးလပု္နည္းမ်ားတြင္ အေျခခံၿပီး ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ားတြင္မူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားစြာမရွိပါ။  

စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရာတြင္ အစိုးရ အဆင့္မ်ားအၾကား တာဝန္ခြဲျခား ထား 
ပါသည္။ ေအာက္အဆင့္ အစိုးရမ်ားမွာ ကိစၥငယ္မ်ားကို 
တာဝန္ယူၿပီး ပိုမိုအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရ 
အထက္အဆင့္မ်ားမွ တာဝန္ယူပါသည္။ ထုိကဲသုိ့႔ အစိုးရ 
အဆင့မ္်ား အၾကား လုပပ္ိငုခ္ြင့ ္ခြဲေဝထားမႈ ကုိ ေအာက္ပါ 
ဥပမာမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ -

 � ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရး 
ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳမႈ - ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း 
မ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၂ဝ၁၈) အရ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း (ႏွစ္ရွည္ပင္၊ 
ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံ) 
အတြက္ ေျမဧက ၃ဝဝ ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း 
(မသိားစ ုတစ္ႏိငုတ္စပ္ိငု ္စိကုပ္်ိဳးေရး ႏငွ့ ္ေမြးျမဴေရး) 
အတြက္ ေျမဧက ၅ဝ ထက္ ပုိလွ်င္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခား စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏငွ့ ္ေျမ႐ိငု္းမ်ား စမီခံန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီ 
ထံသုိ႔ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ဧက ၃ဝဝ ေအာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဧက 

၅ဝ ေအာက္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေတာင္းခံမႈကုိ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီ ထံ 
တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။၄၈ 

 � လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သြယ္တန္းမႈ - လွ်ပ္စစ္မီး 
သြယ္တန္းရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သြယ္တန္းမႈ 
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးပိုင္ခြင့္သည္ သြယ္တန္းမႈ 
အင္အားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း တစ္ခုသည္ ၃ဝkW ႏွင့္ ၎ထက္နည္းေသာ 
လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းမႈအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ 
အားေပး လုပ္ငန္း (ESE) တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ 
ႏုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ ထပ္မံ၍ တင္ျပရ 
ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ပတ္ခန႔္သာ 
ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၃ဝ kW ထက္ 
ႀကီးမားေသာ သြယ္တန္းမႈ ဆိုပါက ထရမ္စေဖာ္မာ 
ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္း 
ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ႏွစ္ခုလုံးတို႔၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ 
လာပါသည္။၄၉

 � ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား - ၂ဝ၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈ ဥပေဒ အရ ျပညန္ယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈ ေကာ္မတမီ်ား ဖြ႕ဲစည္းခဲၿ့ပီး ျပည္ေထာင ္
စုအဆင့္ ျမန္မာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ကုိ 
ပ့ံပုိးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ကန႔္သတ္ထား 
သည့္ က႑မ်ားမွ လြဲ၍ ကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း (က်ပ္ 
၆ ဘီလီယံ) အထ ိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈမ်ား ကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏိငု ္
ပါသည္။ ထုိထက္ႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ 
ကန႔သ္တ္က႑ မ်ားအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ျမနမ္ာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈ ေကာ္မရငွထံ္မ ွခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။၅ဝ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၌ ဌာနႏွင့္ 
ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ရာထူးဝန္အဖြ႕ဲ စသည့္ အဓိက အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားလည္း ရွပိါသည။္ ၎တုိ႔ အားလံုးနီးပါးသည ္ေနျပည ္
ေတာ္တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး တျခားေသာ ေနရာတြင္ အေျခ 
စုိက္သည့္ ႐ံုးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕လည္း ရိွပါသည္။ ဥပမာ DICA 
သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသုိင္းအဝန္းျဖင့္ နီးကပ္စြာ 
ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ပါသည္။ စည္ပင္ 
သာယာေရးက႑သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
မရိွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဌာနျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္သာ ၎၏ တာဝန္ ရိွပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ၁၆ ခု ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ဌာန ခန႔္မွန္းေျခ ၆၁ ခု တို႔တြင္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းတို႔ အထဲတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၊ တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ 
မ်ား ကဲ့သို႔ အျခားေသာ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား မရွသိည္ ့
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 
အဆုိပါ အေရအတြက္မွာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို 
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ဌာနအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ  သုံးသပခ္်က္တုိ႔အေပၚ မတူညၿ္ပီး ပိမုိ ုမ်ားျပားလာ 
ႏိင္ုပါသည္။ ပုဂၢလိက က႑လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးရမႈ က်ယ္ျပန႔္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရး 
အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ ပါဝငရ္သည့ ္ဌာနမ်ား ပိမုိမု်ားျပား လာမည ္
ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မထုတ္ေပးခင္ အႀကိဳ စိစစ္ရ 
သည့္ ဌာနမ်ားလည္း ထပ္တိုးလာႏိုင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား (SEEs)၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႐ုံးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္မ်ား။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတို႔တြင္ 
႐ုံးခြဲ အေျခစိုက္ျခင္း မ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္း 
၆ဝ ေက်ာ္တုိ႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ ႐ံုးမ်ားရိွပါသည္။ ဌာန၏ 

လုပ္ငန္း သဘာဝ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသ အေျခအေနမ်ား 
အေပၚ မူတည္၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ဌာန 
အေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ 
အေကာက္ခြန္ ဌာနသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တုိင္းတြင္ ႐ုံးစိုက္ျခင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ 
အခ်ိဳ႕  ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္း 
သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ဂတိမ္်ား မရွိေသာေၾကာင့ ္အေကာက္ 
ခြန္ ဌာန လိုအပ္ျခင္း မရွိပါ။ 

စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ခန႔္မွန္း 
ေျခ ျပည္ေထာင္စု ဌာနေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း 
စီးပြားေရး လပုင္န္းမ်ားသည ္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့ ္ဌာနအနည္း 
ငယ္ျဖင့္သာ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ရပါသည္။ လုပ္ငန္း 
အမ်ားစမုွာ မတွပ္ုတံင္ျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္ျခင္း ႏငွ့ ္အေျခခ ံ
အေဆာက္အဦ အသံုးျပဳျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ 
သာ ထိေတြ႕ရၿပီး ထိထုက္ ပိမုိသုည့ ္ကိစၥရပမ္်ား ဆုိပါက 
က႑အလုိက္၊ လုပင္န္း အ႐ြယ္အစားအလုိက္ႏငွ့ ္အစိုးရ 
ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ 

ဌာနမ်ားတြင္ တူညီေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု ရိွၾကသည္။ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဌာနမ်ားသည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏငွ့ ္ဥပေဒမ ွဆင္းသက္လာသည ္
စည္းၾကပ္မႈ မူေဘာင္ စသည္တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ဖုိ႔ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ဌာနအမ်ားစုသည္ ျပည္ 
ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရထံမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ 
အမိန႔္တို႔ကုိ လက္ခံရရွိၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သိမ္း 
ဆည္းထားသည့္ ႐ုံးမ်ားတြင္ပင္ လုပ္ငန္းဖိုင္မ်ားကုိ 
သိမ္းဆည္းပါသည္။၅၁

ျမနမ္ာႏိငုင္ ံစီးပြားေရး စမီအုံပခ္်ဳပမ္ႈ စနစတ္ြင ္ ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။  
ေကာ္မတီ အမ်ိဳးအစားႏငွ့ ္အစိုးရ အဆင့ ္အေပၚ မတူည၍္ 
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မွတ္ခ်က္- ယခုစာရင္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းႀကီးၾကပ္ခြင့္ ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဌာနကုိလည္း ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။

ပံု ၄။  
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား စာရင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန

 �  ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဦးစီးဌာန

 �  လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

 �  ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန

 �  ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

 �  သမဝါယမ ဦးစီးဌာန

 �  အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

 �  စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန

 �  ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန 
 �  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန

 �  အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန

 �  လမ္းဦးစီးဌာန

 �  တံတားဦးစီးဌာန

 �  ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
 �  အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန

 �  အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန

 �  နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား စီမံေရးဦးစီးဌာန

 �  ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန

 �  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း

 �  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

 �  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး 
 �  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန 
 �  စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဦးစီးဌာန

 �  စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

 �  ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး ဦးစီးဌာန

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
 �  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

အျခား ဗဟို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
 �  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

 �  ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန 
 �  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (GAD)

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန

 �  အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန

 �  အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

 �  အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
 �  သစ္ေတာဦးစီးဌာန

 �  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန

 �  သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာန

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာန

 �  ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္

 �  ျမန္မာႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္

 �  ျမန္မာရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္

 �  ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း 

 �  ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 

 �  ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန

 �  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန

 �  အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန

 �  ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန

 �  အခြန္အယူခံခုံ အဖြဲ႕႐ုံး

 �  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္႐ုံး

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
 �  ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း

 �  ေလ့ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

 �  ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး

 �  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္

 �  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း 

 �  ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

 �  ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

 �  သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ဦးစီးဌာန

 �  ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

 �  ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
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ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုက ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
သုိ႔မဟုတ္ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အားျဖင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း 
ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စာရင္း၊ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို 
တပါတည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕အစုိးရ ဝန္ထမ္း 
မ်ားဆုိလွ်င္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး သို ႔မဟုတ္ 
ေကာ္မတီ လုပ္ငန္း/တာဝန္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ 
လုပ္အားမ်ားစြာကို ထည့္သြင္းခဲ့ရသည္။ ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ အဆင့္ခြဲျခားထားမႈ 
ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား သည္ ခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ 
ျပညန္ယ္/တိငု္းေဒသႀကီး ကိ ုကိယ္ုစားျပဳ လပု္ေဆာငရ္ၿပီး၊ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္သည္ ျပည္ေထာင္စု 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္တို ႔တြင္ ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီခြဲ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွပိါသည။္ အေရအတြက္ အရေသာ္ 
လည္းေကာင္း အေရးႀကီးေသာ တာဝန္မ်ား ယူထားရ 
ျခင္းေၾကာင့ ္ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ 
စနစ္အတြင္း ရွိ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့တြက္၍ 
မရပါ။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၉) လုပ္သားခန႔္ထားေရးတြင္ 
ေကာ္မတီမ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ပြားမ်ားလာမႈကို ပုံေဖာ္ထား 
ပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၉) ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ခန႔မ္နွ္းေျခ အလုပသ္မားေရးရာႏငွ့ ္ဆက္စပသ္ည့ ္ဥပေဒ 
၁၄ ခုအတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ယင္းဥပေဒ မ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

၁။ သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
(က) စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ"စံ"သတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 
(ခ) သတၱဳႏွင့္သံရည္က်ိဳလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" 

သတ္မွတ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ
(ဂ) ဂေဟဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ ေရးဆပ္ေကာ္မတီ
(ဃ) လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ
(င) စက္ျပင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

၂။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၃။ သစ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ"စံ"သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၄။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ"စံ"သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၅။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၆။ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ"စံ"သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ
၇။ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ"စံ" သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ
၈။ IT လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ "စံ" သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၉။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၁ဝ။ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ
၁၁။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ

(က) အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ ေရးဆပ္ေကာ္မတီ
(ခ) ဖိနပ္ႏွင့္သားေရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” 

သတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ
(ဂ) ဘိလပ္ ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” 

သတ္မွတ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ
(ဃ) စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ ေရးဆပ္ေကာ္မတီ
(င) အျခားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ ေရးဆပ္ေကာ္မတီ

၁၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” 
သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ

၁၃။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ” 
သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ

၁၄။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ခ)
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး ေကာ္မတီ ေအာက္ရွိ 
ေကာ္မတီခြဲမ်ား စာရင္း၅၄
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တုိးတက္ေရး ဥပေဒတစ္ခုတည္းကပင္ အလုပ္အကုိင္ 
ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး ေကာ္မတီ အပါအဝင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ ေကာ္မတီ (၃) ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထား 
သည္။ ယင္း ေကာ္မတီ တစ္ခုတည္း၏ ေအာက္တြင္ 
က႑အလုိက္ ေကာ္မတီ (၁၄) ခု ႏွင့္ ေကာ္မတီခြဲ ၁ဝ 
ခုတုိ႔ ပါဝင္သည္။၅၂ ယခု အစီရင္ခံစာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသလို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဆင့္မ်ားတြင္ပါ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းလာမႈေၾကာင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ပြားမ်ားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသႏၲရအဆင့္၌ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚထြက္လာလွ်င္ သုိ႔ 
မဟုတ္ လုပထံု္းလုပန္ည္း အပိငု္းတြင ္ရငွ္းလင္းမႈ မရွလွိ်င ္
ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ 
ယင္းအခ်က္ကို ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာခ်က္ အရေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီအဖြ႕ဲဝင္ 
အစိုးရ အရာရွမိ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း 
ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။ အရာရိွ တစ္ဦးက ၎တုိ႔သည္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါက 
“ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေခၚယူ၍ ေဆြးေႏြးကာ မဲခြဲ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ဂ) 
က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၅၆ 

 � ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးျခင္း

 � ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ သာမန္ ရပ္႐ြာသူ ရပ္႐ြာသားမ်ား 
(ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ)၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အနည္းဆုံး တစ္လတစ္ခါ 
ေတြ႕ဆုံျခင္း 

 � ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားျဖင့္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပအစီရင္ခံျခင္း 

 � စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္အတြက္ တိက်ေသာ အခ်က္လက္မ်ား ရယူျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်း႐ြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ ေျမယာ အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားျဖင့္ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစျခင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 � စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အေျခခံ 
လူတန္းစား တို႔၏ ဝင္ေငြ တိုးတက္ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 � ေမြးျမဴေရး၊ စက္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း

 � အေျခခံ လူတန္းစား အဆင့္တြင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
အၫႊန္းကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 � ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 
စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 � ဌာနမ်ား အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိရန္ႏွင့္ လူထုျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ဆက္ဆံရန္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

 � ေဒသတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိရန္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ရာ 
အသိပညာမ်ားေပးျခင္း  

 � သန႔္ရွင္းေသာ အစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ 
အစီရင္ခံျခင္း 

 � ဌာနမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားမွ တင္ျပသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒႏွင့္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ မကိုင္တြယ္ 
ႏိုင္ပါက ခ႐ိုင္အဆင့္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ အစီရင္ခံျခင္း

 � ေက်း႐ြာတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ သုံးေရး ရရွိႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတို႔မွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ 
အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 � လူထုအၾကား စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထ က်ယ္ျပန႔္ေစရန္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္း
 � ေက်း႐ြာျပည္သူမ်ား အင္တာနက္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတို႔ျဖင့္ 

ကြၽမ္းဝင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
 � ေဒသတြင္း လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ဃ)
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၅၉ 

ဆုံးျဖတ္” ရေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း ထို႔သို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ရျခင္းမွာ နည္းပါးေၾကာင္း မတွခ္်က္ေပး ပါသည။္၅၃ အျခား 
အရာရွတိစဦ္းက လပုထ္ုံးလပုန္ည္း တြင ္ရငွ္းရငွ္းလင္းလင္း 
ေရးသားထားျခင္း မရွိေသာ ကစိၥရပမ္်ားႏငွ့ ္ႀကဳံေတြ႕ရပါက 
ေကာ္မတီကသာ “ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း” ကုိ ျပဳလုပ္ 
သည္ဟု ဆုိသည္။၅၅ ဤေနရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
မ်ားကိ ုအနကဖ္ြင့္ျခင္း၌ တစစ္တ္ိတစပ္ိငု္း အခြင့အ္ာဏာ 
သာရွိသည့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ ထူးျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းမႈမ်ားမွာ သတိခ်ပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေကာ္မတီမ်ား ဆံုးျဖတခ္်က္ ခ်မတ္ွရန ္အသံုးျပဳေနသည့ ္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
အားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။  ေကာ္မတီ 
မ်ားသည ္သကဆုိ္ငရ္ာ ဌာန၏ လုပင္န္း လုပထ္ုံးလုပန္ည္း 
ကုိ လုိက္နာရသလုိ (ဥပမာ- ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ႏငွ့ ္လုပထံု္းလုပန္ည္း မ်ားကုိ လုိက္နာရသည)္၊ ေကာ္မတီ 
အနည္းငယ္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တရားဝင္ 
လမ္းၫႊန္မႈ ရရွိသည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒတုိ႔တြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္စာရင္းႏွင့္ တာဝန္၊ 
အခန္းက႑မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္တာဝန္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ 
ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟူေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုိက္နာ 
ရမည့ ္လုပထံု္းလုပန္ည္း တုိ႔ကုိ ထည့သ္ြင္းထားျခင္း မရွပိါ။ 
သုိ႔ႏွင့္တိုင္ေအာင္ ေဒသႏၲရ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 

(အထူးသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျဖစ္လွ်င္) ကို ကိုယ္ပိုင္ 
ဆုံးျဖတခ္ြင့မ္်ား ေပးထားပါက အက်ိဳးေက်းဇူး ရွမိည္ျဖစၿ္ပီး 
ေဒသႏရၲ အပုခ္်ဳပ္ေရးအတြက္ ဒမီိကုေရစ ီနည္းက်ေသာ 
နည္းလမ္းလည္းျဖစ္ကာ ျပႆလည္း ေျဖရွင္းၿပီးသား 
ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ 
“စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္” ႏွင့္ “ေစာင့္ၾကည့္ပိုင္ခြင့္” အာဏာ 
မ်ားရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TMC) သည္ 
”ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ 
စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ား 
ကုိ ဌာနမ်ားျဖင့္ ပူေပါင္းၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ရန္” 
အခြင့္ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (TPIC) သည္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အရည္အေသြး 
စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း ေဆာက္ 
လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို (စီမံကိန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး) 
အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးရပါသည္။ တရားမဝင္ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ေရး စမီခံန႔ခ္ြမဲႈအဖြ႕ဲသည ္သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့ ္လုိငစ္ငပ္ါ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာမႈတို႔ကို စစ္ေဆးရပါသည္။ 

ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွာ ကြဲျပားျခားနား 
ႏုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔္ခြဲမႈ
ေကာ္မတ ီ

 � ေထြအုပ္ (ဥကၠဌ) 
 � ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန (အတြင္းေရးမွဴး)
 � ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
 � စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ 
 � ပညာေရးဌာန 
 � စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဌာန 
 � ဥပေဒ႐ုံး 
 � စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန   

ၿမိဳ႕နယ္ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္း 
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္း 
ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ေထြအုပ္ (ဥကၠဌ)
 � ရဲတပ္ဖြဲ႕ (အတြင္းေရးမွဴး)
 � မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဌာန
 � ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန
 � ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း
 � လမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ ဌာန
 � စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕
 � လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း 

ဦးစီးဌာန
 � စားသုံးသူးေရးရာ ဦးစီးဌာန
 � ဓာတ္ဆီဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား
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ေစာင့ၾ္ကည့္ျခင္းႏငွ့ ္ျပႆနာေျဖရငွ္းျခင္းဆုိငရ္ာ လုပပ္ိငု ္
ခြင့မ္်ား ပါဝင ္ႏိငုပ္ါသည။္ ေကာ္မတီအသီးသီး၏ တာဝန္ 
ႏင့္ွ အခန္းက႑ မ်ားကုိ ၎တုိ႔အား ဖြ႕ဲစည္းသည့္ ဥပေဒ 
သို႔မဟုတ္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထား 
ပါသည္။ ေကာ္မတီမ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပုံေဖာ္ခ်က္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီကုိ ဥပမာယူ ႏုိင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီတြင္ လစဥ္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္း ကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံေရး တာဝန္ကုိလည္း ယူရၿပီး အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္းႏငွ့ ္အဓကိျပညသူ္႔ဝန္ေဆာငမ္ႈ လုပင္န္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
ေရေပးေဝျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပို ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး 
က႑တို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းရသည့္ တာဝန္ကုိလည္း ယူရၿပီး  “ျပႆနာမ်ားကုိ 
အလွ်င္အျမန္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း” မွာ ၎တို႔၏ 
တာဝန္တြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ေကာ္မတမီ်ားတြင ္ပါဝငသ္ ူအမ်ားစမုွာ အစိုးရ အရာရွမိ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းမ်ားႏွင့္ 
ေတာင္သူမ်ားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ရပ္႐ြာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရ အရာရွိမဟုတ္သူ 
မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။၅၇ အစိုးရ အရာရွိမ်ားမွာ 
ေကာ္မတ ီ၏ အဓကိနယပ္ယ္ႏငွ့ ္စပဆုိ္င္ေသာ ဌာနမ်ားမ ွ
ျဖစ္ပါ သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ စမီကံနိ္းေရးဆြဲေရးႏငွ့ ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရး 
ေကာ္မတီကဲ့သို႔ နယ္ပယ္က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ရွိေသာ 
ေကာမ္တမီ်ား အပါအဝင ္ေကာ္မတီ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္
ပဂုၢလကိ ကိယ္ုစားလွယ္မ်ားကုိ ထည့သ္ြင္းထား ပါသည။္ 
ယင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
ထည့သ္ြင္းထားရျခင္း ရည႐္ြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရး အသုိင္း 
အဝန္း၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေကာ္မတီမ်ားအား 
ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ထည့္သြင္း 
ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက က႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
က႑ သီးသန႔္ေကာ္မတီမ်ားတြငလ္ည္း ပုမံနွ ္ထည့သ္ြင္း 
ေလ့ရွိပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္၊ 
အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏငွ့ ္ေျမ႐ိငု္းမ်ား စမီခံန႔ခ္ြဲေရး ဥပေဒတြင ္ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏငွ့ ္ေျမ႐ိငု္းမ်ား စမီခံန႔ခ္ြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီသည ္
“အမိန႔္ေၾကာ္ျငာခ်က္၊ အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပန္ည္းမ်ား ကုိ ထတု္ျပန္ႏိငုသ္ည”္ ဟု ရငွ္းရငွ္းလင္းလင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။၅၈ 

ေကာ္မတီမ်ားကုိၾကည့္၍ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ 
စ႐ုိက္လကၡဏာ ျဖစ္ေသာ စုေပါင္း စီမံခန႔ခ္ြမဲႈ ပံုစံကုိ နမူနာ 
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေကာ္မတီစနစ္အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မတွ္ျခင္း ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမ ွအစိုးရအရာရွမိ်ား 
ပါဝင္လာႏိုင္သည္၊ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းမွာ ဌာနတစ္ခုတည္း အေပၚတြင္ မူတည္ေနမည္ 
ျဖစ္သည္။ မဲခြဲျခင္းအားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ 
ေလ့ရိွၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား 
ႏငွ့ ္လပုထ္ုံးလပုန္ည္းမ်ားထက ္ေက်ာ္လြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈ အကန႔အ္သတ္ 
ျဖင့္သာ ရွိပါသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဦးစီးဌာနက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေလ့ရိွၿပီး အေထြ 
ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ အေရးပါမႈ ျပယုဂ္တစ္ခု 
လည္း ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ အပုခ္်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည ္
ေကာ္မတီမ်ားစြာ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူရၿပီး ယင္းတုိ႔ 
အထဲတြင္ အျခားေသာ ဌာနတစ္ခုခု နယ္ပယ္အတြင္း 
က်ေရာက္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ထုိပုံစံအတုိင္း မဟုတ္သည့္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားလည္း 
ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ 
ဥကၠဌမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ 
ၿမိဳ႕နယ္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕အတြက္ ဥကၠဌမွာ 
“သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 
မွ ခန႔္အပ္တာဝန္ ေပးေသာသူ” ျဖစ္ပါသည္။၆ဝ 

ျမန္မာ့ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ 
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အသီးသီးတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ တို ႔ျဖင့္ ပါဝင္ 
ဖြ႕ဲစည္းထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး 
တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းကို 
တင္သြင္းၿပီး ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ 
မဲစနစ္ျဖင့္ သေဘာတူ ခန႔္အပ္သည္။၆၁ အျခားေသာ 
ျပညန္ယ/္ တိငု္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသႀူကီး 
မ်ားအတြက္မူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္း၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းပါသည္။ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ 
တရားသူႀကီး မ်ားကုိ ခန႔္အပ္ရသည့္ တာဝန္ယူထား 
ရေသာ္လည္း ယင္းတရားသူႀကီး မ်ားသည္ အရည္အခ်င္း 
မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏိုင္ပါက 
ခန႔္အပ္ရန္ ျငင္းပယ္ပုိင္ခြင့္ မရိွပါ။၆၂ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒ၏ သေဘာတရားအရ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ သမၼတမွပင္ 
ခန႔္အပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီးအျခားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ 
သမၼတခန႔္အပ္ခံ ယင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွပင္ ျပန္လည္ 
ခန႔္အပ္ျခင္း ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔၏ 
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တရား႐ံုးစနစ္သည္ အထက္မွ ေအာက္သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
စနစ္ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သည္ ၎၏ 
ေအာက္အဆင့္ တရား႐ုံးမ်ားျဖစ္ေသာ ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
တရား႐ုံးတို႔ကုိ ႀကီးၾကပ္သည္။ ယင္းေအာက္အဆင့္ 
တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရး အျငင္းပြားမႈ အပါအဝင္ 
တရားမမႈမ်ားကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ 
ဂ်က္မွ ေအာက္အဆင့္ တရား႐ုံးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။  

ျမန္မာ့ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကုိ တုိင္းတာမႈ အခ်ိဳ႕အရ 
လက္ရွိစနစ္သည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိျခင္းမရွိဟု ဆုိပါ 
သည္။ စီးပြားေရး လပု္ေဆာငမ္ႈ အၫႊန္းကိန္းအရ စာခ်ဳပ ္
စာတမ္း အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာ့ဥပေဒစနစ္ 
သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေျခအေန အဆုိးဆံုး စာရင္း 
ဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ တရားစီရင္ျခင္း ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
သည္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္ဟု ၎က ခန႔မွ္န္းထားၿပီး 
စီရင္ခ်က္ကုိ လုိက္နာမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ 
ရက္ေပါင္း ၂၈ဝ ခန႔ ္ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။၆၃ ျမန္မာ တရား႐ံုး 
စနစ္တြင္ အေသးစားလုပ္ငန္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းေပးမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ုံး 
မရွိပါ။၆၄ သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မည္မွ် 
တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ရမႈ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိသည္ကုိ 
အကဲျဖတ္ရန္ အေထာက္အထား လံုေလာက္စြာ မရွိပါ။ 
လူေတြ႕ ေမးျမန္းမႈ ရလဒ္မ်ားအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားသည ္လုပင္န္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းရနအ္တြက္ 
တရား႐ုံးမ်ားကို သံုးေလ့မရွိပဲ တရား႐ုံးမ်ားအစား အစိုးရ 
ဌာန၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အစည္းအ႐ုံးမ်ား 
တို႔ထံ တိုင္ၾကားျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေလ့ ရွိပါသည္။ 

တရား႐ုံးမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕ 
စည္းပံုကုိ ၂ဝဝ၈ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုတြင္ 
လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚထြက္ 
လာပါသည္။ ယင္းဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ 
သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျဖစ္ 
ၾကၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅% ကုိ 
ရယူထားပါသည္၊ က်န္ရွိေသာ ၂၅% မွာ တပ္မေတာ္မွ 
ခန႔္အပ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒ ဇယား (၂) တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တုိ႔ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ 
နယ္ပယ္မ်ား သိသိသာသာ တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့သည္။ 

ျပညန္ယ္/ တိငု္းေဒသႀကီး ႏငွ့ ္ျပညန္ယ ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက 

၎တုိ႔တြင္ “တာဝန္ အခန္းက႑ သံုးခုရိွၿပီး ၎တုိ႔မွာ 
မဲဆႏၵနယ္ ကုိယစ္ားျပဳျခင္း၊ အုပခ္်ဳပ္ေရး မ႑ိဳငကုိ္ ထိန္း 
ေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳျခင္း” ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထား 
သည္။၆၅ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳျခင္း 
သာမက အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားတြင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ ပါဝင္လ်က္ ရိွေနပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ လက္ခံ၍ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးသည။္ ဌာနဆိငုရ္ာ မ်ားျဖင့ ္ထိေတြ႕ဆက္သြယသ္ည။္ 
ေကာ္မတီမ်ား တြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ျပညန္ယ္/တိငု္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည ္စီးပြားေရး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တြင္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ေနၿပီး ၎တုိ႔သည္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား 
ၿပီးလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္း အခြင့အ္ာဏာရွသိည့ ္တစခ္တုည္းေသာ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ ဇယား (၂) ပါ တားဆီးကန႔သ္တ္မႈ မရိွေသာ 
နယ္ပယ္မ်ား အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ အျပည့္အဝ 
ေရးဆြဲႏိငုၿ္ပီး ျပည္ေထာငစ္ုျဖင့ ္ကိက္ုညရီန ္လုိအပ္ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေရးဆြဲႏိုင္ပါ 
သည္။၆၆

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ဌာနတစ္ခုထက္ ပုိ၍ ပါဝင္ပတ္သတ္ ေနေလ့ရိွသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ထိေရာက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတာဝန္ 
ထပ္ေနျခင္း မွာ အျခားတစ္ဖက္ မွ ၾကည့္လွ်င္ ျပန္လည္ 
စဥ္းစားရမည့္ အရာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ လပုထ္ုံးလပုန္ည္း 
မ်ားမတုိင္ခင္ ကနဦး ရရွိထားရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ရိွပါသည္။ ဥပမာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ 
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ေလွ်ာက္မည့္သူသည္ ႏိုင္ငံသား 
မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ရရွိၿပီးသားသူ ျဖစ္ရမည္။ ဟိုတယ္ 
လုပ္ငန္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ 
သည္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး အရာရိွ၊ ရဲအရာရိွ၊ မီးသတ္ 
အရာရွိႏွင့္ ေထြအုပ္အရာရွိမ်ားထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ကို 
ရရွိထားရမည္ ျဖစ္သည္။၆၈

အလပု႐္ု ံႏငွ့ ္အလပုသ္မား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနတို႔ အပါအဝင္ 
ဌာနအခ်ိဳ႕သည ္စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးပိငုခ္ြင့ ္
ရွိေသာ္လည္း ဒဏ္႐ိုက္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယူပိုင္ခြင့္ 
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ေျမအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ အေဆာက္အအုံသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရာ၌ ဥပေဒ 
ႏငွ့ ္လပုပ္ိငုခ္ြင့အ္ာဏာမ်ား တစခ္ုႏငွ့တ္စခ္ ုထပ္ေနသညကုိ္ ေတြ႕ရပါသည။္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပင္န္း 
မ်ားသည္ ေျမအသံုးျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာ ျဖင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
နည္းဥပေဒ အခန္း (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထား သကဲ့သုိ႔) ထံ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေျမအသံုးျပဳမႈကုိ 
ေျပာင္းလဲလုိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒအတုိင္း လယ္ယာေျမ 
စီမံခန႔ခ္ြမဲႈ ေကာ္မတီထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး 
ဥပေဒအရ ေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုသစ္ ေဆာက္လုပ္မည္ ဆုိပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ ေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ ကြဲျပားေနသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အၿမဲတမ္း အတူတကြ အဆင္ေျပစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ ၂ဝ၁၆ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား အရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ခု 
တည္ေထာင္လိုၿပီး ေျမအမ်ိဳးအစား မွာမူ လုပ္ငန္းသံုး ေျမ မဟုတ္ပါက ေျမအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒအရ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီ 
မွ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာရင္ႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ တုိင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ အျခား 
ဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တို႔ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

စိန္ေခၚမႈ အရွိဆံုးမွာ လယ္ယာေျမ ဥပေဒျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕ထံမွ အေဆာက္အအုံ 
ေဆာက္လုပမ္ႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေရးပင္ျဖစသ္ည္။ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ စီးပြားေရးလုပင္န္း မ်ားသည ္ေျမ 
ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခြင့္ကို ေလ်ာက္ထားၿပီး ေျခာက္လအတြင္းမွာပင္ လုပ္ငန္းစတင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစတင္ရန္ အတြက္မွာမူ စည္ပင္ ထံမွ ေဆာက္လုပ္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 
အရာရွိတစ္ဦး၏ အဆိုရ ၎လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္ ၁ဝ ဆင့္မွ ၁၂ ဆင့္ အထိရွိၿပီး စည္ပင္မွ ေထာက္ခံ 
ခ်က္မ်ားစြာကို ေတာင္းဆုိေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္လည္း ၾကာျမင့္ပါသည္။ စည္ပင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ 
ေျခာက္လအတြင္း မရရွိပါက ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား လုပ္ငန္း စတင္မႈ 
မရွိႏိငုသ္ည့ ္အတြက္ တရားစြဆဲိပုါသည။္ စညပ္င၏္ ခြင့္ျပဳခ်က ္မရရွိေသးပ ဲတည္ေဆာက္ေရး လုပင္န္းမ်ားကုိ 
စတင္ထားပါက ၁ ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္း အထိ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ 
ခ်တိဆ္က္မႈ ရွိေအာင ္ေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေသာ ဥပေဒမ်ားစြာကိ ုလိကုန္ာရျခင္းေၾကာင့ ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွသူံမ်ားမွာ 
မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕လ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (ဃ)

ေျမအသုံးျပဳမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားမွာ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနျခင္း၆၇

မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိအစား ၎တုိ႔သည္ ယင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားထံသုိ႔ 
အစရီငခ္တံင္ျပၿပီး လုိငစ္င႐္ပုသ္မိ္းရနသ္ာ ေတာင္းဆုိႏိငု ္
ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား 
ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
တစ္ခုအေပၚ သတိေပးစာမ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
တရားစြဆုိဲ ႏိငုခ္ဲပ့ါသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း စုစံမ္းစစ္ေဆးသူ 
မ်ားသည္ ဒဏ္ေၾကးေငြကို ခ်က္ျခင္း ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။ ထုိသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ၎တုိ႔တြင္ ‘အေရးယူႏိုင္ 
သည့္ အာဏာ’ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အရာရိွတစ္ဦး 
မွ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ထိုပုံစံေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး 
ၿပီးေနာက္ အလြဲသံုးစားမႈ ေတြ႕ရွိျခင္းကုိ အစရီငခ္ ံတင္ျပ 
ျခင္း နည္းပါးလာႏိုင္သည္။

အေရးယမူႈပုစံ ံအရ စီးပြားေရးလုပင္န္း မ်ားသည ္ႀကီးႀကီး 

မားမား ဒဏ္တပ္ျခင္း မခံရခင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိသည္။ အရာရွိတစ္ဦးက 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္႐ုံတစ္႐ုံတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ 
အလုပ္သမား မ်ားျပားစြာ ခန႔္အပ္ထားရွိသည့္ အျဖစ္ 
အပ်က္ တစ္ခုကုိ ေျပာျပပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရိွ 
မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ယင္းစက္႐ံုတြင္ အကန႔္ 
အသတ္ျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရိွေသာ အသက္ ၁၄ 
ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ ၾကား အလုပ္သမားမ်ားစြာ ခန႔္အပ္ထား 
သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရာရွိမ်ားက 
ယင္းစက္႐ံုကုိ ျပင္းထန္သည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ပဲ 
ပညာေပး အေရးယူရန္သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း မ်ားစြာသည္ ဥပေဒကို သတိထားမိျခင္း မရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးမယူပဲ 
ပညာေပးသည့္ နည္းလမ္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 
တစ္ဖက္တြင္လည္း အေရးယူျခင္းထက္ သတိေပးျခင္းသာ 
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ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ 
ေစရန္ မ်ားစြာ တြန္းအားေပးႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ မခံရေသးသ၍ 
စည္းကမ္းတက် မလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွလိာႏိငုသ္ည။္၇ဝ

ၿမိဳ႕နယ္ အားလံုးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ 
တူညီေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေျခ 
အေနမ်ားမွာမူ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ဧရာဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆန္စက္မ်ားစြာရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ 
ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ တည္ရိွပါသည္။ မုိးရာသီတြင္ ေရႀကီး 
ေရလ်ံမႈ မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးတြင္းမွ ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ 
ျပဳလုပ္သည့္အခါ မိုးရာသီကို ေရွာင္၍ ျပဳလုပ္ ရပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်ကဆ္ိငုရ္ာ အခက္အခမဲ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့ ္ဌာနမ်ား 
၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 
စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သဘာဝ 
ပတဝ္န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန သည္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရ 
ပါသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိ ု
ျပဳလပုရ္န ္၎တို႔တြင ္စကက္ရိယိာ လုံေလာက္စြာ မရွဟုိ 
ေျပာပါသည္။ လုပ္ငန္းတည္ေနရာမွာပင္ စစ္ေဆးမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ စက္ပစၥည္း ကိရိ 
ယာမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရ 
ပါသည္။ အျခားဌာနမ်ားတြင္မူ လုပ္ငန္းမ်ားထံသုိ႔ သြား 

ေရာက္ စစ္ေဆးရန္ ဓါတ္ဆီဖိုး ဘတ္ဂ်က္ မရွိသည့္ 
အခက္အခဲမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဌာန တစ္ခု 
ဆိုလွ်င္ စစ္ေဆးခံရန္ ၎တို႔ထံသို႔ လာေရာက္ပါရန္ 
စီးပြားလုပ္ငန္းကို ေခၚေဆာင္ ခဲ့ရသည္။ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ 
ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္ေလ့မရွိပဲ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းရင္း 
သုိ႔မဟတု ္အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့လ္ည္း 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဌာနမ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဖြဲ႕လိုက္ သြားၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေလ့ ရွသိည။္ အျခားေသာ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား ထိတ္လန႔္မႈ 
မျဖစ္ေစရနကုိ္လည္း ထည့သ္ြင္းစဥ္းစားေလ့ ရွပိါသည။္၇၁

အႀကီးတန္းအဆင့္ အရာရွိမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (SOP) မ်ားကုိ မလိုက္နာျခင္း 
သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈ နည္းပါးျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔သို႔ 
ျဖစ္ပါက ဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ လုိက္နာရန္ တာဝန္ 
ရိွေသာ၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အထက္အရာရိွ၏ 
စကားကုိ လုိက္နာရန္ လိုအပ္ေသာအရာရွိငယ္မ်ား 
အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (SOP) သည္ 
အေရးေပၚ ကိစၥရပ္ အားလုံးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထား 
ျခင္း မရွပိါ။ အေရးေပၚ ကိစၥရပ္မ်ားဟု ဆုိရာတြင္ ေျမယာ 
အျငင္းပြားျခင္းအတြက္ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ 
သမား/စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို 
ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔  ရွင္းလင္းေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မရွိသည့္ အေရးေပၚ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အရာရွိမ်ားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ အတတ္ 
ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားေျဖရွင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထက္အရာရွိ 
ႏင့္ွ ေကာ္မတီထံသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း စသည့္တုိ႔ကုိသာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 
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ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးကုိ ေလ့လာခ်က္အရ တုိင္းေဒ 
သႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ အဆင့္တုိ႔တြင္ ႐ံုးစုိက္ၿပီး 
စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဓိက တာဝန္မ်ားကုိ 
ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဌာနမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 
ပါသည္။ ယင္းဌာနမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ား စသည့္ 
အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ႐ုံးအျပည့္အစုံ အေျခစိုက္ 
သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမ်ားမွာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ႐ံုးအျပည္အစံု အေျခစုိက္ 
သည့ ္အေျခခ ံအေဆာက္အအံု ဝန္ေဆာငမ္ႈ ဌာနမ်ားမွာ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

အစိုးရဌာနႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ 
စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန (DALMS) ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြ႕ဲ (DAO) တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ အေျခစုိက္ေသာ္ 
လည္း ၿမိဳ႕နယတ္ြင္းရွ ိအခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားကုိသာ ၿခဳလံႊမ္းႏိငု္ျခင္း 
ရိွပါသည္။ အျခားေသာ အစုိးရဌာန ေလးခုသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အားလုံးတြင္ ႐ုံးစိုက္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕အဆင့္ ႐ုံး မရွိပါ။ 
စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ခုအတြင္းမွ ၃၄ ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ 
တည္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း “အျခားၿမိဳ႕” ၁၉ 
ၿမိဳ႕အနက္ ၈ ၿမိဳ႕တြင္သာ ႐ုံးရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ လယ္/ေျမ 
စာရင္းအင္း ဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင္ ႐ုံး ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ 
အဆင့္ ႐ံုး ၅ ခု ရိွပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ ျပည္တြင္းအခြန္ 
ႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန 
တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ လုံးတြင္ ႐ုံးစိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕အဆင့္ ႐ုံးခြဲ 
မရွိပါ။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) သည္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ 
႐ုံးစိုက္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 
ခ႐ိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည္။ 
ဥပမာ - ပုသိမ္ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကုိ 
ေပါင္းစည္း ထားၿပီး ခ႐ိငု႐္ုံးထက ္ေက်ာလ္ြန၍္ ဝန္ေဆာငမ္ႈ 
ေပးပါသည္။ လပြတၱာခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲ ရွိေသာ္လည္း ခ႐ိုင္႐ုံး မရွိပါ။ နီးစပ္ရာ 
ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ပါသည္။ 

အဓကိက်ေသာ စီးပြားေရးအပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ ဌာနအခ်ိဳ႕သည ္
ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ အေျခစိုက္ေသာ္လည္း ခ႐ိုင္႐ုံး 
အနည္းငယ္သာရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လံုးဝမရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ထငရ္ွားမႈ အရွဆိုံး မွာ စညပ္ငသ္ာယာေရး 
အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ စည္ပင္႐ုံး ရွိေသာ္လည္း 
၎တုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အရ ခ႐ိုင္အဆင့္တြင္ ႐ုံးခြဲ မရွိပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ႐ုံးသို႔ တုိက္႐ိုက္ အစီရင္ခံ 
ပါသည္။ ထုိနည္းတူ ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာန သည္ 

ေဒသႏၲရ အဆင့္ထိ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္ျဖစ္ရန္ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္တစ္ခု 
မွာ ေဒသႏၲရတြင္း အေျခစိုက္ေသာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
တြင ္အေျခစိကု္ေသာ အရာရွမိ်ားကသာ အုပခ္်ဳပက္ြပက္ဲ 
ေနပါက စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ထိ 
သက္ေရာက္မႈရိွမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုအပုိင္းတြင္ 
ေဒသႏၲရ အဆင့္ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခအေန 
ကုိလည္းေကာင္း စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ အဓိက 
အဖြ႕ဲအစည္းႏစွခ္ ုျဖစ္ေသာ “ဌာနမ်ား ႏငွ့ ္ေကာ္မတီမ်ား” 
ကိုလည္းေကာင္း စူးစမ္းေလ့လာ သြားမည္ျဖစ္သည္။
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လည္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ႐ုံးခြဲ ရွိၿပီး ခ႐ိုင္အဆင့္႐ုံး မရွိပါ။ 
ကနုသ္ြယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည ္ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင ္႐ုံးခြဲ ရွၿိပီး 
ခ႐ိုင္အဆင့္ ႐ုံး ၁ ႐ုံးသာ ရွိပါသည္။ 

အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ဌာန အခ်ိဳ႕သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
႐ုံးခြဲမ်ားသာ ရွိသည္။ ယခုအမ်ိဳးအစား ထဲတြင္ အထင္ 
ရွားဆုံးမွာ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာင္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး အျဖစ္ 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 
(DICA) ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
႐ုံးခြဲသာ ရွိသည့္ ဌာနမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ 
တံတား ဦးစီးဌာန၊ ဘတ္ဂ်က္ဦးစီးဌာနႏွင့္ အေသးစား 
စက္မႈလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည ္ျပညန္ယ္ႏငွ့ ္တုိင္းေဒသႀကီး ႐ုံးခြမဲ်ား 
ထားရွိ၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးခြဲ 
အနည္းငယ္သာ ရိွသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးပိုင္းဆုိင္ရာ 
တာဝန္မ်ား ယူထားရသည့္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ 
ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (DISI) ႏွင့္ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္ 
သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (FGLLID) တို႔သည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ႐ုံးခြဲမ်ား ရွိၿပီး ဧရာဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ခ႐ိုင္ ၆ ခုလုံးတြင္ ခ႐ိုင္႐ုံးခြဲ ရွိပါသည္။ 
သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး 
ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA)၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းၫႊနၾ္ကားေရး ဦးစီးဌာနႏငွ့ ္သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန တို႔သည္ ခ႐ိုင္ 
အဆင့္ ႐ုံးခြဲ ၁ ခုမွ ၄ ခု အထိ ရွိၾကသည္။ အေကာက္ခြန္ 
ဦးစီးဌာနသည္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္ ႐ံုးသာရိွၿပီး ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခြဲတစ္ခု ရွိသည္။ 

ဌာနအနည္းငယ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုးတစ္ခုျဖင့္ အျခား 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုပါ လႊမ္းၿခဳံ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ေတြ႕ရ 
သည္။ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာနသည္ ထိုကဲ့သို႔  လုပ္ 
ေဆာင္ၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးခြဲ ၆ 
ခုသာ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ခုကို ၿခဳံလႊမ္း လုပ္ 
ေဆာင္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) က 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ထိုနည္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး တစ္ခုမွ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ လႊမ္းၿခဳံလုပ္ 
ေဆာင္ပါသည္။ ဌာနအမ်ားစုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး ဝန္ထမ္းသည္ 
ခ႐ိုင္႐ုံ အေရအတြက္ နည္းေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ရင္းျမစ္ 
မ်ားကုိ ေခြၽတာရန ္အထကပ္ါ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ႐ုံးမ်ား 
အေျခစိကု္ျခင္းမွာ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနႏငွ့ ္ဝန္ေဆာငမ္ႈ 
လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန (MOLIP) 
သည္ ၂ဝ၁၇ တြင ္အလုပသ္မား ၫႊနၾ္ကားေရး ဦးစီးဌာန 
ခ႐ိငု႐္ုံး ၄၂ ႐ုံးအား ၿမိဳ႕နယ႐္ုံး အဆင့သ္ို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိက္ုျခင္း 
မွာ အထကပ္ါအေၾကာင္းရင္းမ်ား လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာေၾကာင့ ္
ျဖစ္သည္။ ယင္းေလွ်ာ့ခ်မႈတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္႐ုံးမွ 
လြ၍ဲ အျခားေသာ ခ႐ိငု႐္ုံး အားလုံး ပါဝငခ္ဲသ့ည။္ ထုိကဲသုိ့႔ 
တရားဝင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသည္ 
ယခင္ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ား လည္ပတ္သည့္ ပုံစံအတိုင္း လႈပ္ရွား 
လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ခ႐ုိင္အဆင့္ 
အစိုးရ အစည္းအေဝးမ်ားသို ႔ တက္ေရာက္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္ဟု အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန 
ရင္းျမစ္တစ္ခုအရ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
စြမ္းအင္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဌာနမ်ား တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ထပ္တုိး 
ဘတ္ဂ်က္မ်ား ရရွိလာေသာ အခါမ်ိဳးတြင္လည္း ယင္း 
ကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င ္ထနိ္းသမိ္းေရး ဦးစီးဌာနသည ္ကယားျပညန္ယ္ 
တြင္း ၎တုိ႔၏ ပထမဆံုး ခ႐ုိင္႐ံုးကုိ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈ လုိအပ္ခ်က္ 
ပိမုိ ုမ်ားျပားလာပါက ခ႐ိငု႐္ုံးမ်ား ပိမုိတုိုးခ်ဲ႕ လာႏိငုသ္ည ္
ဟု ယင္းဌာန အရာရိွမွ ေျပာပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႐ံုးခြဲ 
မရွိေသာဌာနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကားခံ 
ဆက္သြယ္ေပးသအူျဖစ ္ၿမိဳ႕နယ္ႏငွ့ ္ၿမိဳ႕တုိင္းတြင ္အေျခ 
စိုက္တည္ရွိေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္ဟု အရာရွိမ်ားက ေျပာပါသည္။  

အထက္ပါဥပမာ အတိုင္းပင္ ဌာနမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ 
ႏငွ့ ္အရင္းအျမစ ္ရရွိႏိငုမ္ႈ အလိက္ု ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုကုိံ 
အေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဌာန 
မ်ားစြာ တို႔သည ္ခ႐ိငု႐္ုံးမ်ားျဖင့ ္ၿမိဳ႕နယ႐္ုံး အလုပမ္်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးတစ္ခုျဖင့္ နီးစပ္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြက္ပါ အလုပ္လုပ္ျခင္း စသည့္  
လပု႐္ိုးလပုစ္ဥ ္မဟုတ္ေသာ ဖြ႕ဲစည္းအပုခ္်ဳပပ္ု ံနည္းလမ္း 
မ်ားကိ ုအသံုးျပဳေနၾကပါသည။္ ထုိျဖစရ္ပမ္်ားကုိ ၾကည့ပ္ါ 
က အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး စနစ္တြင္ ေဒသႏၲရ၏ ထည့္သြင္း 
ပါဝင္မႈကုိ ေတြ႕ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိမွ သတ္မွတ္သည္ 
မဟတုပ္ ဲေဒသလုိအပခ္်က္အရ ႐ုံးမ်ား အေျခစိက္ုျခင္းမွာ 
ထင္ရွားေသာ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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႐ံုးအေျခစိုက္မႈ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ ဌာနမ်ား 

ျပည္နယ္/တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ႏွင့္ 
ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ား 
အားလုံး

 � အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ၿမိဳ႕)
 � ရဲတပ္ဖြဲ႕ (၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ၿမိဳ႕)
 � လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား  ျဖန႔္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း (၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ၿမိဳ႕)
 � ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၉ ၿမိဳ႕)

ျပည္နယ္/တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ 
အားလုံး၊ ႏွင့္အခ်ိဳ႕ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕မ်ား

 � လမ္းဦးစီးဌာန (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ခ႐ိုင္၊ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၇ ၿမိဳ႕)
 � DALMS (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ခ႐ိုင္၊ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၇ ၿမိဳ႕)
 � စည္ပင္အဖြဲ႕ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၃၃ ၿမိဳ႕)
 � ကုန္သြယ္ေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၁ ခ႐ိုင္၊ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁ ၿမိဳ႕)
 � စီမံကိန္း (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ခ႐ိုင္၊ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္)
 � ျပည္တြင္းအခြန္ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္)

ျပည္နယ္/တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္၊ 
အခ်ိဳ႕ ခ႐ိုင္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕မ်ား

 � ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ခ႐ိုင္၊ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္)
 � ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၅ ခ႐ိုင္၊ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္)
 � အလုပ္သမား (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ၿမိဳ႕နယ္)
 � စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၃ ခ႐ိုင္)
 � FGLLID (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ခ႐ိုင္)
 � အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၂ ခ႐ိုင္)
 � ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၄ ခ႐ိုင္)
 � ကုန္လမ္းၫႊန္ၾကားေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၄ ခ႐ိုင္)
 � ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၃ ခ႐ိုင္)
 � သတၱဳတြင္း (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၁ ခ႐ိုင္)
 � TVET (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၆ ခ႐ိုင္)

ျပည္နယ္/တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္  � အေကာက္ခြန္ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၁ ၿမိဳ႕နယ္)
 � တံတားဦးစီးဌာန (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း)
 � အေဆာက္အဦ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း)
 � ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း)
 � အေသးစား စက္မႈလက္မႈ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း)
 � ရသုံးမွန္းေျခ (၁ ျပည္နယ္/တိုင္း)

ဇယား (၂)
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ 
ဌာနမ်ား၊ ႐ံုးအေျခစိုက္ရာ အလိုက္

မွတ္ခ်က္။ ခ႐ိုင္အဆင့္ FGLLID ႐ုံးကုိ လပြတၱာ၌ ဩဂုတ္လ သုိ႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၉ တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္႐ုံးကုိ ပုသိမ္ႏွင့္ ဟသၤတ ခ႐ိုင္၌ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၉တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
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ပံု (၅)
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၊ ႐ံုးအေျခစိုက္ရာ အလိုက္

ေျမပံုဖတ္႐ႈရန္နည္းလမ္း

အေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဧရိယာမ်ားမွာ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ အသီးသီးရွိ ဌာနမ်ား၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္ဝိုင္းမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ အသီးသီးရွိ ႐ံုးတည္ရွိရာ 
ေနရာမ်ားကို ျပသပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္မ်ား

႐ံုး 
အေျခစိုက္မႈ

တိုင္းေဒသႀကီး
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ံုးစိုက္သည့္ ဌာန

ခ႐ိုင္
ခ႐ိုင္အဆင့္႐ံုးစိုက္သည့္ ဌာန

ၿမိဳ႕နယ္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

႐ံုးစိုက္သည္ ့ဌာန

ၿမိဳ႕ 
ၿမိဳ႕အဆင့္

႐ံုးစိုက္သည္ ့
ဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္အလိုက္ 
အေရာင္ျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားမႈ
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တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္၊ ခ႐ိုင္အားလံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ား 

တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အားလံုး၊ အခ်ိဳ႕ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕မ်ား 

တိုင္း႐ံုး
ၿမိဳ႕႐ံုး

၁
၃၃

စည္ပင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး
ၿမိဳ႕႐ံုး

၁
၆

၂၆
၇

လယ္/ေျမ စာရင္း

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး
ၿမိဳ႕႐ံုး

၁
၆

၂၆
၁၉

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

လမ္းဦးစီးဌာန
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တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

၁
၆

၂၆

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

၁
၆

၂၅

တိုင္း႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

၁
၂၆

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး
ၿမိဳ႕႐ံုး

၁
၁

၂၆
၁

ကုန္သြယ္ေရး

စီမံကိန္း ေက်းလက္လမ္း

ျပည္တြင္းအခြန္

ေျမာင္းျမႏွင့္ 
လပြတၱာ 
ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုလုံးသည္ 
ေျမာင္းျမခ႐ိုင္႐ံုး 
လက္ေအာက္တြင္ 
ရွိသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
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ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

အလုပ္႐ံုႏွင့္ 
အလုပ္သမား ဥပေဒ 
စစ္ေဆးေရး 

အလုပ္သမား 
ညႊန္ၾကားေရး

လပြတၱာႏွင့္ ဖ်ာပံု 
ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုလုံးသည္ 
ဖ်ာပံုခ႐ိုင္႐ံုး 
လက္ေအာက္တြင္ 
ရွိသည္။

Myanmar Economic Bank

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

၁
၅

၂၂

တိုင္း႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

၁
၆

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ား 

၁
၆
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တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

၁
၂
၁

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး

၁
၃

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး

၁
၄

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး

၁
၂

အစားအေသာက္ႏွင့္ 
ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး

ကုန္းလမ္း 
ပို႔ေဆာင္ေရး

စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
စစ္ေဆးေရး

ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
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အေကာက္ခြန္ အေဆာက္အဦ

အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္း

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း

တံတား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ညႊန္ၾကားမႈ

သတၳဳတြင္း

တိုင္း႐ံုး
ခ႐ိုင္႐ံုး

၁
၁

ေက်ာင္းတည္ရွိရာ 
ေဒသမ်ား

၆

TVET

တိုင္း႐ံုး
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး

တိုင္း႐ံုး

၁
၁

၁

တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္
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ပံု (၆)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားစာရင္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မွသည္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အဆင့္အထိ 
ျမနမ္ာႏိငုင္၏ံ အပုခ္်ဳပမ္ႈ အဆင့တုိ္င္းတြင ္ေကာ္မတီမ်ား 
ရွိေနသည္။၇၂ ဥပမာအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား 

ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္မ်ားတြင္ ရွိပါသည္။ အဆင့္ 
တုိင္းတြင္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မတီသည္ မူဝါဒႏွင့္ လမ္း 
ၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ေကာ္မတီသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုိအပ္ျခင္း ရွိမရွိ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားက စုံးစမ္းစိစစ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

  က႑စုံ ခ်ိတ္ဆက္ရျခင္း 

 � အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ

 � စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါေကာ္မတီ (၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၁ဝ သန္း မွ ၁ဝဝ သန္း)

 � စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေကာ္မတီ (၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ 

ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ ၁ဝ သန္း မွ ၁ဝဝ သန္း)

  က႑အလိုက္

 � ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ေရး 

ေကာ္မတီ

 � ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ပုံစံ (၈) ဝင္ သစ္မ်ားေရာင္းခ်ေပးေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ

 � ေရနံလက္ယက္တြင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ျပဳစုေရး ေကာ္မတီ

 � ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသိုေလွာင္ သယ္ယူခ်က္လုပ္ 

ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး 

ေကာ္မတီ

 � ခႏၲီးရတနာ နယ္ေျမလုပ္ကြက္ စိစစ္ခ်ထားေပးေရး အဖြဲ႕

 � ေရနံစိမ္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ အေပၚ ရန္ပုံေငြႀကီးၾကပ္ 

ေကာက္ခံမႈေကာ္မတီ

 � ဓါတ္သတၱဳအေသးစား ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား 

စိစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖြဲ႕

 � သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

 � တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္တင္ကုန္ခ် ေကာ္မတီ

 � ပုဂၢလိကေရယာဥ္မ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္

  စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

 � ယစ္မ်ိဳးလုပ္ငန္း ေလလံႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕

 � လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

 � သဘာဝေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕

 � ေျမလပ္၊ ေျမလြတ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီ

 � ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၿမိဳ႕ကြက္ေျမေနရာ ခ်ထားေရး ေကာ္မတီ

 � အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 � သတင္းကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕

 � ယာဥ္အႏၲရာယ္ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီ

 � ျမန္မ့ာကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕

 � ကုန္လမ္း ဆက္သြယ္မႈ ၫႊန္ၾကားေရး အဖြဲ႕

 � ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္း ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အေဆာက္အဦ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူရန္ ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ ေကာ္မတီ

 � လမ္းမီးတိုင္မ်ား စိုက္ထူးျခင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ

 � စီမံကိန္းေကာ္မရွင္

 � ဘတ္ဂ်က္ ေကာ္မရွင္

 � One Stop Shop (OSS) ႐ုံးမ်ား ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

 � လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕  (EITI – The Extractive Industries Transparency 

Initiative) 

 � E-government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ 

 � ေခ်းေငြ စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီ 

 � SME ေခ်းေငြ ေကာ္မတီ

 � ဓာတုေဗဒပစၥည္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရး 

အဖြဲ႕

 � ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ

 � စိမ္းလန္းေျမ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 

ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ

 � ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕

 � (သဘာဝေဘး) ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 � တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ အဖြဲ႕

 � တရားမဝင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

 � သဘာဝေဘး စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ

 � ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖြဲ႕ရင္းျမစ္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
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သည္။၇၃ အနိမ့္ဆုံး လစာသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီကဲ့သို႔ 
အျခားေကာ္မတီမ်ားမွာမူ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အဆင့္ႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္၌သာ ရွိပါသည္။၇၄ 

အစိုးရအဆင့ ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ေကာ္မတမီ်ား ဖြ႕ဲစည္း 
ႏုိင္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေကာ္မတီ 
ႏစ္ွခုကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္/တုိင္း အဆင့ ္ေကာ္မတီမ်ားမွာ 
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္း 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ 

ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ား 
လည္း ရိွပါသည္။ ဥပမာ- စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ 
မံု႐ြာၿမိဳ႕တြင္ ကုတင္ (၅ဝ)ဆံ တုိင္းရင္းေဆး ေဆး႐ံု 
ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားပင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကုိ 
ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- မြန္ျပည္နယ္ရွိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထင္ရွားဆံုး ခရီးသြားေနရာ တစ္ခု 
ျဖစသ္ည့ ္က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ ္အနီးတစဝ္ိက္ု သဘာဝ 
ပတဝ္န္းက်ငက္ိ ုထိန္းသိမ္းႏိငုရ္န ္ရည႐္ြယ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ ္
အဆင့္ က်ိဳက္ထုိေတာင္တန္း စိမ္းလန္းေရး ေကာ္မတီ 

ပံု (၇)
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အသက္ဝင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ 
ဥပမာ- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လံုၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ 
အသံုးျပဳျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ထုိအစား အေရးေပၚကာလ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီျဖင့္သာ 
၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ရင္းျမစ္- က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

က႑အလိုက္

 � ၿမိဳ႕နယ္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ 

ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ဗီဒီယို လုပ္ငန္း စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ေရနံ ႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 

ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

 � ျပည္တြင္း တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ၎ထြက္ကုန္မ်ား တင္သြင္း/

တင္ပို႔မႈ တားဆီးေရး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ

 � တရားမဝင္ယစ္မ်ိဳးလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕

 � ယစ္မ်ိဳးလုပ္ငန္း ေလလံႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕

 � တရားမဝင္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေစေရး 

အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တားဆီးေရး ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ေရး 

ေကာ္မတီ

ေဒသအလိုက္

 � ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး၊ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (UEHRD)

က႑စံုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

 � ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕ 

(လႊတ္ေတာ္ရန္ပုံေငြ)

 � ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ 

ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေကာ္မတီ

  စီးပြားေရး ဝန္းက်င္

 � ၿမိဳ႕နယ္အရပ္ရပ္ အခြင့္အေရး လုိင္စင္မ်ား ေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ 

(စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕)

 � ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ 

စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

 � သဘာ၀နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေထက္အကူျပဳ အဖြဲ႕

 � ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရး အဖြဲ႕

 � ၿမိဳ႕နယ္ အေဆာက္အဦႏွင့္ ၿခံစည္း႐ိုးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕

 � အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး (FDA) ေကာ္မတီ

 � လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲမႈ၊ ေရအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ယာဥ္အႏၲရာယ္ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္အဆင့ ္ပတ္ဝန္းက်ငထိ္န္းသိမ္းေရးႏငွ့ ္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိငရ္ာ 

ႀကီးၾကပ္မႈ ဆပ္ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးစိစစ္ေရးေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႕

 � ၿမိဳ႕နယလံု္ၿခဳံေရး၊ တညၿ္ငမိ္ေအးခ်မ္းေရးႏငွ့ ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာမ္တီ

 � ၿမိဳ႕နယ္တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးပူးေပါင္း အဖြဲ႕

 � ၿမိဳ႕နယ္အေရးေပၚကာလ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ လံုျခံဳေရးေကာ္မတီ
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(Kyaito Mountain Greenery Committee) ကုိ ဖြဲ႕စည္း 
ထားပါသည္။ 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ ေကာ္မတီ အေရ 
အတြကမ္ွာ မ်ားျပားမႈ ရွိႏိငုၿ္ပီး စစက္ိငု္းတိငု္း ေဒသႀကီးတြင ္
ဆိလွု်င ္ေကာ္မတီေပါင္း ၁ဝဝ နီးပါး ရွပိါသည။္ ၎တုိ႔ထမွဲ 
ခန႔မွ္န္းေျခ ေကာ္မတီ ၄၄ ခု ခန႔သ္ည္ စီးပြားေရးက႑မ်ား 
အႏံွ႔ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏငွ့ ္
ျပႆနာရပ္မ်ား ေျဖ ရွင္းျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သို႔ စီပြားေရး 
အပုခ္်ဳပစ္မီဆုိံငရ္ာ လုပင္န္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင ္ရပါသည။္ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SME) ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ တင္ဒါေကာ္မတီမ်ားကဲ့သုိ႔ 
ေကာ္မတီ အနည္းငယ္ကမူ စီးပြားေရးႏွင့္ အစိုးရျဖင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေကာ္မတီမ်ားသည့္ က႑တစ္ခုတည္း အတြက္သာ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအမ်ားစု 

သည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ရၿပီး ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ 
လ်က္ရွိသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြငလ္ည္း ေကာ္မတ ီအေရအတြက ္မ်ားျပား 
စြာ ရွိႏိငုၿ္ပီး ေကာ္မတ ီအမ်ားစသုည ္အေရးႀကီး စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ယူထားရသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္ 
မတီမ်ားတြင္လည္း ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏိုင္ကာ ေဒသ 
အေျခအေန ေပၚတြင္လည္း မူတည္ႏုိင္ပါသည္။ ေလ့လာ 
သံုးသပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား စာရင္းကို ပံု ၇ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ယခုသုေတသနတြင္ စာရင္းသြင္း ေဖာ္ျပ 
ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားလည္း ထပ္မံ 
ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။
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အလုပ႐္ံုေဆြးေႏြးပြတဲစခ္၌ု
မိမိတုိ႔၏ အခန္းက႑ 
မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ 
ေဆြးေႏြးၾကစဥ္

စီးပြားေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနသည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ရိွေသာ္လည္း MBEI မူေဘာင္ကုိ 
အသုံးျပဳ၍ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို စိစစ္ေလ့လာ 
ျခင္းျဖင့္ မည္သူက မည္သည့္တာဝန္ကို လုပ္ေဆာင္ေန 
သည္ကို ေလ့လာ သိရွိလာႏိုင္သည္။ ယခုအပိုင္းတြင္ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ ခုတြင္ ပါဝင္သည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
မ်ားစြာကုိ သံုးသပ္ေလ့လာထားၿပီး စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ 
မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္ မည္သည့္ ဌာနမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ား 
ႏင့္ွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ပါဝင္ပတ္သတ္ ေနလ်က္ ရိွသည္ 
ကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား 
သည္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယခုသုေတသနတြင္ ထည့္သြင္းေလ့လာထား 

ျခင္း မရိွပါ။ သီးျခားျဖစ္ေသာ ဌာနအဖြ႕ဲအစည္း သုိ႔မဟုတ္ 
ဌာနအဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေလ့လာထားျခင္း ျဖစ္ 
သည္။၇၆ စီးပြားေရးလပုင္န္း သေဘာထား အျမငမ္်ားသည ္
မည္သည့္ ေဒသႏၲရ၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားတြင္ အေျခခံေန 
သညဟ္ ုအတအိက် ၫႊန္းဆိရုနမ္ွာ မျဖစ္ႏိငုပ္ါ။ သို႔ေသာ္ 
လည္း အစိုးရအဆင့္မ်ားအလိုက္ ေပါင္းစည္းထားမႈအရ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားစြာသည ္အစိုးရအဆင့ ္အားလံုးတုိ႔ျဖင့ ္
အက်ဳံးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ MBEI အၫႊန္းကိန္းခြ ဲ
၁ဝ ခုတို႔ျဖင့္ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ စီးပြားေရး အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရမႈ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ရမႈ

ထပ္မံ လိုအပ္သည့္ 
စာ႐ြက္စာတမ္း 
အေရအတြက္

 � YCDC
 � MCDC
 � NCDC
 � DAO
 � DICA
 � MIC

 � ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ 
 � ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 

ဥပေဒ 
 � မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 

ဥပေဒ
 � ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 

အသီးသီးတို႔၏ စည္ပင္ဥပေဒမ်ား 

လုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ေဒသႏၲရ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ စီမံသည္ (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ 
စည္ပင္ေကာ္မတီ) ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
႐ုံးမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးႏိုင္သည့္ 
တိုင္ေအာင္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား 
လက္ခံျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သည္။  

စာ႐ြက္စာတမ္း ထုတ္ေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ ႐ုံးတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာ 
က႑မ်ားတြင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ထပ္မံ၍ 
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ 
ေစာင့္ရသည့္ ရက္အေရ 
အတြက္
(CDC)

 � YCDC
 � MCDC
 � NCDC

 � ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ဥပေဒ 

 � မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ဥပေဒ

စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ မွတ္ပုံတင္ လိုအပ္၊ 
တခါတရံ ျပည္ေထာင္စုဌာန၏ 
ၿမိဳ႕နယ္ဌာနခြဲမ်ားမွ ေထာက္ခံစာ၊ 
စည္ပင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌကို ျပည္/တိုင္း 
ဝန္ႀကီးမွ ခန႔္အပ္၊ ၎ကို သမၼတမွ ခန႔္အပ္။ 

စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ 
ေစာင့္ရသည့္ ရက္ 
အေရအတြက္
(DAO)

 � DAO  � ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အသီးသီးတို႔၏ စည္ပင္ဥပေဒမ်ား 

စည္ပင္ (ျပည္/တိုင္း) မွ စီမံသည္၊ ျပည္/
တိုင္း (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္တြင္ ဥပေဒႏွင့္ 
မူေဘာင္ ဆြဲသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ မွတ္ပုံတင္ကတ္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္း လိုအပ္။၇၉ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လိုင္စင္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဌာန၏ 
ၿမိဳ႕နယ္ဌာနခြဲမ်ားမွ ေထာက္ခံစာ လိုအပ္။ 

စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ 
ေစာင့္ရသည့္ ရက္ 
အေရအတြက္ (DICA)

 � MIC
 � DICA

 � ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ (၂ဝ၁၇) ျပည္/တိုင္း မ်ားတြင္ DICA ႐ုံးခြဲရွိၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္သည္

ကုမၸဏီ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ျဖစ္သည္။

စာ႐ြက္စာတမ္း 
ရယူရာတြင္ အခက္အခဲ 
ရွိမႈ

 � မီးသတ္
 � ရဲတပ္ဖြဲ႕
 � ေထြအုပ္
 � က်န္းမာေရး
 � ေက်း႐ြာ/ရပ္ကြက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
 � အိမ္နီးခ်င္းမ်ား (အစိုးရ 

အဖြဲ႕ အစည္းမဟုတ္) 

 ဌာနအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း 
တည္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ စာ႐ြက္စာတမ္း 
လိုအပ္မႈ (စည္ပင္ကဲ့သို႔) ကို ေဒသ 
အဆင့္မွ သတ္မွတ္သည္၊ ေက်း႐ြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈသည္ ေ႐ြးေကာက္ခံ 
ျဖစ္သည္။

ဌာနအမ်ားစု ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕မွ ခန႔္အပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနျဖင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ စာ႐ြက္စာတမ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
(အထူးသျဖင့္ က႑အလိုက္ လိုင္စင္မ်ား) 
ကို ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္ေပးသည္။

MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ အားလံုးတြင္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၁) 
ကနဦး ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
မႈ အရိွဆံုး ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ၎သည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခု၏ အစိတ္အပုိင္း 
မဟုတ္ေသာ စည္ပင္အဖြဲ႕/ေကာင္မတီမ်ား ကိုင္တြယ္ရ 
ေလ့ရွသိည့ ္လပုင္န္း မတွပ္ုတံင္ျခင္းႏငွ့ ္လိငုစ္င္ျပဳလပု္ျခင္း 
တုိ႔တြင္ အဓိကထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လုိင္စင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း လပုင္န္းတြငမ္ ူအခ်ိဳ႕ေသာ စာ႐ြကစ္ာတမ္းမ်ား 
လိအုပမ္ႈ ရွိႏိငုပ္ါသည။္ ထိသုို႔ လုိအပမ္ႈမွာ လုိငစ္င ္အမ်ိဳး 
အစားအေပၚ မူတည္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ (ၿမိဳ႕တုိင္းနီးပါး) တုိင္းတြင္ 
႐ုံးစိက္ုသည့ ္မီးသတ္၊ ရတဲပဖ္ြ႕ဲ၊ ေထြအုပ္ႏငွ့ ္က်န္းမာေရး 
ဌာန တို႔မွ ေထာက္ခံစာမ်ား လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ 
အေရးပါေသာ ဆက္စပ္မႈ ရိွေနသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕/ 
ေကာ္မတီမ်ားထံတြင္ လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
လုိင္စင္ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္ေပးသည္ 

မတွပ္ုတံင္ႏငွ့ ္အမိ္ေထာငစ္စုာရင္း တုိ႔ကုိ လုိအပပ္ါသည။္ 
ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ DICA တြင္သာ 
မတွပ္ုတံင ္ႏိငုပ္ါသည၊္ သို႔ေသာလ္ည္း မတ္ွပုတံင္ျခင္းကုိ 
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး DICA ႐ုံးမ်ား မွတဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဇြန္လ ၂ဝ၁၉ အထိ စာရင္းမ်ားအရ 
ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေပါင္း ၆၅၃၄၁ ခုသည္ 
DICA တြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားပါသည္။၇၇ အဆုိပါ အေရ 
အတြက္သည္ စည္ပင္အဖြဲ႕/ေကာ္မတီမ်ားတြင္ မွတ္ပံု 
တင္ထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ထက္ 
နည္းပါးပါသည္။ ၂ဝ၁၇ တြင္ ေလ့လာမႈ အရ ကုန္ထုတ္ 
လုပ္ငန္း ၇၁ဝဝဝ ေက်ာ္သည္ ေဒသအတြင္း မွတ္ပုံတင္ 
ထားၿပီး၊ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကမူ ေဒသတြင္း 
လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ထားမႈ သည္ ၂၂၈ဝဝဝ ခန႔ ္ရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရပါသည္။၇၈ ယင္းစာရင္းမ်ားအရ MBEI မွ အဓိက 
ထားသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ 
တာဝန္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုိင္တြယ္သည့္ 
က႑မ်ား (၎က႑အတြက္ လုိင္စင္မ်ားကုိ MBEI တြင္ 
ေလ့လာထားျခင္း မရွပိါ) အတြက္ လုိငစ္ငထ္တ္ုေပးရာတြင ္
ပိုမို အဓိက က်ပါသည္။ 
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာ သက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ေျမယာ မွတ္ပုံတင္ 
ရွိသည့္ ပမာဏ

 � DALMS
 � YCDC
 � MCDC
 � NCDC

က႑အလိုက္ 
ေကာ္မတီမ်ား  
 � တရားမဝင္ 

ဓာတ္သတၱဳ 
တူးေဖာ္ေရး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ

 � ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီ

 � ေျမယာ တန္ဖိုးျဖတ္ 
ေကာ္မတီ

 � ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 
ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီ

စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားက ေျမယာ 
မွတ္ပုံတင္ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ 
စည္ပင္ေကာ္မတီ မရွိသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လယ္/ေျမ 
စာရင္းအင္း ဌာန႐ုံးမ်ားက ေျမယာ 
မွတ္ပုံတင္ ေပးသည္။

ဝယ္ယူလႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ားစုကို 
မွတ္ပုံတင္ ေပးသည့္ လယ္/ေျမ 
စာရင္းအင္း ဌာနသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ 
ဝယ္ယူလႊဲေျပာင္းမႈ နည္းဥပေဒ 
အမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စုမွ 
ေရးဆြဲသည္။

အေဆာက္အအုံ 
ခ်ဲထြင္ျခင္း (သို႔) ေျမ 
ရယူရာတြင္ အခက္အခဲ 
မရွိျခင္း

 � DALMS
 � YCDC
 � MCDC
 � NCDC

 � (အဆင့္ မ်ားစြာရွိ) 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ 
ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 
စီမံခန႔္ခြဲေရး 
ေကာ္မတီမ်ား။

 � လယ္ယာေျမ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီမ်ား

 � ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီမ်ား

 � ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္  
ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရး 
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒ (၂ဝ၁၈)။ လယ္ယာေျမ 
ဥပေဒ (၂ဝ၁၂) အမ်ိဳးသား 
ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ

စည္ပင္ေကာ္မတီ မ်ားသည္ 
၎တို႔၏ နယ္နမိတ္တြင္းရွိ 
ေျမမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္သည့္ 
အခန္းက႑ ရွိသည္၊
စည္ပင္ေကာ္မတီ မရွိသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လယ္/ေျမ 
စာရင္းအင္းဌာန ႐ုံးမ်ားက 
ေျမသိမ္းယူမႈ စာ႐ြက္စာတမ္း 
ေပးႏိုင္သည္

လယ္/ေျမ စာရင္းအင္း ဌာနသည္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အစိတ္ 
အပိုင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒ မူေဘာင္ကို 
ျပည္ေထာင္စုမွ ေရးဆြဲသည္။

ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကး 
သင့္တင့္စြာ
ေပးျခင္း

 � လယ္ယာေျမ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕မ်ား။

 � လယ္ယာေျမ ႏွင့္ 
အျခားေျမမ်ား 
သိမ္းဆည္း 
ခံရမႈမ်ား 
ျပန္လည္ စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီမ်ား

 � သမၼတ အမိန႔္ ေၾကာ္ျငာစာ 
အမွတ္ ၁၄/၂ဝ၁၆၊

 � လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒမ်ား၊
 � ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ

လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕မ်ား 
ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈ ျပန္လည္ 
စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေဒသ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစိုးရ 
ဌာနမွ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ပါဝင္သည္

ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ အားလုံးကို 
ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ေကာ္မတီ အားလုံးသည္လည္း 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေကာ္မတီ 
မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ 

ငွားရမ္းရာတြင္ စြန႔္စားရမႈ 
နည္းပါးျခင္းမွ အလြန္ 
နည္းပါးျခင္း

 � ေထြအုပ္  � မွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ 
၁၉ဝ၉

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေထြအုပ္မွ စီမံ 
ခန႔္ခြဲသည္။

ေျမယာဆိငုရ္ာ ကစိၥရပမ္်ားကုိ ျပည္ေထာငစ္မုသွာ လႊမ္းမိုး 
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
နယ္ပယ္ အကန႔အ္သတ္ျဖင့္သာ ရိွပါသည္။ ေျမယာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ 
သက္ေသအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး 
“ႏိငုင္ံေတာ္သည ္ေျမယာအားလုံး၏ ပိငုရ္ငွ္ျဖစသ္ည”္ ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။၈ဝ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားအတြင္း ေျမယာလႊဲ 
ေျပာင္းျခင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိေသာ္လည္း 

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ျပင္ပရိွ စည္ပင္သာယာ 
ေရး အဖြဲ႕မ်ား တြင္မူ ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အာဏာမ်ိဳး မရွိပါ။ 
ယင္းေနရာတြင္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မ်ား အစား 
လယ္/ေျမ စာရင္းဦးစီးဌာန (DALMS) က တာဝန္ယူပါ 
သည္။ ေျမယာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေကာ္မတီမ်ားစြာ ပါဝင္ 
ပတ္သတ္မႈ ရွိေနၿပီး ယင္းေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း 
အစိုးရ အဆင့မ္်ားစြာတြင ္ရွိေနေၾကာင္း မတ္ွသားထားရန ္
လိမုည္ျဖစ္သည္။ ေဒသျပည္သူမ်ား ပါဝင္လႊမ္းမိုး ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္လည္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိႏွင့္တိုင္ေအာင္ ေဒသႏၲရ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ရွိပါသည္။  
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ေအဂ်င္စီ အားလုံး၏ 
စစ္ေဆးမႈ အေရအတြက္ 
အလယ္ကိန္း

 � စည္ပင္
 � FDA
 � ေထြအုပ္
 � က်န္းမာေရး
 � DISI
 � FGLLID

 � တရားမဝင္ 
သတၱဳ တူးေဖာ္မႈ 
စီမံခန႔္ခြဲေရး အဖြဲ႕

 � ၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရး 
ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ

 � ၿမိဳ႕နယ္ 
တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္း စိစစ္ေရး 
ေကာ္မတီ

 � ျပည္နယ္/တိုင္း 
အစိုးရ အဖြဲ႕

 � ျပည္နယ္/တိုင္း စည္ပင္ 
ဥပေဒမ်ား

 � အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒ 
(၁၉၅၁)၊

 � အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ 
၄ဝဝ/၂-၇/U4၊ 

 � အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ 
၃/၁၇-၁ U3 (၂၈၁၆)၊ 

 � အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅/၃-
၅/ U6 (၃၄၄၅)၊ 

 � အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ 
၃/၂၃-၁/U5 (၂၁၇၁)

ခ႐ိုင္အဆင့္ (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အရာရွိမ်ားကသာ ေဆာင္ 
႐ြက္သည္ (တခါတရံ ျပည္နယ္/
တိုင္း အရာရွိမ်ား ပါဝင္တတ္ 
သည္)၊ ေဒသစည္ပင္အဖြဲ႕သည္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ 
သားသတ္႐ုံကဲသို႔ ေနရာမ်ားကို 
စစ္ေဆးရန္ အာဏာအျပည့္အဝ 
ရွိသည္၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္မူ 
ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕မွ 
ပါဝင္တတ္သည္။၈၁

စစ္ေဆးမႈ အမ်ားစုကို ျပည္ေထာင္စု 
ဌာနမ်ားက လုပ္ေဆာင္သည္၊ 
အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား (FGLLID၊ DISI) 
သည္ ျပည္ေထာင္စုမ၈ွ၂ သတ္မွတ္ 
ေပးထားသည္ စစ္ေဆးခြင့္ အာဏာ 
မ်ား ရွိပါသည္၊ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္း 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ျပည္ေထာင္စုမွသာ ခ်မွတ္သည္

ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
လက္မွတ္ႏွင့္ 
တံဆိပ္ေခါင္း ရရွိရန္ 
ခရီးမ်ားစြာ သြားစရာမလို 
(သေဘာတူညီမႈ %)

 � ျပည္တြင္းအခြန္
 � ျမန္မာ့ 

စီးပြားေရးဘဏ္
 � ေထြအုပ္

 � တံဆိပ္ေခါင္း အက္ဥပေဒ ၁၈၉၉ ျပည္တြင္းအခြန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးဘဏ္ ႏွစ္ခုလုံးသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာတြင္ တည္ရွိ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးဘဏ္ မရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ 
ေဆာင္ရန္ ပိုမို၍ ေဝးလံစြာ 
သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ 
လက္မွတ္ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ားစု 
အတြက္ ေထြအုပ္႐ုံးကို သြားရ 
ပါသည္။ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားမွာမူ 
ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းနီးပါးတြင္ ရွိပါသည္။ 

ဌာန အားလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေနသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ပါသည္။

ယခု အၫႊန္းကိန္းခြဲသည္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ မ်ားစြာႏွင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွၿပီး၊ အျခားေသာ 
က်န္ရွိ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားမွာမူ ေဒသႏၲရႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္တုိ႔၏ တြဲဖက္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈအတြင္း ရွိေနပါ 
သည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၃) အတြင္းရွိ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
မ်ားမွာ ဌာနႏငွ့ ္အစိုးရအဆင့ ္အားလံုးနီးပါးျဖင့ ္ဆက္စပ ္
လ်က္ ရွိပါသည္။ ဥပမာ- စာ႐ြက္စာတမ္း လုပ္ ေဆာင္ရ 

လြယ္ကူမႈမွာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ရသည့္ 
အစိုးရဌာနတိုင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ စည္ပင္သာယာ 
ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားစြာ အပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာ 
အားလုံးနီးပါး တိုင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
မ်ားစြာအတြက္ ေငြေၾကးေကာက္ခံပါသည္။ အစိုးရ 
အရာရွိမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရသည့္ အစိုးရအဆင့္အားလံုးႏွင့္ ဌာန 
အားလံုးအတြက္ က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။ တံဆိပ္ေခါင္း 
ဆိုင္ရာ ေကာက္ခံမႈကို ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးဘဏ္တို႔မွ ဦးစီးၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း 
ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာမူ ဌာနဆုိင္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

တရားမဝင္ ေပးေခ်ရမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔မွာ 
အစိုးရအဆင့္တုိင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အရာရွိမ်ားတြင္ ပိုမို 

အျဖစ္မ်ားသည္ဟု ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား 
ေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိပါ။ အဂတိလိုက္စားရန္ ဆြဲေဆာင္ခံ 
ရသည့္ ေနရာမွာ သဘာဝအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမို 
ႀကီးမားသည့ ္ရာထူးႀကီး အစိုးရ အရာရွမိ်ားသာ ျဖစသ္ျဖင့ ္
MBEI ၏ တုိင္းတာမႈမ်ားကုိလည္း အႀကီးတန္း အရာရိွ 
အဆင့္တြင္သာ အသားေပးထား ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြ႕ဲ သည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တြင္ 
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ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ႏွစ္ခုလံုးသည္ 
လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားယူရၿပီး စည္ပင္ 
အဖြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္စညပ္င္ေကာ္မတီမ်ားသညလ္ည္း ၿမိဳ႕ျပလမ္း 
တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ တာဝန္ရိွသည္။ ျပည္ေထာငစ္ုႏငွ့ ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔အၾကား တာဝန္ခြဲေဝမႈသည္ 
သေဘာတရား သတ္မွတ္ခ်က္အရ လမ္းအမ်ိဳးအစား 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ 
တြင္ အစုိးရ ႏွစ္ဆင့္လုံးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မတ္ွျခင္းတြင ္အေရးႀကီး အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ ေနပါသည္။ “ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးမ်ား” 
သုိ႔မဟုတ္ “အျခား လမ္းမႀကီးမ်ား” ဟု အဆင့္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး မ်ားသည ္ျပည္ေထာငစ္ ု
ႏငွ့ ္ျပညန္ယ/္တိငု္းေဒသႀကီး ႏစွခ္လုုံးစမီ ွရပံုံေငြ ရရွိေသာ 
လမ္းဦးစီးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္လမ္း 
မ်ားကို Class A၊ B ႏွင့္ C ဟူ၍ အဆင့္ သတ္မွတ္ ထား 
ပါသည္။ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ ေျပာဆုိ 
ခ်က္အရ Class A လမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္း မွ ရံပုံေငြ က်ခံ 
ပါသည္။ Class B ႏွင့္ C လမ္းမ်ားမွ ပုိမုိ ေသးငယ္ 
ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ရန္ပုံေငြ က်ခံျခင္း 
ျဖစ္သည္။၈၄ သို႔ေသာ္လည္း သေဘာတရား သတမ္တွခ္်က္ 
မ်ားကို အၿမဲတမ္း လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးျခင္း မရွိပါ။ Class 
B ႏငွ့ ္C လမ္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာငစ္မု ွရပံုံေငြ ပံပ့ိုးေပးသည ္
ဆိုေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း အစုိးရမွ ပါဝင္ပတ္သတ္ 
ေနရမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔နည္းတူ Class A လမ္းမ်ားကို 

အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

“အကယ္၍ ျပည္/တိုင္း 
အရာရွိ တစ္ဦးသည္ 
ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 
ကြၽႏ္ုပ္သည္ ထိုသူထက္ 
ရာထူး အဆင့္ျမင့္သူ 
တစ္ဦးထံ တိုင္ၾကား၍ 
ေျဖရွင္းမႈ ရႏိုင္သည္” 
ဟူေသာ အခ်က္ေပၚ 
သေဘာတူျခင္း

 � ဝန္ႀကီးဌာန ၁၃ ခုရွိ 
အဂတိ လိုက္စားမႈ 
တားဆီး 
ကာကြယ္ေရး 
အဖြဲ႕မ်ား၊

 � တရား႐ုံးမ်ား

 � အဂတိ လိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မရွင္ (ACC)

 � အဂတိ လိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ 
ႏွင့္ နည္းဥပေဒ

ACC အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ တခါတရံ 
ျပည္/တိုင္း သို႔ သြားေရာက္ 
စစ္ေဆးသည္၊
ေဒသႏၲရ တရား႐ုံးမ်ား သည္ 
ျပည္/တိုင္း တရား႐ုံးမ်ား၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိသည္

ACC သည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု 
ျဖစ္သည္၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
႐ုံးမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္၊
တရား႐ုံး စနစ္ကို ျပည္ေထာင္စု 
ခန႔္အပ္ခံမ်ားက ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္

ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရမွ ပံ့ပိုးေပးရမည္ 
ဆိုေသာလ္ည္း တခါတရ ံျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရမ ွရနပ္ုံေငြ 
ပ့ံပုိးေပးရသည္လည္း ရိွေနပါသည္။ လမ္းတည္ေဆာက္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္ အတြက္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈ ကို 
ေဒသႏၲရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္၍ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက TPIC မ်ားႏငွ့ ္ပူးေပါင္း၍ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ေဆာငပ္ါသည။္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား 
လွယ္ မ်ားမွလည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ၎တုိ႔ ယူဆေသာ 
လမ္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစု၍ ရံပုံေငြ ဦးစားေပး ရရွိရန္ တြန္း 
အားေပး ႏုိင္ပါသည္။ ၎အဆုိျပဳလႊာမ်ားသည္ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု ေဆာက္ 
လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီး ထုိ႔မွတဆင့္ 
ဘတဂ္်က္အဆိုျပဳလႊာ အျဖစ ္ျပည္ေထာငစ္ ုလႊတ္ေတာ္သို႔ 
တင္သြင္းျခင္း ခံရပါသည္။၈၅ သုိ႔ေသာ္လည္း လမ္း 
အတြက္ ရံပံုေငြ အကုန္အက်ခံသည္ အစုိးရအဆင့္သည္ 
မည္သည့္ လမ္းကို ျပဳျပင္မည္ သို႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ 
မည ္ဆိုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က ္ခ်ပိငုခ္ြင့အ္ာဏာကိ ုအၿမတဲမ္း 
အျပည့္အစုံ ရရွိျခင္း မရွိပါ။ 

ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားသည ္အျခားေသာ အေျခခ ံအေဆာကအ္အံု 
အမ်ိဳးအစားမ်ားထက ္“ေဒသႏရၲ” ျဖင့ ္ပိမုိ ုစပဆ္ိငုပ္ါသည။္ 
ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားလည္း MBEI အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကို ေမးျမန္းသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးဆံုး ျဖစ္သလုိ 
စည္ပင္အဖြဲ႕/စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားမွ တာဝန္ယူရသည္ 
လမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ျပလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အကုန္အက်ခံျခင္းတို ႔အတြက္ 
တာဝန္ယူရပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ကုန္က်ခံႏုိင္ရန္ အတြက္ 
လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ လူထုထံမွ 

႐ုံးစိက္ုျခင္း မရွပိ ဲေနျပည္ေတာ္တြငသ္ာ အဓကိ အေျခစိကု ္
ပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူ ဌာနတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈ ကာ 
ကြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ရန္ သမၼတမွ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ 

ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းအထိ ဖြဲ႕စည္း 
ေနဆ ဲအဆင့္သာ ရိွကာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင ္
အေျခစိုက္မည့္ အရိပ္အေျခေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိေသးပါ။၈၃ 
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ေကာက္ခံေငြတုိ႔အေပၚ မီွခုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္း အရည္ 
အေသြးႏွင့ ္စပလ္်ဥ္း၍ စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ား၏ ေျဖၾကား 
ခ်က္သည္ ၎တုိ႔ေဒသ၏ ၿမိဳ႕ျပ လမ္းကြန္ရက္ အေျခ 
အေနကုိ ေဖာ္ျပေနၿပီး MBEI ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္လည္း 
ေဒသႏၲရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 
မ်ားကိ ုတစစ္တိတ္စပ္ိငု္းအားျဖင့ ္ေဖာ္ျပႏိငုမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ 

အေျခခံ အေဆာက္အအု ံအမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရ 
အဆင့္ အားလုံး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ျမင့္မားစြာ 
ေတြ႕ရပါသည္။ ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္က႑ 
ျဖစရ္ပတ္ြင ္ပူးေပါင္းလပု္ေဆာငမ္ႈ ျမင့မ္ားသည့ ္ဥပမာကုိ 
ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုက 
တပ္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဗုိ႔အားအလုိက္ ေဒသႏၲရ 
႐ုံးမ်ားႏငွ့ ္ျပည္ေထာငစ္ ုဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား အၾကား လုပပ္ိငု ္
ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ယင္းသို႔ ခြဲေဝထားမႈမွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔၏ 
ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္ မဟုတ္ပါ။ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု 
ဓါတ္အားလုိင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ျဖန႔္ခ်ိမႈႏွင့္ 
ထုတ္ေဝမႈ အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုမွသာ အျပည့္အဝ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသတ္ 
မွတ္ခ်က္ အစား ဗို႔အားအလုိက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝသည့္ 
ပုံစံျဖင့္ ေဒသႏၲ႐ုံးမ်ားသုိ႔ အာဏာ အကန႔္အသတ္ျဖင့္ 
ခြဲေဝေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အျခားေသာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ 
မ်ားထက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု နယ္ပယ္သည္ 
ပုဂၢလိက က႑အေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ မီွခုိေနရသည္။ 
MBEI တြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး 
တုိ႔ အပါအဝင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အမ်ိဳးအစား 
မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ၎တုိ႔အားလံုးသည္ 
ပုဂၢလိက က႑ျဖင့္ အနည္းအမ်ား ဆုိသလုိ ဆက္စပ္ေန 
လ်က္ ရွိပါသည္။ လွ်ပ္စစ္က႑ကုိမူ အစိုးရမွ ႀကီးမားစြာ 
ထနိ္းခ်ဳပထ္ားေသာ္လည္း (အထူးသျဖင့ ္လွ်ပစ္စဓ္ါတအ္ား 
ျဖန႔ခ္်ီေရး) ပဂုၢလိက ကမုၸဏမီ်ားသည ္လွ်ပစ္စဓ္ါတအ္ား 
ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ 
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး 

စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္၍ ျမန္မာအစုိးရ၏ လွ်ပ္စစ္ 
ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကာ ေရာင္းခ်ပါသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာတြင္ 
လွ်ပစ္စဓ္ါတအ္ား ေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာတညူမီႈ စာခ်ဳပ ္
- Power Purchase Agreement (PPA) အနည္းဆံုး ၁ဝ 
ခု ခန႔္ ရွိေနပါသည္။၈၆ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ 
အခ်ကမ္်ားအျဖစ ္ေရာင္းခ်မည့ ္လွ်ပစ္စဓ္ါတအ္ား ပမာဏ 
ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း တုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ 
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအေပၚသာ မူတည္ပါသည္။ လမ္း 
တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ပုဂၢလိက က႑မွ ပါဝင္ 
ပတ္သတ္မႈ ရွိေနပါသည္။ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ 
တတံားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏငွ့ ္ထိန္းသိမ္း 
ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တည္ေဆာက္-
လည္ပတ္-လႊဲေျပာင္း (BOT) စနစ္ျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္လွ်က္ ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ယင္းစနစ္ကုိ စီမံခန႔္ခြဲပါသည္။ လမ္းအသံုးျပဳခ 
ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ လမ္းျပဳျပင္ျခင္း မ်ားတို႔ကို BOT 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အစိုးရဘက္မွ သတ္မွတ္ၿပီး 
ပုဂၢလိက က႑မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ 

တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္မူ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ 
မ်ားကသာ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လက္ရိွျမန္မာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ၄ ခု 
ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၂ ခုမွာ (Telenor ႏွင့္ Oore-
doo) ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ တင္ဒါ 
ေခၚယူျခင္းမွ ေအာ္ပေရတာ လုိင္စင္ ရရိွထားျခင္း ျဖစ္ 
သည။္ အျခားေသာ ေအာ္ပေရတာ ႏစွခ္မုွာ ယခင္ႏိငုင္ပံိငု ္
လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး (ယခင္ အစုိးရပုိင္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
ပုိင္ အသီးသီးျဖစ္ေသာ MPT ႏွင့္ MyTel) ယခုတြင္ 
ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ထားက ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ဖက္စပ္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရမွ တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား (အသုံးျပဳခ၊ လႊမ္းၿခဳံမႈတို႔ အပါအဝင္) 
ခ်မွတ္ေပးၿပီး တယ္လီဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္ျခင္း 
အတြက္မူ ၎ကုမၸဏီမ်ားတြင္သာ တာဝန္အျပည့္အဝ 
ရွိပါသည္။ 
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

လမ္း ေကာင္း (သို႔) 
အရမ္းေကာင္း
(သေဘာတူမႈ %)

 � လမ္းဦးစီးဌာန၊ 
 � တံတားဦးစီးဌာန၊
 � ေက်းလက္လမ္း 

ဌာန၊
 � စည္ပင္၊
 � ေက်းလက္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဌာန၊ 

 � ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၊ 

 � စက္မႈဇုံ စီမံခန႔္ခြဲေရး 
ေကာ္မတီ၊ 

 � TPIC မ်ား

 � အျမန္ လမ္းမႀကီးမ်ား ဥပေဒ 
(၂ဝ၁၅)

စည္ပင္လမ္းမ်ားကို ေဒသႏၲရ 
(တခါတရံ တရားမဝင္ 
နည္းလမ္းျဖင့္) မွ ရံပုံေငြ ပံ့ပိုး၍ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္။
ျပည္/တိုင္း တို႔သည္ 
ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး 
မဟုတ္ေသာ လမ္းမ်ား၊ Class 
A ေက်းလက္လမ္း မ်ားကို 
တာဝန္ယူသည္၊ ျပည္ေထာင္စု 
လမ္းမႀကီး ႏွင့္ Class B ႏွင့္ C 
လမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးသည္၊ Class 
A လမ္း အတြက္ ျပည္/တိုင္း 
ဘတ္ဂ်က္ကို အသုံးျပဳသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၊ Class 
B ႏွင့္ C ေက်းလက္လမ္းမ်ား ကို 
ျပည္ေထာင္စုမွ ရံပုံေငြ ပံ့ပိုးသည္။ 
အခ်ိဳ႕  Class A ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
လမ္းမ မဟုတ္ေသာ လမ္းမ်ား 
ပံ့ပိုးသလို၊ တခါတရံ ရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့သည္။ စည္ပင္ဌာန 
မွ လြဲ၍ ဌာနအားလုံးသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဌာနမ်ားျဖစ္သည္။

ဖုန္းလိုင္း ေကာင္း 
(သို႔) အရမ္းေကာင္း 
(သေဘာတူမႈ %)

 � ဆက္သြယ္ေရး 
ၫႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာန

 � အမ်ိဳးသား 
ဆက္သြယ္ေရး 
အႀကံေပး ေကာ္မတီ

 � ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၃) တယ္လီကြန္း လုပ္ငန္းအတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ တင္ဒါေခၚယူ 
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ႀကီးၾကပ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး ေကာင္း (သို႔) 
အရမ္းေကာင္း
(သေဘာတူမႈ %)

 � လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား 
စီမံေရး ဦးစီးဌာန 

 � ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန 

 � လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္း

 � လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္း

 � လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ 
ကြပ္ကဲေရး 
ဦးစီးဌာန 

 � YESC
 � MESC

 � အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ

 � လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ 
ေရးရရွိေရး 
ေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕နယ္)

 � ေက်း႐ြာ မီးလင္းေရး 
ေကာ္မတီ

 � စြမ္းအင္ ေကာ္မတီ 
(လႊတ္ေတာ္)

 � လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒ ျပည္/တိုင္း တို႔သည္ အေသးစား 
လွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားကို လိုင္စင္ 
ေပးႏိုင္ၿပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္း 
ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မရွိသည့္ 
လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္သည္။ 
ေက်းလက္ မီးလင္းေရး အတြက္ 
ျပည္/တိုင္း မွ ေဆာင္႐ြက္သည္။ 
အေျခခံ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း လုပ္ငန္း 
အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္း မ်ားကို 
ခ႐ိုင္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုဌာန 
မ်ားမွ အတည္ျပဳ ေပးသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
ျပည္ေထာင္စုကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးထားသည္၊ ဌာနအားလုံးသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဌာနမ်ား 
ျဖစ္သည္၊ ဓါတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ 
ဓါတ္အားေပး႐ုံမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေရာင္းခ်ျခင္း 
တို႔ကို ကိုင္တြယ္ရသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ အစိုးရအဆင့္ အားလုံးတြင္ 
တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး ႏစွခ္လံုုး အတြက ္ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈရွရိန ္ဥပေဒ 
အရ သတ္မွတ္ထားခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရိွပါသည္။ 
ႏိင္ုငံေတာ္ သမၼတ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒ 
တုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရမည္ဟု 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားပါ 
သည္။၈၇ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းတြင္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းကုိ (အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း) 
က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန ္ပုံႏွပိ္ျခင္း မရွပိါ။ ျမနမ္ာႏိငုင္ံျပနတ္မ္း 
တြင္ ေၾကျငာခ်က္၊ အမိန႔္ေၾကျငာစာႏွင့္ အျခားေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိပါသည္။ 
အႀကီးစား (က်ပ္သန္း ၂ ေထာင္ထက္ ပိုေသာ) ျပည္သူ႔ 
လပုင္န္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈ ႏငွ့ ္အေဆာက္အအု ံစမီကိံန္းမ်ား 
ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စီမံကိန္းဘဏ္ 
(Project bank) တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး အစိုးရ၏ အႀကံေပး 
အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ Myanmar Development Institute 
(MDI) မွ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။အခ်ိဳ႕ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္ 
ျပသျခင္း မရွိပါ။ ၎စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ားဆိုသည္မွာ 
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္နယ္ (သို႔) တိုင္း 
ဘတ္ဂ်က္

 � စီမံကိန္းဌာန၊
 � ရသံုးဌာန

 � စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္၊
 � ဘတ္ဂ်က္ 

ေကာ္မရွင္ 

 � ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ ျပည္/တိုင္း မ်ားစြာတြင္ 
ဘတ္ဂ်က္ စာေစာင္ 
ထုတ္ေဝသည္

ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္  � စီမံကိန္းဌာန  � TPIC မ်ား အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနမ်ား 
(ေထြအုပ္ ကဲ့သို႔) အတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္သည္ ျပည္/တိုင္း 
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနအမ်ားစု၏ 
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည္

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား 

 � ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး 
ဦးစီးဌာန (MoI)

ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေအာက္တြင္ ရွိသည္၊ 
ျပည္ေထာင္စု ျပန္တမ္း အျဖစ္ ပုံႏွိပ္ 
ထုတ္ေဝသည္။ 

ဝန္ႀကီးဌာန အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္သည့္ 
စာ႐ြက္စာတမ္း

 � ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ 

ျပည္နယ္ အဆင့္ရွိ ဥပေဒ 
စာ႐ြက္စာတမ္း

 � ပုံႏွိပ္ေရး ႏွင့္ 
ထုတ္ေဝေရး 
ဦးစီးဌာန (MoI)၊

 � ျပည္/တိုင္း 
အစိုးရမ်ား

ျပည္/တိုင္း တို႔သည္ ဥပေဒမ်ားကို 
ျဖန႔္ခ်ိေပးသည္

ျပည္/တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ျပန္တမ္းအျဖစ္ ထုတ္ေဝရန္ 
လိုအပ္သည္

အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း အသစ္

 � စီမံကိန္းဌာန  � Myanmar 
Development 
Institute

 � အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ - 
၂/၂ဝ၁၈ (၂ဝ၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ 
ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သည္)

ျပည္/တိုင္း အရာရွိ မ်ားသည္ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္း 
ႏိုင္သည္

ျပည္ေထာင္စု Project Bank သည္ 
အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္း 
မ်ားအတြက္ ဗဟို အရင္းအျမစ္ 
ျဖစ္သည္

ျပည္သူ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
စီမံကိန္းမ်ား 

 � စီမံကိန္းဌာန  � Myanmar 
Development 
Institute

 � အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ - 
၂/၂ဝ၁၈ (၂ဝ၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ 
ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သည္)

ျပည္/တိုင္း အရာရွိ မ်ားသည္ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာ 
တင္သြင္းႏိုင္သည္

ျပည္ေထာင္စု Project Bank သည္ 
အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း 
မ်ားအတြက္ ဗဟို အရင္းအျမစ္ 
ျဖစ္သည္

ေျမယာ ခြဲေဝ 
အသုံးျပဳျခင္း အစီအစဥ္ 
ႏွင့္ ေျမပုံမ်ား

 � DAO
 � DALMS

 � ေျမ အသုံးခ်မႈ 
ေကာင္စီ၊

 � ေျမလြတ္၊ ေျမလတ္ 
ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား 
စီမံခန႔္ခြဲေရး 
ေကာ္မတီ

CDC မ်ားတြင္ ေျမယာ အသုံးခ် 
ႏိုင္သည့္ အာဏာ ရွိသည္

CDC အျပင္ ေထြအုပ္ 
ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီမ်ား 
ႏွင့္ ေျမစာရင္း ဌာနတြင္ ေျမယာ 
အသုံးခ်ခြင့္ အာဏာ ရွိသည္။ 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
လိုက္နာရမည့္ ဌာနတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စံသတ္မွတ္ 

ခ်က္မ်ား ႏငွ့ ္အျခားေသာ ဌာနတြင္း လမ္းၫႊနခ္်က္မ်ားတုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမွာ အစိုးရအဆင့တုိ္င္းႏငွ့ ္သက္ဆုိငမ္ႈ 
ရိွေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး  ေဒသႏၲရ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု 
အရာရွိမ်ားတြင္ ပိုမို အျဖစ္မ်ားသည္ဟု ခိုင္မာေသာ 
အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိပါ။ မ်က္ႏွာသာ 
ေပးျခင္းမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားကို လိမ္မာပါးနပ္စြာ ေက်ာ္လႊားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိ႔  လိမ္ညာမႈႏွင့္ အရာရွိမ်ား မ်က္ႏွာေပးျခင္းကို 
တိုက္ဖ်က္ရန္မွာ ဌာနဆိုင္ရာ အားလုံး၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ 
သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကို ရယူ၍ 
မည္သည့္ ဌာနသည္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ အေလ့အထကို 
မည္မွ် က်င့္သုံးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ 
ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္မူ 
အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားထက္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ အေလ့ 
အထ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- စက္မႈ 
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ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစုိးရသည္ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုအစိုးရကိ ုမွခီိုေနျခင္း မရွပိ ဲ၎တုိ႔ တစဦ္းတည္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ား အပါအဝင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ 
အဓိကတာဝန္ကုိ ယူထားပါသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕ ႏွင့္ 
စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရဆုိး 
စြန႔ထု္တ္မႈအျပင္ လူေနအိမ္မ်ား၏ ေရဆုိး စြန႔ထု္တ္မႈ တုိ႔ 
ပါဝငသ္ည့ ္ေရအရညအ္ေသြး ထနိ္းသမိ္းျခင္း လပုင္န္းမ်ား၊ 
အမႈက္ိသိမ္းျခင္း ႏငွ့ ္ျပနလ္ည ္အသုံးခ်ျခင္း စသည့တ္ို႔တြင ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိပါသည္။ ေရအရည္အေသြး ထိန္း 
သမိ္းျခင္းတြင ္ဥပေဒဆုိငရ္ာ အခြင့အ္ာဏာ ရွိေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတုိ႔တြင္ ေရဆုိးသန႔စ္င္သည့္ 
စက္႐ံု မရိွပါ။ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမ်ားရိွ ေရအရည္ 
အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္လည္း စည္ပင္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
စညပ္င္ေကာ္မတမီ်ား၌ တာဝနရ္ွၿိပီး စက္မႈလုပင္န္းမ်ား၏ 
ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး က်ဆင္းေနျခင္း 
မွာလည္း ႀကီးထြားလာသည့္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။၈၉ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရ စီးပြားေရးလုပင္န္း မ်ားအေနျဖင့ ္
ေရဆုိး မစြန႔္ထုတ္မီ သန႔္စင္မႈလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
စီးပြားေရး လပုင္န္းအနည္းငယသ္ာ လိကုန္ာၾကပါသည။္ 
ေရထုညစ္ညမ္းေစမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပိတ္ပစ္ ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ပိတ္ရျခင္းမ်ိဳး 
မွာ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့မရိွပါ။ စည္ပင္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ အမႈိက္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ 

အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ေဒသအာဏာပိုင္ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးမႈ ရွိသူမ်ား အေပၚ 
မ်က္ႏွာသာ ေပးသည္ 
(သေဘာတူမႈ %)

 � ကုန္သြယ္ေရး 
ဦးစီးဌာန

 � ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
ေကာ္မရွင္၊ 

 � စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕

 � ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
ဥပေဒျပဌာန္းမႈ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ား

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း တုိ႔အတြက္လည္း 
တာဝန္ရိွပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အမႈိက္အမ်ားစုမွာ 
ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေျမႀကီးအတြင္း သို႔သာ 
စြန႔္ပစ္ပါသည္။ အမႈိက္ ၅% သာ ျပန္လည္၍ 
အသံုးျပဳႏိငုသ္ည့ ္အဆင့ရ္ွပိါသည။္၉ဝ တရားမဝင္ အမႈက္ိ 
စြန႔္ပစ္ျခင္းမွာလည္း ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနၿပီး ရနကု္နၿ္မိဳ႕၏ တစ္ေနတာ အမႈက္ိထြက္ရွိႏႈန္းမွာ 
တစ္ရက္လွ်င္ တန္ ၃ဝဝ ခန႔္ ရွိပါသည္။၉၁ 

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး 
ထနိ္းသမိ္းျခင္း ႏငွ့ ္ညစည္မ္းမႈမ်ားကုိ ၾကပမ္တ္ျခင္း တုိ႔ကုိ 
ၿခဳံငံု၍ တာဝန္ယူ ရပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င ္ထနိ္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပည္ 
ေထာငစ္ ုဥပေဒမ်ား ရွသိလိ ုပတဝ္န္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာနကဲ့သို႔  ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားလည္း 
ရိွသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒတြင္ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က ္ရယရူမည့ ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွမံႈ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာကိ ု
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ျပဌာန္းသတ္မွတ္ ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္ 
စု အဆင့္မွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ 
အမ်ားစုကို က႑အလုိက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ ခြဲေဝေပး 
ခဲ့ကာ ရလဒအ္ျဖစ္ က႑အလုိက္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာအျဖစ္ Oilfields Act ဥပေဒတြင္ ေရနံတြင္း 
ညစ္ညမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား၊ Fac-
tories Act ဥပေဒတြင္လည္း စက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ 
စြန႔္ပစ္ေရ ျပန္လည္သန႔္စင္ျခင္း ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။၉၂ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးသူ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္လည္း စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္း 

ႀကီးၾကပ္ေရးႏငွ့ ္စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန သည ္ႏိငုင္အံဆင့ ္
SME မ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးေသာ အစီအစဥ္တြင္ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၿပီး ေခ်းေငြ 
ေလွ်ာက္ေသာ စီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း ႏငွ့ ္
ေထာကခ္ံေပးျခင္း တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာငရ္ပါသည။္၈၈ ေခ်းေငြ 
ေပးရာတြင္ မ်က္ႏွာေပးျခင္းမ်ား ရွိသည္ဟု စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ားပါက ေခ်းေငြ 
ေပးျခင္းကို စိစစ္ရသည့္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆး 

ေရး ဌာနျဖင့ ္ဆက္စပ္ႏိငုပ္ါသည။္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ သည ္
အၫႊန္းကိန္းခြ ဲ(၄) တရားမဝင္ ေပးေခ်ရမႈႏွင့္လည္း ဆက္ 
ႏြယ္ႏိုင္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ 
သည္ အဂတိလုိက္စားမႈ စစ္ေဆးရာတြင္ မ်က္ႏွာသာ 
ေပးမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ 
သည ္ယဥွၿ္ပိဳငမ္ႈကိ ုမညမ္ွ်အထိ ထခိိကု္ႏုိငသ္ညဆ္ိသုည ္
မွာ ျမန္မာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ၏ ဖြင့္ဆုိခ်က္အတြင္း က် 
ေရာက္ပါသည္။ 
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ၿခဳံၾကည့္ပါက 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
အရည္အေသြး ေကာင္း 
(သို႔) အရမ္းေကာင္း

 � သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန

 � ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး 
ႏွင့္ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈ 
ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
(ျပည္ေထာင္စု၊ 
ျပည္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္) 

 � စိမ္းလန္းစိုေျပေရး 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေကာ္မတီ

 � ဥပေဒမ်ားစြာ
 � သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ

ေရဆိုး ျပန္လည္ သန႔္စင္ျခင္း 
ႏွင့္ recycling လုပ္ရန္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ား 
တြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနသည္ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။ 

ျပည္/တိုင္း ရွိ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ 
အေျခအေန (ျပင္းထန္ 
(သို႔) လြန္စြာ ျပင္းထန္)

 � သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန

 � (က႑စုံ)
 � ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ 
သန႔္ရွင္းေရး ဌာန 
(YCDC)

 � ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ၊ 

 � EIA လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား 
(၂ဝ၁၆)

YCDC တြင္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ 
ရွိသည္၊ ေရဆိုး သန႔္စင္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ 
တာဝန္ရွိသည္

ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ားစုမွာ 
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာမ်ားမွ 
စည္းၾကပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ဌာနသည္ ေရအရည္အေသြးကို 
စစ္ေဆးသည္။ EIA စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ျဖစ္ၿပီး၊ EIA မ်ားကို MIC မွ 
အတည္ျပဳသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီရန္ 
ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
လမ္းၫႊန္မႈ (ရွိသည္ဟု 
ေျဖဆိုမႈ %)

 � သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန

 � ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရ ႐ုံးမ်ားျဖင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ေဝမွ်သည္

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ျဖစ္သည္။ 

ေရေႁခြတာရန္ ျပည္/တိုင္း 
မွ ပံ့ပိုးမႈ (ရွိသည္ ဟု 
ေျဖဆိုမႈ %)

 � စည္ပင္ေကာ္မတီ 
 � စည္ပင္အဖြဲ႕ 
 � ေရ အရင္းအျမစ္ 

ႏွင္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဦးစီးဌာန

 � လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
ေရအသံုးျပဳမႈ 
ေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕နယ္)

စည္ပင္ေကာ္မတီႏွင့္ 
စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ေရေပးေဝေရးအတြက္ 
တာဝန္ရွိသည္။

စြန႔္ပစ္ပစၥည္း recycle 
လုပ္ရန္ ျပည္/တိုင္း မွ 
ပံ့ပိုးမႈ 
(ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုမႈ %)

 � စည္ပင္ေကာ္မတီ
 � စည္ပင္အဖြဲ႕

စည္ပင္ေကာ္မတီႏွင့္ စည္ပင္ 
အဖြဲ႕မ်ားသည္ recycle လုပ္ငန္း 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္

ထိန္းသိမ္းျခင္းတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္လွ်က္ ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာနတြင ္စီးပြား ေရးလုပင္န္းမ်ားကုိ တားျမစ္ႏိငုသ္ည့ ္
အခြင့္အာဏာ မရိွပ ဲလုိင္စင္ထုတ္ေပးေသာ ဌာနသည္သာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္း မလိုက္နာသည့္ 
လပုင္န္းကိ ုလုိငစ္င႐္ပု ္သမိ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားပုစံံျဖင့ ္
အေရးယူျခင္း လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပစ္မီမံႈ စနစရ္ွ ိအၫႊန္းကနိ္းခြမဲ်ား အနက္ 

လုပ္သားခန္႔ထားေရး အၫႊန္းကိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု 
တစ္ခုတည္းမွ ကိုင္တြယ္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ မတူညီေသာ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ အလုပ္သမား ခန႔္အပ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ျပည္ေထာင္စုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ 
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္ 
အလုပ္သမား 
ေလ့က်င့္စရိတ္ ပါဝင္မႈ 
ရာခိုင္ႏႈန္း 

 � အေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာန၊

 � အဆင့္ျမင့္ပညာ 
ဦးစီးဌာန

 � TVET 

 � ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး 
ေကာ္မတီ

 � က႑အလိုက္ 
ကၽြမ္းက်င္ေကာ္မတီ 
၁၄ ခု

အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
အတြက္ ေဒသႏၲရမွ 
ပါဝင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိဳ႕ 
ရွိသည္။  

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ 
ပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ဥပေဒ အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္၊ ဘတ္ဂ်က္၊ 
ဝန္ထမ္း ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း 
ကိစၥအားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုမွ 
ဆုံးျဖတ္သည္။ 

ကာယလုပ္သား၊ 
စက္ပညာရွင္၊ စာရင္းကိုင္၊ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာ အလုပ္တို႔တြင္ 
လုပ္သား ေခၚယူလြယ္မႈ

 � အလုပ္သမား 
ၫႊန္ၾကားေရး 
ဦးစီးဌာန

 � အေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာန

 � အဆင့္ျမင့္ပညာ 
ဦးစီးဌာန

 � TVET 
 � စက္မႈ သင္တန္း 

ေက်ာင္း (၁-၆) 
ေက်ာင္း၊ 

 � SME စင္တာ

 � ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး 
ေကာ္မတီ

 � အလုပ္ခန႔္ထားမႈ ကန႔္သတ္ေရး 
အတ္ဥပေဒ (၁၉၅၉)

 � ပညာေရး ဥပေဒ

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ 
ပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ဥပေဒ အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္၊ ဘတ္ဂ်က္၊ 
ဝန္ထမ္း ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း 
ကိစၥအားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုမွ 
ဆုံးျဖတ္သည္။ 

မရွိပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို 
အလုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
(အြန္လိုင္း ေအဂ်င္စီမ်ား အပါအဝင္)၊ အဆက္အသြယ္ 
အခ်တိအ္ဆက္မ်ားျဖင့ ္ေသာ္လည္းေကာင္း အလပုသ္မား 
ဦးစီးဌာန၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး 
႐ုံးမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရွာေဖြခန႔္အပ္ပါသည္။ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ုံး စုစုေပါင္း 
၉၁ ႐ံုး ရိွပါသည္။၉၃ ၎႐ုံးမ်ားသည ္အလပုအ္ကိငု ္ျပပြမဲ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ အလုပ္ရရိွသည့္ အလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားကတ္ ထုတ္ေပးျခင္း စသည္ 
တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္ 
သမား ရွာေဖြေရး႐ုံးသည ္ျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရမ ွအျပည့ ္
အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု အလုပ္သမား၊ 
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ အလုပ္သမား အင္အားစုကို 
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အေထြေထြအဆင့္၊ တကၠသိုလ္ 
အဆင့္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာပညာမ်ား ေလ့က်င့္ သင္ 
ၾကားမည့္ ျမန္မာ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္သာ ရွိပါသည္။ ပညာ 
ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ ျပည္ 
ေထာင္စု အဆင့္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္႐ုိး 
ၫႊန္းတမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွ ေရးဆြဲပါသည္။ 
နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးသည္ 

လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ 
မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ 
ေက်ာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ေဒသႏၲရ အရာရွိမ်ားတြင္ ၎ေက်ာင္းမ်ားစြာ၏ အရည္ 
အေသြးကုိ ထိန္းခ်ဳပပ္ုံေဖာ္ႏိငုမ္ည့ ္အစြမ္းအစ အားနည္း 
လွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းပညာ ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္း ပညာေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသမွ လုိအပ္သည့္ 
ပညာရပ္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း တစ္သီး ပုဂၢလိက ပံ့ပိုးမႈ မရွိပါက ရန္ပုံေငြ 
ရရိွရန္ အတြက္မူ ျပည္ေထာင္စု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္လွ်က္ 
ရွိေနပါသည္။ 

အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၉)တြင္ သီးျခား မပါဝင္ေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသည္ အလုပ္သမား 
ေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရငွ္းရာတြငမ္ ူအေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ 
အလပုသ္မားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရငွ္းေရး ဥပေဒအရ 
အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ကညူီႏိငုရ္န ္ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင ္“ညႇိႏႈငိ္းေရးအဖြဲ႕” ဖြဲ႕စည္း 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အရာရွမိ်ားႏငွ့အ္တ ူေဒသရွ ိစီးပြားေရးလုပင္န္းႏငွ့ ္အလုပ ္
သမားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
သည ္ယင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ႏငွ့ ္တာဝနမ္်ား ခြဲေဝေပး 
အပ္ရန္ အခြင့္အာဏာ ႀကီးမားစြာ ရရွိထားပါသည္။၉၄ 
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဌာန ေကာ္မတီ
အာဏာသက္ေရာက္သည့္ 
ဥပေဒ

ေဒသႏၲရအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

စာခ်ဳပ္စာတမ္း ႏွင့္ 
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
မ်ားကို ဥပေဒစနစ္ျဖင့္ 
အကာအကြယ္ 
ေပးထားသည္ 
(သေဘာတူညီမႈ %) 

 � တရား႐ံုးမ်ား 
 � ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး 

 � ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ Contract Act ျပည္/တိုင္း အထက္ တရား႐ုံးမ်ား 
က ေအာက္တရား႐ုံးမ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္သည္။ 

ျပည္/တိုင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ကို 
သမၼတမွ ခန႔္အပ္သည္၊
စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဥပေဒမူေဘာင္ 
ကို ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမွ 
ရယူထားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ား 
မွ ဥပေဒႏွင့္ အညီ 
ဆုံးျဖတ္သည္ 
(သေဘာတူညီမႈ %)

 � တရား႐ံုးမ်ား  � ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ Contract Act ျပည္/တိုင္း အထက္ တရား႐ုံးမ်ား 
က ေအာက္ တရား႐ုံးမ်ား ကို 
ႀကီးၾကပ္သည္။ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဥပေဒမူေဘာင္ 
ကို ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမွ 
ရယူထားသည္

တရား႐ုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ျမန္ဆန္စြာ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္ 
(သေဘာတူညီမႈ %)

 � ရဲတပ္ဖြဲ႕
 � တရား႐ံုးမ်ား 

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ 
ဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္

လုံၿခဳံေရး အေျခအေန 
ေကာင္းမြန္သည္ (သို႔) 
အလြန္ေကာင္းမြန္သည္
ဟု သုံးသပ္မႈ

 � ရဲတပ္ဖြဲ႕  � ၿမိဳ႕နယ္ လုံၿခဳံေရး၊ 
တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ၊ 

 � ၿမိဳ႕နယ္ 
သဘာဝေဘး 
အႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕

လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ 
ေဒသႏၲရအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ရွိသည္

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ 
ဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တရား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎ 
လက္ေအာက္ရွိ တရား႐ုံးမ်ား ကုိ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္သည့္ 
အာဏာရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္တြင္ တရား႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လပု္ေဆာင္ႏိငုမ္ည့ ္အခြင့အ္ာဏာ အနည္းငယ ္ရွပိါသည။္ 
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မွ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တရား႐ုံးခ်ဳပမ္်ားကိ ုအပ္ႏငွ္းထားသည့ ္အခြင့အ္ာဏာတြင ္

အေသးစတိ ္တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွပိါ။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ႐ုံးခ်ိန္းမ်ား ထိေရာက္ေစျခင္း အပါအဝင္ အျခား 
ေသာ ကိစၥရပမ္်ားတြင ္ပိမုိ ုေကာင္းမြန္ေအာင ္လုပ္ေဆာင ္
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒ စိုးမိုးမႈသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ အဓိက စပ္ 
ဆုိင္ေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဝန္ႀကီး 
ေနရာကုိ တပ္မေတာ္မွ ခန႔္အပ္ရေသာ ျပည္ထဲေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစပ္ါသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တရားဝင္လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ 

ျမန္မာ့အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ဌာနခ်င္း 
အထက္ေအာက္ႏွင့္ ေရျပင္ညီ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ 

ရျခင္း မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ MBEI ၏ ရလဒ္မ်ားသည္ 
ဌာနတစ္ခုတည္း သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဆင့္တစ္ခုတည္း 
ကိုသာ ပုံေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိငုင္သံည ္လြနခ္ဲ့ေသာ ႏစွမ္်ားအတြင ္ဘတဂ္်က္ပြင့လ္င္း 
ျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိးတက္မႈ 
ႀကီးမားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္ 
ျပည္နယ္သံုးခုလံုးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
စာေစာငမ္်ား ထုတ္ေဝမႈကိ ုေတြ႕ခဲရ့ၿပီး ၎စာေစာငမ္်ားကိ ု
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ရယူႏုိင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ 
ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ ၆.၃% ကသာ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ အခ်က္ 
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အလက္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမီျခင္း ရွသိညဟ္ ုေျဖပါသည။္ 
အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရ 
ျခင္းမွာ ဘတဂ္်က္အခ်က္အလက္ ပုံႏွပိထ္တ္ုေဝျခင္းႏငွ့္ 
ဆက္စပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎က “ျပည္သူလူထုသုိ႔ အသိေပး 
တင္ျပရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ တင္ျပပံုနည္း 
လမ္းမ်ားတြင္ အကန႔အ္သတ္ ရိွသည္” ဟု ဆုိပါသည္။၉၅ 

ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ အခ်က္အလက္ 
စာေစာင္မ်ားကို ေက်း႐ြာ/ရပ္ကြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီးကုိ ေဝမွ်သလုိ၊ ဌာနတြင္း စာၾကည့္ 
တုိက္ႏငွ့ ္အျခားေသာ စာၾကည့တ္ိကုမ္်ားတြင ္ထားရွသိည ္
ဟု ၎အရာရိွက ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူထု ပုိမုိ 
အေလးထား သိရွိရန္ တီဗီႏွင့္ ေရဒီယို တို႔၌ ထည့္သြင္း 
ျဖန႔္ေဝရန္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ မရွိသလုိ၊ ျပည္သူလူထု 
သည္လည္း ၎အခ်က္အလက္ စာေစာင္မ်ားကုိ ရရိွ 
ႏိုင္သည့္ အစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ကို အသုံးျပဳမႈ နည္းပါး 
ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ ေျဖဆုိ 
ခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဘတ္ဂ်က္ အခ်က္အလက္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေၾကာင္းအရာထက္ လက္လွမ္းမီ 
ႏုိင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ပညာေရး အားနည္းမႈ ႏငွ့ ္အေလးထားသိရွမိႈ နည္းပါသည ္
ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘတ္ဂ်က္ 
အေၾကာင္း ျပညသ္မူ်ား အေလးထား သရိွမိႈ ပိမုိ ုျမင့တ္က္ 
ရန္မွာ အစုိးရ၏ တာဝန္သာျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ျဖစ္စဥ္အတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 

လူထုဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိျခင္းကို အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ဌာနမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး ထိုအားနည္း 
ခ်က္သည္ လူထုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတို႔၏ အစိုးရႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာထားအျမင္ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 
ရိွသည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ႏငွ့ ္စမီကိံန္း ကစိၥရပမ္်ားတြင ္လထုူ အထူးသျဖင့ ္ပဂုၢလကိ 
က႑ျဖင့္ ယခုထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 
ႏိုင္သည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။ လူထုျဖင့္ ဆက္ဆံေရး 
အားနည္းျခင္းေၾကာင့ ္စက္႐ုလုံပင္န္း စမီကိံန္း မ်ားအေပၚ 
သပတ္ိေမွာက္ျခင္းႏငွ့ ္ဆႏၵျပျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲရ့သညဟု္ 
ဌာနတစ္ခုက ေျပာပါသည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း 
သက္ေရာက္မႈရွိကာ ဝန္ေဆာင္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိ႔၏ သေဘာထားအျမင္ေပၚလည္း 
သက္ေရာက္ေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရ စနစ္အမ်ားစုသည္ 
စာ႐ြက္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈကို ဆက္လက္ မွီခိုေနရဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး ဌာနမ်ားသည္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳ၍ ႐ုံးစာ႐ြက္ 
စာတမ္း ႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းကဲ့သို႔ အေျခခံ 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ လာၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း လွ်ပစ္စမ္ီး မရရွမိႈ ျပႆနာေၾကာင့ ္တစခ္ါ 
တစ္ရံ အစိုးရ႐ုံးမ်ားသည္ စာ႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ အီးေမးလ္ 
အသံုးျပဳၿပီး အထက္႐ုံးသို႔ ဆကသ္ြယ္ျခင္း စသည့လ္ပုင္န္း 
မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ ရွိပါသည္။၉၆ ပုဂၢလိက က႑ 

အေပၚ သက္ေရာကမ္ႈ ရွိေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င ္ဆိငုရ္ာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အစိုးရ႐ုံးမ်ား အေပၚတြင္လည္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါသည္။ 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္လည္း 
အေျခခ ံအေဆာက္အအံုကဲသုိ့႔ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ျပႆနာမ်ား အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေၾကာင့လ္ားႏငွ့ ္အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင ္
မႈေၾကာင့္လား ဆိုသည္ကို တစ္ခါတစ္ရံ  စီးပြားေရး 
လပုင္န္းမ်ားပင ္ခြဲျခားႏိငု္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အနက္ 
မိုး႐ြာသြန္းမႈ အမ်ားဆံုး ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အခက္အခဲ ႀကဳံရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမစ္၊ 
ေခ်ာင္း မ်ားျပားျခင္းႏငွ့ ္ေရအလြယတ္က ူဖုံးလႊမ္းႏိငု္ေသာ 
ဧရိယာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တံတားမ်ားစြာ ေဆာက္ရန္ 
လုိအပ္ၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးအနက္ 
လမ္းတည္ေဆာက္ရန္ စိန္ေခၚမႈ အရိွဆံုးလည္း ျဖစ္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ 
အေျခခံ အေဆာက္အအုံအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ လ်ာ 
ထားမႈတြင္ ပထဝီဝင္ႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိ 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအုံ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေနရသည့္ 
စီးပြားလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝန္းတြင္ အႏုတ္သေဘာ 
ေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ား ေပၚထြက္ေစပါသည္။ ဘ႑ာေငြ 
ခြဲေဝလ်ာထားမႈကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
အက်ိဳးရလဒ္ရရွိမႈ ထိခိုက္ျခင္း ရွိသလို သဘာဝ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္လည္း အေရးပါပါသည္။  
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ 
ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရျပင္ညီ သုိ႔မဟုတ္ အထက္ေအာက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါ 
သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည့္ 
ပံုစံေၾကာင့္ အက်ိဳးရလဒ္ တစ္ခုအတြက္ ဌာနတစ္ခုခု 
သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအဆင့္တစ္ခုခုကုိ သီးသန႔္ တာဝန္ 
ေပးရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ ထိုပုံစံေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈ 
အားနည္းေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ် 
မတ္ွျခင္း ျဖစစ္ဥတ္ြင ္အျခားေသာ သေဘာထား အျမငမ္်ား 
ပါဝငခ္ြင့ ္ရရွလိာကာ အားလုံးပါဝငမ္ႈ ႏငွ့ ္ေဆြးေႏြးတုိငပ္ငမ္ႈ 
တို႔ ရရွိေစသည္။ ယခု အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ပုံစံသည္ ျဖစ္စဥ္ 
အခ်ိဳ႕ကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေသာ္လည္း 
အဂတိလိုက္စားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ တစ္ဦးတည္းထက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ႏိငုသူ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည့ ္ေကာ္မတီတစခ္ကုို လာဘ္ 
ထိုးရန ္ပိမုိ ုခကခ္ဲသြားမည ္ျဖစသ္ည။္ အားလံုးပါဝင္ႏိငုမ္ႈ 
ရွိေသာအခ်က္မွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့ ္အားလုံးပါဝင္ႏိငု္ျခင္း ႏငွ့ ္တုိငပ္င္ေဆြးေႏြးႏိငု္ျခင္း 
စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထိခိုက္ျခင္း မရွိေစပဲ ေကာ္မတီ 
မ်ားသည ္ထိေရာက္မႈႏငွ့ ္ရငွ္းလင္းမႈတြင ္ပိမုိုေကာင္းမြန ္
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရး အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ ကုိ ျပည္ေထာငစ္ ုအဆင့က္သာ 
အဓိက စီမံဆုံးျဖတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MBEI 
၏ ရလဒ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
တုိ႔ကုိ ေဝဖန္ရန္ သင့္ေတာ္မည္ မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္ အမ်ားစုမွာ ျပည္ 
ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ လက္ထဲတြင္ရွိၿပီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
လုပထ္ုံးလပုန္ည္း တို႔မွာ ျပည္ေထာငစ္ ုဝနႀ္ကီးဌာနမ်ား၏ 
လက္ထဲတြင္ ရိွပါသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ 
ၾကည့္ပါက ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းမ်ား 
ျဖစၿ္ပီး စီးပြားေရးအပုခ္်ဳပ ္စမီမံႈတြင ္ျပည္ေထာငစ္အုဆင့မ္ ွ
ႀကီးစိုးထားျခင္းကို ျပသေနသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ ႀကီးမားလြန္း 
ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈသည္ ေဒသႏၲရျဖင့္ စပ္ဆိုင္ၿပီး ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသႀကီး တုိ႔သည ္ေဒသႏရၲ စီးပြားေရး အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ 
ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ 
တို႔မွာ
 � အၫႊန္းကနိ္းခြ ဲ(၁) စညပ္ငအ္ဖြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္စညပ္င္ေကာ္ 

မတီမ်ား၏ လုိင္စင္မ်ား၊ လုိင္စင္အတြက္ ေထာက္ခံစာ 
လိုအပ္မႈမ်ား 

 � အၫႊန္းကနိ္းခြ ဲ(၂) ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေျမယာ 
ေကာ္မတီမ်ား

 � အၫႊန္းကနိ္းခြ ဲ(၃) စညပ္ငအ္ဖြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္စညပ္င္ေကာ္ 
မတမီ်ား စစ္ေဆးမႈ လပု္ေဆာင္ျခင္း (ေဆာကလ္ပု္ေရး၊ 
ေရသန႔္ရွင္းမႈ၊ အျခား) 

 � အၫႊန္းကနိ္းခြ ဲ(၅) စညပ္ငအ္ဖြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္စညပ္င္ေကာ္ 
မတီမ်ား လမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ စီမံခန႔္ခြဲရျခင္း၊ 
ၿမိဳ႕ေတာစ္ညပ္င္ေကာမ္တီမ ွထိန္းခ်ဳပသ္ည့ ္လွ်ပစ္စ ္
ဓါတ္အား ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ Class A လမ္းမ်ားကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး မွ ရန္ပုံေငြေပးျခင္း ႏွင့္ 
Class B ႏွင့္ Class C လမ္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္မႈ 

 � အၫႊန္းကနိ္းခြဲ (၈) ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေရ အရည္ 
အေသြး၊ အမႈိက္စြန႔္ပစ္မႈ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ 
အသုံးခ်ျခင္း

 � အၫႊန္းကိန္းခြဲ (၁ဝ) ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ တရား႐ုံးမ်ား 

ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ 
ေ႐ြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား 
၏ တစသ္ီးပဂုၢလ ႀကိဳးစားအားထုတမ္ႈႏငွ့ ္စတ္ိႏစွ္ေဆာင ္
႐ြက္ျခင္းတို ႔သည္ အေရးႀကီးၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
အစိုးရ အရာရွိမ်ားတို ႔သည့္ ၎တုိ႔လက္ေအာက္ရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အာဏာ ႀကီးမားစြာ 
ရိွပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား 
အခ်နိတိ္က်စြာႏွင့ ္ထိေရာက္စြာ အလုပလု္ပရ္န ္ၫႊနၾ္ကား 
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တုိက္တြန္း ႏုိင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ဝန္ထမ္း 
အား လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ရက္အတြင္း ၿပီးေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ပါက အေရးယူျခင္း စသည့္တို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း MBEI တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ ထည့္သြင္း 
ေလ့လာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ MBEI တြင္ တစ္ဦးခ်င္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအရာကုိ ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ 

ေနာကဆံု္းအေနျဖင့ ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ားသည ္အခြင့အ္ာဏာ 
တိုး၍ ရယူလာၾကၿပီး ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ ၎တုိ႔တြင္ ပိုမို၍ တာဝန္ရွိ 
လာပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ပိုမိုေရာက္ရွိလာပါသည္။ ေထြအုပ္ 
သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အေရးႀကီးဆံုး 
ဌာနျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔တြင္ 
အရင္းအျမစမ္်ားစြာ ရွသိည၊္ ေကာမ္တီမ်ားစြာတြင ္ဥကၠဌ 
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေနရာတုိင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ 
ေထြအုပ္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ 
ေအာက္သို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္/
တိငု္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ အစီရင္ခံရမည့္ တာဝန္ကုိပါ 
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ အစီရင္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ စည္ပင္ 

သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား အေပၚ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ား၏ အာဏာရိွမႈ ႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၅ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ ပိုမို ရရွိ 
လာျခင္းေၾကာင့ ္ဝနႀ္ကီးခ်ဳပမ္်ားသည ္ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ ပိုမို၍ တာဝန္ယူ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ယခုအစီရင္ခံစာ၌ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ဆုိင္ရာ ဌာန အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာထားမႈသည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေၾကာင္းအရာ၏ အစပိုင္းသာ ရွိပါ 
ေသးသည္။ ထပ္မံ၍ ဒုတိယ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရ မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ကြၽမ္းက်င္မႈ ရရွိႏိုင္မည္ႏွင့္ 
မညသ္ည့ ္အတြက္ေၾကာင့ ္လုိအပသ္ည ္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ႏငွ့ ္စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင ္
တုိ႔တြင္ တူညီၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားႏွင့္ ဌာန 
အဖြဲ႕အစည္း တုိ႔သည္ ပုဂၢလိက က႑၏ ေက်နပ္မႈကုိ 
ရရိွၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရ 
ပါသည္။ ဒတိုယ အစီရင္ခံစာတြင္ အေကာင္းဆံုး အေလ့ 
အထႏငွ့ ္ျဖစရ္ပ္ေလလ့ာမႈမ်ား၊ ဌာနမ်ားႏငွ့ ္ေကာ္မတီမ်ား 
ကန႔သ္တမ္ႈ အတြင္းမ ွေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈကိ ု
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း 
တို႔ကို အေျဖရွာေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
လ်က္ရွိေသာ ယာဥထိ္န္းရဲ 
တစ္ဦး
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္မႈ

 � စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ အဓိက ခ်ိတ္ဆက္ရမႈမ်ား ရွိသနည္း (ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သိႏွင့္ထားၿပီး 
ျဖစ္သင့္သည္)။ 

 � အကယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုက ျပႆနာတစ္ခုကို တင္ျပေသာအခါ ယင္းျပႆနာကို မည္သည့္ အစိုးရ 
အဆင့္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သင့္ေၾကာင္း သင္မည္ကဲ့သို႔ သိရွိသနည္း။ 

ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္

 � ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းပါသည္။ နည္းဥပေဒကုိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေရးဆြဲသလုိ 
အမိန႔မ္်ား၊ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကုိလည္း ၎တုိ႔ကပင္ ေရးသားပါသည္။ အထက္ အစုိးရ 
အဆင့္မ်ားမွ မည္သည့္ (ေရးသားထားေသာ) ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရရွိသနည္း။ 

 � ယခု ဌာနအတြင္း သင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကုိ နားလည္ေစရန္ ကူညီေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား 
(စသျဖင့္) ရွိပါသလား။
 y အကယ္၍ သင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ယင္းစာ႐ြက္စာတမ္း မ်ားတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

ရွင္းလင္းစြာ မေပးထားပါက သင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။ 
 � ယခ ုဌာနလပုင္န္းမ်ား ႏငွ့ ္ဆီေလ်ာ္သည့ ္ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းမ်ား၊ အမနိ႔္ၫႊန္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ 

ၫႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ အမိန႔္မ်ား ပါဝင္သည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ရွိပါသလား။ 
 � ယခုဌာနအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အားလုံး ပါဝင္သည့္ လက္စြဲ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ ရွိပါသလား။ 

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းရွိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 � မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သင္ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။ 
 � တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားရန္ အတြက္ အခြင့အ္ာဏာ ရိွမရိွ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ 

သိႏိုင္မည္နည္း။ 
 � အျခား အစိုးရ အရာရွိမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လိုအပ္သနည္း။ 

 y ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဘယ္နည္း။ 
 y ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးမႈသည္ အကူအညီ ျဖစ္ပါသလား။ 

 � ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္း (အထက္ေအာက္ သုိ႔မဟုတ္ ေရျပင္ညီ) မွ မည္သူတုိ႔ႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ ကို မည္ကဲ့သို႔ သိရွိပါသနည္း။ 

 � ဥပေဒ အရ လိုအပ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ အသိေပး၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္း ရွိပါသလား။ 

 � ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမွ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ သေဘာက်သည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမွ အျခားနည္းလမ္း ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕  ဖူးပါသလား။ 
 y ယင္းအေျခအေနကို မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ခဲ့သနည္း။ 

လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား  

 � MBEI မ ွစစိစ္ေလလ့ာေသာ စီးပြားေရး အပုခ္်ဳပမ္ႈ တိငု္းတာခ်ကမ္်ားအေပၚ သငမ္ညမ္ွ် ထိန္းခ်ဳပလ္ႊမ္းမိုး ႏိငုသ္နည္း။ 
 � ျပည္ေထာငစ္ ုအစိုးရမ ွအဓကိ ထိန္းခ်ဳပထ္ားပါက သင့အ္ေနႏငွ့ ္ေျမျပင ္အေျခအေနတြင ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန ္

မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။ 
 � ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မ်ား အလဟသ ကုန္ဆုံးဖူးပါသလား။ 
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 y မည္သည့္အခ်ိန္က။
 y မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္။
 y ျမန္ဆန္ေစရန္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ 

အေတြ႕အႀကဳံ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ 

 � အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ တာဝန္က် လုပ္ကိုင္ဖူးပါသလား။ 
 y ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရာ၌ လုပ္ငန္းစဥ္ မည္ကဲ့သို႔ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသနည္း။ 
 y လပုင္န္းစဥမ္်ား အတြက္ ေရးသားထားသည့ ္ၫႊနၾ္ကားခ်ကမ္်ား ရွပိါသလား သုိ႔မဟုတ္ ႏတ္ုျဖင့ ္ၫႊနၾ္ကားခ်က ္

မ်ားတြင္သာ မွီခိုေနရ ပါသလား။ 
 � လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပုံမွန္ ေျပာင္းလဲေနျခင္း ရွိပါသလား။

 y ေျပာင္းလဲေနပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
 y သင့္အေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း ရွိပါသလား။
 y မည္ကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသနည္း။ 

 � ၎ၿမိဳ႕တြင ္ပိမုိထိုေရာက္စြာ သုိ႔မဟတ္ု လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွစိြာ လုပ္ေဆာင္ႏိငုသ္ည့ ္အျခားဌာနမ်ား ရွပိါသလား။ 
 y ရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ပိုမို ထိေရာက္မႈ ရွိသနည္း။ 
 y သင့္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အတုယူ ႏိုင္မည္နည္း။ 
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၁။ သုေတသန နည္းနိႆယ အျပည့္အစုံအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ၫႊန္းကိန္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ စာ ၂၆ တြင္ 
ရႈ။ 

၂။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈလိုပါက https://asiafounda-
tion.org/tag/myanmar-governance-discussion-paper-series/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ 

၃။ ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အတြက္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရး ႏွင့္ 
လူမႈေရးေကာ္မရွင္ ၏ “စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား” တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သလို၊ “Committee of Experts on Public Administration” http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf. တြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။
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land-committees-an-opportunity-for-inclusion.

၂၂။ ကြင္းဆင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား 
၂၃။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား”၊ ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၈။ 
၂၄။ ဇယား ၂ ႏွင့္ ဇယား ၅ တို႔အား ျပင္ဆင္ခ်က္ (၂ဝ၁၅) အျပည္အစုံကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈၊ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ဃ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
၂၅။ ဦးစီးအရာရွိ ႏွင့္ အထက္ အရာထမ္း ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။ အရာထမ္း မဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 

ခန႔္အပ္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္တူညီမႈ မရွိသလို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအၾကား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရျခင္း နည္းပါးပါသည္။ 
၂၆။ ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္” ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၆။ 
၂၇။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈၊ စာ၅၈။
၂၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝဝ၈၊ အခန္း ၂၈၈။
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၂၉။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈၊ စာ ၅၈။
၃ဝ။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၈
၃၁။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၈၊ ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ၊ ၂ဝ၁၆။
၃၂။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈၊ စာမ်က္ႏွာ- ၅၈။
၃၃။ ၿမိဳ႕မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဟု ေခၚဆိုၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းတို႔ကို ၿမိဳ႕မ်ား အျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
၃၄။ Myanmar Information Management Unit, “ျမန္မာၿမိဳ႕ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၉” https://geonode.themimu.info/

layers/geonode%3Amyanmar_town_july2019
၃၅။ ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္ဂ်ာ၊ ၂ဝ၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ- ၈။
၃၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမဴနီစီပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ - စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္၊ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္၊ ၂ဝ၁၅၊ စာ၉ https://asiafoundation.org/
publication/municipal-governance-in-myanmar/

၃၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမဴနီစီပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ - စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္၊ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္၊ ၂ဝ၁၅၊ စာ၁ https://asiafoundation.org/
publication/municipal-governance-in-myanmar/

၃၈။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈ တြင္ရႈ။ 
ျမဴနီစီပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက မက္သ႐ူး အာႏိုး၊ et al၊ ၂ဝ၁၅ တြင္ရႈ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္းဂ်ာ၊ ၂ဝ၁၆ တြင္ရႈ။ 

၃၉။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁
၄ဝ။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၈
၄၁။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၉
၄၂။ ၂ဝ၁၈ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (GAD) ကို တပ္မေတာ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အရပ္သား ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန 
ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈ တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အစိုးရက ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွာ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ 
အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုပါသည္။ Global 
New Light of Myanmar သတင္းစာပါ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ၏ ပင္စင္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွင့္ GAD 
လႊဲေျပာင္းမႈ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈ http://www.globalnewlightofmyanmar.com/
presidential-spokesperson-explains-pensions-increase-and-gad-move/ 

၄၃။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၂
၄၄။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ “စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑”၊ ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၉၊ စာ၂ဝ  https://asiafoundation.org/wp-content/
uploads/2019/04/Myanmar-Decentralizing-Power_report_11-April-2019.pdf

၄၅။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၉
၄၆။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၄
၄၇။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၈
၄၈။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ “ေျမလြတ္၊  ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ”၊ အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ - ၁၂/၂ဝ၁၈၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၈ http://www.burmali-
brary.org/docs25/2018-10-30-VFV_Notification-en.pdf

၄၉။ လွ်ပ္စစ္မီး ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္မီး ခ်ိတ္ဆက္ 
ႏိုင္မႈ အေျခအေနကို သုံးသပ္ထားေသာ ကမာၻဘဏ္ Doing Business အၫႊန္းကိန္းမွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကမာၻဘဏ္၊ “Doing Business 2019: Training for Reform – Economy Profile, Myanmar”၊ စာ ၁၈ https://
www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/myanmar/MMR.pdf

၅ဝ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္”၊ https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/news-files/investment_applica-
tion_guidebook_mm_1.pdf

၅၁။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၄
၅၂။ ထပ္မံ၍ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွလိုပါက National Employment & Skills Development: http://www.

nesdmyanmar.org/about-nesd/
၅၃။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၁ 
၅၄။ ထပ္မံ၍ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွလိုပါက National Employment & Skills Development: http://www.

nesdmyanmar.org/about-nesd/
၅၅။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၁
၅၆။ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
၅၇။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ျပည္နယ္/တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္ အေၾကာင္းေရးသား ထားသည့္ UNDP ၏ ၂ဝ၁၄ 
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ခုႏွစ္ထြက္ စာတမ္း တစ္ခုတြင္ ေကာ္မတီမ်ား အေၾကာင္းကို သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားမွာ 
စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းျခင္း၊ စသည့္ သုံးခုျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ UNDP ၏ 
“The State of Local Governance: Trends in Mandalay”, Yangon, 2014, http://www.burmalibrary.org/
docs21/UNDP-2014-The_State_of_Local_GovernanceTrends_in_Mandalay-en.pdf

၅၈။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ “ေျမလြတ္၊  ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲေရး ဥပေဒ၊ အခန္း 
၃၄ (ခ)၊ ၂ဝ၁၂။ 

၅၉။ ၿမိဳ႕နယ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
၆ဝ။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ၿမိဳ႕နယ္ညႇိႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႕ အေၾကာင္းကို “အလုပ္သမားေရးရာ 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ” (၂ဝ၁၂) အခန္း ၃၊ အပိုဒ္ ၁ဝ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
၆၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈)၊ စာ ၁၃၄။
၆၂။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈)၊ စာ ၁၃၄။
၆၃။ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂ဝ၁၉၊ စာ ၄၇။
၆၄။ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂ဝ၁၉၊ စာ ၄၇။
၆၅။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈၊ စာ ၃၇။ 
၆၆။ သီအုိရီအရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဇယား (၂) ေအာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာ အားလုံးတြင္ ဥပေဒ 

ျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အာဏာက်င့္သုံးမႈတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ- 
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သည္ ဇယား (၂) ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေသာ ေျမခြန္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁၂ တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဌာနမ်ားသည္ ဥပေဒသစ္ကို 
လိုက္နာျခင္း မရွိၾကပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အားလုံး ထိုကဲ့သို႔ 
ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးခင္ အထိ ဆိုင္းငံခဲ့သည္။ ယင္းအစီအမံသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္  
ယင္းအခ်ိန္က တစ္ႏွစ္သက္တမ္းသာ ရွိေသးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ တို႔အတြက္ အေတြ႕အႀကဳံသစ္ တစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၈၊ စာ ၂၄ တြင္ရႈ။ 

၆၇။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁ဝ
၆၈။ ဟိုတယ္လုိင္စင္ မ်ားအေၾကာင္း ပိုမို သိရွိလိုပါက ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္းဂ်ာ၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရ အစိုးရ ႏွင့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား”၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ- ၁၉ တြင္ရႈ။ 
၆၉။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၂
၇ဝ။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၉
၇၁။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၉
၇၂။ မူဝါဒပိုင္းရာ ေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ဆက္ႏြယ္ပါဝင္သူ အသီးသီးကို ေပါင္းစည္း၍ 

ေကာ္မတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေလ့ ရွိပါသည္။ အျခားေသာ စုဖြဲ႕မႈမ်ား အျဖစ္ ေကာ္မတီခြဲ၊ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အဖြဲ႕ 
စသည္တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔အားလုံးတြင္ ဆင္တူေသာ ပုံသဏာန္ ရွိသည့္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ား 
ဟူ၍ ၿခဳံငုံ ေခၚေဝၚထားျခင္း  ျဖစ္ပါသည္။ 

၇၃။ Pierce, Caitlin and Ye Yint Htun, ၂ဝ၁၇။
၇၄။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ “အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ” 

ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝ၁၇၊ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/notifica-
tions/2017/02/18/id-7289

၇၅။ ယခုအပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း (ESE) ကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနေသာ 
ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း MPT ႏွင့္ MN ကဲ့သို႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ပုံစံ 
ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ယင္း ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အသြင္သာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကၿပီး က႑ာဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား (ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ႏွင့္ 
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန) က ၎တို႔ကို စည္းၾကပ္ပါသည္။ 

၇၆။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္ ရႈေထာင့္တစ္ခုသည္ အၫႊန္းကိန္း တစ္ခုတည္းကိုသာ 
အဓိကမထားပါ။ ဥပမာ- ၫႊန္းကိန္း ၅ တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး “ေကာင္းမြန္သည္” သို႔မဟုတ္ “မေကာင္းမြန္ပါ” ဟု 
ေျဖဆိုေသာ လုပ္ငန္း ရာခိုင္ႏႈန္းကို အၫႊန္းကိန္းအျဖစ္ သုံးသပ္သလို ၿပီးခဲ့ေသာလ အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္သည္ 
နာရီပမာဏ ကိုလည္း သုံးသပ္ပါသည္။ 

၇၇။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ “MyCo တြင္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ဇြန္လ၊ ၂ဝ၁၉” 
https://www.dica.gov.mm/en/total-number-companies

၇၈။ ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ UNU-Wider၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္၊ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား 
လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ၂ဝ၁၇- အစီရင္ခံစာ” https://www.dica.gov.mm/en/total-number-compa-
nies

၇၉။ ဂ်ရတ္ ဘစ္ဆင္းဂ်ာ၊ ၂ဝ၁၆၊ စာ ၁ဝ
၈ဝ။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈)။
၈၁။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၉
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၈၂။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၈
၈၃။ San Yamin Aung, “Government Departments to have their own Corruption Prevention Units,” The 

Irrawaddy, Dec. 7, 2018, https://www.irrawaddy.com/news/govt-departments-corruption-preven-
tionunits.html

၈၄။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၆
၈၅။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၆
၈၆။ Chan Mya Htwe, “PPA for hydropower signed,” Myanmar Times, Sept. 14, 2018, https://www.

mmtimes.com/news/ppa-hydropower-signed.html
၈၇။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၊ အခန္း ၄၊ အပိုဒ္ ၁ဝ၇ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၉၆ (ဂ)
၈၈။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၁၈
၈၉။ Khin Wine Phyu Phyu, “Industrial zone waste water shows rising pollution,” Myanmar Times, 

January4, 2016, https://www.mmtimes.com/business/18303-industrial-zone-waste-wa-
ter-shows-risingpollution.html.

၉ဝ။ Institute for Global Environmental Strategies, “Quick Study on Waste Management in Myan-
mar,”2016, https://www.iges.or.jp/files/research/scp/PDF/20160613/17_Quick_study_Web.pdf.

၉၁။ Institute for Global Environmental Strategies, 2016.
၉၂။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ား”  https://www.dica.gov.mm/files/uploads/pdf/myanmar_legislation_related_to_environ-
ment_website.pdf

၉၃။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ National Employment & Skills Development: http://www.
nesdmyanmar.org/about-nesd/

၉၄။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၈
၉၅။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၁
၉၆။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ဝ၉
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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ ႏုိင္္ငံတကာ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသေန 
ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ 
ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ 
ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အားေကာင္းေစေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
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