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ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိျခင္းသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ အလုပ္အကုိင္ ရရွိရန္ႏွင့္ လူထုဝင္ေငြတုိးရန္ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရိွေရးအတြက္ အစုိးရ၏အခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးၿပီး 
၎အေနျဖင့္ မွ်တေသာ၊ မွန္းဆ၍ လြယ္ကူၿပီး ထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရပါမည္။ 
အစိုးရအေနျဖင့ ္ယင္းသို႔ လပု္ေဆာငရ္န ္နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွပိါသည။္ ဥပမာအေနျဖင့ ္စီးပြားေရး လုပင္န္းမ်ား အလြယ္တကူ 
မွတ္ပုံတင္၍ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္သာကိုင္သာ ရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိပါက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပိုမို၍ အားေကာင္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္းေကာင္းရွိေရးမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ တစ္ခုတည္း၏ တာဝန္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ အေရးပါေသာ တာဝန္မ်ားကုိ 
ယူထားရၿပီး ၂၀၁၅ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္က ယင္းတာဝန္မ်ားကုိ ပုိမုိ၍ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းျပင္ 
ဆင္ခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သည္လည္း တာဝန္အခ်ိဳ႕ကုိ ယူလာရပါသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပု ံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သာကုိင္သာရွိမည့္ စီးပြားေရး 
ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားကို ပိုမို ယူလာရပါသည္။ 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၉ တြင္ ျမန္မာ့ ပထမဆုံးဟု ဆုိႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အၫႊန္းကိန္း (MBEI) ကုိ 
ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းမႈေပါင္း ၄၈၀၀ ကုိ အေျခခံေသာ MBEI ၌ ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္၊ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုၿခဳံမႈ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ တရားမဝင္ ေပးေခ်ရမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ 
သဘာပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ့ ္ကုိက္ညမီႈရွိျခင္း၊ ႏငွ့ ္ဥပေဒစိုးမိုးမႈကဲသုိ့႔ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ပါရွၿိပီး ယင္းအၫႊန္းကနိ္းခြဲေအာက္တြင ္
ၫႊန္ကိန္း ၁၀၁ ခု ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေပါင္းစည္းလုိက္ေသာ အခါ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၃ ခု အပါအဝင္ ျမန္မာ့ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

ေဒတာ အေျမာက္အျမား ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေဒတာကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ သုေတသနျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပၚထြက္လာပါသည။္ ပထမဆံုး အေနျဖင့ ္စီးပြားေရးဝန္းက်င ္ကုိ ပုံေဖာ္ေနသည့ ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အေၾကာင္းကုိ 
စိစစ္ေလ့လာထားေသာ   “ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” အမည္ရွိ စာတမ္းတစ္ခု ကို အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ MBEI ကဲ့သုိ႔ပင္ ယင္းစာတမ္းသည္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး 
ကိုသာ အဓိကထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး MBEI ေအာက္ရွိ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား 
ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ပုံစံမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ ယင္းစာတမ္းအားျဖင့ ္စီးပြားေရးဝန္းက်ငအ္ေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွသိည့ ္အာဏာပိငုမ္်ားအေၾကာင္းကိ ုပိမုိ ုနားလည ္
သေဘာေပါက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

ဒုတိယေျမာက္ စာတမ္းျဖစ္ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၏ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား- ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ညႊန္းကိန္း ၂၀၁၉ မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား” တြင္ ေနာက္တဆင့္ ထပ္မံ၍ သုေတသနျပဳထားပါသည္။ 
ယခုစာတမ္းတြင္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔ MBEI ၫႊန္ကိန္း၌ အမွတ္နည္းရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္မ်ားရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ ရည္႐ြယ္ရင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခု 
ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အစိုးရ၏ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ယခုစာတမ္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားကပင္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ပါဝင္ကူညီႏိုင္သည့္ 
ဥပမာမ်ားကိုလည္း ေရးသားတင္ျပ ထားပါသည္။ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ခိုင္မာေသာ အယူအဆ မ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။  

အစိုးရ ႏငွ့ ္အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါ ယခစုာတမ္း အားျဖင့ ္စီးပြားေရးဝန္းက်င ္ပိမုိတုိုးတက ္ေကာင္းမြန္ေအာင ္
လပု္ေဆာင္ႏိငုမ္ည့ ္နည္းလမ္းႏငွ့ ္အႀကံဉာဏမ္်ား ရရွိႏိငုမ္ညဟု္ ေမွ်ာ္လင့ပ္ါသည။္ ထုိမတွဆင့ ္ျပညန္ယ္ႏငွ့ ္တုိင္းေဒသႀကီး 
တို႔တြင္ ပုဂၢလိက က႑ ရွင္သန္အားေကာင္းႏိုင္မည့္ လမ္းမ်ား ဖန္တီးလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုစာတမ္း ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ 
UK Aid ႏငွ့္ DaNa Facility တုိ႔မ ွရက္ေရာစြာျဖင့္ ရန္ပုံေငြပံပ့ိုး ေပးထားပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သေဘာထား 
အယူအဆမ်ားသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ UK Aid ႏွင့္ DaNa 
Facility တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစျခင္း မရွိပါ။  

Dr. Matthew B. Arnold, Ph.D
ဌာေနကုိယ္စားလွယ္

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ျမန္မာ
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀
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CDC:

DAO:

DISI:

ECD:

FDA:

FGLLID:

GAD:

MBEI:

MP:

SOP:

TDAC:

TVET:

VFV:

City Development Committee
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

Development Affairs Organization
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕

Directorate of Industrial Supervision and Inspection 
စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

Environmental Conservation Department
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန

Food and Drug Administration
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန

Factories and General Labor Law Inspection Department
စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

General Administration Department
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

Myanmar Business Environment Index
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ညႊန္းကိန္း

Member of Parliament
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

Standard Operating Procedure
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္

Township Development Affairs Committee
ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Technical and Vocational Education and Training
နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

Vacant, Fallow and Virgin
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း
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 ၄  အတိုေကာက္မွတ္စု
 ၇  မိတ္ဆက္
 ၈  သုေတသနနည္းနာ

   အခန္း ၁
 ၁၀  ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းေပၚရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ား

   အခန္း ၂  
 ၁၄  ေဒသႏၲရစီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါ၏ေလာ
 ၁၆  ျပည္ေထာင္စုမွ ညႊန္ၾကားထားေသာ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
 ၁၇  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၁) ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒအား ေဒသဆိုင္ရာမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
 
   အခန္း ၃
 ၁၉  ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ား ေမာင္းႏွင္သူမ်ား
   

   အခန္း ၄
 ၂၀  ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ား
 ၂၀  ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
 ၂၁  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၂) ဧရာဝတီႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္နည္းဥပေဒမ်ားကို ႏႈိႈ္င္းယွဥ္ျခင္း
 ၂၃  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၃) မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္နည္းဥပေဒမ်ားကို  
   ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

   အခန္း ၅
 ၂၅  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
 ၂၅  မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား
 ၂၆  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၄) မေကြးႏွင့္ ျဖဴး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း
 ၂၇  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၅) ဟသၤာတတြင္ DAO လိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္း
 ၂၈  တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ကိစၥရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
 ၂၉  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၆) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ

  
   အခန္း ၆
 ၃၂  တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
 ၃၂  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၇) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
 ၃၄  ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၈) ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ

   အခန္း ၇
 ၃၅  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 ၃၉  ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ခြဲအညႊန္းကိန္းအရ စစ္ေဆးထားေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားစာရင္း
 ၄ဝ  အခန္းဆံုးမွတ္စု
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္အား စတင္ 
က်င့္သံုးလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုအား 
ထား၍ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းနည္းမ်ားရွာေဖြရန္ အခြင့္ 
အလမ္း ေကာင္းမ်ားရရိွလာခဲ့ပါသည္။ ေဒသႏၲရအဆင့္ 
အစိုးရ မ်ား၏ ဤႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အလားအလာရွိေသာ 
အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားစြာကုိ ရရွိေစပါသည္။ ေဒသႏၲရ ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္သာကုိင္သာရွိမႈသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို 
မူဝါဒပုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ 
အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ ပုံေဖၚ၍ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ 
အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစပါသည္။ ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ေဒသခံ အျမင္မ်ားကုိ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံတို႔တြင္ ထည့္သြင္း 
အသံုးခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာသည္။ ထုိသုိ႔ညႇိႏႈိင္း 
တိုင္ပင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးေက်း 
ဇူးမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ တုိးပြားေစပါသည္။ ေဒသခံ အရာ 
ရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာ အေျခ 
အေနတြင ္အဓပိၸာယ္ ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့ ္ျဖည့ဆ္ည္း 
ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူ ေစပါသည္။ 

အစုိးရ၏ အစိတ္အပုိင္း အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိငု္းေဒသႀကီးအဆင့ ္အစိုးရ အဖြ႕ဲမ်ားႏငွ့ ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ 
အေတြ႕အႀကဳံ နည္းပါးေသးေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအဆင့္ 
တြင္ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ား စတင္ေပၚထြက္ 
လာခဲ့သည္။ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစုိးရမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံအသစ္ 
က်င့္သုံးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ 
က႑ကိုတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ပုစံသံည ္ဤေဒသမ်ားအားလံုးတြင ္တူညီေနသညမ္ဟုတ္ပါ။ 
တင္းၾကပ္မႈမ်ားကို စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားတြင္ ပိုမိုသိသာစြာေတြ႕ရၿပီး 
အမ်ားစမုွာ ျပည္ေထာငစ္မု ွဆုံးျဖတ္ေပးရသည့ ္ကစိၥရပမ္်ား 
ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒ 
ျပဳျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအမ်ားစုကို ေရးသားျခင္း 

မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မၾကာ 
ခဏတာ၀န္ ယူၾကရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၎လုပ္ငန္း 
မ်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္မႈကိ ုတညဆ္အဲေျခအေနမ်ားႏငွ့ ္ 
အကုိက္ညဆံုီး လပုကုိ္င္ႏိငု္ေအာင ္ဆုံးျဖတရ္နမ္ွာ ျပညန္ယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္လာသည္။ ဤအခ်က္ 
ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၏ ေရွ႕တန္းတြင္ ရွိေနၿပီး စီးပြားေရး 
လပုင္န္းမ်ားႏငွ့ ္ႏိငုင္သံား ႏစွမ္်ိဳးစလံုး၏ စိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို တုန႔္ျပန္ေနရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပဏာမေျခလွမ္း၊ ေဒသတာဝန္ခံမႈ၏ 
ေဒသႏၲရ အဆင့္ အေလ့အက်င္းေကာင္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ရလဒ္ 
မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ မတူညီေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင႐္ြက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ဦး 
ခ်င္းစီ ပဏာမေျခလွမ္းႏွင့္ ေဒသတိုက္႐ိုက္ တာဝန္ခံမႈ 
တုိ႔သည္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ 
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ေကာင္းေသာ 
အေလ့အက်င့္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း တုိက္႐ိုက္ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိပါ။ 
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဆုိး႐ြားလွသည္ 
မဟုတ္ပါ။ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္တြင္ ဗဟုိျပဳထားသည့္ေနရာျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
စမီခံန္႔ခြဲႏိငုသ္ည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပထံု္း 
လုပ္နည္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈသည္ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ၊ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ၊ နည္းပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအပါအ၀င္ 
အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းထိန္းကြပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ဌာန 
အဆင့္ဆင့္တို႔အၾကား ခိုင္မာသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။

မိတ္ဆက္
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ား က်င့္သံုးေနေသာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ထားသည္။ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ၫႊန္းကိန္း MBEI ကို 
(Hard data) အမာခံအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရရွိသည့္ 
အခ်က္အလက္ (observational data) တုိ႔ျဖင့္ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူ ေပါင္းစည္း၍ ထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။ ၎ၫႊန္းကိန္း 
မ်ားမွ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တုိင္းတာမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ 
ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္၏ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
စြာကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ျပသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ လို 
အပ္ေသာ နည္းနိႆယမ်ားကုိ ပထမဦးဆံုး သုံးသပ္ ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရႈပ္ေထြးေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္တြင္  အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခန္းက႑ကုိ သီးျခားခြဲထုတ္၍ 

ဤေလလ့ာမႈ၏ရည႐္ြယခ္်က္မွာ ေဒသႏရၲ အစိုးရ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ 
မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေဒသႏၲရ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ျပဳစုရန္ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ကြၽန္ပ္တို႔သည္ 
အမ်ားသံုး ''အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္'' ဟူေသာ 
ေဝါဟာရအစား ''ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္'' ဟု 
အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဤအသံုးႏႈန္းသည္ အေၾကာင္း 
ေၾကာင္းေၾကာင့္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ 
သည္ ေနရာေဒသအားလံုးသို႔ စုံလင္ေအာင္ သြားႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သုေတသနကာလအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ 
ခဲ့ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ 'အေကာင္းဆံုး အေလ့ 
အက်င့္' ျဖစ္ပါသည္ဟု ေသခ်ာမသိႏုိင္ပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ 
သုေတသန အဖြဲ႕သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ 
မ်ားကုိ စမ္းသပ္ႏိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ အႀကိမ္ေရႏွင့္ အျခား 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
၎တို႔၏တညရ္ွမိႈကုိ ခြဲျခား၍ သတ္မတွ္ႏိငု္ျခင္း မရွဟုိ ဆုိလုိ 
ပါသည္။ ဤအသံုးႏႈန္းကုိအသံုးျပဳရျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ 
ရွိေသာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုမွာ ဤအေလ့အက်င့္သည္ 
ျမန္မာႏိငု္ငံရွိ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံတုိး 
တက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသည္ 
ကိုေတြ႕ရွိ၍ျဖစ္သည္။ 'အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္' ဟု 
ဆုိလုိက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ပါ 
မွန္ကန္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းခ်က္ေပးသည္ 
ဟူေသာ သေဘာသက္ေရာက္ သြားႏိုင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ 
ဆိုေစ၊ရွင္းလင္းမႈကုိ တိုးျမႇင့္ေစလုိေသာ သုေတသန ျဖစ္ၿပီး 
အကန႔္အသတ္ရိွေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ 'ေကာင္း 

ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေဒသဆုိင္ရာအရာရွိမ်ား ရင္ဆုိင္ 
ေနရေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစီ 
ရင္ခံစာသည္ ဥပေဒေရးရာ၊ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ေကာင္းေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲ 
ခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားကိုပါ ျပန္လည္ သုံးသပ္သည္။ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရမ်ားအတြက္ ေရတုိႏွင့္ အလယ္အလတ္ ကာလ 
အတြင္း ေဒသႏရၲ စီးပြားေရး အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈကိ ုတုိးတက္ေစရန ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏငွ့အ္တ ူနဂိုံးခ်ဳပထ္ားပါသည။္

ေသာအေလ့အက်င့္' ဟူေသာ ေဝါဟာရကိုသာ အသံုးျပဳ 
လိုက္သည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာကုိ ကုိယ္စား 
ျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး(၁၄)ခု ႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကုမၸဏီေပါင္း (၄၈၀၀) နီးပါးတို႔၏ စစ္တမ္း 
မ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထား 
ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ Asia 
Foundation မွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္ Myanmar 
Business Environment Index (MBEI) အတြက္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီး
ပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း ၂၀၁၉ အပါအဝင္ ျမန္မာ့စီးပြား 
ေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ 
စီးပြားေရး စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈ ကုိ တုိင္းတာျခင္းႏငွ့ ္ျမနမ္ာ့စီးပြားေရး 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ယခင္သုေတသနႏွင့္ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာျခင္းမ်ားကုိပါ ေလ့လာခဲ့သည္။၁ ဤဒုတိယ 
အရင္းအျမစ္မွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး သုေတသနအဖြဲ႕သည္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရ အရာရွိမွသည္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း မူေဘာင္ထိ ခ်ိတ္ 
ဆက္ပုံေဖာ္ထားပါသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
က႑၌ မည္သည့္တာ၀န္မ်ားကုိ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္က 
တာ၀နယူ္မႈ အရွဆံုိးျဖစ္ေၾကာင္းႏငွ့ ္MBEI မွေလ့လာခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အား အဖက္ 
ဖက္မွ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈရွိေစျခင္း အလုိ႔ငွာ 
မညသူ္တုိ႔က အေကာင္းဆံုး အႀကံဉာဏ္ေပး ကူညီႏိငုမ္ညဟု္ 
ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
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အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
သုေတသန အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း 
သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ား ကို အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ 
ခြဲထုတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ တုန႔္ 
ျပန္မႈ႕တုိ႔အား ျပန္လည္သံုးသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။၂ ၫႊန္း 
ကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ ၫႊန္းကိန္း အလြန္ျမင့္မားေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၫႊန္းကိန္းအလြန္နိမ့္က်သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ခြၽင္းခ်ကဆ္ိငုရ္ာ စသံတ္မတ္ွခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ က်င့သံု္း ခဲသ့ည။္ 
၎တို႔တြင္ -
 � ၿမိဳ႕နယ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (၁၀-ခု ထက္ေလ်ာ့နည္း 

ခဲ့ေသာ) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေနျဖင့္ အၫႊန္းကိန္းတြင္ 
သူတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က သိသိသာသာ အ ေရး 
မပါႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ၎ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ခဲ့ 
သည္။

 � ပထဝီအေနအထားအရ ေဝးလံေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ 
လည္း ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပမာ - 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလဆိပ္မရွိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ အေတာ္ပင္ ေဝးလံသြားပါသည္။ 
ယခု သုေတသန အသစ္အတြက္ ျပန္လည္ သြား 
ေရာကလွ္်င ္သြားရမည့အ္ခ်နိ ္ပိမုိ ုလုိအပၿ္ပီး ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္း တခုလံုး၏ စြမ္းရည္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါ 
သည္။

 � ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ 
ခဲ့သည္။ ရခုိင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ကရင္ 
ျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနရ၍ data 
ကိစၥမ်ား၌ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားက 
လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ 
ဖယ္ထုတ္ျခင္း ခံရသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဤထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအေပၚ 
အေျခခ၍ံ အလားအလာရွိေသာ ကြင္းဆင္းေလလ့ာမႈမ်ားျပဳ
လုပ္ရန္သင့္ျမတ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ MBEI တြင္ ခြဲၫႊန္းကိန္းငယ္ ၁၀၁-ခု ပါရိွသည္။ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အဆင့္ျမင့္/အဆင့္နိမ့္ ဟူေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
ရွိသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေနရာမ်ား 
စာရင္းက အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ထက္မ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ကြင္းဆင္း ေလ့လာမည့္ေနရာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးစာရင္းကို 
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အဆင့္မ်ားကုိ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၌ 
(MBEI sub-indices) အၫႊန္းကိန္းငယ္ ၁၀-ခုမွ အနည္းဆံုး 
ခြဲၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္မ်ိဳးပါ၀င္ေအာင္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ “လိကုဖ္က္ေသာအတြဲမ်ား” ကုိ ေ႐ြးခ်ယခ္ဲသ့ည။္ 
ဤ “လုိက္ဖက္ေသာ အတြဲမ်ား” ဟုဆုိသည္မွာ တစ္မ်ိဳး 
တည္းေသာ ခြဲၫႊန္ကိန္းငယ္၌ “ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ 
ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု” ႏွင့္ “ည့ံဖ်င္းေသာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု” 
အတြဲအစီအစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ခြဲၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္မ်ိဳးတည္းဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂-ခု သို႔ 

သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့ ္ကြၽႏ္ပုတုိ္႔သည ္ေနရာႏစွခ္ ု
အၾကားရွိ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍၊ 
ထိုရမွတ္မ်ားကြာျခားမႈ ေနာက္ကြယ္ရွိ အဓိက အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 
တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ ခြဲၫႊန္ကိန္းငယ္၌ “ေကာင္းမြန္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ေသာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု” ႏွင့္ “ညံ့ဖ်င္းေသာၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခု” ပါဝင္ေသာ အတြဲေပါင္း ၅-တြဲ ကြင္းဆင္းလုပ္ကုိင္ရန္ 
ရရိွလာပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အဖြဲ႕သည္ ခရီး 
သြားခ်နိကုိ္ေလွ်ာခ့်ျခင္း ႏငွ့ ္အစိုးရ႐ုံးခ်နိအ္တြင္း သုေတသန 
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကို (နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၄း၃၀ 
နာရီ၊ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔) အထိ ေ႐ြးခ်ယ္၍ 
ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္ 
တင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ကြင္းဆင္းေနရာမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးစာရင္း ျပဳစုခဲ့သည္ 
(သြားေရာက္ ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာခဲ့ေသာ အၫႊန္း 
ကိန္းမ်ားစာရင္း အျပည့္အစုံကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ-၁ တြင္ 
ၾကည့္ပါ)။

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းကုိ ျမန္မာ့ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ 
ခုအနက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ခုႏွစ္ ခု ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ၊ ရွမ္း၊ 
ကခ်င္၊မႏၲေလး၊မေကြး၊ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
တုိ႔တြင္ ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ခုသုိ႔ သြားေရာက္ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေလ့လာမႈ အတြက္ ၂၀၁၉ 
စကတ္င္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တုိ ဘာလတုိ႔တြင္ သုံးပတ္ၾကာ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ေႏွာင္း 
ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အင္တာဗ်ဴးေပါင္း (၄၁) ခုကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။၃ 
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စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃၀) တြင္ 
သိသာစြာကြဲျပားသည္။ ရာသီဥတု၊ ပထ၀ီ အေနအထား၊ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ အစိုးရ႐ုံး၀န္ထမ္း အေရအတြက္၊ 
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ အျခား 
အေၾကာင္း ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ MBEI သည္ စာတတ္ 
ေျမာက္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားကုိ ထိန္းကြပ္ 
ႏုိင္သည္။၄ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံမႈအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈအေပၚ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ဖယ္ရွားရန္ကူညီသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း အျခားကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စနစ္က်ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား မရိွျခင္း (သုိ႔) အခ်က္အလက္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ 
ေနျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္ အခ်ိန္ 
မ်ားစြာေပးရျခင္း စသည့ ္အခကအ္ခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရပါသည။္ 
ထုိသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ အဆင့္တူျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
ထိခိုက္ႏိုင္ေသာေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားက စီးပြားေရး 
စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားကုိ ထုိ 'ကစားကြင္း' ၌ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ဤစာတမ္းတြင္ MBEI သည္ ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားကုိ 
ပုံေဖာ္သည့္အခ်က္အလက္ (data) မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ ႏွင့္ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့မ္်ားကိ ုခြဲထတ္ုရနႀ္ကိဳးစားမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ အျခားအခ်က္မ်ား၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခြဲျခားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ 
၎တို႔အား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းသည္ အသုံးဝင္ပါသည္။ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ထက္မက ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္ - 

သဘာဝအေျခအေနမ်ား။ ပထဝီေဒသကြဲျပားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား အပါ 
အဝင္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မႈကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ သာဓက 
အားျဖင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရလမ္း 
မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း တံတားအနည္းငယ္သာရွိရာ တံတား 
ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္သည္ လမ္းမႀကီးမ်ား 

တည္ေဆာက္ရန္ထက္ မ်ားစြာပုိသည္။ ၎ေဒသသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာေဒသမ်ားထက္ မုတ္သံုရာသီ 
ဥတုဒဏ္ကုိလည္း ပိုမို ျပင္းထန္စြာ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရသည့္ 
အတြက္ လမ္းႏွင့္ဆုိင္ေသာေရႏုတ္ေျမာင္း ကုန္က် စရိတ္ 
လည္းမ်ား၏။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ - အလုပ္သမား 
ေစ်းကြက္။ ဧရာဝတီတုိင္းရွိ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခား 
ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
အားျဖင့ ္လူဦးေရထထူပမ္ႈ ႏငွ့ ္စိက္ုပ်ိဳးေရးကုိ မွခီိုေနရေသာ
လူဦးေရ၏ရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္က စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းမႈ ပိုမို 
လြယ္ကူေစပါသည။္ အလုပသ္မားေစ်းကြက္ကုိ အုပခ္်ဳပမ္ႈက 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပုံေဖာ္ေနေသာ္လည္း ေမြးဖြားႏႈန္း 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ဝါးခယ္မမွ 
လုပ္သားအင္အား စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ရရွိေသာ ရလဒ္ 
မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ 
ဝေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ 
စြမ္းကို ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည္။ ေဒသခံ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွ 
ထိုျဖစ္စဥ္ကုိ သက္ေသထင္ရွား သိရွိခဲ့ရသည္။ သူတို႔ထံ 
ယခင္က အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရိွခဲ့ရာမွ 
ေတြ႕ဆံုပြဲ အစည္းအေဝး မစမီ တစ္လအလုိတြင္ ရာထူး 
လစ္လပ္ (၄၇) ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ (၃၁၈) 
ေယာက္ဦးသာရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၅

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားကုိ ပထဝီအေနအထားအရခြဲေဝျခင္း။   
“ျမန္မာ့စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြင္းရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား” 
(သုိ႔) “Myanmar’s Economic Governance Actors” တြင္ 
ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္အစိုးရ႐ုံးမ်ား 
ျဖန႔္ေဝမႈ၌ ျပည့္စုံေလ်ာ္ကန္ျခင္း မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဌာနမ်ားတြင္ ႐ံုးအေရအတြက္မွာ အကန႔အ္သတ္ျဖင့္သာရိွၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္သာတည္ရွိပါ၏။ ႐ုံးမ်ားကုိ ရန္ပုံေငြ 
ေထာက္ပံ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ 

အခန္း ၁
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေပၚရွိ
စိန္ေခၚမႈမ်ား
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အနီးကပ္႐ုံးခန္းတည္ရွိမႈ သို ႔မဟုတ္ မရွိျခင္းတုိ႔သည္ 
အရာရွိမ်ား၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာ၀န္မ်ားကို 
ေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ ထိခိုက္ 
ႏိင္ုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ ေဝးလံေသာ 
နယ္မ်ားသုိ႔သြားရန္ ဘတ္ဂ်က္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ 
စစ္ေဆးျခင္း ႀကိမ္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ တစ္နည္း 
အားျဖင့ ္၎တို႔သည ္႐ပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ စကၠဴဖိငုမ္်ားကိ ုအျခား 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႐ုံးမ်ားသုိ႔ သယ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားအတုိင္း အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ပို၍ လုိအပ္ 
ေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ 
စီးပြားေရး ဝိေသသလကၡဏာမ်ား။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ မတူညီေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားသည္ ဗို ႔အားအေပၚ မူတည္၍ 
ျခားနားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
လုိအပ္သည့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဗို ႔အားဆက္သြယ္မႈကို 
ေလွ်ာက္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရွည္ 
လ်ားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း လုိက္နာရသည္။ 
အလားတူပင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
စစ္ေဆးေရးမႉးမ်ားသည္ စက္႐ုံႀကီးတစ္ခုလံုး ႏွင့္တကြ 
အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုမိုေပး၍ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ 
ရွိသမွ်ေသာ အျခားေသာအခ်က္မ်ား တူညီသည္ဟု 
သေဘာထားလွ်င္ ပို၍ႀကီးမားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ပို၍ရွိေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳရာ၌ အခ်ိပိုမို 
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ား အားလံုးတြင္ အညီအမွ် ျဖန႔္ေဝထားျခင္းမရွိ၍ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေျခအေနကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ 
အျခား ဝိေသသလကၡဏာမ်ား။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာကိစၥ၌ 
ထုိကိစၥ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားေပၚမူတည္ေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရွိမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေျမယာလက္မွတ္ရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း မ်ားစြာရွိသည္။ ျမိဳ႕ျပေျမယာလႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ထုံး
လပုန္ည္းမ်ားသည ္အျခားေျမယာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ားထက္ 
ပိမုိ ုေကာင္းမြနသ္ည။္ ရနကု္နတို္င္းေဒသၾကီးရိွ ျမိဳ႕နယ္ (၂)
ခုတြင္ ျမိဳ႕ျပေျမယာမွတ္ပုံတင္ရန္ ရက္ေပါင္း (၃ဝ) သာ 
ၾကာသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ျပခဲ့သည္။ 
ေျမယာလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားခ်င္း အတူတူပင္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းဆိုင္ရာ 
အတြက္ သိသာရွည္လ်ားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားစြာ 
ရွိသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ 
အားလံုးတြင္ အညီအမွ်ခြဲေဝျခင္း မရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစသည္။ ဗန္းေမာ္ကဲ့သို ႔ေသာ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ားတြင္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း ေျမအသံုး 
ခ်မႈေလွ်ာက္လႊာ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း၊ လသာ ကဲ့သို႔ေသာ 
အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျမအသုံးခ်မႈေလွ်ာက္လႊာ လံုးဝ 

မရိွၾကပါ။ ဤအခ်က္က လသာၿမိဳ႕ထက္ ဗန္းေမာ္တြင္ 
အမႈတစ္ခုစီ၏ ဝန္ထုပ္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း သိသိသာသာ မ်ားျပား 
ေစၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေျခအေန၌ အဓိက ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ 

တုိင္ၾကားမႈမ်ား၏ ႀကိမ္ႏႈန္း။ တုိင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ အေရးအပါဆံုး ယႏၲရား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တာဝန္ခံမႈ မ်ားစြာတြင္ ပူးတြဲပါဝင္သည္။ တစ္စုံတစ္ဦး က 
တိုင္ၾကားလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရပ္တန႔္၍ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈ 
အေရအတြက္ တုိးႏိုင္သည့္ျပင္ စုံစမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ၿပီး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း 
ၿပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္လုိအပ္၍ ထိခုိက္ ႏုိင္ပါသည္။ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း ေျမယာခြဲေဝမႈ သုိ႔မဟုတ္ လူဦးေရ 
သိပ္သည္းမႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္တန္းမႈ 
အဆင့္သည္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူႏိုင္ပါ။ 

ဝန္ထမ္း မျပည့္စုံမႈ အဆင့္၌ ကြဲျပားျခားနားမႈ။ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ရွိအစိုးရ႐ုံး အမ်ားစုသည္ တရားဝင္လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ားအရ ဝန္ထမ္းအင္အား လံုေလာက္မႈမရိွ ျဖစ္ 
ၾကသည္။ ဝန္ထမ္း   အင္အား လံုေလာက္မႈမရိွျခင္းသည္ 
အခ်ိနက္ိကု ္လပုင္န္းၿပီးစီးႏိငုမ္ႈ သို႔မဟတ္ု အခ်နိတုိ္ အတြင္း 
လုပ္ငန္း ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေစပါမည္။  ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ 
အဆင့္ျမင့္အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား (အရာရွိ ႏွင့္ အထက္) 
ခန႔္ထားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသလို၊ ေဒသလုပ္သား 
ေစ်းကြက္၏ အေျခအေနအရ အနိမ့္အဆင့္၀န္ထမ္း 
အေျမာက္အမ်ားခန႔္အပ္ထားမႈ အေပၚလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏိုင္ရန္အကန႔္အသတ္ ရွိေနပါသည္။ 

ေတြ႕ဆုံဆက္ဆံသင့္ေသာ ခိုင္မာသည့္ ၿပိဳင္ဖက္အင္အားစု 
မည္သူနည္း။ အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန႔္ေဝမႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ 
ေစရန္အတြက္ ေဒသႏၲရစီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ကဲ့သုိ႔ 
ေသာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ 
မိတ္ဖက္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိလြယ္ကူေစသည္ဟု မွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆန္စက္ 
လုပင္န္းရငွ ္မ်ားအသင္းရွခိဲၿ့ပီး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲသူ့တစဦ္းက 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ျဖန႔္ေဝရန္သူတုိ႔ ႏွင့္ 
အၿမဲတမ္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 

ပဋိပကၡ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕သည္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ၊ လံုးဝျဖစ္ေစ ပဋိပကၡ သက္ 
ေရာက္မႈ ခံစားေနရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
အစိုးရသည္ ဤေဒသမ်ားရွိ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိကြဲျပားျခားနားစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ ရွိသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသတစ္ခု မွ DAO 
သည္အျခား TAF စီမံကိန္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာ 
အခြန္ေကာက္ခံလုိက္လွ်င္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ 
ဆုိးေဒါသ ထြက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ 

အခန္း ၁
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေပၚရွိ
စိန္ေခၚမႈမ်ား
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ခံျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပဋိ 
ပကၡသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ထံုးႏွင့္အညီ ၿပီးေျမာက္ 
ေစရန္ အခ်ိန္ၾကန႔္ၾကာ ေစပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမ 
အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတမ္တ္ွရန ္ေျမယာစစ္ေဆး သုေတသန 
ျပဳလုပ္မႈကုိ ခက္ခဲေစသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသတစ္ခုမွ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားက ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၏ ၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကိ ုေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္  မ်ားေသာအားျဖင့္ 
စစ္ေဆးျခင္းမၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းၾကသည္။ 
ပဋပိကၡမ်ား ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ႏိငု္ေသာေၾကာင့ ္
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ရန္ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးစြာ ၿပီးစီးေစႏိုင္ပါသည္။ 

ဤအခ်က္အလက္မ်ိဳးစုံတုိ႔သည္ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 
ထိေရာက္စြာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည့္ အရာရွိ 
မ်ား၏စြမ္းရညအ္ေပၚ သိသာေသာသက္ေရာက္မႈရွိေစသည။္ 
၎တုိ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳး သက္ 
ေရာကမ္ႈရွိေစႏိငုၿ္ပီး စီးပြားေရးစမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈအေပၚရွ ိတုန႔္ျပန ္
မႈမ်ားကုိလည္း ပုံေဖာ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ 
မည္သည့္အခ်က္မ်ားက အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေန 
သည္ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ မရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ 
ေကာက္ယူမႈကုိ ရႈပ္ေထြးေစႏိငုသ္ည။္ ေျမယာအသိအမတ္ွျပဳ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္စပ္စဥ္စားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ 
အေျခအေန ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူ 
ႏုိင္ေသာႏႈန္းထား မည္သို႔ရွိသည္ကို အထက္တြင္ ဥပမာ 
တစ္ခု အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္ႏႈန္းတုိင္တာမႈ(-
Metrics)မ်ားကုိ အေလ့က်င့္၏ အရည္အေသြးအတြက္ 
proxy (ကုိယ္စားျပဳ) အျဖစ္အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ 
လ်င္ျမန္ေသာ အေျဖရလဒ္ကာလသည္ ေကာင္းေသာ 
အေလ့အက်င့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၌ အျခားထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဦးစားေပးမႈမ်ားရွိၾက၍ လုပ္ငန္း 
စဥၿ္ပီးစီးခ်နိ ္ကာလအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည။္ 

လက္ရိွအေနအထားတြင္ အစုိးရက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ 
ေျမ႐ိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမမ်ားကုိ အသံုး 
ျပဳရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ တရား၀င္ နည္း 
လမ္းမ်ိဳးစု ံအနက္မ ွတစန္ည္းနည္းျဖင့ ္လကမ္တ္ွမ်ားရရွရိန ္
တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေျမယာ 
အသိအမွတ္ျပဳ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းလွ်င္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား ေကာ္မတီ အပါဝင္ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ရန္ တာဝန္ရိွသည့္ ေကာ္မတီက ေျမယာ 
အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကုိ တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားမတွစဆ္င့ ္ခြင့္ျပဳႏိငုသ္ည။္ တစန္ည္းအားျဖင့ ္ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း ေကာ္မတီသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီျပန္လည္ 
သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်ိန္ 
ကန႔္သတ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။

 � လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာၿပီး ကန႔က္ြက္မႈမ်ားအတြက္ ရက္ 

(၃၀) ခြင့္ျပဳပါ။ 
 � ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ ကန႔္ 

ကြက္သူ ရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနသည္ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ 
(၇) ရက္ အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီး (task force) 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သုိ႔ ပုိ႔ရမည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ 
၏ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္ (၇) ရက္ အတြင္း 
ၿပီးစီးမည္။၆

 � အကယ္၍  ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ုိင္းေလွ်ာက္လႊာ
ကို ကန႔္ကြက္သူမရိွလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနသည္ (၇) ရက္ 
အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီး ထံေပးပို႔ၿပီး၊ ထိုမွတဆင့္ (၇) 
ရက္ အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးဌာနသို႔ ပို႔ေစရမည္။ 
တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ (၇) ရက္ အတြင္း ေပးပို႔ရမည္။၇

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္ေသာ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား မရိွပါက လုပ္ငန္းစဥ္သည္ (၃) 
လၾကာသည္။၈ သုိ႔ေသာ္ တုိင္ၾကားခ်က္ တစ္စုံတစ္ခု ျပဳ 
လုပ္လာပါက ၎ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကန႔ၾ္ကာမႈကုိ သိသိသာသာ 
တိုးေစႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း ေျမယာ 
အသုံးခ်မႈမ်ားသည္ အက်ိဳး သက္ဆုိင္သူမ်ားစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ 
သည့္အေလ်ာက္ ရႈပ္ေထြးႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္ 
လြယ္ပါသည္။ ဤရႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ္လည္း 
အစုိးရမွ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း မရရွိခဲ့ေသာ အျခားသူမ်ား၏ 
႐ိုးရာေျမယာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚ 
ေလ့ရွပိါသည။္ ဤရႈပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့ ္ေျမလြတ၊္ ေျမလပ ္
ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ 
မပါဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အလြန္တြန႔္ဆုတ္ ၾကသည္။ 
အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦးက ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ 
လုပ္ေဆာင္လိုေသာ္လည္း၊ ၎တို႔သည္ “ဆႏၵေစာ အမွား 
မ်ားသုိ႔ အလ်ငအ္ျမနမ္ေရာက္လုိပါ” ဟု မတွခ္်က္ျပဳခဲသ့ည။္ 
ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ေျမယာ အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းမ်ားကို လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ 
တက္ႂကြစြာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး၍ ေကာင္းစြာမွတ္တမ္း 
တင္ထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း 
သတိျပဳမိပါသည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္း ေကာ္မတီ 
ဝင္တစ္ဦးမွ “ေကာ္မတီသည္ လ်င္ျမန္စြာဆံုးျဖတ္ၿပီး အမွား 
ျပဳလွ်င္ ၎တုိ႔သည္တာ၀န္ခံ ရလိမ့္မည္” ဟုမွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ “လ်င္ျမန္မႈကုိ 
အာ႐ုစံိကုရ္န ္ဦးစားမေပးႏိငုဘ္ဲ ေစစ့ပည္ႇိႏႈငိ္းတုိငပ္င္ျခင္းကုိ 
အာ႐ုံစိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္လိုၾကပါသည္။”၉

ဤျဖစ္စဥ္ယႏၲရားေၾကာင့္ ေျမယာလက္မွတ္ရရိွရန္ 
လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အနက္အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံေသာ ဘာသာ 

အခန္း ၁
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေပၚရွိ
စိန္ေခၚမႈမ်ား



13

ျပန္ႏုိင္မႈ ရရိွရန္ခက္ခဲပါသည္။ အလြတ္သေဘာ ေငြေပး 
ေခ်မႈကုိရရန္ (မေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္) အစိုးရ 
အရာရွိတစ္ဦးသည္ ႀကိဳးစားေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 
စဥရ္ညွလ္်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့ ္တံု႔ျပနမ္ႈသည ္ထိေရာက္မႈ 
ညံ့ဖ်င္းမႈကို ၫႊန္ျပႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ဆုိင္သူ 
အားလုံးအေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အေျဖရလဒ္ ရရွိေစရန္ 
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ျပည့္စုံေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ ကာလကုိလည္း ၫႊန္ျပႏိုင္သည္ (ေကာင္း 
ေသာအေလ့အက်င့္)။ မည္သုိ႔ဆုိေစ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
အေျခအေန မ်ိဳးစုံေၾကာင့ ္ေျမယာအသိအမတ္ွျပဳ လကမ္တ္ွ 
အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကာလ ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား 
အၾကားရွင္းလင္းေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္ 
ႏိုင္ပါ။ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီး 
ေသာကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ား၌ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားပုံစံ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုယ္ 
က်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳခံရႏိုင္ေသာ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေပးသည့္ သေဘာ ျဖစ္လာ 
ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ဘာသာျပန္ရာတြင္ အလားတူ စိန္ေခၚမႈ 
ရွသိည။္ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြငစ္စ္ေဆးျခင္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့ ္
ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအပါဝင္ အမ်ိဳးအစားအနည္းငယ္အျဖစ္ 
ခြဲထားသည္။ 

 � တိုင္ၾကားခ်က္ ေမာင္းႏွင္ စစ္ေဆးမႈ။ ဤစစ္ေဆးမႈ 
မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားစြာပါ၀င္ၿပီး၊ အစိုးရ၏ 
တုန႔္ျပန္မႈကုိျပသေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္း 
ရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
လုပ္အားမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္ရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔က 
ရွားပါးၾက ပါေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၏ ဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

 � လုိက္နာရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေမာင္းႏွင္ စစ္ေဆးမႈ။ 
FGLLID သုိ႔မဟုတ္ Food and Drug Administration 
(FDA) ကဲ့သို႔ေသာဌာနမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈ 
မ်ားျဖစ္၍ လုိက္နာမႈကုိေသခ်ာေစရန္ ဒီဇိုင္းခ်ျပဳ 
လုပ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္အမ်ားအားျဖင့္ ပုံမွန္မဟုတ္ 

(ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀% 
ခန႔္သာ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္) သူတုိ႔ကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
စံနမူနာအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ 

 � လုိင္စင္ႏွင့္ပါမစ္ ေမာင္းႏွင္စစ္ေဆးမႈ။ DISI ကဲ့သုိ႔ 
ေသာဌာနမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ ၎စစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္
လုိင္စင္သက္တမ္းတုိးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္းအျဖစ္ လုိအပ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဤကိစၥသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရၿပီး၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္ ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ 
အျခားထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း တစ္ခါတစ္ရံ 
ရွိတတ္သည္။ သူတုိ႔၏ အသုံးဝင္မႈ ကြဲျပားျခားနား 
ပါသည္။ 

ဥပေဒလုိက္နာမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ တုိင္ၾကား 
မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို 
စစ္ေဆးရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္ဆံေရးသည္ 
႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း မဟုတ္ပါ။ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ အေကာင္းႏွင့္ 
အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ခြဲထုတ္ရန္ခက္ခဲပါသည္။
  
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းအား၊ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကိုျပသရန္ 
ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္တစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ဌာနမ်ားကို 
သီးျခားခြဲထုတ္ရန္ ခက္ခဲေစသည္။ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံမႈတြင္ ထင္ရွားေသာ ေဒါင္လုိက္ႏွင့္အလ်ားလုိက္ 
ေပါင္းစည္းမႈ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသုိ႔ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
စနစ္တက်ရိွေနရာ မည္သူက အဓိကဦးေဆာင္ ေမာင္းႏွင္ 
ေနသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အလားတူပင္ 
ေကာ္မတီမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ထုိးေဖာက္ 
ျမင္သာႏိုင္မႈ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ 
ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃၀) ရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္၏ အဓိကတာဝန္အခန္းက႑ႏွင့္ စီမံ 
ခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားအၾကား ျဖစ္စဥ္ယႏၲရား၌ သိသာ 
ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ 
အက်င့္ သုိ႔မဟုတ္ အဓိကအရာရွိမ်ားဟု ေဖၚျပရန္ ခက္ခဲမႈ 
ရွိေနပါသည္။

အခန္း ၁
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအေပၚရွိ
စိန္ေခၚမႈမ်ား
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ေဒသႏၲရစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၏ တုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ား ျပသမႈတုိ႔ကုိ က႑မ်ိဳးစုံ 
ႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝစြာ ပုံေဖာ္ထား 
ေသာ စနစ္တစ္ခုအတြင္း ဆက္လက္လည္ပတ္ ေနဆဲျဖစ္ 
သည္။ ဤစနစ္သည္ ေဒသႏၲရ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ 
ေဒသႏၲရစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ အ 
ေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈကို ကန႔္ 
သတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ဖန္တီးသည္။ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အေလ့အထမ်ား ေပၚလြင္ 
ထင္ရွားသည့္ ေဒသမ်ားအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းမျပဳမီ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ႀကဳံေတြ႕ 
ရေသာ အခက္  အခဲမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္လွ်င္ 
ပိုမိုအသံုးဝင္မည္ျဖစ္၏။ ၎နည္းလမ္းသည္ ေကာင္းေသာ 
အေလ့အက်င့္ကုိ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလကုိ နား 
လည္ရန္ ကူညီပါမည္။
 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ အစိုးရမ်ား လုိက္နာရမည့္ ျပည္ 
ေထာင္စုအစိုးရမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ 
မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားစြာရွိသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ေပၚ ႀကီးမႉးႀကီးစိုးအာဏာပိုင္ျခင္းသည္  
“တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ 
ေတာ္က ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၈(ခ) 
အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္က လႊမ္မိုး 
အတည္ျဖစ္ေစရမည္” ဟူေသာျပ႒ာန္းခ်က္က သက္ေသထူ 
သည္။၁၀ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
နယ္ေျမမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား ၁) 
တြင္အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ 
ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးေသာ ေဒသမ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳ စာရင္း (ဇယား ၂) တြင္အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
မ်ားကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ 
ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဤနယ္ေျမအသစ္မ်ားတြင္ 
အေရးပါေသာ စကားစုတစ္ခုပါ၀င္သည္။ “အာဏာသစ္ 

မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္
ရွိသည္” ဟူ၍ျဖစ္၏။၁၁

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားသည္ DAOမ်ား အပါ အဝင္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ 
တိုင္းအစိုးရအဆင့္ အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
ပါက ၎တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္ 
စု၏ ႀကီးၾကပ္မႈမပါဘဲ လုပ္ကုိင္ရန္ သိသာထင္ရွားသည့္ 
လြတ္လပ္မႈရရွိသြားမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရသည္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ 
တစ္ခုေပးရန္ တင္ဒါစာ႐ြက္စာတမ္း ၁/၂၀၁၇ ကုိထုတ္ျပန္ 
ခဲ့သည္။ ဤစာတမ္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရမ်ား ႏွင့္ DAO မ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ၏အစိတ္အပိုင္း 
အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တင္ဒါေခၚယူမႈအတြက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ လုိအပ္သည္မွာ က်ပ္ ၁၀ သန္း ေအာက္တင္ဒါမ်ား 
အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ(TDAC) ၏ 
ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ DAO ဦးစီး႒ာနသည္ ၎တို႔အား ေဒသ 
အလုိက္ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္က်ပ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ 
တင္ဒါမ်ားကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တင္ဒါ ေကာ္မတီ 
သို႔ တင္ျပ၍ အဆုံးအျဖတ္ရယူရမည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ဇယား (၂) အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသၾကီးမ်ား ဥပေဒျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားမွ လြဲ၍ ဌာနအားလုံးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေသာ 
ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ပါး အားလုံးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပုံမွန္စံခ်ိန္ညီ 
လည္ပတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျဖည့္ရသည္။ 
ဤသည္မွာ စက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန 
(DISI) ႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအလုပ္သမားဥပေဒ 
စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (FGLLID) ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳေသာ 
ပုံစံမ်ား ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈ 
မရွိပါ - ၎တုိ႔ အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ 
ပုံစံတူညီ အသံုးျပဳၾကသည္။ ပညာေရးသည္လည္း တူညီ 
ေသာ လကၡဏာမ်ားကို ျပသသည္၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း 

အခန္း ၂
ေဒသႏၲရစီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ 

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ဘယ္မွာရွိပါသလဲ



15

အားလံုးကုိ ဗဟုိမွ ေရးဆြဲေပးသည့္အတုိင္း သံုးစြဲၾကသည္။ 
နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (TVET) ေက်ာင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးက “TVET စင္တာသည္ ဘီလင္းတြင္ 
ရွိသည္။ သူတုိ႔က သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကုိ TVET ေက်ာင္း 
အားလုံးအတြက္ လုပ္ပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။၁၂

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္မ်ား 
သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္းျဖစ္ၿပီး လစာ၊ ပင္စင္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္ 
နည္းမ်ား၊  အလုပ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား 
က အစိုးရဝန္ထမ္းအလားတူ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ရႈေထာင့္ 
တူ၏။ ေဒသလုပ္သားေစ်းကြက္ အေျခအေနမည္သုိ႔ပင္ 
ရွိေစကာမူ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကုိ ထိန္းညႇိေျပာင္းလြယ္ 
ျပင္လြယ္မရွိပါ။ ၎တုိ႔သည္ ပင္စင္ဘတ္ဂ်က္ကို ၎တုိ႔၏ 
ကိုယ္ပုိင္ဘတ္ဂ်က္မ်ားထဲမွ ထည့္ဝင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းမွရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားအေပၚ လံုး၀ 
မွီခိုေနရေသာ DAO မ်ားအတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
အစုိးရ၀န္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းထိန္း 
သိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ စနစ္ 
၏ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ငွားရမ္း 
ျခင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံ 
ငွားရမ္းျခင္းတုိ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ရမည့္ ပထဝီေဒသႏွင့္ 
ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ငွားရမ္း 
ျခင္း၌ ပါ၀င္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈနယ္ပယ္အမ်ားစုႏွင့္ စီးပြား 
ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား 
အမ်ားစုသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား 
ေအာက္တြင္ရွိသည့္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း အခ်ိန္အမ်ားစု ကုန္ဆံုးၾက 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ကုိ ပုံသြင္းရန္အတြက္ ခြန္အား 
ျဖည့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရာ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္ကို 
စမ္းသပ္ခြင့္ မရရွိဘဲ ေျပာင္းလဲမႈ ျပသရန္ အခြင့္အလမ္း 
နည္းပါးပါသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ DAO 
မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္မတီမ်ား (CDCs) 
ကဲ့သို႔ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ဌာနဆုိင္ရာအခ်ိဳ႕ တုိ႔ 
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား၏ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္း 

အစိုးရအဆင့္
ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳ 
စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ဧရိယာမ်ား (ဇယား ၁)

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဥပေဒျပဳစာရင္း၌ ပါဝင္သည့္ 
ေဒသမ်ား (ဇယား ၂)

ဆက္စပ္ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ပင္မဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက 
ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္

ပင္မဥပေဒမ်ား၊ 
ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ျမဴနီစီပယ္ေရးရာ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ပင္မဥပေဒမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ဇယား (၁)

ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားမွ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဘယ္မွာပုံေဖာ္ႏိုင္ပါသလဲ

မွတ္ခ်က္ - ပင္မဥပေဒမ်ား ဆုိသည္မွာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ က႑တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ရပ္အား ပုံေဖာ္ေျဖရွင္း 
ႏိုင္သည္ အဓိက ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - သတၱဳတြင္းဥပေဒမ်ားသည္ သတၱဳတြင္းက႑ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးကုိ ပုံေဖာ္သည္။ ဆက္စပ္ 
ဥပေဒမ်ား ဆုိသည္မွာ ပင္မဥပေဒတစ္ခုအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- 
အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒသည္ က႑အားလံုးရွိ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပုံေဖာ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒသည္ က႑မ်ားစြာရွိ လုပ္ငန္းခြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးျဖင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

အခန္း ၂
ေဒသႏၲရစီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
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ျပသရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
မူေဘာင္တုိ႔ကုိ ပုံေဖာ္ရာ၌ ဌာနမ်ားအၾကား သိသာစြာ 
ကြဲျပားျခားနားေသာေၾကာင့္ ဌာနအားလုံးသည္ အလားတူ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ျပသရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းရန္ 
မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ၎အစား DAO ႏွင့္ CDC မ်ားတုိ႔တြင္သာ 
မၾကာခဏ ပိုမို ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည္။  

ဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ 
တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါက႑မ်ား 
အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္ကို 
ျပသရန္ (၁) ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳ 

စာရင္းဇယား ၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရး က႑ 
မ်ားႏွင့္ (၂) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွစ္ခုစလုံး၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ တို႔တြင္ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ 
ရွိပါသည္။ ဤအခြင့္အာဏာရွိေသာ ေဒသမ်ားသည္ 
ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရမ်ားအား ေကာင္းေသာ အေလ့ 
အက်င့္ ျပသရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခံခဲ့ရသူ အမ်ားစုက ျပည္ေထာင္စုမွ 
လာသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ  ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ယူေနရသည့္ 
အေလ်ာက္ အာဏာခြဲေဝမႈကို အမ်ားအားျဖင့္ ခြဲေဝ သတ္ 
မွတ္သင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။၁၃

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ အစပ်ိဳးေဆာင္႐ြက္ 
မႈမ်ား စသည့္အခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
ျပည္ေထာင္စုက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားကို ၎တို႔ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ၫႊန္ၾကား 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဆက္သြယ္မႈ 
ႏႈန္းထားမ်ား(အထက္ပါ)တင္ျပျခင္း၊ ေျမယာဥပေဒမ်ားမွ 
သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပုံစံမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ ဖုန္း 
နံပါတ္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုတိုင္ၾကားျခင္း စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း႐ုံး၌ တင္ျပ ေစသည္။ 
ဤေျခလွမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္ကို 
ကိုယ္စားျပဳေနပါေသာ္လည္း ေဒသႏၲရ အဆင့္အားလံုး၌ 
မရွိၾကေပ။ ၎တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ရွင္း 

လင္းျပတ္သားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးတြင္ 
လိုအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ဤၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားက မည္သည့္အတုိင္းအတာ အထိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အစီရင္ 
ခံစာ၏ ေနာက္ပိုင္း အစိတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ အဓိက အာ႐ုံစိုက္ 
ေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။ 

အျခားေဒသမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္ 
အခ်ိဳ႕ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသႏၲရ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာရန္ႏွင့္ ေနရာဖန္တီးရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ လမ္းတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဥပမာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ေဒသတြင္းမွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိျခင္းႏွင့္ 
ျပႆနာႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္မႈရွိသူ အရာရွိမ်ားထံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျခင္းက ပိုမို လြယ္ကူ ေစပါသည္။

ပံု ၁

အခန္း ၂
ေဒသႏၲရစီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ 

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
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ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၁)

ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒအား ေဒသဆိုင္ရာမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ မည္မွ် တာ၀န္ရွိ 
အေရးႀကီးသည္ဟု ဥပမာျပႏိုင္သည့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားမွ သာမန္လူမ်ားအထိ နမူနာ ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ 
တခါတရံျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ အလြန္တိက်ေသာ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးေသာ္လည္း ၎တုိ႔အား ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မည္သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကုိ 
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥတို႔၌ ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ေပးေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၏ တရားဝင္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား 
တင္ျပျခင္း ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဗီႏိုင္းပိုစတာဒီဇိုင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ အလုပ္မ်ားအပါအဝင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈ အတြက္တာ၀န္ယူရသည္။ ရလဒ္ကုိ (ပုံ ၁ ႏွင့္ ၂ တြင္ေတြ႕ရသည့္) ဥပမာမ်ားက ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါရွိေသာ ပိုစတာမ်ားတြင္ တူညီေသာ သတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မည္သည့္အခန္းက႑မွပါ၀င္သည္ကို ေဖာ္ျပၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ 
ရသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပသေနပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ အျခား 
အခ်က္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန႔္စြာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ေစ်းႏႈန္း 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးတြင္ တူညီေသာႏႈန္းျဖစ္သည္။

ပံု ၂

 

အခန္း ၂
ေဒသႏၲရစီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
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အခန္း ၂
ေဒသႏၲရစီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ 

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ဘယ္မွာရွိပါသလဲ

ပံု ၃
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ မသံုးသပ္မီ၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ နမူနာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို 
ေဖာ္ျပေသာ ဘံုဝိေသသ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ MBEI တြင္မက္ထရစ္ႏွင့္ တုိက္ 
႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထင္ 
ရွားေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဤေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ 
ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၌ ေကာင္းေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ေသာ အေရး 
ႀကီးေသာ မက္လုံးမ်ား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားရွိပါသည္။ 
 
တစ္ဦးခ်င္းေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ရလဒ္မ်ား၏ အေရးႀကီးဆံုး ေမာင္း 
ႏွင္အား တစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုံေဖာ္သူ 
တစ္ဦးခ်င္းစီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပုံသြင္း 
ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိစၥသည္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို 
သိသိသာသာ ႐ိုေသေလးစားမႈရွိေသာ ျပင္းထန္ေသာ 
အဆင့္ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ အင္အားနည္း 
ပါးေသာ (institutions) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။ ၎ျဖစ္တည္မႈသည္ ခိုင္မာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ တစ္ဦးခ်င္း၏အျပဳအမူကုိ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္း 
မ်ားျဖင့္ ပုံစံေဘာင္ သြင္းခံထားရေသာ အေျခအေနႏွင့္ 
အနည္းငယ္ ကြာျခား၏။

တာဝန္ခံမႈသည္ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္၏ အေရး 
ႀကီးေသာ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားတာ၀န္ခံမႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အားနည္းေနသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မ်ားကုိ သမၼတက ဗဟုိမွ ခန႔္အပ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 
ေ႐ြးခ်ယ္သည္မဟုတ္။၁၄ ျပည္နယ္/တိုင္း ၀န္ႀကီးမ်ားကို 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကခန႔္အပ္သည္။ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ 
ထမ္းအရာရွိအဆင့္မွ အရာရွိမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုက 
ခန႔္အပ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ခန႔္အပ္ထားသည့္ ျပည္နယ္/

တိုင္း ေဒသႀကီးမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသူလည္း 
မဟုတ္၊ ေဒခံလည္းမဟုတ္ မၾကာခဏျဖစ္တတ္၏။ 
အကယ္၍ သူတုိ႔၏အထက္ အရာရွိမ်ားက ၎ကုိ အသံုး 
ျပဳရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါက သြယ္ဝိုက္၍ တာ၀န္ခံမႈရွိေအာင္ 
ဖန္တီးႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
၎တုိ႔သည္ တုိက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ခန႔္အပ္ 
ခံရသူမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ တာ၀န္ခံမႈကုိ မေပးေခ်။၁၅ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခု၏ အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ားသည္ ထုိျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားကုိ 
တိုက္႐ုိက္တာ၀န္ခံေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွတဆင့္ အျခားသြယ္ဝိုက္ေသာ 
တာ၀န္ခံမႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးထားသည္။ တာ၀န္ခံမႈ 
ပုံစံမ်ားသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာေၾကာင့္၊ ၎တုိ႔သည္ အျခား 
ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ မဟုတ္သူတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံ ဖိအားေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး၊  အျခားပို၍ 
အေရးတႀကီးေသာ ကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ရမည့္ 
ကိစၥရပ္တုိ႔အတြက္ ပို၍အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္သည္။ တာ၀န္ခံမႈ 
ပုံစံမ်ားသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဦး 
ေဆာင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈက  အလြန္အေရးပါ အေရးႀကီး 
ပါသည္။

ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈသည္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာအေလ့အက်င့္မ်ား ရရွိလာရန္ အေရးႀကီးေသာ ေမာင္း 
ႏွင္အားမ်ား လည္းျဖစ္၏။ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈက  အလြန္ 
အေရးပါ ေသာေၾကာင့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကြၽမ္း 
က်င္မႈ၊ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေလးစားမႈအေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ သေဘာတူညီမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကုိ ႐ိုေသ 
ေလးစားျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ တည္ေဆာက္ေရး တို႔ 
အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းျခားထားျခင္း ရွိရန္ 
လိုအပ္သည္။ ထုိသုိ႔မရွိပါက အမ်ားဆႏၵကုိ မေလးစားဘိ 
သကဲ့သုိ႔ အထင္အျမင္ခံရေသာ အေနအထား ေပၚေပါက္ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ 

အခန္း ၃
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ား 
ေမာင္းႏွင္သူမ်ား
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ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၂) တြင္ေဖာ္ျပထား 
သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ က႑အားလံုးတြင္ 
ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
ေအာက္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားကုိ ဥပမာျပလွ်င္၊ DAO ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ DAO 
ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ပါဝင္သည္။ ဤအခြင့္အာဏာ 
ေအာက္တြင္ သူတုိ႔သည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားစြာကုိ ျပဌာန္းခဲ့သည္။၁၆ ပါဝင္သည့္ 
ဥပမာမ်ားမွာ - 
 � ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ
 � ကရင္ျပည္နယ္တြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဥပေဒ 

(၆/၂၀၁၆)
 �  ကရင္ျပည္နယ္ေခ်းေငြလုပ္ငန္းဥပေဒ (၇/၂၀၁၆)
 � ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း စက္မႈႏွင့္အျခားစီးပြားေရးဥပေဒ 

(၃/၂၀၁၇)
 � ရခိုင္ျပည္နယ္ ေအာ္ပရာ႐ုံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံႏွင့္ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း

ဥပေဒ (၁/၂၀၁၈)
 � ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း (အေသးစား) စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ 

(၆/၂၀၁၆)
 � စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးပုဂၢလိက ေရတကၠစီ စနစ္တက် 

စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ (၅/၂၀၁၇) တို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္တြင္ 
ေဒသဆုိင္ရာ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားဟု ဥပမာ 
ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကို ပုံမွန္မ်ားစြာ အသံုးျပဳျခင္း 
မေတြ႕ရပါ။ ၎အစား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အၾကား မူေဘာင္ 
တစ္သားတည္းက်မႈ အဆင့္ျမင့္မားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရျခင္း 
အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ ေဒသ 

ဆိုင္ရာဖက္မွ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ 
ေရး၌ အေတြ႕အႀကဳံမရွိျခင္းသည္ အေၾကာင္းခံ တစ္ခု 
ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
အမ်ားစုမွာ ဥပေဒေရးသားျခင္းတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမရွိၾကပါ။ 
အလားတူစြာပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအရာရွိ 
မ်ားသည္လည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေတြ႕ 
အႀကဳံနည္းပါးပါသည္။ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္သမိုင္း ႏွင့္ 
ယခင္ကအေတြ႕အႀကဳံမရွိမႈ ကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္ျခင္းသည္ 
အေတြ႕အႀကဳံနည္းပါးမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ယခင္ကျပည္ေထာင္စု ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ျပည္ 
ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသည့္ 
ဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရအသစ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
ယခုေရာက္ရွိေသာအခါ အခက္အခဲေတြ႕ရပါသည္။ 
ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီး ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ေရးေသာအခါ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိေသာ ဗဟုိဥပေဒေဟာင္း 
မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳ 
ေလ့ရွိသည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအၾကား တစ္ 
သားတည္းျဖစ္တည္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳသည္။ တခါ 
တရံတြင္ ဤဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမတူညီေသာ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အတည္ျပဳေသာ္လည္း ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ား၌ ပါဝင္ေသာစာသားမ်ားက ထပ္တူထပ္မွ်တူညီ 
ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ 
ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ DAO ဥပေဒမ်ားတြင္ ေကာ္ 
မတီ၏ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ျခင္း၌ ထပ္တူ တူညီ 
ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ထိုေဖၚျပခ်က္မွာ -
“ေကာ္မတီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မည္သူမဆုိက မေက်နပ္လွ်င္ 
DAO ဒါ႐ိုက္တာထံသုိ႔ ရက္ (၃၀) အတြင္း အယူခံဝင္ႏိုင္ 
သည္။ ဒါ႐ိုက္တာ၏အေျဖသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ရက္ေပါင္း 
(၆၀) အတြင္းဝန္ႀကီးထံ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္။ ဝန္ႀကီးရဲ႕ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ပါသည္။” 

အခန္း ၄
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ
ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
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ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒမ်ား
သည္ တသားတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ 
ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားသည္ ေဒသအေျခအေန 
သို႔မဟုတ္ အျခားအခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဥပေဒျပဳ 
ျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္ 
ဥပမာမ်ားရွိသည္။ ဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒေအာက္ရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ား၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းခ်က္ 
အတုိင္းအတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္ (အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒ 
မ်ားသည္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိတိက်စြာ သတ္မွတ္ထားၿပီး 
အခ်ိဳ႕က ေကာ္မတီတစ္ခုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္း 
ထားသည္)။   

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ DAO ၏နည္းဥပေဒမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးအလြန္နည္းပါးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပဲခူး 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ DAO ဥပေဒသည္ ပုဒ္မ-၉၇ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုစီသည္ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ 
ႏိုင္သည္၊ ထုိ႔ေနာက္ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေဒသဆုိင္ရာ 
အစိုးရသို႔တင္ျပၾကသည္။၁၇ DAO ဥပေဒက ဤျပဌာန္းခ်က္ 

(bylaws) မ်ားသည္ “DAO ဥပေဒကို မလႊမ္းမိုးေစဘဲ DAO 
ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေစရမည္” ဟုဆုိထားသည္။၁၈ အုတ္ 
တြင္းမွ အရာရွိမ်ားအဆုိအရ ၎တုိ႔သည္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ 
ယခင္နည္းဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား 
ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမွ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ တည့္သြင္းပါဝင္ျဖည့္ဆည္းထားသည္ 
ဟုဆိုပါသည္။၁၉ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ TDAC (ေ႐ြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ထားသည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္) ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
အပါအ၀င္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရသည္ (bylaws) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ လက္ 
ေတြ႕တြင္ မည္မွ်ပါဝင္ႏိုင္သည္က မရွင္းလင္းေပ။ ဥပမာ 
ျပရေသာ္ - ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရက DAO သည္ အသက္ 
မျပည့္ေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ား အသုံးျပဳေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္မေပးသင့္ေၾကာင္း သတိ 
ျပဳရန္ မွတ္ခ်က္ေပး ေဖၚျပထားသည္။၂ဝ မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေပးၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုင္စင္ေပးႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ထည့္ 
သြင္းၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ နည္းဥပေဒမ်ား 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

DAOs မွအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ၿမိဳ႕တြင္းေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရမ်ား၏ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ သူတုိ႔ကနည္းဥပေဒမ်ားကုိ သူတုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ 
လိက္ုသည့ ္နည္းမ်ားျဖင့္ေရးဆြဲႏိငုသ္ည။္ လပုထံု္းလုပန္ည္းမ်ား၊ အခ်နိဇ္ယားမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင ္ဥပေဒႏငွ့ ္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ားသည္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကြဲျပားမႈ နည္းပါးေသာ္လည္း DAO နည္း 
ဥပေဒမ်ားတြင္မူ ကြဲျပားမႈရိွသည္။ ဇယား-၂ တြင္ ဧရာဝတီ ႏွင့္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုမွ DAO ၏ 
နည္းဥပေဒမ်ားကုိႏႈငိ္းယွဥ ္ျပသထားသည။္ အထငရ္ွားဆံုး ေတြ႕ရွခိ်က္တစခ္မုွာ နည္းဥပေဒမ်ားတြငပ္ါ၀င္ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ျခားနားခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းသည့္ 
နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အကူညီေပးသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းဝယ္စင္တာအတြက္ ေလလံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းစြာ 
တသမတ္တည္းျဖစ္၏။ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ျပဌာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ တိက်မႈ 
နည္းပါးၿပီး ထိုကိစၥကုိဆံုးျဖတ္ရန္ ေကာ္မတီသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ဧရာ၀တီႏွင့္ တနသၤာရီ 
ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အလားတူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္း မ်ားမရိွပါက အကဲျဖတ္ရန္ခက္ခဲသည္။ ဧရာ၀တီ နည္းဥပေဒမ်ား၏ တိက်မႈသည္ ေသခ်ာမႈရိွျခင္း ႏွင့္ 
အဂတိလုိက္စားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္တကြ DAO ေစ်းကြက္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိၿပီး 
ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္ကို အားေပးေသာ ဥပမာတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။  

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၂)

ဧရာဝတီႏွင့ ္တနသၤာရ ီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ႏႈငိ္းယွဥ္ျခင္း

အခန္း ၄
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ
ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
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ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး

စာရြက္စာတမ္း 
အမည္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေစ်းကြက္
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ 
ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား

အမႈေဆာင္အမိန႔္ - ၅/၂၀၁၅
၁၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕
DAO ေစ်းကြက္မ်ား၊ ပုဂၢလိက 
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းေရာင္းခ်သူ ေစ်းကြက္မ်ား 
ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အမႈေဆာင္အမိန႔္ - ၁/၂၀၁၃
၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃

ေစ်းဆိုင္ခန္း
ငွားရမ္းရန္
ေလွ်ာက္လႊာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အကယ္၍ ေစ်းကြက္တြင္
ေနရာလစ္လပ္မႈရွိပါက
ေလွ်ာက္ထားသူသည္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
တင္ျပရမည္ 
၁။ အမည္
၂။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္
၃။ အဖအမည္
၄။ လိပ္စာ
၅။ ႏိုင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္ 
၆။ စီးပြားေရးအမ်ိဳးအစား
၇။ မတည္ရင္းႏွီးေငြ
၈။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ

သာမန္ဘာသာစကားမွ် -

“ေကာ္မတီသည္ဘ႑ေရးႏွစ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
ေစ်းကြက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ျပဳခြင့္ရွိသည္။”

ေစ်းဆိုင္ခန္း
ငွားရမ္းရန္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ေဈးကြက္ လစ္လပ္သြားသည္ဆိုပါက 
ေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳမီ အနည္းဆုံး ႏွစ္ပတ္ 
ႀကိဳတင္၍ ေနရာလြတ္သည္ကို အမ်ားျပည္သူ 
သိေအာင္ ေၾကျငာရန္ ေကာ္မတီ၌ 
တာဝန္ရွိသည္။

အကယ္၍ ဆိုင္ခန္းတစ္ခုအတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာ (၁) ခု ထက္ပိုပါက ေလလံပြဲ 
တစ္ခုရွိလိမ့္မည္။
က။  အျမင့္ဆုံး ေလလံဆြဲသူက ဆိုင္ခန္းရမည္
ခ။  အျမင့္ဆုံးေလလံသည္ ေငြေပးေခ်မႈကို 

ခ်က္ခ်င္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက၊ ဒုတိယ 
အျမင့္ဆုံး ေလလံဆြဲသူက ဆိုင္ခန္းရမည္

ဂ။  ဒုတိယအျမင့္ဆုံး ေလလံဆြဲသူက 
ကမ္းလွမ္းမႈကိုျငင္းပယ္လွ်င္ 
ေလလံပြဲသည္ ျပန္လည္ စတင္လိမ့္မည္။

သာမန္ဘာသာစကားမွ် -

“ေကာ္မတီသည္ ဘ႑ေရးႏွစ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
ေစ်းကြက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ျပဳခြင့္ရွိသည္။”

ဇယား (၂)

ဧရာဝတီႏွင့ ္တနသၤာရတုိီင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ႏႈငိ္းယွဥ္ျခင္း

အခန္း ၄
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ
ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
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လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား 
အတြက္ အခ်ိန္ 
အပိုင္းအျခား

ဧရာဝတီဥပေဒတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
လိုင္စင္ သက္တမ္းႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္ 
အခ်က္ အလက္မ်ား အတြက္ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။

ပါဝင္သည့္ ဥပမာမ်ား -
က။  ပိုင္ရွင္သည္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ အမည္ကို 

ေျပာင္းလဲလိုပါက မည္သည့္ 
ကန႔္ကြက္ခ်က္ မဆို ရရွိရန္ အတြက္ 
ေကာ္မတီသည္ အမႈကို (၁၅) ရက္ၾကာ 
လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာရလိမ့္မည္။

ခ။  (DAO ေစ်းကြက္တြင္ ကာယ လုပ္သား 
၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားေပးရန္) သက္တမ္း 
တိုးခြင့္ အေျခအေနမ်ား ပါရွိေသာ 
တစ္ႏွစ္တာ အလုပ္သမားလိုင္စင္ ကို 
ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ 
မွတ္ပုံတင္ မထားသူမ်ားသည္ 
ေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္သမားအျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေလွ်ာက္လႊာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ (က) အမည္၊ (ခ) 
မွတ္ပုံတင္၊ (ဂ) အသက္ (ဃ) 
ဖခင္၏အမည္ ႏွင့္  (င) လိပ္စာ ျဖစ္၏။

ဥပေဒတစ္ခုလုံးတြင္ မည္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္မွ် 
အေရးႀကီးေသာ
အခ်ိန္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

DAO ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္အျပည့္အ၀ရွိၿပီး၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား အခ်ိဳ႕ကြဲျပားျခားနားေသာ ရလဒ္မ်ားေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပေဒ 
အားလုံးသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ DAO ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း 
ဖြဲ႕စည္းပုံကြဲျပားမႈရွိသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး DAO ဥပေဒသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ျပဌာန္းထားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ တင္ဒါ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ဘာသာစကား ကြဲျပားမႈရွိသည္။ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သမူ်ားအတြက္ အမ်ားျပညသူ္တငဒ္ါတငသ္ြင္းျခင္းကုိ ႀကိဳတငအ္သိေပး အေၾကာင္းၾကား 
ရန ္လုိအပခ္်က္မ်ား ႏငွ့ ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းျဖင့ ္မေကြး DAO ဥပေဒသည ္ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့ကုိ္ 
ျပသသည္။ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၃)

မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ပဲခူး ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 
ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

အခန္း ၄
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ
ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
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အျဖစ္အပ်က္
မႏၲေလးတိုင္း 
ေဒသႀကီး

မေကြးတိုင္း 
ေဒသႀကီး ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး

ဧရာဝတီတိုင္း 
ေဒသႀကီး

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသ 
ႀကီး DAO 
ေရးရာ 
ေကာ္မတီ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ

ေဒသဆိုင္ရာ 
အဆင့္တြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ (၇) ဦး ပါ 
DAO ေကာ္မတီ 
ဥကၠဌသည္ 
စည္ပင္ 
သာယာေရးဌာန 
၀န္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး
အတြင္းေရးမႉး 
သည္ DAO 
အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္ 
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား 
မ်ားသည္ 
ေကာ္မတီဝင္ 
ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။ 
ေကာ္မတီကို 
ဖြဲ႕စည္းၿပီသည္ႏွင့္ 
တၿပိဳင္နက္ ဥကၠဌကို 
အသိအမွတ္ 
ျပဳသည္။ DAO 
အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္သည္ 
အတြင္းေရးမႉး 
ျဖစ္ရမည္။ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေဒသအစိုးရမွ 
ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ (၇) ဦး ပါ DAO 
ေကာ္မတီ ဥကၠဌသည္ 
စည္ပင္ သာယာေရးဌာန 
၀န္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး
အတြင္းေရးမႉးသည္ DAO 
အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ 
ျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ 
အဆင့္တြင္ ဥကၠဌ 
အပါ၀င္၊ အဖြဲ႕၀င္
(၅ ဦး မွ ၉ ဦး 
အထိ) ကို ေ႐ြး၍၊ 
တစ္ခ်ိန္တည္း 
အသိအမွတ္ျပဳ 
ခံရမည္။

တင္ဒါမ်ား ေကာ္မတီသည္ 
DAO ပိုင္ေျမႏွင့္ 
အေဆာက္ 
အဦမ်ား အတြက္ 
တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
စီမံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ဤအခ်က္သည္ 
သမၼတ၏ တင္ဒါ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
၁/၂၀၁၀ ကို 
လိုက္နာျခင္း ရွိ/မရွိ 
မေသခ်ာပါ)

DAO ဥပေဒတြင္ 
တင္ဒါတင္ဒါ 
အေၾကာင္း
မပါရွိပါ။

“တင္ဒါ ႏွင့္ ေလလံ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈ” ဟုေခၚ သည့္ 
သီးျခားအခန္း ပါရွိသည္။

က။  တင္ဒါ (သို႔) ေလလံပြဲ 
အေၾကာင္းကို 
အမ်ားျပည္သူသို႔ ရက္ 
၃၀ ႀကိဳတင္ အသိေပး 
အေၾကာင္း ၾကားရန္

ခ။  တင္ဒါ (သို႔) ေလလံပြဲ 
၏ စည္းကမ္းခ်က္ 
မွတ္စုကို ၀န္ႀကီးထံသို႔ 
တင္ျပရန္

ဂ။  နာမည္ပ်က္ 
စာရင္းအပါအ၀င္ 
တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္း

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ 
သူတို႔အား အျပစ္ေပး 
အေရးယူပါ

DAO ဥပေဒတြင္ 
တင္ဒါ အေၾကာင္း
မပါရွိပါ။

ဇယား (၃)

မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္နည္းဥပေဒ Bylaws 
မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း 

အခန္း ၄
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာ
ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္
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ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒေရးရာ၌ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း 
မူေဘာင္မ်ားက လႊမ္းမိုးထား ေသာ္လည္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အစုိးရမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
ပိုမို ေပ်ာ့ေျပာင္း၍ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္အေလ်ာက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၲရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမို 
က်ယ္ျပန႔္လာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး
အဆင့္မ်ားကိုပါ စီမံသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ 
ႀကီးေန အမ်ားျပည္သူ အၾကား ၾကားခံတာ၀န္ခံမႈရွိသည့္တုိင္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ 
အရည္အေသြးကို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျပဳမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားမႈရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ရလဒ္ 
ေကာင္းမ်ားသည္ “အားေပးအား ထုတ္ႏိုင္စြမ္း” “ေခါင္း 
ေဆာင္ႏိုင္မႈ” ႏွင့္ “ေကာင္းမြန္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ” 
စသည့္အခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း 
အႀကိမ္ႀကိမ္မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အရာကိစၥမ်ားၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္ 
ဇယားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ ဌာန 
ဆိုင္ရာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဉာဏ္ပညာ အေမွ်ာ္ 
အျမင္ကို လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲခြင့္ 
ျပဳထားပါသည္။ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ထူးျခား 
သည့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားအတြက္လည္း စံလုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ား မဟုတ္ေသာ လုပ္နည္းျဖင့္ အလားတူ ပုံသ႑ာန္ 
ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ 
အစုိးရအဖြဲ႕) က အခြင့္အာဏာရွိသည့္အတုိင္း၊ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အခ်ိန္မီ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေစခိုင္းတတ္သည္။ ထိုနည္းတူ 

စြာပင္ ဥပေဒမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးကြဲျပားနက္နဲၿပီး လိုရင္း 
ရလဒ္မ်ားကို မျပ႒ာန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုရန္ အခက္အခဲျဖစ္၍ အရည္အေသြးရွိ လုပ္သင့္လုပ္ 
ထိုက္ေသာအလုပ္ကုိ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္း 
မ်ားက အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ
ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ အကယ္၍ အဆင့္မမီလွ်င္ အေျပာင္း 
အလဲအတြက္ ျပင္းထန္စြာ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္
နယ္သုိ႔မဟုတ္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာကုိ 
ထိေရာက္စြာ စုေဆာင္းျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း 
အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအစိုးရသည္ DAO ၀န္ထမ္းမ်ားအား (အျခားအစိုးရ 
ဌာနအားလုံး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ထမ္းဘုတ္အဖြဲ႕က 
စီမံခန႔္ခြဲသည့္) ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ အထက္အဆင့္မ်ား အပါ 
အ၀င္ အဆင့္တုိင္း၌ ၀န္ထမ္းခန႔္ထားျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ 
စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
ထားသည္။ ၎တုိ႔သည္ ၀န္ထမ္းေခၚယူျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္း 
ျခင္းတို႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္ 
မဟုတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ စီမံခန႔္ခြဲရန္လည္း တာဝန္ 
ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းအမ်ားစု (၉၀%) 
ခန႔္သည္ ျပန္တမ္းဝင္မဟုတ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၁ 
ထို၀န္ထမ္းေခၚ ယူျခင္းကုိ အဆင့္ျမင့္ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိ 
မ်ားကုိ ခန႔္အပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ထမ္းဘုတ္အဖြဲ႕မွ 
ခန႔္အပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပန္တမ္းဝင္မ်ားကုိခန႔္အပ္ေသာ 
၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုစီမွ ကုိင္တြယ္သည္။ ျပန္တမ္းဝင္ မဟုတ္ 
ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အလုပ္သမားဌာန၏ အလုပ္အကုိင္ 
ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ားမွတဆင့္ ေဒသတြင္း 
တြင္ စုေဆာင္းသည္။ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစိုးရ 
ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားကို ရွာမေတြ႕ 
ႏိုင္၍ ဝန္ထမ္း အင္အား ေလ်ာ့နည္း ရသည္ ဟုဆုိၾကသည္။ 
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားသည္ အဓိက 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ထား အားထုတ္လွ်င္ 

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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၀န္ထမ္းေခၚယူမႈကို တုိးျမႇင့္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒ 
သႀကီး အတြင္းရွိေဒသဆုိင္ရာ႐ုံးမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ 
ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း တုိးတက္ေစႏိုင္ေသာ အေျခ 
အေနမ်ားရွိပါသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၏ ဥပမာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ 
လစာ သို႔မဟုတ္ ပင္စင္လစာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မေျပာင္း 
လဲႏိုင္သည့္နည္းတူ DAO ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္လည္း  
လုပ္မေပးႏိုင္ပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အလြတ္သေဘာ သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းတြင္ ကြာျခားမႈ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစုိးရ 
႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္တြင္မဆို 
ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံုး အတြက္ တိက်စြာေရးသားထားေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား (သို႔) ႐ုံးမ်ားသည္ စာျဖင့္ေရးသားထား 

ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေလ့ 
အထကုိ ထိန္းထားသည္။ အလားတူပင္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ 
ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွပါ၀င္ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔ကို 
မည္သုိ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုစီ 
အေပၚမည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္ရမည္ကုိ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား နည္း 
ပါးလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္ တင္ျပရန္ (သုိ႔) ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သူတို႔၏အျမင္မ်ားကိုမွ်ေဝရန္ အလို႔ငွာ အလြတ္သေဘာ 
သို႔မဟုတ္ စာေရးတင္ျပရန္မလုိေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပဳျပင္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၄)

မေကြးႏွင့္ ျဖဴး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း 

မေကြးၿမိဳ႕တြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၇၀ % ေက်ာ္က လမ္းမ်ားေကာင္းသည္။ အလြန္ေကာင္းသည့္အတြက္ 
ႏိုင္ငံ၏ထိပ္ဆံုး (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္ ဟုေျပာၾကသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳ ခိုင္မာေစေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ မေကြးေဒသရွိ လမ္းကြန္ယက္ကုိ ဦးစားေပးရန္ 
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အဓိကက်သည္။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၏ အထုိင္သည္ ေဒသ၏ 
စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ၊ ဧရာ၀တီျမစ္တေလ်ာက္ ေတာင္-ေျမာက္ စႀကႍႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ က်န္ျမန္မာျပည္၏ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ အေရွ႕ - အေနာက္ စႀကႍတို႔အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းဆုံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
၎ၿမိဳ႕အား ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။၂၂ ဤဘတ္ဂ်က္ အမ်ိဳးအစားကုိ ဦးစားေပးျခင္းသည္ ဤျဖစ္ရပ္ 
ေလ့လာမႈကို ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္၏ ဥပမာတစ္ခု 
ျဖစ္ေစသည္။

ရံဖန္ရံခါ DAO လမ္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕တြင္းမွရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားမွ ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း DAO မ်ားအၾကား ေငြလႊဲေျပာင္း 
ေပးေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္၍ DAOs မ်ားသုိ႔ေငြလႊဲျခင္းမ်ားမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
မေကြး DAO သည္ မေကြးၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေနာက္ထပ္ 
ဘတ္ဂ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္တုိးျမႇင့္ျခင္း မတုိင္မီကတည္းက စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး၏ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားအရ မေကြး DAO သည္ လမ္းစီမံကိန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ကုန္က်ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ 
၀န္ႀကီးသည္ ေဒသတြင္းမွ ယခင္ လမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 
အေတြ႕အႀကဳံ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေနာက္ခံရွိသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦး၏ အဆုိအရ 
၎သည္ မေကြး၏ တုိးတက္လာေသာ လမ္းမ်ား၏အႀကီးမားဆုံး ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။  
သူတို႔က“၀န္ႀကီးသည္ သူဒီမွာရွိေနေသာေၾကာင့္ မေကြးတြင္ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိသည္”  ဟုဆိုသည္။၂၃

မေကြးၿမိဳ႕ရွိလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အျခားက႑မ်ားစြာ၌လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ အဆုိအရ ပထဝီအေနအထားအရ လမ္းအသစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ တည္ေဆာက္ရန္ 
ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။ ရာသီဥတုမွာ အလယ္အလတ္ရွိၿပီး ဧရိယာ ႀကီးမားေသာ ေတာင္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ 
ေစ်းႀကီးသည့္ ေျမေ႐ႊ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ မ်ားစြာမလုိအပ္ပါ။ မေကြးသည္လမ္းေဖာက္ရန္ 
လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားကုိ အလြယ္တကူ 
ရႏိုင္သည္။ DAO သည္ ရပ္႐ြာလူထု၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ လမ္းဘတ္ဂ်က္၏ 
၄၀% ရွိသည္ (က်န္ ၆၀% မွာ DAO မွျဖစ္သည္)။၂၄ မေကြးေဒသေန ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး 
ဤအလႉေငြမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို သိသိသာသာတုိးခ်ဲ႕ရန္ 
ကူညီခဲ့သည္။  

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ေနျပည္ေတာ္၏ေတာင္ဘက္ ၂-နာရီခန႔္ အကြာရွိ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္း ျဖဴးၿမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက သာလမ္းမ်ားကို ေကာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ မေကြးႏွင့္မတူသည္မွာ 
ျဖဴးၿမိဳ႕သည္ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အခ်ာမဟုတ္သည့္အျပင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရကလည္း ထုိလမ္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးစားေပးမထားပါ။ ျဖဴးၿမိဳ႕ DAO ၏အခြင့္အာဏာ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ျဖဴးၿမိဳ႕ျပ 
လမ္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ရေသာ္လည္း ေဒသတြင္းမွရရွိေသာဝင္ေငြသည္ 
မေကြးထက္ သိသိသာသာ နည္းသည္။၂၅ ေသးငယ္ေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ျဖဴးၿမိဳ႕၏ DAO သည္ 
ပဲခူးကဲ့သုိ႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ DAOs မ်ားထက္အခြန္အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံမႈ၌ သက္သာခြင့္ေပးထားသည္။ 
ျဖဴးၿမိဳ႕၏ႏိုင္ငံသားမ်ား မခ်မ္းသာေၾကာင့္ DAO သည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေစတနာအေလ်ာက္ 
ထည့္ဝင္ေသာ အလွဴေငြမ်ားကို စုေဆာင္းရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ဤကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ ရရွိႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိမ်ားစြာေလ်ာ့က်ေစၿပီး ျဖဴးၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
လမ္းအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျဖစ္စဥေ္လ့လာခ်က္ (၅) 

ဟသၤာတတြင္ DAO လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း 

MBEI သည္ DAO ထံမွ စီးပြားေရးလိုင္စင္ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ ရက္အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ (ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မ်ားရွိ သက္ဆုိင္ရာ CDC မ်ားမွ 
စီးပြားေရးလုိင္စင္မ်ား ရရွိသည္။) ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း DAO စီးပြားေရးလုိင္စင္ရရွိရန္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂၇.၅ 
ရက္ၾကာသည္။ သို႔ေသာ္ ဟသၤာတသည္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ထဲမွတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီးပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
၁၂.၃ ရက္အတြင္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္ခ်ေပးသည္။ ၎သည္တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ၏ ထက္ဝက္ထက္ 
နည္းၿပီး DAO လိုင္စင္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပၪၥမအျမန္ဆုံးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။၂၆

ဟသၤာတ၏ နိမ့္က်ခဲ့ေသာကာလေနာက္ကြယ္မွ အေရးအပါဆံုး ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုမွာ လုိင္စင္ကိစၥရပ္ 
မ်ားအတြက္ ဆယ္ရက္အတြင္း အတည္ျပဳျခင္း၏ ကာလၾကာရွည္ေသာ္လည္း တရား၀င္မဟုတ္ အလြတ္ 
သေဘာ မူဝါဒျဖစ္သည္။ DAO ၏ေျပာျပခ်က္အရ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ကုိယ္ပိုင္ ျပဌာန္းထားၿပီး ဟသၤာတ 
တြင္အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ က်င့္သံုးလာသည့္ က်င့္ထုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ကာလအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ 
DAO သည္လုိင္စင္ကုိ အတည္ျပဳရန္ ဆယ္ရက္ထက္ မပိုသင့္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသတ္
မွတ္ရက္မ်ားကုိျပည့္မီရန္အတြက္ TDAC သည္ႏွစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္သည္။ သူတုိ႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ပါသူမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည္။ 
အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဟသၤာတ DAO 
မွမွတ္ခ်က္ခ်သည္။ DAO ၏လိုင္စင္အတြက္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ရပ္႐ြာႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ လုိင္စင္ရရွိရန္ ဆယ္ရက္မူဝါဒ အခ်ိန္၌ ခြၽင္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ 
အလြန္ေသးငယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္ဆန္ေသာ္လည္း မီး၊ က်န္းမာေရး 
သို႔မဟုတ္ ဆူညံသံႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာရွိပါက ဌာနဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ပိုမိုၾကာရွည္ႏိုင္သည္။ မီးသတ္ဌာနသည္ လုိင္စင္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ 
ဆုိင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕သည္ ၾကာႏိုင္သည္။ DAO မွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
လိုအပ္ေသာ လုိင္စင္ကိစၥရပ္ မ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္အၾကာဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ DAO 
မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း လုိင္စင္ကုိ ဆယ္ရက္အတြင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပဳလုပ္လိမ့္ 
မည္ဟု သတိျပဳမိေၾကာင္းလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဟသၤာတရွိလုိင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအျခား DAO မ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ 
အမ်ားဆံုး ႐ိုးရွင္းသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္သည္။ အျခား 
မည္သည့္ ကိစၥမွ်မလုိအပ္ပါက ၎ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားအတည္ျပဳေပးရန္ TDAC သုိ႔ ပို႔သည္။ DAO ၏ 
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးသည္ လိုင္စင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ဟသၤာတ DAO က 

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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၎တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ထူးမျခားနား၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး DAO ဥပေဒႏွင့္ 
အညီရိွပါ၏ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္လင့္ကစား ရလဒ္မ်ားမွာ ဟသၤာတ၏ဆယ္ရက္မူဝါဒေၾကာင့္ 
သိသိသာသာပိုမိုေကာင္းမြန္ ခဲ့သည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄၂ ရက္ခန႔္ၾကာခ်ိန္ရွိသည့္ 
အုတ္တြင္း DAO သည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ တရားဝင္ သုိ႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေနာက္ဆုံးရက္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိခဲ့ပါ။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တုန႔္ျပန္မႈ 
ေပးရန္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈေပးရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ 
သည္။ ႐ိုးရွင္းေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္၊ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျပည္သူလူထုထံမွ မည္သည့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိမွ် မရရွိ 
ခဲ့သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဆုိင္ရာ ေလွ်ာက္ 
လႊာတစ္ခုအတြက္ ပုံမွန္အားျဖင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဌာနသည္ 
ျပင္ပမွပါဝင္ပတ္သက္သူ အကန႔္အသတ္မွ်သာပါဝင္ေစၿပီး 
ေလွ်ာက္လႊာကုိ လုိအပ္သလို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္သည္။ အျခားတာဝန္ထမ္းသူမ်ား၏ ျပင္ပ ပါ၀င္မႈ 
ဆိုသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဌာနဇယားကြက္တြင္ အမွတ္ 
သ ေကၤတျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာက္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ား 
၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

သို႔ရာတြင္မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းေသာ အရာ 
မဟုတ္ဘဲ ယင္းတုိ႔ကုိ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားက ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ပိုမို အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရသည္။ ဤသို႔ 
ေသာ အမႈမ်ား၌ ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရပ္တန႔္ 
ေစၿပီး တိုင္တန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ 
အစည္းအေဝးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာအား အဆင့္ျမင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ တင္ျပျခင္း စသည့္ထပ္ဆင့္ အဆင့္မ်ား 
လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။ တုန႔္ျပန္မႈသည္ အၿမဲတမ္းနီးပါး ပါ၀င္ 
သည့္ အစိုးရ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဌာနတစ္ခု 
သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး 
အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး (သုိ႔) 
တစ္ဦးထက္ပို၍ ပါဝင္တတ္သည္။ အမႈမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္ 
လည္သုံးသပ္ျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ 

နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အျပင္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး (ဥပမာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ား) 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။  

တိုင္ၾကားခ်က္အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လည္း အစိုးရထံ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား (ဥပမာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ) 
ကုိခံရႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
လိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အထူးစိတ္ဝင္စားသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ 
ေကာင္းမြန္ျခင္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဥပ ေဒလုိက္နာမႈ 
အျပည့္အဝ မရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး 
မ်ားကိုလည္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံေရးအရ တူညီမွ်တေသာ ဥပ ေဒ လိုက္ 
နာမႈရွိေစလိုေသာ ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒလုိက္နာမႈမရွိျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈ 
မ်ားကို အစိုးရဖက္မွ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိစြာ ကုိင္တြယ္ျခင္း 
ရွိရန္လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း ျပသရန္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တုိင္ၾကား 
မႈမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တုန႔္ျပန္မႈရွိရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္ 
နာမႈရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ အေရးႀကီး 
သည္။ တုိင္ၾကားခ်က္ အမ်ားစုအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပႆနာကုိ 
မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီး 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက 
မၾကာခဏ တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္။၂၇

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္ (၆)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအေပၚ တုန႔္ျပန္မႈ

ဧရာ၀တီ၏ MBEI “ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုိက္နာမႈ” အၫႊန္းကိန္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရမွတ္နိမ့္က် 
ေနေသာ္လည္း ခြဲျခားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ေကာင္းမြန္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တုန႔္ျပန္မႈ အားေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူ 
ႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယား (၄) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ခုလံုးသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ထိပ္ဆုံး သံုးပုံတစ္ပုံတြင္ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈ အေပၚတုံ႔ျပန္မႈရွိသည္။ အျခား မက္ထရစ္မွ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လိုက္နာမႈလမ္းၫႊန္ခ်က္က ၎သည္သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
စာရင္းအင္းကြဲလြဲမႈ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထုိမက္ထရစ္မ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင့္ျမတ္ဆံုး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား လုိက္နာရန္ၫႊန္ၾကားျခင္းသည္ ပဏာမ 
ေျခလွမ္းသစ္မ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ ထုိမက္ထရစ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးသည္ စစ္တမ္း၏ ထိပ္ဆုံး 
တစ္ဝက္ အတြင္းရွိၾကသည္။ ဤရလဒ္မ်ားအရ ဤဧရိယာ၌ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ၏ ေမာင္းႏွင္အားရွိသည္ဟု ေပၚလြင္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ 
အမည္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လိုက္နာမႈအေပၚ လမ္းၫႊန္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ (၆၂ ခုအနက္) ႏွင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ 
ရာခိုင္ႏႈန္း

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ပြားပါက 
အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
(၆၂ အနက္) ႏွင့္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖင့္အခ်ိန္မီ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း

အဆင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အဆင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ဝါးခယ္မ ၂ ၆၅% ၄ ၈၃%

ဟသၤာတ ၁၅ ၄၃% ၁ (အဆင့္တူ) ၁၀ဝ%

ဖ်ာပုံ ၁၇ ၄၁% ၁ (အဆင့္တူ) ၁၀ဝ%

မအူပင္ ၂၁ ၃၈% ၁၁ ၆၇%

ပုသိမ္ ၂၅ ၃၆% ၇ ၇၀%

ပန္းတေနာ္ ၃၁ ၃၄% ၂၀ ၅၀%

ဇယား (၄)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္လုိက္နာမႈ 
ဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္း ရမွတ္မ်ား 

အစိုးရဖက္မွ ပါဝင္သူမ်ားအနက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ထူးျခားကြဲျပားေသာ အရည္ အေသြးရွိသူတုိ႔ပါဝင္ၿပီး 
ခိုင္မာသည့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ အေျမာက္အျမားရွိျခင္း၊ 
ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ခိုင္မာေသာရလဒ္မ်ားရရွိရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အစိုးရအရာရွိ 
မ်ားစြာက ေျပာၾကားရာတြင္ ခိုင္မာေသာ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟုရွင္းျပၾကသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုဆိုး႐ြားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တုန႔္ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၌ သဘာဝပတ္
၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက မွတ္ခ်က္ခ်သည္မွာ “၎ေအာင္ျမင္မႈ 
သည္ အားလံုးပါဝင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ဌာန ECD တစ္ခု တည္းက မလုပ္ႏိုင္ပါ၊ ECD သည္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္”၂၈ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ 
အရာရိွမ်ားသည္ မည္သူသည္ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ အျမင္မ်ားရွိ 
ေသာ္လည္း တာ၀န္ယူမႈ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း (သုိ႔) ဌာနတစ္ခုတည္း 
ကသာ တာ၀န္ရွိသည္ဟုမဟုတ္ပဲ အားလုံး၌ စုေပါင္းတာဝန္ရွိသည္ဟု ရွင္းလင္းစြာသေဘာတူခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ 
အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
အျခားျပႆနာမ်ားစြာအေပၚ ထိေရာက္ေသာ တုန႔္ျပန္မႈအတြက္ တိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး 
တစ္ဦး၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္မူ  ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၏ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရအဖြဲ႕ 
တစ္ခုလံုးသည္ ဤအခန္းက႑၌ ပါ၀င္သည္။ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက “ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားေနာက္ကြယ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးသည္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္” ဟု မွတ္ခ်က္ 
ေပးသည္။ အနည္းဆံုးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ တုန႔္ျပန္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ လွမ္းခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးသည္ 
တယ္လီဖုန္းလုိင္း တစ္ခုကုိစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး “လူေတြကအခ်ိန္မီ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလြယ္တကူ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ကူညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သည္”၂၉ ဟုဆုိ၏။ ဤသည္ကာ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား 
ဆက္သြယ္မႈကုိတုိးတက္ေစၿပီး တုန႔္ျပန္မႈ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ဥပမာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

၎တုိ႔တြင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အာဏာမရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏တုန႔္ျပန္မႈတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးက ၎တုိ႔သည္ အစိုးရအား လုိအပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးေသာ အဓိက 
ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ “သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ အေရးႀကီးသည္”၃၀ ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ပုံမွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ 
အဆိုအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ အခန္း 
က႑၌ ပါ၀င္သည္။၃၁ သူတုိ႔သည္ “ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကုိေကာင္းစြာသိရွိၿပီး” ထုိဗဟုသုတကုိအသုံးျပဳ၍ 
လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။၃၂ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက၎တုိ႔သည္ “စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိသည္” ဟုအထူးမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၃၃ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ အၿမဲတေစျဖစ္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား တစ္ခုတည္းေသာ တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ခံမႈ ျဖစ္ျခင္းေ
ၾကာင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တုိ႔မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္း ဤကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္တာ၀န္ခံမႈရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။၃၄

ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ECD ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။၃၅ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားစာ စာေရးရန္ ခက္ခဲေသာသူမ်ားက ၎တုိ႔အား ကူညီရန္ ေထာက္ခံၾကေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။၃၆ လူမ်ားကုိသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ 
မ်ားသုိ႔ တုိင္စာေပးပို႔ရန္၊ အမတ္မ်ားကိုလည္း မိတၱဴကူးေပးရန္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကို အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဖိအားေပးခံရသည္။ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္တဦးက လူအမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ယူျခင္းႏွင့္ Facebook တြင္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ “အမတ္မ်ားကုိ 
တက္ႂကြေစျခင္း” ႏွင့္ ၎ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေန 
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၃၇  လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေတြ႕ရွိရသည္မွာ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ ခက္ခဲၿပီး အၿမဲတမ္းမလုပ္ႏိုင္ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၃၈  

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ဌာနမ်ားသည္တုန႔္ျပန္မႈရွိျခင္းအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စြမ္းရည္ကုိ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး
ဌာနသည္ အဓိကတာ၀န္ယူသည့္ဌာနျဖစ္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ ECD ၏အဓိကတာ၀န္ ၀တၱရား 
မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ECD သည္၎တို႔၏ ကနဦး 
လိုင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္အခြင့္အာဏာရွိေသာ္လည္း ၎ဌာနသည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုံမွန္သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိေသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေလ့မရွိပါ။ 
၎အစားဌာနသည္ အစိုးရသုိ႔မဟုတ္ အျခားအစိုးရ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ရရွိေသာအမႈမ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား 
အေပၚတြင္သာ အေျခခံ၍ စစ္ေဆးသည္။ ECD သည္ ပုဂၢလိကက႑ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ECD သည္အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား 
လိုက္နာမႈကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ေထာက္ခံစာကုိ  မေပးအပ္ျခင္း နည္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ 
မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ၾသဇာသက္ေရာက္သည္ကုိ မရွင္းလင္းေပ။ ေဒသဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး မွလည္း ECD 
အျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) ၏ အလံုးစံုအေရးပါေသာ အခန္းက႑ကုိ မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ 
“GAD မပါဘဲ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိမည္ 
မဟုတ္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။၃၉  

ဧရာ၀တီတုိင္းမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက ၎တို႔ေဒသ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ပိုမို 
ဦးစားေပးေစေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 
ပထမတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဆန္စက္မ်ား) ရွိၿပီး 
လူအမ်ားအျပားထံမွ အစိုးရအရာရွိမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ား စြာရွိေစသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။၄၀ အေၾကာင္းမွာ 
မၾကာခဏဆုိသလုိ တုိင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ တုန႔္ျပန္မႈေပးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးတုိ႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္မႈရွိၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။၄၁  ဧရာဝတီတုိင္းသည္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း 
မုန္တုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ခါးသီးေသာ အေတြ႕အႀကဳံ” ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား
ကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားသည္။၄၂ 

အခန္း ၅
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းတို႔တြင္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ အေလ့အက်င့္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ရႈေထာင့္ 
အားလံုးအေပၚ တြင္မူတည္သည္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရးတုိ႔မွ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းျခင္း အထိျဖစ္ 
သည္။ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္ တုိင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးျခင္း (သုိ႔) အမ်ားျပည္သူထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ႏွင့္ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ အမ်ား 
ျပည္သူထံ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတုိ႔တြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း 
က႑၌ပါ၀င္သည္။ ေဒသႏၲရအဆင့္အစိုးရမ်ားသည္ ဤ 
အခန္းက႑၌ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ရျခင္း
သည္ ၎တုိ႔က ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားသြားၾကရၿပီး တုိင္းျပည္၏ေ
ထာင့္ေပါင္းစုံနီးပါးမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္နီးပါး ဆက္သြယ္
မႈရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ က်န္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ 
ယႏၲရားအစိတ္ အပိုင္း၏ 'မ်က္စိႏွင့္နားမ်ား' ျဖစ္ရလိမ့္ 

မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား နည္းပါး 
ေသာေၾကာင့္ ေဒသအေျခအေနကုိ သူတုိ႔နားမလည္ပါက 
လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမွအစ ဘတ္ဂ်က္အထိ အဆံုး အစိုးရ
လုပ္ငန္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထိခိုက္မႈရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္မွ အဆင့္ျမင့္အစိုး
ရအရာရွိမ်ားတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ လာၾက 
သည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားကုိမသိ၊ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ားႏွင့္ မရင္းႏွီး 
ေသာအေျခအေနရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာေနရာမ်ိဳး
တြင္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

အစိုးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားစြာတို႔၌ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ား အနက္မွ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္၏။ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ (၂၀၁၄) က ထိုသတင္း အခ်က္အလက္ 

ျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ (၇) 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

၂၀၁၈-ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ေဒသတြင္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ အတြက္ စံသတ္မွတ္ 
ထားေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOP - standard operating procedures) 
ပါသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါစာအုပ္သည္ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းအပါအ၀င္ အမ်ား 
ျပည္သူက၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး လုိင္စင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက မည္သုိ႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ SOP ကို အသုံးျပဳရ လြယ္ကူေစႏိုင္ေသာ ပုံစံဒီဇိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ 
တည္းျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတြက္ မည္သုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးရန္ 
ကူညီေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ေထြအုပ္၏ ႐ုံးခန္း၌ ဌာန၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား 
ပါရွိေသာ စာအုပ္ ၃၇-အုပ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SOP သည္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကုိ အာ႐ုံစိုက္၍ 
ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ အေသးအဖြဲ သို႔မဟုတ္ မၾကာခဏအသံုးျပဳေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
ဤစာအုပ္သည္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဌာနအားလံုးကုိ လႊမ္းၿခဳံ ထားသည္။ ယခင္ကလည္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိစုစည္း၍ ထုတ္ေဝျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 
ဧရာဝတီအစုိးရ၏ ပထမဆံုး SOP စာအုပ္သည္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေသာ္လည္း ဧရိယာအားလံုး မဟုတ္ပဲ လိုင္စင္ကိစၥမ်ားကုိ အဓိကထားၿပီး အမ်ားဆံုးလႊမ္းၿခဳံ 
ထားသည္။  

အခန္း ၆
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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မ်ားကုိ ဥပေဒ(သုိ႔မဟုတ္)လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ျခင္း 
မျပဳရဟု တားျမစ္ထားေသာကိစၥမွတပါး သတင္း အခ်က္ 
အလက္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ 
ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္။၄၃ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အစိုးရ 
ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း တစ္ခု 
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူထံမွ တင္ျပခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ လက္ခံျခင္းႏွင့္ အစိုးရ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ၎တို႔သည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတြင္ တူညီေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘတ္ဂ်က္ဌာနမွ လက္ခံရ 
ယူၿပီး အမတ္မ်ားက ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံ ထုတ္ေပးျခင္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။၄၄ 

အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ပုံမွန္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္တကြ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား တိုင္ပင္ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္း၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ကူညီအားေပးပါသည္။ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာအတြက္ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈကုိ သတ္ 
မွတ္အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ 
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔ 
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာတုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ သတိျပဳမွတ္ယူၾကသည္။ အစိုးရတာဝန္ 
ရွိသူမ်ားက ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပုံမွန္အလြတ္သေဘာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။၄၅ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္းသည္ အထူးျပဳနယ္ပယ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေသာ 
အရာမ်ား၊ ဥပမာ-ေလ့က်င့္ေရးေခါင္စဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ကိစၥ 
မ်ိဳးကို အာ႐ုံစိုက္လိမ့္မည္။ ဤအလြတ္သေဘာ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးမ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။၄၆ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ပုဂၢလိက 
က႑ ကုိတိုက္႐ိုက္မရည္႐ြယ္ပါ။ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကုိလည္း ပိုမို 
က်ယ္ျပန႔္ေသာ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစလွ်င္၊ 
ပုဂၢလိကက႑၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ သိရွိရန္ ပိုမို 
လြယ္ကူေသာေၾကာင့္၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရအရာရွိ 
တစ္ဦးက ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆန္စပါးႀကိတ္ခြဲ 
သူမ်ား အဖြဲ႕တစ္ခု တရားဝင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ ပိုမိုလြယ္ကူ ေစသည္ဟု မွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။၄၇   

အစုိးရသည္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း 
တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ 
အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားအား ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ေတြ႕ဆံုေျပာဆုိလုိေသာ 
ဆႏၵရိွ/မရွိ အေပၚမူတည္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးႏႈိေဆာ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေၾကာ္ျငာ 
အသစ္မွတစ္ဆင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္သည္။ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ျခင္း၏ အရည္အေသြးတုိးတက္မႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းရန္မွာ ပို၍ပင္ခက္ခဲသည္။ 
အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးမ်ား 
ရရွိေစသည္။ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားသည္ အျခား အေရး 
ႀကီးသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ 
ပို၍အင္အားႀကီးေသာ အဆင့္မ်ားကုိ အသံုးမျပဳမီ ညႇိႏႈိင္း 
တိုင္ပင္ျခင္းကုိ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
အရာရိွမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လုိက္နာေစ 
ရန္ကိုလည္းေကာင္း ျမႇင့္တင္ရန္လည္းေကာင္း အတင္း 
အၾကပ္ျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအလားတူ 
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္ျဖင့္ အရာရွိမ်ားသည္ ပညာေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရယူျခင္းကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။၄၈ 

အခန္း ၆
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရႈျမင္ခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတြင္ သိသိသာသာ တုိးတက္ 
ေနသည္ဟု ရႈျမင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ အနက္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး၏ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္မရရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ခု ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အလယ္အလတ္
အဆင့္ရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
၂.၅၃% ျဖစ္သည္။၄၉  ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ဤစြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းမႈအတြက္ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ရရွိႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျမင့္ဆံုးရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ ၄-ခု သည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားစြာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ကုိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ေတြ႕ရသည့္ အနိမ့္ဆုံးရမွတ္မ်ားႏွင့္ သိသာေသာ ကြဲျပားမႈျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ၎၏ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ အထိ 
အစုိးရသည္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန႔္ေဝရန္ မဟာဗ်ဴဟာရွိသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို 
လူတုိင္းလက္လွမ္းမီႏိုင္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္းသတိျပဳမိၾကသည္။၅၀  ရွမ္းျပည္နယ္စီမံကိန္း ဦးစီးဌာန၏အဆုိအရ ၎တုိ႔ 
သည္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဥပမာတစ္ခုမွ ယူခဲ့သည့္ ဤပဏာမ ေျခလွမ္းကို ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး 
ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္လာပါသည္။၅၁ သုိ႔ေသာ္ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျပဳသေဘာ 
ပိုမိုေဆာင္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ သူတုိ႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ပုံသည္ ရင့္က်က္မႈပိုမိုလွ်က္ရွိေသးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရအရာရွိမ်ား အတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဦးစားေပးမႈျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာလက္လွမ္းမီႏိုင္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
တင္ဒါမ်ားကုိ ေလလံဆြဲရန္စိတ္ဝင္စားၾကၿပီး အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စတင္ကတည္းက တင္ဒါစနစ္ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းကို သတိျပဳမိခဲ့သည္။၅၂  

ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္မႈသည္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္မွသာ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။။ 
အစိုးရအရာရွိမ်ားက ဘတ္ဂ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား အားလံုးပါ၀င္ေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သက္ဆုိင္သူ 
မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက  ဘတ္ဂ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဌာနမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး   လုပ္ငန္းစဥ္၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ တာ၀န္ 
ယူသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ ခြဲေဝတာ၀န္ယူမႈရွိခဲ့သည္ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။၅၃ သူတုိ႔က အေစာပိုင္းကပင္ စတင္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္အစ၌ တာဝန္ရွိသက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ၀င္ေငြကုိ ဖန္တီးႏိုင္ 
ေၾကာင္းသတိျပဳမိခဲ့သည္။ အရာရွိတဦးက ရလဒ္ေကာင္းမ်ားသည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ “ပူးေပါင္း 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ” ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။၅၄ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ားအား လႊဲအပ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းကို 
လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးေပးသည္။၅၅

MBEI စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအၿပီးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ 
တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Renaissance Institute ႏွင့္ Asia Foundation တုိ႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၈-၁၉ တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘတ္ဂ်က္စာေစာင္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ေဝ 
ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ အေဝးေရာက္ထိေတြ႕မႈ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုထံမွ 
လႈံ႕ေဆာ္မႈနည္းလမ္းကုိ လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္အခ်က္အလက္မ်ားပါေသာ သတင္းထုတ္ 
ျပန္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရွိရာ ၎တုိ႔ကုိကူးယူၿပီး ၎သတင္းအား တဆင့္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သူတုိ႔သတိျပဳမိသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ 
တြင္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၅၆ ဘတ္ဂ်က္ဦးစီး ဌာနက ဤပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္သာအေျခခံသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ ၎တုိ႔ကို ေနျပည္ေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍မဟုတ္ဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးက စတင္ခဲ့သည္။၅၇ ၎တုိ႔က ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ လုိအပ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးတက္ေစရန္ 
မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဥပမာအားျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။၅၈

အခန္း ၆
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ 
ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
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ေဒသႏၲရအစုိးရအဆင့္မ်ားသည္ မူဝါဒ၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈတုိ႔ကုိ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ထားသည့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ထုိနယ္ပယ္ တစ္ခုစီတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ 
အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။ ျပည္
နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ သူတုိ႔၏ အာဏာကုိ အျပည့္အဝ 
အသံုးခ်ျခင္း မရွိေသးေပ။ တာ၀န္ခံမႈ တုိးတက္လာေန 
ေသာ္လည္း တုိးတက္မႈရွိသည့္ တာ၀န္ခံမႈသည္ အေလ့ 
အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ေနာက္ 
ထပ္က႑မ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း 
သည္ ေဒသႏၲရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ သိသိသာသာရွိေစသည့္ 
ဧရိယာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ 

ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
ေဒသအလုိက္ အေျခအေနမ်ားအရ ျဖစ္ေပၚေစရန္ တာ၀န္ 
ရွိေသာေၾကာင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ဂုဏ္ရည္တူသူမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါ၀င္ပါသင့္သည္။ က်ယ္ျပန႔္ေသာ အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေထြေထြလမ္းၫႊန္မႈကုိ အေထာက္ 
အကူျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေန႔စဥ္ 
ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျခားသူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ 
ေစရန္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္းဆုံး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ေသာ တာဝန္ရွိၿပီး အခြင့္အလမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ MBEI မွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ရယူရန္ႏွင့္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားကို ခြဲထုတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာတြင္ရွိသည္။ 
အားလံုးကုိၿခဳံငုံလုိက္လွ်င္၊ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ဂုဏ္ရည္ 
အဆင့္တူသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အႀကံေကာင္းမ်ား အျပန္ 
အလွန္လဲလွယ္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ 
ေစျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ 
ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒျပဳေရး 
ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံ 
စာမ်ားတြင္ပါရွိရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မရွိမျဖစ္လို 
အပ္ေသာ အဓိက အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ/မရွိကို 
ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး ျပန္လည္စဥ္းစားပါ။ လက္ရွိတြင္ 
ေထာက္ခံစာ အေရအတြက္ မ်ားစြာ လုိအပ္ျခင္းသည္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ကို မိတ္ဆက္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ပါ။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမွ်တမႈ၏ အျမင္ 
ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 
ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ 
ဤအခ်ိန္ ကာလမ်ားတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက 
သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
ႁခြင္းခ်က္မ်ား အၿမဲတမ္းပါ၀င္သင့္သည္။   

ေကာင္းမြန္ေသာ အလြတ္သေဘာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
စီစဥ္ျပ႒ာန္းျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ 
ဆယ္ရက္အတြင္းစီးပြားေရးလုိင္စင္မ်ားကုိ ၿပီးဆံုးေအာင္ 
ဟသၤာတ DAO ၏ မူဝါဒကဲ့သို႔ေသာ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားစြာသည္ လက္ရွိတြင္ အလြတ္သေဘာ ရွိသည္။ 
ဤအေလ့အက်င့္ကို ၿမိဳ႕နယ္နည္းဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ျပ႒ာန္း 
ခံရျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္ 
မ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္ 
မသင့္ေတာ္ဟုခံစားရပါက၊ အလြတ္သေဘာ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ေပးျခင္းသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ 
ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ မူၾကမ္းေရးဆြဲႏိုင္စြမ္း တုိးတက္ေအာင္ 

အခန္း ၇
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ေဆာင္႐ြက္ရန္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဥပေဒ 
ျပဳေရးဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံေဟာင္းမ်ားမရွိခဲ့ၾကပါ။ အေျခခံ 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 
ဥပေဒမ်ားကုိ နာလည္သေဘာေပါက္ေစျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ 
တိုးျမႇင့္ေစျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ ဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ 
တိုးတက္ေအာင္ကူညီေပး ႏိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ဂုဏ္ရည္တူသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား အေလ့ 
အက်င့္ေကာင္းမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားခ်မွတ္ပါ။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားမွ စတင္၍ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ အဆင့္တူ၊ ဂုဏ္ရည္တူ၊ သက္တူ 
႐ြယ္တူ စသည္ျဖင့္ နားလည္မႈ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေသာ 
အဆင့္ရွိသူ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာ လုပ္ၿပီးေနာက္ 
စိတ္ဝင္စားမႈေပၚ မူတည္၍ အဆင့္ဂုဏ္ရည္တူ အရာရွိမ်ား 
အၾကား ပိုမိုနားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ ပုံမွန္လည္ပတ္ႏိုင္မည့္ 
လမ္းေၾကာင္း မ်ားကို ထူေထာင္ရန္စဥ္းစားပါ။ 

ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမဟုတ္ေသာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တိုင္းတာႏိုင္သည့္ တုန႔္ျပန္မႈ ယႏၲရား 
သစ္မ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရအရာရွိ 
အမ်ားစုသည္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသူလည္း 
မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသမွလည္းမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ေဒသခံျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ 
ညီေသာအေျခအေန ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္း၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 
ထားသည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားရွိပါ၏။ ထုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ႏွင့္ အစုိးရအရာရွိမ်ားက 
ပုံမွန္ဆက္သြယ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၍ အသိအျမင္ ဖလွယ္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအား 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ အဓိကအရာရွိမ်ား၏ စီးပြားေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုး၀င္ေသာ တုန႔္ျပန္ 
မႈမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ 
(အစုိးရအဖြဲ႕) အား သတင္း အခ်က္အလက္ တုိက္႐ိုက္ 
ေပးႏိုင္ေသာ တုန႔္ျပန္မႈယႏၲရားကို စဥ္းစားသင့္သည္။

ေဒသႏၲရဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ DAO အရာရွိမ်ားအား 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါ။ 
ဥပေဒ၏ႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေစရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အစိတ္ 
အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ပစ္မွတ္ 
ထားသည့္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ 
မ်ားကဲ့သို႔) အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
(MSME) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ပါ၀င္ေဆြးေႏြး 
ေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တိုးတက္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေနရာေပးသင့္သည္။ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 

တိုးတက္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ စမ္းသပ္ခံ နည္းလမ္း 
မ်ားကုိ အျခားေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား၌ ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္။

အမႈတြဲကိစၥရပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
စနစ္သံုး မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈ၏ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ အဆင့္ 
မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ e-Government 
Master Plan ကုိ တီထြင္ခဲ့ၿပီး အခြန္ကဲ့သုိ႔ေသာ က႑ 
မ်ားတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးေနၿပီးျဖစ္သည္။၅၉ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအသြားအလာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းျခင္း၏ အဓိက အက်ိဳးအျမတ္မွာ ႐ုံးမ်ား 
အၾကား အကူးအေျပာင္းကာလကုိ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေျမာက္ 
ေစၿပီး အမႈကိစၥ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေစသည္။

အမႈကိစၥ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပရန္ အခ်က္ 
အလက္ ထုတ္ေဝပါ။ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖစ္ရပ္ စီးဆင္းမႈ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
စနစ္ စတင္လည္ပတ္သည္ႏွင့္အမွ် ၎သည္ အမ်ား 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝႏိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးသည္။ ဥပမာ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ အမႈမ်ားကုိ 
ၿပီးေျမာက္ရန္ (သမိုင္းေၾကာင္း ေဒတာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍) 
ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္ေဝရန္ ယူရမည့္အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ 
တာဝန္ယူရမည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ အရာရွိအေရအတြက္တို႔ 
အတြက္ အခ်က္အလက္(data) ထုတ္ေပးပါသည္။ 

အမႈတြဲ နမူနာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း - အစိုးရ႐ုံးမ်ားသည္ လုိင္ 
စင္မ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား စသည္တုိ႔ အတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မၾကာခဏလက္ခံရရွိပါသည္။ ၎တုိ႔ 
တြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားစြာ ပါဝင္ေလ့ 
ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္ ထုိးေဖာက္၍ မျမင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား 
ေအာက္ ရွည္လ်ားလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ 
ရတတ္သည္။ အမည္မေဖၚ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈမ်ားကို 
စတင္ထုတ္ေဝေစျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑အား အမႈမ်ားကို 
အစိုးရက မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည္ကို ပညာေပးျခင္း 
အားျဖင့္ ဤကိစၥရပ္မ်ား၌ ကုိင္တြယ္ျခင္းအား ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈ ရွိလာျခင္း ႏွင့္ 
ျပည္နယ္၊တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ တိက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ DAO ႐ုံးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီမွ DAO ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း 
ႏွင့္ ကြဲျပားမႈယွဥ္ၾကည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍ ေကာင္းမြန္ ထူးျခား 

အခန္း ၇
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသင့္သည္။ 
ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျပည္နယ္အဆင့္ အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္၍ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီမွ DAO အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ထူးျခား 
ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
သင့္သည္။ အထူးဂ႐ုျပဳ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေသာ 
အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ က႑မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္ -
 � DAO လုိင္စင္ရရိွရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံစာ 

မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား။
 � စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္အေပၚ အနီးဝန္းခ်င္း၏ 

ကန႔္ကြက္မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား။

 � လုိင္စင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား။

 � လိုင္စင္ခြင့္ျပဳသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ 
သုိ႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ မူဝါဒမ်ားကုိ က်င့္သံုး 
ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား (အထူးအမႈတြ ဲသုိ႔မဟုတ္ ကန႔က္ြက္မႈ 
ကိစၥ မွအပ) ။

 � “ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္” ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ တီထြင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ား၏ တိုင္ပင္မႈ ညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ႐ုံးမ်ား 
သည္ လ်ာထားသည့္ဧရိယာမ်ား အတြက္ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ ေတြ႕ဆံုသင့္သည္။ ဤ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဖလွယ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားအေပၚ အေျခခံသင့္သည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေကာ္မတီမ်ား အသံုးျပဳမႈကုိ ျပန္လည္သံုး 
သပ္သင့္သည္။ ဤျပန္လည္သုံးသပ္မႈတြင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္စီးပြားေရးႏွင့္အစိုးရအရာရွိမ်ား အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုပါ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈသည္ ေကာ္မ 
တီမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈကို 
အကဲျဖတ္သင့္သည္။ အစိုးရအတြက္မူ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္းသည္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ထိေရာက္မႈ 
ႏွင့္ အခ်ိန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကုိ လမ္းေၾကာင္း အမွန္ေပၚ 
ေပးပို႔ႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားအသံုးျပဳရန္ ဖယ္ထားသည့္ 
က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ထုိက႑မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ 
အႀကံျပဳသင့္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေန 
သည့္ မလုိအပ္ေသာနယ္ပယ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
၎တို႔အားဖယ္ရွားေပးရန္ အႀကံျပဳသင့္သည္။ ေဒသတြင္း 
ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ 
ေကာ္မတီမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ 

ေဒသတြင္းေနရာခ်ထားေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳ 
သင့္သည္။ 

ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း လည္ 
ပတ္မႈဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္မ်ားကုိ အစိုးရမွပံ့ပိုးေပးရန္ နည္း 
ပညာအကူအညီကို စဥ္းစားပါ။ လက္ရွိတြင္ ေကာ္မတီ မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ အမ်ားစုတြင္ အဖြဲ႕၀င္ 
မ်ားစာရင္းႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပါ၀င္သည္။ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း 
ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ယင္းတုိ႔ပါဝင္ျခင္း 
သည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ေကာ္မတီမ်ား မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကုိ အမ်ား 
ျပည္သူ ပိုမိုနားလည္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ 

အခြင့္အာဏာတစ္ခုလႊဲအပ္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အပါအ၀င္ 
ေဒသႏၲရအစိုးရ ေခါင္းေဆာငမ္်ားအတြက္ ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈ၊ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
မူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈကို 
ျပဳလုပ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသမ်ားစြာတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုိအပ္ေသာ္ 
လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဤက႑ 
မ်ား၌ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ကန႔္သတ္ 
ခ်က္မ်ားမွ မရရိွၾကပါ။ ဤက႑မ်ား၌ တိက်ေသာပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ လုိအပ္ေသာ က႑ 
မ်ားကုိ သီးျခားခြဲထုတ္၍ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈ ရွာေဖြ 
လုပ္ကုိင္သင့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔ကုိ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ ျမႇင့္ 
တင္ရန္  ႀကိဳးစားသင့္သည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန႔ခ္ြမဲႈ ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား၌ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေစရန္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ အေရး 
ႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 
လူသရိွင္ၾကား ထုတ္ျပန္၍ တုိးခ်ဲ႕ျဖန႔္ေဝျခင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေရးရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမွ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာေစရန္ 
ကူညီႏုိင္သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းသည္ Facebook 
(သုိ႔) အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုခု မွတဆင့္ 
(အခမဲ့) ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ဤအစည္းအေဝး မွတ္ 
တမ္းမ်ားကိ ုတုိးခ ဲ်႕ျဖန႔္ေဝျခင္းအားျဖင့ ္ပြင့လ္င္းျမငသ္ာမႈကုိ 
အားျဖည့္သည့္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထ ျဖစ္ေစသည္။

အခေၾကးေငြမ်ားကိစၥ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဓိက စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အမ်ား 
ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑အား အလြယ္တကူသိရွိၿပီး 

အခန္း ၇
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ရရွိႏိုင္မႈ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဌာနမ်ားစြာသည္ 
ပဂုၢလိကက႑မ်ားအား ေကာက္ခံေသာ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ 
လူသိရွင္ၾကားေၾကာ္ျငာ ေဖၚျပထားၾကေသာ္လည္း၊ ဌာန 
မ်ားအားလံုးကလည္း အခေၾကးေငြအားလံုးကုိ လူသိရွင္ 
ၾကားတင္ျပေပးရန္ လုိအပ္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
တုိးတက္ရန္ လြယ္ကူေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခေၾကးေငြအဆင့္ကုိ 
အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ကုိ အမ်ားသံုး 
ပုံစံ မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူစြာ နားလည္ေစ 
ႏုိင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိျခင္း 
အားျဖင့္လည္း ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ထပ္မံေဖၚထုတ္ရာတြင္ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အမ်ား 
သက္ဆိုင္ရာ ဖြင့္လွစ္ျဖန႔္ခ်ိသင့္ေသာ အခေၾကးေငြ ဇယား 
မ်ား၊ လုပထ္ုံးလုပန္ည္းမ်ား၊ ပုစံမံ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ 

ေဒသႏၲရအစိုးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ 
နယ္အဆင့္ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၾကားခံ 
အျဖစ္အသံုးဝင္ႏိုင္ေစရန္ ၎တုိ႔ကုိ ခိုင္မာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန႔္ေဝျခင္းကုိလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစ
ၿပီး ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုိပါက အစိုးရအတြက္ ဆက္ 
သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဤအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား 
ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းသည္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ 
ရလဒ္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ 
ေသးငယ္သည့္ စီးပြားေရးအသုိင္းအဝိုင္းမ်ား ရွိေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ 
အေျချပဳၿပီး က႑စုံပါ၀င္ႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ 

အခန္း ၇
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



39

ခြဲညႊန္းကိန္းအရ စစ္ေဆးထားေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားစာရင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁

ၫႊန္းကိန္းခြဲ အၫႊန္း

၁ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိရန္ေန႔ရက္မ်ား (DAO)

၂ ေျမယာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ ႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိသည့္ သက္တမ္းကာလ

၃
မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား

ေအဂ်င္စီအားလုံးအတြက္ စစ္ေဆးမႈ အေရအတြက္ (ေရတြက္)

၅ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ ဝင္ေငြ ၏ ၂% ေအာက္ လာဘ္ေပးေငြ အစု

၄င္းတို႔သည္ အလြတ္သေဘာအခေၾကးေငြမ်ားေပးရန္မလိုပါဟု ယုံၾကည္
မႈရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားရာခိုင္ႏႈန္း

၅ အေျခခံအေဆာက္အအံု လမ္းမ်ားေကာင္းသည္ (သို႔) အလြန္ေကာင္းသည္ (%)

ၿပီးခဲ့သည့္လက စြမ္းအင္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္ နာရီေပါင္း

၆ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ပုံစံမ်ား ရရွိမႈ

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရယူျခင္း - ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ ရရွိမႈ

၇ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ဘက္လိုက္ျခင္း
ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္မႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက မ်က္ႏွာသာေပးမႈမရွိ (%)

၈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ပြားပါကအာဏာပိုင္မ်ားသည္အခ်ိန္မီအေရးယူေဆာင္႐ြက္
သည္ (%)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လိုက္နာမႈအေပၚလမ္းၫႊန္မႈ (%)

၉ လုပ္သားခန႔္ထားေရး
လုပ္သားအင္အားစုေဆာင္းမႈကိုလြယ္ကူျခင္း - ႐ုံးဝန္ထမ္း + 
လုပ္သားမ်ား (%)

အလုပ္သမားခန႔္အပ္ရန္လြယ္ကူျခင္း - နည္းပညာရွင္ (%)

အလုပ္သမားခန႔္အပ္ရန္လြယ္ကူျခင္း - စာရင္းကိုင္မ်ား (%)

၁၀ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကိုဥပေဒအရ 
ဆုံးျဖတ္သည္ (%)

ျပည္နယ္တရား႐ုံးသည္ စီးပြားေရးအမႈအခင္းမ်ားကို 
အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းသည္ (%)

တရား႐ုံး၏ စီရင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အာဏာသက္ေရာက္ေစသည္ 
(%)

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ (%)

မွတ္ခ်က္ - ၫႊန္းကိန္းအနိမ့္တစ္ခုစီအတြက္ ၫႊန္းကိန္းအေရအတြက္သည္က႑ခြဲတစ္ခုစီအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အခ်ိန္ 
စုစုေပါင္းကုိေရာင္ျပန္ ဟပ္ျခင္းမရွိေပ။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားမွၫႊန္းကိန္းမ်ားစြာသည္ အလားတူရလဒ္မ်ားကို ျပသခဲ့ၿပီး သုေတသန 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စုေပါင္းေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
ခြဲညႊန္းကိန္းအရ 
စစ္ေဆးထားေသာ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားစာရင္း
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၁။  သုေတသန နည္းလမ္း ကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက Edmund Malesky, Dean Dulay ႏွင့္ Jon Keesecker တို႔၏ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း ၂ဝ၁၉ တြင္ရႈ႕၊  ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 
တုိင္းတာျခင္း ၂ဝ၁၉၊ ႏွင့္ Bissinger, Jared၊ ၏ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂ဝ၁၉)

၂။  သုေတသန နည္းလမ္းကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက Malesky, Dulay ႏွင့္ Keesecker တို႔၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္း
ကိန္း (မွတ္စု ၁ တြင္ရႈ)

၃။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းေနစဥ္အတြင္း အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါေသာေၾကာင့္ အလုပ္ 
အရည္အေသြးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ 
ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခက္ခဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
သုေတသနအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စီစဥ္ထာသည့္အတိုင္း မျဖစ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေမးခြန္းေမးရန္ စီစဥ္ထားေသာ အဓိကတာဝန္ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ 
မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာမ်ားထဲမွ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကို လြဲမွားစြာ 
မွတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မရရွိႏိုင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသည္ လုံးဝ အသစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲအေၾကာင္းရင္းအဓိကကို ေသခ်ာနားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ေနာက္ဆုံး 
အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းအေ႐ြ႕အေျပာင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက တာဝန္ခ် 
ထားခံရေသာေၾကာင့္ သူတို႔အျမင္ကို မွ်ေဝရန္မွာ အကန႔္အသတ္ ရွိေနသည္။

၄။  သုေတသန နည္းလမ္းကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက Malesky, Dulay and Keesecker တို႔၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္း
ကိန္း ၂ဝ၁၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၄ (မွတ္စု ၁) တြင္ရႈ႕။

၅။  အင္တာဗ်ဴး ဝ၃
၆။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္းႀကီးဌာန၊ 

အမိန႔္ေၾကျငာစာ အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၂၊ ဩဂုတ္လ ၃၁၊၂၀၁၂။ ေျမလြတ္၊ေျမလတ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၉၊ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ စာမ်က္ႏွာ ၄ တြင္ ႐ႈ။ http://www.burmalibrary.org/docs14/
VFVM_Rules-en.pdf.

၇။  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊၂ဝ၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၅ တြင္႐ႈ
၈။  အင္တာဗ်ဴး ၁၉
၉။  အင္တာဗ်ဴး ၂ဝ
၁ဝ။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၉၈ (ခ)
၁၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ၂ဝ၁၈၊(ရန္ကုန္၊ျမန္မာ၊အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း) ၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ဇယား (၂) ႏွင့္ ဇယား (၅) အျပည့္အစုံကို 
ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

၁၂။  အင္တာဗ်ဴး ဝ၂
၁၃။  အင္တာဗ်ဴး ဝ၁၊
၁၄။  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၈ (ဂ)
၁၅။ စည္ပင္သာယာေရး အရာရွိမ်ား သည္ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္ (ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၾကား တာဝန္က် 

မလွည့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၁၆။  ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား စားရင္း ကို ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ)တြင္ရႈ႕ ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ 

အတြင္း ဥပေဒ ထုတ္ျပန္မႈ - ဒုတိယ သက္တမ္း (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၊၂၀၁၆ မွ ဧၿပီလ ၂၄၊၂၀၁၈) 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊၂၀၁၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄ (မွတ္စု ၁၀)။ ပိုမိုၿပီးျပည့္စုံေသာ အြန္လိုင္း ေဒတာကို ျမန္မာဥပေဒ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္ တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ 

 https://www.mlis.gov.mm/lsSc.do?menuInfo=4_1_1&query=
၁၇။  အင္တာဗ်ဴး ၃၂
၁၈။  ပဲခူး- စည္ပင္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၉၇
၁၉။  အင္တာဗ်ဴး ၃၂
၂၀။  အင္တာဗ်ဴး ၃၂
၂၁။  ကမာၻ႔ဘဏ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ။ လစာ၊အက်ိဴးခံစားခြင့္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ 

သံုးသပ္ခ်က္ (ရန္ကုန္၊ကမာၻ႔ဘဏ္၊၂၀) စာမ်က္ႏွာ ၃၈
၂၂။  အင္တာဗ်ဴး ၂၉
၂၃။  အင္တာဗ်ဴး ၂၉

အခန္းဆံုးမွတ္စု



41

၂၄။ အင္တာဗ်ဴး ၂၇
၂၅။  အင္တာဗ်ဴး ၃၅
၂၆။  ၿမိဳ႕နယ္ (၄)ခုတြင္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရရွိရန္ ၿမိဳ႕ အေသး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ နမူနာ 

အ႐ြယ္ အစား ကဲ့သို႔ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ သို႔မဟုတ္  ေယဘုယ် အားျဖင့္ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား

၂၇။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၂၈။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး
၂၉။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး
၃ဝ။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၃၁။  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)
၃၂။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)
၃၃။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)
၃၄။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)
၃၅။  အင္တာဗ်ဴး ၀၄
၃၆။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၃၇။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
၃၈။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂)
၃၉။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး
၄၀။  အင္တာဗ်ဴး ၀၄
၄၁။  အင္တာဗ်ဴး ၀၄
၄၂။  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီး
၄၃။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈၄ (က)၊၂၀၁၄။
၄၄။  အင္တာဗ်ဴး ၁၂
၄၅။ အင္တာဗ်ဴး ၀၁၊၀၃
၄၆။  အင္တာဗ်ဴး ၀၂
၄၇။ အင္တာဗ်ဴး ၀၁
၄၈။ အင္တာဗ်ဴး ၀၁
၄၉။  အလယ္ကိန္းရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခု၏ ပ်မ္းမွ် ျခင္း ကို ယူသည္။ အလယ္ကိန္းရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခု ၏ ပ်မ္းမွ် ကိန္း 

အသီးသီးမွာ ၂.၂၀ % ႏွင့္ ၂.၅၆ % တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
၅၀။  အင္တာဗ်ဴး ၁၃
၅၁။  အင္တာဗ်ဴး ၁၃
၅၂။  အင္တာဗ်ဴး ၁၃
၅၃။  အင္တာဗ်ဴး ၁၂
၅၄။  အင္တာဗ်ဴး ၁၂
၅၅။  အင္တာဗ်ဴး ၁၂
၅၆။  အင္တာဗ်ဴး ၁၂
၅၇။  အင္တာဗ်ဴး ၁၂
၅၈။  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ဘ႑ာေရး ဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒ မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွါ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရ ျပန္တမ္း တြင္ သတင္းျပန္ၾကားရန္ တင္ျပရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံ ဥပေဒ၊ အခန္း (၄)၊ နံပါတ္ ၁၀၇ ႏွင့္ နံပါတ္ ၁၉၆ (ဂ) တြင္ ရႈ႕။

၅၉။  ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျမန္မာ e –government master plan (Draft) ၂၀၁၆ - 
၂၀၂၀ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္တြင္ရႈ႕ ၊ 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၊၂၀၁၉။ https://www.motc.gov.mm/my/news/myanmar-e-government-master-plan

အခန္းဆံုးမွတ္စု
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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ ႏုိင္္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ 
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း 
ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ပန္းတိုင္ငါးရပ္ျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 
က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုသုေတစာတမ္းကို ရယူလိုပါက myanmar.general@asiafoundation.org သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကံျပဳသေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္။ 


