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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ဥေယ်ာဇဥ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၇ စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၈ တြင္ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ လူထု၏ 
ေနေပ်ာ္သာယာမႈအေပၚ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ားစြာ 
ပါဝင္သည့္ ႏွစ္စဥ္ လူထုသေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္မ်ား အလြန္ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ 
မည္သည့္အရာတြင္ ေျပာင္းလဲေနသည္ႏွင့္ မည္သည့္အရာတြင္ ယခင္အတိုင္း ရွိသည္၊ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားအလိုက္ အေျပာင္းအလဲ 
မည္မွ်ကြာျခားသည္၊ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္း အတြက္ျဖစ္သည္ စသည္တို႔ကို ေျခရာခံႏိုင္ရန္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ စိန္ေခၚမႈရွိရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပေဒတာႏွင့္ ေရရွည္တိုင္းတာမႈေဒတာမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ 
ၿမိဳ႕ျပေခါင္းေဆာင္တို႔ အခ်က္အလက္ ရယူရာ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၏ အေရးပါမႈ လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူ႔သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရယူျခင္း တိုးျမႇင့္လာမႈမ်ား ရွိေန 
ေသာ္လည္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
စတင္နားလည္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းဆိုသည္မွာ သိပၸံနည္းက် သုေတသနမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ 
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေနသည့္ က႑အသီးသီးကို တိုင္းတာရန္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ ဟူေသာ 
ေဝါဟာရသည္ အဓိပၸာယ္က်ယ္ျပန႔္ၿပီး ရႈေထာင့္စုံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရွင္းစြာ ဆိုရပါက သာယာ 
ခ်မ္းေျမ့မႈဆိုသည္မွာ ဘဝတစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပဘဝ 
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ၂ဝ၁၈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ တြင္ 
အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပထားၿပီး သာယာခ်မ္းေျမ့ျခင္း ဆိုင္ရာ အယူအဆမူေဘာင္ ႏွင့္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္း 
အေသးစိတ္ တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးငါးၿမိဳ႕မွ လူ ၂၄၁၄ ဦးအား ေမးခြန္း ၁၃၅ ခု 
ေမးျမန္းထားေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစစ္တမ္း ေဒတာစု ထဲမွ အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္စိစစ္၍ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းအေပၚ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆန္းစစ္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေစပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ေလ့လာမႈစာတမ္း သုံးေစာင္ျပဳစုရာတြင္ သုေတသန ပညာရွင္တို႔၏ သီးျခားပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို 
အသုံးျပဳၿပီး အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာရပ္မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာေစပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းသုံးေစာင္လုံး၏ ပုံစံကို တူညီေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ထားေသာ္လည္း စာေရးသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ႏွင့္ ေရးဟန္အတိုင္းျဖစ္ရန္လည္း ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။  

ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ သုံးခုကို အဓိက ေလ့လာထားပါသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း -   ေ႐ြ႕လ်ားအေျခခ်မႈသ႑ာန္ႏွင့္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘဝသာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
စာတမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သည့္ ပုံစံမ်ား၊ လက္တေလာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူ မ်ား၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံ တို႔ကို ေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း စာတမ္းသည္ ၿမိဳ႕ျပပိုမို ဆန္လာေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အတြင္းရွိ လူမႈေပါင္းစည္းမႈ ႏွင့္ အစိုးရ-ျပည္သူ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန 
မ်ားကို ေဒတာမ်ားႏွင့္ သီအိုရီ မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပလွ်က္ ရွိသည္ကို ေလ့လာသုံးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါ - 
ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အ ေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား နားလည္သ ေဘာေပါက္ျခင္း စာတမ္းတြင္မူ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအဝန္း အတြင္း 
ရွိေနသည့္ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။ စာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ “သုံးထပ္ကြမ္း ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး” (triple burden) ႀကဳံေတြ႕ရမႈ 
အေျခအေန ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခိုင္မာေသာ 
ေဒတာမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

အထက္ပါ စာတမ္း မ်ားျဖင့္ ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ရွိရင္းစြဲ သေဘာထား အျမင္ မ်ားကိုလည္း စိန္ေခၚႏိုင္ရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စာတမ္း အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည့္စုံေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟု မဆိုႏိုင္ေသးပါ။ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္အတူ ပူေပါင္း၍ စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ျမန္မာၿမိဳ႕ျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ အႀကံဉာဏ္ 
မ်ားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕မ်ားကို ပိုမို၍ ေနေပ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကဲ့သို႔ 
ခြဲျခားခံအုပ္စုမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ ယခုစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။   

ယခုစာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္သာျဖစ္ၿပီး အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ သေဘာထား 
အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ 

Matthew Arnold
ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေန ကိုယ္စားလွယ္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၂ဝ

ဥေယ်ာဇဥ္

https://asiafoundation.org/publication/city-life-survey-2018/
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မာတိကာ

ဥေယ်ာဇဥ္ ၁
အဓိကေဝါဟာရမ်ား ၄
အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား ၄

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ ၅

ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ ၆

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားကို ပုံေဖာ္တင္ျပျခင္း   ၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ ၁၂

နိဂုံး ၂ဝ

အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ၂၄

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂၆
အခန္းဆုံး မွတ္စု ၂၇

မာတိကာ
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အဓိက ေဝါဟာရမ်ား

အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား

လူမႈပဋိဉာဥ္ လူမႈပဋိဉာဥ္ ဤေဆြး ေႏြးမႈစာတမ္းအရ လူမႈပဋိဉာဥ္ဆိုသည္မွာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကား 
သြက္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အတိအလင္းေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိေနေသာ 
သေဘာတူညီမႈကို ဆိုလိုသည္။ ထိုသေဘာတူညီမႈတြင္  ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ တာဝန္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ဝတၱရား၊ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ လူထု အသိုင္းအဝန္းအေပၚ 
မွ်တစြာ သက္ေရာက္မႈတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးထားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား 
ပါဝင္ေနသည္။ 

အခြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အခြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အခြန္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္၊ ေကာက္ယူသည္၊ အစိုးရအေနႏွင့္ 
အသုံးျပဳသည္ကို ေျပာင္းလဲေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာျပည္သူ႔ဘ႑ာ လူမႈစီးပြား မူဝါဒ ပန္းတိုင္မ်ားကို ေရာက္ရွိရန္ အစိုးရမွ ျပည္သူ႔ပိုင္ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားကို 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံသား ဤေဆြး  ေႏြးမႈစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံသားကို အခြန္ ႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ စာေပတြင္ အစဥ္အလာအရ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိေသာ ‘ႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႕ဝင္’ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနည္းတူ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ ျဖစ္သည္။

CLSCLS City Life Survey 
 ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ ဘဝစစ္တမ္း
CSOCSO Civil Society Organization
 အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
DAODAO Development Affairs Organization
 စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕
EAOEAO Ethnic Armed Organization
 တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း
GADGAD General Administration Department
 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

GDPGDP Gross Domestic Product
 ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
IRDIRD Internal Revenue Department
 ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန
MCDCMCDC Mandalay City Development Committee
 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
MPMP Member of Parliament
 လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
NLDNLD National League for Democracy
 အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
PACEPACE People’s Alliance for Credible Elections
 ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕
YCDCYCDC Yangon City Development Committee
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အဓိကေဝါဟာရမ်ား
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းျဖင့္ လူထုလိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိေစျခင္းႏွင့္ အားအနည္းဆုံးသူမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည့္တို႔သည္ ေခတ္သစ္ အစိုးရမ်ား၏ အေရးႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ယင္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိ၍ ျဖည့္ဆည္းလိုစိတ္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္ မ်ားအား လက္ေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အျဖစ္ ပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ အလုံအေလာက္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ခြဲျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၏ သဘာဝႏွင့္ အားေကာင္းမႈ 
စသည့္တို႔သည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။၁ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရးအရ 
ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္သာမက ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မ်ားအတြက္ အုတ္ျမစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက် တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစၿပီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေသာ မွီခိုျခင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလအတြင္းတြင္ ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
အစိုးရ အၾကား ဆက္ဆံေရးရွိမႈသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သေဘာတရား သက္သက္သာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအေပၚ အလြန္အကြၽံ မွီခိုေနရမႈ 
သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
 
သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေဒသအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ အနာဂါတ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ျခင္းႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အခြန္ ပိုမိုေပးလိုျခင္းရွိသည္ဟု အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ အားတက္ရမည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည္ တိုးတက္ 
လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး တို႔ကိုပါ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ယခု ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ လူမႈပဋိဉာဥ္၏ ေရျပင္ညီႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ရႈေထာင့္မ်ားဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၎ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္မည္ကို စိစစ္ေလ့လာထားပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရား၏ အက်ိဳးရွိမႈ ကို မေဆြးေႏြးခင္ လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရား အေၾကာင္း 
မိတ္ဆက္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝန္း၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းတို႔အၾကား “ေရျပင္ညီ” ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား “ေဒါင္လိုက္” ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို၍ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အႀကံေပးခ်က္မ်ား 
မတင္ျပခင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း

ရန္ကုန္ မႏၲေလး ေမာ္လၿမိဳင္ မံုရြာ ေတာင္ႀကီး

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ
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ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား လူမႈဘဝသာယာ ခ်မ္းေျမ့မႈ ရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ေခတ္သစ္ အစိုးရမ်ားသည္ လမ္း အေဆာက္အ ဦတြင္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည့္ တာဝန္မ်ားကို 
ထမ္း႐ြက္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ရန္၊ 
ဦးစားေပးရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား 
အကန႔္အသတ္ ရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကး အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ ရွာေဖြျခင္း တို႔၌ ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး 
အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ အေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ သာမက 
ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကား ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းမႈ တို႔ အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ 
ရွိေနပါသည္။ 
  
အခြန္အေၾကာင္းအရာကို ဥပမာ အျဖစ္ၾကည့္ပါ။ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ပုံစံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ အားလုံးတို႔သည္ 
အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အၾကား အေရးႀကီးေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ဖန္တီးေပး ပါသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္မႈႏႈန္း 
ျမင့္မားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အနည္းငယ္သာ 
ရွိျခင္းတို႔က ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံ ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔နည္းတူ မွ်တေသာ အခြန္ႏႈန္း၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းတို႔က ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ အၾကား ဆက္ဆံေရးကို အားေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ား ၎တို႔၏ ဘ႑ာေငြကို မည္ကဲ့သို႔ 
စီမံျခင္းက စီးပြားေရး ပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ျဖင့္သာ သက္ဆိုင္႐ုံမကပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ယင္းကို 
ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိေသာ ‘လူမႈပဋိဉာဥ္’ တို႔ျဖင့္လည္း အဓိက သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျဖစ္ရပ္တြင္မူ ယင္းဆက္ႏြယ္မႈမွာ ပညာရပ္ သေဘာတရား သက္သက္သာ မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕တြင္ 
အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေသာ ဆက္ဆံေရး ရရွိရန္ ကန႔္သတ္မႈ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။၂ 
ယင္းအကန႔္အသတ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အာဏာရွင္ အုပ္စိုးခဲ့မႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
အားနည္းျခင္းႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မွ ရရွိေငြအေပၚ အစိုးရမွ အလြန္အကြၽံ မွီခိုေနရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေပါင္းစည္းျခင္းမွာ က်ိဳးပဲ့လြယ္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူနည္းစု 
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ  ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အေျခအေနမ်ားမွာ ေခတ္သစ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။၃     

သို႔ေသာ္လည္း သမိုင္းေၾကာင္း အေျခအေနမ်ားကိုသာ ၾကည့္၍ ႏိုင္ငံ၏အနာဂါတ္အား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ နယ္ပယ္ 
တစ္ခုတည္းမွာပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမွာ အားရဖြယ္ ရွိေနၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ပိုမိုရရွိလာျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝလ်ာထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရပ္႐ြာေဒသခံမ်ားျဖင့္ ပိုမို၍ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလာျခင္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို မၾကာမၾကာ ထုတ္ေဝမႈမ်ား ရွိလာၿပီး ပိုမိုလည္း 
အေသးစိတ္ က်လာျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။၄ တစ္ၿပိဳင္နည္းတည္းမွာပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဦးစီးဌာနအား အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း၊၅ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဥပေဒျပဳေရး 
က႑တြင္ ပိုမို လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိလာျခင္း၊၆ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တို႔၏ ဘတ္ဂ်က္ စိစစ္ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈ ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၇ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း တို႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္ကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝ၂ဝ တြင္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း ရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ NLD ပါတီ၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ ေအာင္ျမင္မႈ၈ ေနာက္ပိုင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရပ္တံ့ေနျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ေႏွးေကြးလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
စိတ္မေက်နပ္မႈ တိုးျမင့္လာျခင္း မရွိေစရန္မွာ အေရးႀကီး ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ ႏွင့္ အစိုးရျဖင့္ 
ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးမွာ ၂ဝ၂ဝ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံရမည့္ အစိုးရအတြက္ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္း 
ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ အခြန္စနစ္ 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ လက္ေတြ႕က်စြာ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

ယခု ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းသည္ အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေျခခံသုံးသပ္ကာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၂ဝ၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းပါ ‘လူမႈပဋိဉာဥ္’ မူေဘာင္ ကို အသုံးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ မ်ားကို 
စိစစ္ေလ့လာ ထားပါသည္။ ယခု ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္  ‘လူမႈပဋိဉာဥ္’ အေရးပါပုံကို မတင္ျပခင္ 
ယင္းသေဘာတရား အေၾကာင္းကို ကနဦး မိတ္ဆက္တင္ျပ ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ‘ေဒါင္လိုက္’ 
ဆက္ဆံေရး အေျခအေန၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း တို႔အၾကား လူမႈေပါင္းစည္းမႈ ႏွင့္ ‘ေရျပင္ညီ’ 
ဆက္ဆံေရး အေျခအေန တို႔ကို ပိုမို၍ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ႏွင့္ အျခား 
သုေတသန မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳထား ပါသည္။ ယင္းဆက္ဆံေရးမ်ား အတြက္ လိုအပ္ႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားကို အႀကံေပးျခင္း အထူးသျဖင့္ အခြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ယခုစာတမ္း၏ နိဂုံးတြင္ 
တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုံ႐ြာ ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး တို႔မွ 
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူတို႔၏ ဘဝ သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ 
စစ္တမ္းတြင္ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ သုံးခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။   

၁။ အေထာက္အထား အေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားကို သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း
၂။ ရပ္႐ြာဦးစားေပးမႈ မ်ားကို နားလည္ေစရန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား ပံ့ပို႔ေပးျခင္း
၃။ ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ သင္ယူျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း မ်ား ေပၚထြက္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

စစ္တမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ က႑စုံကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မည့္ ေမးခြန္း ၁၃၅ ခု ပါဝင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳး ခြဲျခား ႏိုင္ပါသည္။ ဘဝ သာယာခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ထည့္သြင္း ထားပါ 
သည္။ စစ္တမ္းကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း ႏွင့္ တြဲဘက္၍ ၂ဝ၁၈ တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ပုံမွန္ ၂ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ 
ထပ္မံေကာက္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ ေပၚတယ္လ္၊ အခ်က္အလက္ သုံးသပ္စိစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ယခုစာတမ္း ကဲ့သို႔ 
မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းမ်ား စသည့္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ “အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ လမ္းလႊဲမႈ” (positive deviance) ကို 
အသုံး ျပဳျခင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း၏ သေဘာတရား ေရးရာ မူေဘာင္ အတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
Positive deviance အားျဖင့္ ေနရာတစ္ခုသည္ အျခား ေနရာတစ္ခုထက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ 

ယင္း မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္ မ်ားအား တစ္ေနရာ၌ ျပန္လည္ 
အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ေလ့လာပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ားကို စိတ္ကူးဉာဏ္ အလုပ္႐ုံ 
ယူဆၿပီး ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ အေလ့အထမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို 
ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ က်ရႈံးမႈမ်ား ထံမွသင္ယူျခင္း တို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၿမိဳ႕အားလုံး၌ 
ဘဝသာယာ ခ်မ္းေျမမႈ အေျခအေန ပိုမို တိုးတက္ေစရန္ အသုံးခ်ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းတြင္ က်ပန္း နမူနာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ အဆင့္ (၃) ဆင့္ 
ကို အသုံးျပဳၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမ်ားက 
တက္ဘလက္ အသုံးျပဳ၍ အေျဖမ်ား စုေဆာင္းပါသည္။ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕၊ 
၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၂၈ ခု တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူေပါင္း ၂၄၁၄ ဦးမွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 
ဘာသာတရား ၄ မ်ိဳး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စု ၄၈ စု ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ 
ပါဝင္ပါသည္။ သုေတသန နည္းလမ္း အျပည့္အစုံကို ေလ့လာလိုပါက 
‘၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း’ တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ (၁) 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းဆိုသည္မွာ

ၿမိဳ ႕ျပအပုခ္်ဳပ္စီမံေရး

ကုိယ္ပိုင္ဘဝ
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ

လူမႈဆက္ဆံေရး 
အဆင္ေျပမႈ

စီးပြားေရး 
ေျပလည္မႈ

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ေဘးကင္းက်န္းမာမႈ

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ



ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
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လူမႈပဋိဉာဥ္ ဆိုသည္မွာ အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တို႔အၾကား ႏိုင္ငံတစ္ခုကို မည္သို႔ တည္ေထာင္မည္ 
ႏွင့္ အာဏာကို မည္ကဲ့သို႔ က်င့္သုံးမည္ကို စာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑၊ ျပည္သူလူထု၏ တာဝန္၊ လူတိုင္း၏ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို အစိုးရ၏ 
အာဏာျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းညႇိမည္ စသည္တို႔ကို အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝန္း မ်ားအၾကား 
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီထားမႈ အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။၁ဝ 

တည္ၿငိမ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အုတ္ျမစ္မွာ ၎၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
မည္သည့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာဝင္ သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ ျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး၌ တူညီေသာ 
‘ႏိုင္ငံသားစိတ္’ ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ‘ေရျပင္ညီ’ အားျဖင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ အားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ကာ အစိုးရႏွင့္ 
ျပည္သူအၾကား ‘ေဒါင္လိုက္’ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္၍ လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔မွတဆင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးရွိေစရန္ ႏွင့္ လူမႈေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။၁၁ 

ပုံ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီ အခင္းအက်င္းရွိ လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရား၏ 
အဓိက ဗဟိုခ်က္မွာ အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
ရႈေထာင့္မ်ားမွ ၾကည့္ပါက အစိုးရသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နည္းတည္း မွာပင္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
လူထု၏ အာဏာကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရမည္ 
ျဖစ္ ကာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ မီဒီယာ ႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကဲ့သို႔ အစုအဖြဲ႕ 
မ်ားကလည္း ရပ္႐ြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္ မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ 
အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အာဏာကို သင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္သုံးျခင္း တို႔ရွိေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔နည္းတူ ျပည္သူမ်ားမွ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္မႈကို လက္ခံရန္၊ 
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပံ့ပိုးရန္တို႔ကို အစိုးရအေနျဖင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားကို ပုံေဖာ္တင္ျပျခင္း 

လူမႈပဋိဉာဥ္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ အသိုင္းအဝန္း တစ္ခု အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ အတိအလင္း 
ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာလြတ္လပ္မႈမ်ားအား ကန႔္သတ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အာဏာပိုင္မႈ ကို သေဘာတူ လက္ခံရကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္မွလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ လုံၿခဳံမႈ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ 
ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။၉

“ “

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားကို ပုံေဖာ္တင္ျပျခင္း 
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္• ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း 

တုိ႔အေပၚ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ႏွင့္ 
ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲေနပုံ

• ႏုိင္ငံေတာ္မွ ၎၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ေပးသည့္ 
အခြန္ႏွင့္အခမ်ား  

• ႏိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ မတူညီေသာ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မွ်တစြာ ရရွိႏိုင္မႈ

• ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ဆက္ႏြယ္သူအားလုံး အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ 
မေက်နပ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ

ေရျပင္ညီ 
လူမႈပဋိဉာဥ္

• အက်ံဳးဝင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
အမွတ္လကၡဏာမ်ား 

• ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ
• လူမ်ားအေပၚ ရက္ေရာမႈရွိျခင္း 
• လူမႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 

ေလးစားမႈရွိျခင္း
• အမ်ားျပည္သူအေရး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ

• မတူကြဲျပားမႈ ကို လက္ခံျခင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အစိုးရ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

လႊတ္ေတာ္
ဒီမိုကေရစီနည္းက်

ထိန္းေက်ာင္းမႈ

တရားစီရင္ေရး
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ

အစုိးရ

လမူႈအဖြဲ႕အစည္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ သူတို႔

လမူႈအဖြဲ႕အစည္း
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ပုံ (၁) 
လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားအား ပုံေဖာ္ျခင္း 

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားကို ပုံေဖာ္တင္ျပျခင္း 



ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
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ရွင္းလင္းခ်က္ (၂) 
အခြန္အခမ်ား၁၂

အခြန္ဆိုသည္မွာ အစိုးရကို တာဝန္အရ အျဖစ္မေန တစ္ဖက္သတ္ေပးေဆာင္ရေသာ  ေငြေၾကးအရာျဖစ္သည္။ ဤတြင္ 
‘တစ္ဖက္သတ္’ ဆိုသည္မွာ အစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားရရွိေသာ အက်ိဳးမ်ားသည္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈ 
မရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာ  ေျပာရလွ်င္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝင္ေငြခြန္ဆိုသည္မွာ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြေပၚတြင္သာ အက်ဴံးဝင္ၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုေနရာတြင္ အခမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္။ အခမ်ားသည္ စီးပြားေရး လိုင္စင္ျပဳလုပ္မႈ၊ 
အျခားလိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းစည္းမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္ေပးေဆာင္ရေသာ 
ေငြေၾကးအရာျဖစ္သည္။ 

အခြန္ႏွင့္ အခမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း လူမႈပဋိဉာဥ္တြင္မူ 
အစိုးရ၊ လူမႈအသုိက္အဝန္း၊ ေပးေဆာင္သူတို႔ အၾကား မတူညီေသာ အခန္းက႑တြင္ ရပ္တည္သည္။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ အခမ်ားသည္ 
အစိုးရမွ ေပးေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေဆာင္ရသူအေနႏွင့္ ထင္သာျမင္သာစြာ အက်ိဳးရရွိေစေသာ အရာျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အခြန္မ်ားမွာမူ ၎၏ သေဘာသဘာဝအရ ျဖန႔္က်က္ခြဲေဝသုံးစြဲရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထင္သာျမင္သာရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ 
အထူးသျဖင့္ ထိုအခြန္မွရရွိေသာ အစိုးရဝင္ေငြမ်ားသည္ ေပးေဆာင္သူ၏ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသတြင္ ခြဲေဝျဖန႔္က်က္ထားျခင္းမဟုတ္
လွ်င္ ပို၍ပင္ ထင္သာျမင္သာမႈ နည္းႏိုင္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ယင္းကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၏ အေျခခံအျဖစ္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားကို 
အတူတကြ ေပါင္းစည္းေစေသာ ႐ိုးရာ၊ ဓေလ့ႏွင့္ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေရျပင္ညီ 
ဆက္ဆံေရး သို႔မဟုတ္ ‘လူမႈကတိကဝတ္’ ရွိေနပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ လူမ်ားလက္ခံထားသည့္ ပုဂၢလိက 
က႑၏ အခန္းက႑၊ ရပ္႐ြာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ရပ္႐ြာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေခါင္းေဆာင္မႈ တစ္ခုတြင္ရွိရမည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကဲ့သို႔  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

လူမႈပဋိဉာဥ္ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး အားနည္းေနမႈကို 
‘ထိခိုက္လြယ္ေသာ’ အေျခအေနဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္အေပၚ တာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္းျခင္း အကန႔္အသတ္ ရွိေနၿပီး၊ ပုံမွန္ဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး 
တသားတည္း ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာရန္ ႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းရန္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွလည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူမႈပဋိဉာဥ္ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူမႈ ရွိၿပီး တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရမ်ား ရွိေနပါသည္။ 
အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမို၍ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ ခြဲေဝ 
လာႏိုင္ၿပီး လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ၊ မွ်တေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို စီမံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

“ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ‘ေဒါင္လုိက္’ ဆက္ဆံေရး အသြင္ေျပာင္းမႈအေပၚတြင္ လူမႈအသုိက္အဝန္း 
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ‘ေရျပင္ညီ’ ဆက္ဆံေရး သည္ အေရးႀကီးေသာ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ ထုိတြင္ လူမႈပဋိဉာဥ္ ကို မည္သုိ႔ ပုံေဖာ္မည္ႏွင့္ 
မည္သည့္သ႑ာန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ပုံသြင္းေဖာ္ေဆာင္မည္မွာလည္း အေရးႀကီးလွသည္။ ထပ္မံ၍ ယင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
တုိင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတရား၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ အေတြးအျမင္အုပ္စုမ်ား အတြက္ လူမႈကတိကဝတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေပါင္းစည္းမႈ 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသက္သြင္းျခင္းသည္ အတူတကြ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက 
တူညီမွ်တစြာ စည္းေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကတိမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သံုးမႈမရွိေသာအခ်ိန္တြင္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း စုံညီစြာ သေဘာတူညီ 
ထားေသာအေျခခံ နိယာမႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား ရွိေနလွ်င္  လူမႈပဋိဉာဥ္ကုိ ပုံသြင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပိုမို လြယ္ကူလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
စုံညီစြာ သေဘာတူညီထားေသာ  အေျခခံနိယာမ ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား ဆုိသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ မည္သူသည္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သင့္သည္၊ 
တရားဝင္အစိုးရ ျဖစ္ရန္ မည္သည္က အက်ဴံးဝင္သည္၊ (သုိ႔မဟုတ္) ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာတရားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုံတုိ႔ကုိ 
မည္သုိ႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။” ၁၃

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားကို ပုံေဖာ္တင္ျပျခင္း 
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃) 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
‘Governance Dividend’ ၁၄

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးအၾကား ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ 
ရွိသည္ဟု သုေတသနစာတမ္း မ်ားစြာက ဆိုၾကပါသည္။ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အတြက္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ  မွီခိုရသည္မွာ သဘာဝက်ၿပီး ထိုမွသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္သည့္ ဆက္ဆံေရး 
ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ဝင္ေငြ ရရွိျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စီးပြားေရး ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအေပၚ အစိုးရမွ မွီခိုေနေသာအခါ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အခြန္ေဆာင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးခ်မ္းသာမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ အာဏာက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ျခင္းတို႔ ပိုရွိလာၿပီး ယင္းမွတဆင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ (Moore 2004 တြင္ရႈ)

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း မွ ရရွိသည့္ အခြန္ဝင္ေငြအေပၚ မွီခိုမႈနည္းေသာ အစိုးရမ်ားသည္ 
‘သယံဇာတ’ စီးပြားေရး စနစ္အေပၚ ပိုမို တိမ္းၫႊတ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု အတြက္သာ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
တာဝန္ယူမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းစြမ္းရည္ 
အားနည္းျခင္း ႏွင့္ အခြန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မထိေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သလို ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းတြင္လည္း အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ၏ အခြန္ဘ႑ာအေပၚ မွီခိုေနရေသာ 
အစိုးရမ်ားကသာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အက်ိဳးအျမတ္မွ်ေဝမည့္ ‘အားလုံးအက်ဴံးဝင္’ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
ထြက္ေပၚေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရပါက ပိုမို၍ တာဝန္ခံယူမႈ ရွိေသာ အစိုးရ၊ ထိေရာက္ေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိမွသာ အားေကာင္းေသာ လူမႈပဋိဉာဥ္ 
ထြက္ေပၚႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (Acemoglu, D ႏွင့္ Robinson, J.A. 2012 တြင္ရႈ) 

အထက္ပါ သေဘာတရားမွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ ရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္သလို အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ 
ယင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ မ်ားစြ မူတည္ေနေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္အား 
ပံ့ပိုးသည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အခြန္ဝင္ေငြ အေပၚမွီခိုမႈ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက် တာဝန္ခံယူမႈ အၾကား အေပါင္းလကၡဏာ ဆန္ေသာ ဆက္စပ္မႈ ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာကို ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္သည့္ စာတမ္း 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္ (Prichard et al, 2014 တြင္ရႈ)။ ထို႔နည္းတူ ဘီနင္ (Piccolino 2015)၊ တ႐ုတ္ (Zhaung, Y. 
ႏွင့္ Zhang, G., 2016) ႏွင့္ ပိုလန္ (Easter 2002) တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီကို သုံးသပ္ေလ့လာ ထားေသာ စာတမ္းမ်ား 
တြင္လည္း ယင္းသေဘာတရားကို ပံ့ပိုးေထာက္ခံသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

လူမႈပဋိဉာဥ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဘတ္ဂ်က္ စီမံတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ အခြန္ေပးေဆာင္လိုစိတ္၊ အစိုးရထံမွ ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္လကၡဏာ အျဖစ္မွတ္ယူသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ရပ္႐ြာအျပင္ 
အျခားသို႔ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေငြမ်ား ခြဲေဝပါက လက္ခံႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ စသည့္တို႔ အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ ပါသည္။ အစိုးရဖက္မွ 
ျပန္ၾကည့္ပါက ေလ်ာ့ရဲေသာ လူမႈပဋိဉာဥ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးအက်ိဴးရွိရန္ထက္ ပုဂၢလိကအက်ိဴးအတြက္ အမ်ား 
ျပည္သူပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ဥေပေဒမ်ားခ်က္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစေသာ အေၾကာင္း 
အရင္းတစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္သူ႔ဆိုင္ရာ ဘ႑ာျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို တိုက္႐ိုက္လႊမ္းမိုးႏိုင္ 
သလို လူမႈပဋိဉာဥ္ ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ လႊမ္းမိုးပုံေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ရန္ပုံေငြမ်ားအား အသုံးျပဳရာ၌ တရားမွ်တ 
သည္ဟု လူထုမွ သေဘာထားျခင္း၊ ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ အလြယ္တကူ 
ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေစျခင္းႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ရန္အတြက္ မက္လုံးေပးျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္သူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားအား လႊမ္းမိုးျခင္းျဖင့္ 
လက္ေတြ႕တြင္ ပုံေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ တိုင္းျပည္တစ္ခု ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာရန္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး အျပန္အလွန္ မွီခိုျခင္းရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑ အသီးသီးမွ ပါဝင္ႏိုင္ေစမည့္ တရားမွ်တေသာ၊ 
ထိေရာက္ေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရားကို ပုံေဖာ္တင္ျပျခင္း 
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ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္အားလုံးတို႔တြင္ 
အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့၁္၅ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္စဥ္းစား ရာတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ 
အခန္း က႑ကို ထိပ္ဆုံးမွ ထည့္သြင္းမိမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔တိုင္ေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေရး အတြက္ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေနသလို 
ဘ႑ာဝင္ေငြ ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္လာပါသည္။၁၆ ကာလၾကာရွည္စြာ အာဏာရွင္မ်ား ႀကီးစိုးခဲ့သည့္ 
သမိုင္းေၾကာင္း၊ တအုံ႔ေႏြးေႏြး တိုင္းရင္းသား တင္းမာမႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိသည့္ 
အခြန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း GDP အခ်ိဳး အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနျခင္း၁၇ စသည့္တို႔ေၾကာင့္ 
ဘ႑ာဝင္ေငြ ပိုမို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ဟူေသာ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း 
တစ္ၿပိဳင္နက္ လူမႈပဋိဉာဥ္ကို တည္ေဆာင္ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။၁၈ 

လက္ေတြ႕ရႈေထာင့္မွသုံးသပ္ရလွ်င္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ကို ၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း၊ အစိုးရ 
ရန္ပုံေငြ၁၉ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ အခြန္မဟုတ္သည့္ ဘ႑ာရေငြမ်ား အေပၚ အလြန္အကြၽံ 
မွီခိုေနခဲ့ျခင္း၂ဝ တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ထို႔နည္းတူ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ 
စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ၁၉၈၇ ေငြေၾကးဖ်က္သိမ္းမႈ၂၁ ကဲ့သို႔ အစိုးရကိုယ္တိုင္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ မတရားမႈမ်ား၊ ၁၉၈၈ ၌ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ ၂ဝဝ၇ 
‘ေ႐ႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး’ ကို ရက္စက္စြာ တုံ႔ျပန္ျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို 
ျပန္လည္၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ တန္ဖိုးရွိျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ။ မၾကာေသးခင္က စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ရာမွ ယခုခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈပဋိဉာဥ္ အေျခအေနသည္ ေရျပင္ညီ အေျခအေန 
တြင္ေရာ ေဒါင္လိုက္ အေျခအေနတြင္ပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အကန႔္အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ ဥပမာ 
အေနျဖင့္ ပုံ (၂) ‘ထိခိုက္လြယ္ ႏိုင္ငံမ်ား အၫႊန္းကိန္း’ ကို ၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံတစ္ခု ထိခိုက္လြယ္မႈ၏ အဓိက အေျခ 
အေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာသည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံ၏ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 

ပုံ (၂) 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ The Fragile States Index (၂ဝဝ၆ မွ ၂ဝ၁၉)
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

တရားဝင္မႈ (ႏိုင္ငံေရး)၊ လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း (ေပါင္းစည္းမႈ) ႏွင့္ လူမႈဖိအားမ်ား (လူမႈေရး) တို႔တြင္ က်ဆင္းေနလ်က္ 
ရွိပါသည္။၂၂ 

ရႈပ္ေထြးသည့္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကို အနက္ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သတိထားရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာေသးခင္က PACE အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္လည္း အထက္ပါ 
ပုံစံအတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ- ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ အဓိက်သည့္ အစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔နည္းတူ PACE ၏ 
၂ဝ၁၉ စစ္တမ္း၌ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆုံးႏႈန္း 
ျဖစ္ေနကာ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ NLD ပါတီ အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မျပည့္မွီျခင္း စသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ သြားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ NLD ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ 
ေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

‘တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ’ ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑တြင္ တာဝန္ရွိသည့္ အဓိက အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ မွာလည္း 
က်ဆင္းသြားသည့္ ပုံသ႑ာန္ ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ - PACE ၏ မၾကာေသးခင္က စစ္တမ္းအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေပၚ လူထု၏ 
ယုံၾကည္မႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအနက္ တရား႐ုံးမ်ားကို ‘ယုံၾကည္သည္’ 
ဟု ေျဖဆိုသူထက္ ‘မယုံၾကည္ပါ’ ဟု ေျဖဆိုသူ ပိုမို မ်ားျပားေနပါသည္။၂၃ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည့္ စစ္တမ္း 
တြင္လည္း ယင္းအတိုင္း ေတြ႕ေနရၿပီး ၂ဝ၁၅ အာရွ ဘာ႐ိုမီတာ စစ္တမ္း အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း အျခား 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရား႐ုံးႏွင့္ စစ္တပ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။  

လူမႈပဋိဉာဥ္ ရႈေထာင့္အရ ၾကည့္မည္ဆိုပါက အထက္ပါ ယုံၾကည္မႈ ေလွ်ာ့က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ 
ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားမႈ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံယူမႈ တို႔အေပၚ လက္ေတြ႕က်ေသာ သက္ေရာက္ျခင္းမ်ား 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အဂတိလိုက္စားမႈ အေပၚထင္ျမင္မႈမ်ား၊ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ 
လူထု၏ ေက်နပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အေပၚ လူထု၏ စိတ္ေက်နပ္မႈတို႔ႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း အေပၚ လူထု၏ 
သေဘာထားအျမင္ သည္ အေပါင္းလကၡဏာ အားျဖင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရပါသည္။၂၄ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ အခြန္ လိုက္နာမႈ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒါင္လိုက္ လူမႈပဋိဉာဥ္ (အထက္-
ေအာက္ လူမႈပဋိဉာဥ္ရွိမႈ) က်ဆင္းျခင္းက အတားအဆီး တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။   

၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လူမႈပဋိဉာဥ္မ်ား၏ 
အရည္အေသြး ႏွင့္ သေဘာသဘာဝ သည္ အစိုးရအဆင့္မ်ားအႏွံ႔ 
ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနပါသည္ (ပုံ -၃)။ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ အမ်ားစုက 
ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္ 
မိသားစုအား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ခံစားရျခင္း မရွိပါ။၂၅ 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက 
၎တို႔၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအား တုံ႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္းသည္ဟု 
ခံစားရသူမွာ ထိုသို႔ ခံစားရျခင္း မရွိသူထက္ သုံးဆ 
ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။၂၆ ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
မ်ားသည္ ၎တို႔ အိမ္ေထာင္မိသားစုအား 
ကိုယ္စားျပဳသည္ ဟု ေျဖဆိုသူ ၈ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 
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ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ား၏ 
ရလဒ္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ ေနသည္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္ 
ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၏ အခန္းက႑ ကာလၾကာရွည္စြာ ရွိေနခဲ့မႈ၊ ၎တို႔အား 
ရပ္႐ြာမွ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ရမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ၎တို႔က ေျဖရွင္းရမႈ စသည္တို႔ကို နားလည္ထားပါက အံ့အားသင့္စရာ 
မဟုတ္ေတာ့ပါ။၂၇  

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လူဦးေရ ၆ဝဝဝဝ ခန႔္ကို 
ကိုယ္စားျပဳရကာ၂၈ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကိုယ္စားျပဳရေသာ ပ်မ္းမွ် လူဦးေရထက္ ၁၂ ဆ ပိုမို 
မ်ားျပားပါသည္။၂၉ ဘတ္ဂ်က္ အရင္းအျမစ္ အကန႔္အသတ္ ရွိမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အားနည္းမႈ၃ဝ ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ ႏုနယ္မႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္ 
လိုက္ေသာအခါ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား လက္ေတြ႕က်က် 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာက နားလည္ 
သေဘာေပါက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ 

မၾကာေသးခင္က PACE ၏ စစ္တမ္းတြင္လည္း ယင္းအခ်က္ကို ပံ့ပိုးသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေတြ႕ရွိရၿပီး 
ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုက ၎တို႔၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ သိရွိေနျခင္း မရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒ အဆိုျပဳျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသို႔ 
ပုံမွန္လည္ပတ္ကာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း 
ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ေျဖဆိုသူ အမ်ားစုက အကဲျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို 
မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးျမန္းေသာ အခါတြင္လည္း ရပ္႐ြာ ကိစၥရပ္မ်ားအား နားလည္ 
သေဘာေပါက္ျခင္း သည္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သူ ထက္ဝက္နီးပါးက ေျဖဆို 
ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိုၾကည့္၍ ရပ္႐ြာအေရးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အျမင္တြင္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို 
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။၃၁ ၎တို႔အျမင္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အေျချပဳ ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုထူးျခားေနျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။၃၂   

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 

ပုံ (၃) 
အစိုးရ တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ 
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄) 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔ကို ပိုမိုနီးကပ္ေစျခင္း 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္စဥ္ ကတည္းကပင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္သို႔ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ 
အာဏာမ်ား ပိုမိုခြဲေဝျခင္း ကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ 
အာဏာရွိသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြ ပိုမိုခြဲေဝျခင္း၊ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ‘ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲတင္ျပျခင္း’ ရွိလာေစရန္ ေကာ္မတီမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ ၿပီး ယင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ေပါင္းကူးေပး 
ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အစိုးရမ်ား ေဒသ 
ရပ္႐ြာမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို ပိုမို ထင္ဟပ္ႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈ ပိုမို အားေကာင္းလာေစမည့္ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔နည္းတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔လႊမ္းမိုးထားသည့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား 
ကြာေဝးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈ ပိုမို 
ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ ေရာဂါအားလုံးအား ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးတစ္ခုေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ အစိုးရအား ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝန္းမ်ား ႏွင့္ ပိုမို၍ အစပ္အဟပ္ တည့္ေစျခင္းမွာ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာရွိသလို အႏၲရာယ္ 
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ရပ္႐ြာ အထက္တန္းလႊာမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခြင့္ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ ေဒသကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
အာဏာက ဗဟို၏ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းမႈကို ခ်ိနဲ႔သြားေစျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား အခ်ိဳးအစား ေလ်ာ့က်ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား 
ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ အစိုးရအဆင့္ အသီးသီးအၾကား ရွင္းလင္းေသာ 
တာဝန္ခြဲေဝမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စြမ္းရည္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာထည့္ဝင္မႈကို အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 
ယႏၲရား စသည္တို႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုကို အထက္ပါ ရလဒ္မ်ားက 
ၫႊန္းဆိုလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမရွိ ဆိုသည္မွာ 
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္အေပၚ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္အေပၚ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားက 
သိရွိေနျခင္းတို႔အေပၚ အလြန္ မူတည္ေနပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ 
အလုံအေလာက္ ရွိ႐ံုသာမက ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
တာဝန္ခံယူမႈရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစိုးရျဖင့္ 
အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝစြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။ 

ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ကမာၻတစ္ဝွမ္းျဖစ္ေစ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္း လူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အေျခအေနတို႔သည္ ရမွတ္ 
ေကာင္းမ်ား မရရွိေသးပါ။၃၃ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသုံးခ်ေနျခင္းကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အကန႔္အသတ္မ်ား 
ရွိေနပါေသးသည္။ ျပည္သူ႔ ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြဲသုံးစား လုပ္ေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက 
မွတ္ယူၿပီး အခြန္လိုက္နာမႈ အားနည္းေနျခင္းကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အထက္ပါ အခ်က္က အဓိက 
အတားအဆီး ျဖစ္ေနပါသည္။၃၄  

ျပည္သူ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းဟု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ 
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ကုန္က်စရိတ္ 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေစသလို အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကိုလည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 
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အားေပ်ာ့ခ်ိနဲ႔ ေစပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း၏ အသားေပး 
အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေတြ႕ရဟု 
လက္ခံသည္၃့၅ အျပင္ Transparency International ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ 
ကမာၻဘဏ္ ၏ Enterprise Survey တို႔က ႏိုင္ငံအတြင္းစိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ၫႊန္းပါသည္။၃၆ 
၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းတြင္လည္း ယင္းနည္းတူ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္းပါဝင္သူ 
ထက္ဝက္ခန႔္က ၎တို႔ၿမိဳ႕၌ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေျဖဆိုၿပီး ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က 
ၿပီးခဲ့ေသာ သုံးလအတြင္း လာဘ္ထိုးခဲ့ရသည္ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။၃၇ မၾကာေသးမီက လာဘ္ေပးျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေျဖဆိုသူမ်ားအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ကိစၥျဖစ္ 
သည္ဟု မွတ္ယူၾကေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက လာဘ္ေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေျဖဆိုသူမ်ား 
အတြင္း၌လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုႏိုင္ေခ် 
ပိုမိုမ်ားသည္ (ပုံ -၄)။

အဂတိလိုက္စားမႈ၏ သက္ေရာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို တိုက္႐ိုက္ ခံရသူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဟန႔္အတား 
ျဖစ္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်တစြာ မခြဲေဝျခင္း ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား အားနည္း 
လာျခင္း စသည့္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ ကုန္က်မႈစရိတ္မ်ားစြာလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။၃၉ လူမႈပဋိဉာဥ္ 
ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရား႐ုံးမ်ား၊၄ဝ ေဆး႐ုံ ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၄၁ ကဲ့သို႔ 
အဓိက ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္ဆံရာ၌ အဂတိလိုက္စားမႈ 
ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ ရွိပါသည္။ အႀကီးစား အဂတိ လိုက္ 
စားမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ရန္ပုံေငြမ်ားကို လြဲမွားစြာ ခြဲေဝခ်ထားမႈ တို႔ ပူးေပါင္းလိုက္ေသာ အခါ၄၂ 
အစိုးရအေပၚ လူထုယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာျခင္း ႏွင့္ ေစတနာအေလ်ာက္ အခြန္ေဆာင္လိုစိတ္ နည္းပါး 
လာျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ခိုင္မာရန္ႏွင့္ အစိုးရအေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈ 
ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ- အစိုးရ အရာရွိမ်ားျဖင့္ 
ေတြ႕ဆုံလွ်င္ လက္ေဆာင္ပဏၰာေပးေသာ ကုမၸဏီ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၃၇ 
ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။၄၃ ယင္းသို႔က်ဆင္းျခင္း အေၾကာင္းရင္းတြင္ ျပည္တြင္း 
အခြန္ဦးစီး ဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ ႏိုင္ပါ 
သည္။၄၄ အခက္အခဲ မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ ေနရဆဲျဖစ္သည့္ NLD အစိုးရအတြက္မူ 
အဂတိလိုက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မွာ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။၄၅ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 

ပုံ (၄) 
လြန္ခဲ့ေသာ သုံးလအတြင္း လာဘ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာ္ယူမႈသည္ 
ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟု ယူဆျခင္း
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ရွင္းလင္းခ်က္ (၅) 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ဆိုင္ရာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕

လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ မူေဘာင္တစ္ခုအား တင္ျပရာ၌ ယခုစာတမ္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ 
ရပ္႐ြာမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးအား ‘ေရျပင္ညီ’ ဟူေသာ ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳထားၿပီး အစိုးရ ႏွင့္ 
ျပည္သူလူထု အၾကား ဆက္ဆံေရးကိုမူ ‘ေဒါင္လိုက္’ ရႈေထာင့္မွ သုံးႏႈန္း တင္ျပထားပါသည္။ ယင္းရႈေထာင့္ႏွစ္ခုကို 
စာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အၿမဲတမ္း ခြဲျခမ္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ 
ယင္းသေဘာတရား၏ အေရးႀကီးမႈကိုသာ အဓိက စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
အားလုံးေဝမွ် လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ အလြတ္တန္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ 
ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈပဋိဉာဥ္ သေဘာတရား ကို အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည့္တိုင္ေအာင္ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းေတာ့လည္း မဟုတ္ပါ။ 

ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း အုပ္စုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ကဲ့သို႔ ရႈပ္ေထြးေသာ၊ ရႈေထာင့္စုံ သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
ရွိရင္းစြဲ ကိစၥရပ္မ်ား၏ ခက္ခဲမႈကို သတိျပဳရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ - ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသား အသီးသီးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အုပ္စုဖြဲ႕ သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား အၾကား ဆက္သြယ္မႈ 
ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အုပ္စု၏ အေျခအေနေပၚ 
မူတည္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အခြန္ ႏွင့္ မူဝါဒ တို႔၏ တရားမွ်တမႈ အေပၚ သေဘာထားအျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ Duncan Green (London School of Economics ပါေမာကၡ ႏွင့္ Oxfam GB ၏ အႀကီးတန္း မဟာဗ်ဴဟာ 
အႀကံေပး) မွတ္ခ်က္ျပဳသကဲ့သို႔ ‘လူမႈပဋိဉာဥ္’ သေဘာတရားအား ေဝါဟာရတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ အတြက္မွာမူ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔အပါအဝင္ 
လူမႈပဋိဉာဥ္ အဆင့္မ်ားစြာ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေနပါမည္။ ယင္းဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
လႈပ္ရွားေနသည့္ ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရျဖင့္ အတိုက္အခံျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ပိုမို၍ ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္လြယ္ဆဲ အေနအထားတြင္သာ ရွိေနေသးသလို 
ေရျပင္ညီ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာလည္း အားနည္းလွ်က္ ရွိေနကာ ၂ဝ၁၁ မွစတင္၍ က်ဆင္းမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရ ပါသည္။ 
ယင္းက်ဆင္းမႈကို Fragile States Index တြင္ အုပ္စုကြဲမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ႏိုင္မႈကို  ႏိုင္ငံ ‘အုပ္စုမ်ား၏ 
နစ္နာခ်က္မ်ား’  ဟု ကိုယ္စားျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ဒုကၡသည္ခိုလႈံသူမ်ားႏွင့္ အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ရသူမ်ား ၏ အခက္အခဲမ်ားကို “ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား” ဟု 
ကိုယ္စားျပဳထားသည္။၄၆ အလားတူစြာ PACE မွ လူမႈဆက္ဆံ ေရး ယုံၾကည္မႈ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဖြဲ႕လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ကိုးစားမႈသည္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိရသည္။၄၇

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ PACE ၏ စစ္တမ္းအရ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ယုံၾကည္မႈတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ 
တိုင္းေဒသႀကီးထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တိုင္းရင္းသား ကြဲျပားမႈမ်ားက အဓိက 
အစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေရး၌ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၊ 
သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာ 
ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အပါအဝင္ အစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျဖဆိုသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေျဖဆိုသူမ်ားထက္ ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးေနသည္ ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈအဆင့္မွာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ မ်ားစြာ မရွိပါ။ ယင္းမွာ ၎တို႔သည္ ေဒသျဖင့္ ပိုမိုနီးကပ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ 
အမွတ္လကၡဏာကို ထင္ဟပ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 



ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 
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တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အတူတကြ စည္းေႏွာင္ထားႏိုင္ေသာ ‘လူမႈေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ’ 
အားနည္းျခင္းက လက္ေတြ႕က်ၿပီး အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ - လူပုဂၢိဳလ္ 
အခ်င္းခ်င္းၾကား ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း တို႔ကို လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ား အၾကား ကုန္သြယ္ 
ဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေရးႀကီးေသာ အရာအျဖစ္ ယူဆထားၾက ပါသည္။ လူမႈေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ 
ယုံၾကည္ျခင္း ရွိပါက လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ား အၾကား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈ အားေကာင္းေစ 
ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားပင္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၄၈ ဘုံအမွတ္လကၡဏာ 
အားေကာင္းပါက အစုအဖြဲ႕အလိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ ပိုမို ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု အေထာက္အထား 
မ်ားစြာက ၫႊန္းဆိုလွ်က္ ရွိပါသည္။ အုပ္စုမ်ား အၾကား လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း အားေကာင္းပါက ႏိုင္ငံ 
သားမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအတြက္ အစိုးရထံ ပိုမိုညီၫြတ္စြာ စုစည္းေတာင္းဆိုလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ မိမိအုပ္စု တစ္ခုတည္း၏ 
အက်ိဳးအတြက္သာ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ိဳး နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

လူမႈပဋိဉာဥ္ကို ရွင္းလင္းေစရန္ ဤေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းတြင္ ‘ ေရျပင္ညီ’ ႏွင့္ ‘ ေဒါင္လိုက္’ဟူ၍အသုံးျပဳထားပါ
သည္။ ‘ ေရျပင္ညီ’ သည္ အိမ္ ေထာင္စုမ်ား, လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံ ေရးကို ဆိုလိုၿပီး ‘ေဒါင္လိုက္’ သည္ လူထုႏွင့္ အစိုးရၾကားရွိ ဆက္ဆံ ေရးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပုံမွန္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေလ့မရွိေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံသားဟူေသာ ေပါင္းစည္းမႈက အေရးႀကီးသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 

ပုံ (၅) 
လူမႈဆက္ဆံေရး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝန္း
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္မူ ယခု အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
အရ ‘ေဒသရပ္႐ြာ’ လူမႈအသိုင္းအဝန္း မ်ားသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ  ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုျမင့္မား ၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၈ 
ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း အရ ပါဝင္သူ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္နီးနား ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ရွိသည္ဟု 
ေျဖဆိုၾကၿပီး ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားသည္ ၎တို႔ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံသည္ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
ေျဖဆိုသူ ခန႔္မွန္းေျခ ထက္ဝက္ခန႔္က ၎တို႔ၿမိဳ႕ရွိ လူအမ်ားစုသည္ ယုံၾကည္လို႔ရသည္ ဟု ခံစားရၿပီး (ပုံ - ၅) 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အျခား တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား၌ ‘လူအမ်ားစုသည္ ယုံၾကည္လို႔ရသည္’ ဆိုေသာအခ်က္ကို 
သေဘာတူညီသူမွာ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။၅၁  

၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ 
ဘာသာမတူသူမ်ား ႏွင့္ လူမ်ိဳးမတူသည့္ လူမ်ား အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွ မဟုတ္သူမ်ား အေပၚ 
ယုံၾကည္မႈအဆင့္ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အုပ္စုမ်ား အၾကား လူမႈေပါင္းစည္းျခင္း အားနည္း သည၅္၂ကို 
ေတြ႕ရသလို ၿမိဳ႕ျပ အသိုင္းအဝန္း အမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာဝင္ အခ်င္းခ်င္းသာ အားေကာင္း 
ေမာင္းသန္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။၅၃ ယင္းသို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား၌ ထင္ဟပ္ 
လ်က္ရွိေနပါသည္။ PACE ၏ ၂ဝ၁၉ စစ္တမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေျဖဆိုသူ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ၎တို႔ ႏွစ္သက္ရာ 
ပါတီကိုယ္စားျပဳ ၿပိဳင္ဆိုင္သူသည္ အျခားေသာ ဘာသာဝင္ ျဖစ္လွ်င္ မဲမေပးဟု ေျဖဆိုသည္၊ အျခားေသာ 
တိုင္းရင္းသား ျဖစ္လွ်င္ မဲမေပးဟု ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုသည္၊ ၎တို႔ႏွစ္သက္ရာ ပါတီမွ အဆိုျပဳတင္သြင္းေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္သည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မွ သူျဖစ္လွ်င္ မဲမေပးဟု ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆို ခဲ့ၾကပါသည္။၅၄

မိမိ၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသူမ်ားအေပၚ ပိုမိုယုံၾကည္လိုသည္မွာ သဘာဝက်ၿပီး 
ယင္းတို႔ကို ေလ့လာ၍ ေရျပင္ညီ လူမႈပဋိဉာဥ္ အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ား၊ မည္သည့္ေနရာကို အဓိကထား 
အာ႐ုံစိုက္ရမည္ ႏွင့္ မည္သည့္ အခြန္ဝါဒမ်ိဳး ခ်မွတ္ရမည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ရပ္႐ြာ 
အသိုင္းအဝန္း အတြက္ ရန္ပုံေငြဘတ္ဂ်က္မ်ား ခြဲေဝရရွိႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါက 
အခြန္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခြန္လိုက္နာမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ႏိုင္ပါသည္။၅၅ တစ္ဖက္တြင္လည္း 
လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ျပန္လည္ခြဲေဝ ေပးေသာ အခြန္ မူဝါဒမ်ားကို 
ေထာက္ခံရာတြင္ အခြန္ ေဆာင္လူထု နားလည္ လက္ခံေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ျခားနားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ လူမႈ ယုံၾကည္မႈကို 
တည္ေဆာက္ရန္မွာ အခြန္လိုက္နာမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္အျပင္ 
အသိုက္အဝန္း တစ္ခုကိုသာမဟုတ္ဘဲ အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ 
ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လိုလားမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ရပ္႐ြာအဆင့္၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း လူမႈေရး၊ 
ဘာသာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ ေနျခင္းကို ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားသည္ ဒါနျပဳျခင္း ႏွင့္ 
လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ စိတ္ေစတနာ အလြန္ေကာင္းမြန္ၾကၿပီး 
စစ္တမ္းပါဝင္သူ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔သည္ ပရဟိတ 
အဖြဲ႕မ်ားသို႔ လႈဒါန္းသည္ဟု ေျဖဆိုၾကၿပီး ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
လအနည္းငယ္ၾကာတိုင္း အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ 
ေစတနာဝန္ထမ္းမႈ ျပဳသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 
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ယင္းကဲ့သို႔ လူမႈအသိုင္းအဝန္း စိတ္ဓာတ္ အားေကာင္းသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ 
အသိပညာ စစ္တမ္း တြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး စစ္တမ္းပါဝင္သူ ထက္ဝက္ နီးပါးခန႔္သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု၏ 
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္ဟု ၎စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။၅၆  

အထက္ပါအခ်က္ မ်ားကိုၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ရပ္႐ြာ 
လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ေနရာယူရသည္ကို ၫႊန္းဆိုေနပါသည္။ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
အရလည္း ေနရာေဒသမ်ားစြာတို႔၌ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရထက္ ပို၍ ‘မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား’ ေပးအပ္ေနျခင္း (အထူးသျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး က႑တြင္) ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။၅၇ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပးေဆာင္ေနသည့္ ‘တရားဝင္’ အခြန္မ်ားမွာ သိသိသာသာ နည္းပါးေနေသာ္လည္း ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ 
လူမႈေထာက္ပံ့ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေငြအလုံအေလာက္ 
လႉဒါန္းလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာေဒသမ်ားစြာတို႔၌ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အခြန္ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး 
အမ်ားစုမွာ အစိုးရထံမွ လာျခင္းမဟုတ္ပဲ ေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ 
ေပးလႉေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။၅၈ 

နိဂုံး
လူမႈပဋိဉာဥ္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္၊ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ရပိုင္ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားအတြင္း မည္ကဲ့သို႔ မွ်ေျခယူရမည္ စသည္တို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတို႔အၾကား တရားဝင္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို 
ၾကပါသည္။ ခိုင္မာသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အစိုးရ တစ္ရပ္၏ အုတ္ျမစ္သည္ ၎၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
မည္သည့္ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမဆို ညီၫြတ္စြာ ေပါင္းစည္းႏိုင္မည့္ 
ႏိုင္ငံျဖစ္တည္မႈေပၚတြင္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ရမည္။   

လူမႈပဋိဉာဥ္ အားနည္းပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး အားနည္းႏိုင္ၿပီး လူမႈ 
အသိုင္းအဝန္းအၾကား ညီၫြတ္ေပါင္းစည္းမႈလည္း အားနည္းမည္ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ တို႔သည္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
တရားဝင္ျဖစ္မႈ အကန႔္အသတ္ ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ အခြန္ 
တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ နည္းပါးလာကာ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြရျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာရပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႂကြယ္ဝမႈအၾကား အေျခခံက်သည့္ ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္ျခင္း 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 

နိဂံုး

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကား 
ခ်ိန္ခြင္လ်ာ မွ်သည့္ 
လူမႈပဋိဉာဥ္သည္ 
ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြား၏ 
အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

အားနည္းသည့္ လူမႈပဋိဉာဥ္သည္
အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ 
အက်ိဳးစီးပြားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
ပ်က္ယြင္းေစသည္။
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

လူမႈပဋိဉာဥ္ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရမ်ားသည္ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ အေျခတည္ကာ စည္းလုံး 
ထားေသာ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားသည္ လူမႈေပါင္းစည္း 
ညီၫြတ္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။  ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ျဖစ္တည္မႈ ခိုင္မာျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ 
စီးပြားေရး လုံၿခဳံမႈ အားေကာင္းေစႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အခြန္ေပး 
ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းရင္း ပိုမိုရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမွ ရရွိေသာ 
ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ားကို မွီခိုျခင္းျဖင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္သူတို႔၏ ႂကြယ္ဝမႈအၾကား အေျခခံ 
က်သည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခု ေပၚထြက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခင္းအက်င္းအရ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရႈေထာင့္စုံ 
(အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ က႑) ကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ မူေဘာင္တစ္ခုကို 
လူမႈပဋိဉာဥ္မွ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ 
နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သလို လူမႈေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ 
အားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဒါင္လိုက္ လူမႈပဋိဉာဥ္သည္ အားနည္းလ်က္ရွိသည္ဟု ၫႊန္းကိန္းမ်ားစြာက ေဖာ္ျပ 
ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ အဓိကအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ က်ဆင္းေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈမွာလည္း က်ဆင္းေနသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာမွာလည္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 
တရား႐ုံးမ်ား၊ ေဆး႐ုံ ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အေျခခံ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ား 
ရယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ဟု အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရပါသည္။
   
မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လားရာအေပၚ ျပည္သူမ်ားက 
အေကာင္းျမင္လွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္မႈမွာ က်ဆင္းလာဖြယ္ 
ရွိေနပါသည္။ ၂ဝ၁၇ တြင္ ေျဖဆိုသူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ 
ေနသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၌ ထိုကဲ့သို႔ ေျဖဆိုသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ က်ဆင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံသည္ အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ခံစားရသူမွာမူ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိရာမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ 
ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။၅၉ ထို႔နည္းတူ PACE ၏ ၂ဝ၁၉ စစ္တမ္းအရ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံ၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ ေနသည္ဟု 
ေျဖဆိုမႈသည္ အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ေျဖဆိုမႈထက္ ေလးဆပိုမို မ်ားျပားသည္ကို 
ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူ ထက္ဝက္နီးပါးခန႔္က ၎တို႔ မသိပါဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကို ၾကည့္ပါက 
အနာဂါတ္အေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ မခန႔္မွန္းႏိုင္ျခင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ေနရၿပီး လာမည့္ 
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ မေသခ်ာျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။၆ဝ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အုပ္စုမ်ားအၾကား ညီၫြတ္ေပါင္းစည္းမႈ ႏွင့္ ‘ေရျပင္ညီ လူမႈ ပဋိဉာဥ္’ အားေကာင္းမႈမွာ 
စိုးရိမ္ပူပန္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။  ဥပမာၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပ ေနထိုင္သူ 
အမ်ားစုက ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားၿပီး ၎တို႔ၿမိဳ႕ရွိ အျခားလူမ်ားအေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ အသင့္အတင့္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ယုံၾကည္မႈအဆင့္သည္ အနည္းငယ္ နိမ့္ပါးေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပ 
လူေနမႈဘဝစစ္တမ္းအရ ေနရာအရ လူမႈယုံၾကည္မႈမ်ားရွိေေနသာ္လည္း အျခားလူမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) 
ဘာသာဝင္မ်ားကို ယုံၾကည္မႈအားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အုပ္စု တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား လူမႈ 
ေပါင္းစည္းမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

မတူညီေသာ ဘာသာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ဆန႔္က်င္လိုမႈမ်ား ရွိေနရာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ညီၫြတ္ေပါင္းစည္းျခင္း အားနည္းမႈ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ 

နိဂံုး
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အားလုံးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသား အမွတ္လကၡဏာတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ရွိေနပါသည္။  အထူးသျဖင့္ PACE ၏ ၂ဝ၁၉ စစ္တမ္းအရ ေျဖဆိုသူ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ၎တို႔ 
ႏွစ္သက္ရာ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ၿပိဳင္ဆိုင္သူသည္ အျခားေသာ ဘာသာဝင္ ျဖစ္လွ်င္ မဲမေပး ဟု ေျဖဆိုသည္၊ 
အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္လွ်င္ မဲမေပးဟု ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုသည္၊ ၎တို႔ႏွစ္သက္ရာ ပါတီမွ 
အဆိုျပဳတင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မွ သူျဖစ္လွ်င္ မဲမေပးဟု ၂၉ 
ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆို ခဲ့ၾကပါသည္။၆၁ 

တိုးတက္မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္မႈ မွာ ၂ဝ၁၁ မွ 
စတင္ၿပီး သိသိသာသာ တိုးတက္ေနပါသည္။၆၂ ‘ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ တရားဝင္မႈ’ ကို တိုင္းတာသည့္ ထိခိုက္ 
လြယ္မႈ အၫႊန္းကိန္း (Fragile States Index)၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
အရည္အေသြးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း 
တို႔ကို တိုင္းတာသည့္ ကမာၻဘဏ္၏ ၫႊန္းကိန္းမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္မွာ တိုးတက္လာပါသည္။၆၃ 
ထို႔နည္းတူ ကုန္သြယ္ခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ တြင္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ျခင္း 
ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးမွာ လက္တေလာ အနည္းငယ္ 
က်ဆင္းေသာ္လည္း ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၆၄ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားစုမွ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခြဲေဝႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း 
အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး 
ျပတ္ေတာက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ- ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အားေကာင္းေစျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် တာဝန္ခံယူမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ပိုမို 
ခ်မွတ္ခြင့္ ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရတို႔သည္ ၎တို႔၏ ရပ္႐ြာျပည္သူမ်ားအား ပိုမို၍ 
တာဝန္ခံယူမႈ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔မွတဆင့္ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း 
ႏွင့္ စီမံကိန္း အကဲျဖတ္ျခင္း တို႔တြင္လည္း ပိုမို၍ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၆၅ 

လူမႈေရး စိတ္ဓါတ္ အားေကာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာေရး၊ 
လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ရပ္႐ြာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနျခင္းတို႔မွာ ထပ္မံ၍ 
တိုးတက္မႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈ အရ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူမ်ားက ၎တို႔သည္ ရပ္႐ြာသာေရးနာေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္သည္ဟု ေျဖဆိုၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးသည္ 
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အနိမ့္ဆုံးထဲ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စု အသုံးစရိတ္အား စိစစ္ 
ၾကည့္ပါက မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အလြတ္တန္း ေပးလွဴမႈမွာ 
အခြန္ေဆာင္မႈထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ 
စိတ္ေစတနာအရ ေပးလွဴသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ဝင္ ‘အခြန္’ ႏႈန္းထက္ ပိုမို 
ေပးေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာကာ လူထုမွ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္ၿပီး 
အခြန္ေဆာင္သူ မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ တိုးျမႇင့္ 
အသုံးျပဳပါက အခြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပ 
လူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းအရ ၿမိဳ႕ျပ ေနထိုင္သူမ်ားက ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ ဆိုပါက 
၎တို႔သည္ အခြန္ပိုမို ေပးေဆာင္ႏိုင္သည္ ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾက သလို ၎တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အမႈိက္သိမ္း 
ဆည္းျခင္းကဲ့သို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စည္ပင္ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိရန္ ၎တို႔ အနစ္နာခံႏိုင္သည္ဟုလည္း 
ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။   

ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္ အခြန္စနစ္ တစ္ခုကို ႏိုင္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ လူထုသည္ ကိုယ္ပိုင္
ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ဆုေပးဒဏ္ေပး စနစ္ႏွင့္ အားနည္းသူကို ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္မႈ စသည္တို႔ကို 
ပံ့ပိုးေထာက္ခံေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းအရ အလုပ္ႀကိဳးစားပါက 
တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ႏိုင္သည္ဟု လူအမ်ားစုမွ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ၂၁ဝ၄ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္း 

နိဂံုး
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

တစ္ခုတြင္မူ လူတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူအခြင့္အေရး ရသင့္ၿပီး လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ပိုမို 
ပံ့ပိုးသင့္သည္ဟု ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက ယူဆၾကပါသည္။၆၆ 

ရပ္႐ြာေဒသ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာ႐ုံစိုက္ကာ ရပ္႐ြာလူထု၏ ေန႔စဥ္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ 
ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ သင္ခန္းစာေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အဓိက 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အေပၚတြင္ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖည့္ဆည္းမႈ 
ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အရွိဆုံး အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား သတ္မွတ္ 
ထားျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ အားလုံးၿခဳံငုံ၍ ျဖစ္ေစ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ ရလဒ္မ်ားအား 
ႏႈိင္းယွဥ္၍ ျဖစ္ေစ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္မွာ မွန္ကန္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနစဥ္ဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းမႈ ရွိပါက အစိုးရအေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ပိုမို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲ 
ႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အနာဂါတ္အတြက္မူ ‘ေဒါင္လိုက္’ ႏွင့္ ‘ေရျပင္ညီ’ 
လူမႈပဋိဉာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို အဓိကထားသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နည္းပညာအျမင္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ သုံးသပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ အခြန္ 
ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး 
အၾကား ညီၫြတ္စုေပါင္း ေစမည့္ အမ်ိဳးသား အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခု တည္ေဆာက္သလို အားလုံး၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို တူညီစြာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သင့္ပါသည္။  

နိဂံုး
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အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား 

ေဒါင္လိုက္ လူမႈပဋိဉာဥ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရပ္႐ြာေဒသအဆင့္ မွ စတင္သင့္သည္ 

အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွ အျခားသူမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ေရး 
ပစၥည္းခြန္ ပိုမိုေပးေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေစတနာဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ သူမ်ား 
အက်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် အနစ္နာခံလိုျခင္း (အမႈိက္သိမ္းျခင္း ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔) စသည္တို႔ကို ၾကည့္ပါက 
ျမန႔္မာၿမိဳ႕ျပ လူထုသည္ ရပ္႐ြာၿမိဳ႕ျပ အက်ိဳးအတြက္ ေပးဆပ္ပါဝင္လိုမႈ ရွိသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္႐ြာေဒသ အဆင့္ကို အဓိကထား၍ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက 
အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသအဆင့္မွစ၍ အခြန္စည္းကမ္း လိုက္နာမႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေဒသမ်ား၌ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရရွိေစျခင္းျဖင့္ အခြန္ေဆာင္သူမ်ား 
ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု တို႔၏ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အမႈိက္သိမ္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လမ္းမီး ႏွင့္ လမ္း တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း ကဲ့သို႔ ရပ္႐ြာမွ ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စည္ပင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။၆၇  

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ရပ္႐ြာလူထု၊ 
ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ အားေကာင္းေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစျခင္း၊၆၈ အစိုးရဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ား၌ 
လူထုကိုပါဝင္ခြင့္ ေပးျခင္း၊၆၉ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈအကာအကြယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊၇ဝ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ တရားမွ်တစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊၇၁ လူထုျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္႐ုံးမ်ားကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္ ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၇၂ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

အစိုးရ အဂတိလိုက္စားသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲရန္၊ လူထုယုံၾကည္မႈကို 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္စဥ္အတြင္း လူထုမွ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ 
ဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အားနည္းေသာ အဆင့္တြင္ 
ရပ္တည္ေနၿပီး ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လူထု အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား နည္းပါးေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ‘ႏိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္’ စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ 
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ျခင္းကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ အရွိဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း နည္းပါးလ်က္ ရွိသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၊ အခြန္စည္းကမ္း လိုက္နာမႈ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ကန႔္သတ္ထားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္မွာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ပုံေငြ ခ်ထား 
ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ စသည့္ ရပ္႐ြာလူထု 
စိတ္ဝင္စားမည့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ေရတိုအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ 
ပါသည္။၇၃ တာဝန္ရွိ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီမံကိန္း အခ်ိန္ကာလ၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ၊ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ႏွင့္ 
ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရဌာန စေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
အစိုးရ၏ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ပါသည္။၇၄   
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ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈပဋိဉာဥ္ - ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္း ျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

အခြန္ေငြ အသုံးျပဳမႈ မ်ားအား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္

အစိုးရအေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အခြန္ေငြ အသုံးျပဳမႈမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းကို ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္သင့္ ပါသည္။ အခြန္ေငြ သက္သာခြင့္မ်ား၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စည္းၾကပ္သည့္ 
အခြန္ႏႈန္း နည္းပါးျခင္းတို႔မွာ ျမန္မာ့ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် တန္ဖိုးရွိေနၿပီး၇၅ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ အခြန္ဝင္ေငြ 
ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေနကာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ နည္းပါးေနပါသည္။ 
မၾကာေသးခင္က ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာန၏ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ လူထု၏႐ိုးသားမႈအေပၚ 
ႏွစ္သက္ျခင္း၇၆ ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းသည္ တာဝန္တစ္ခုဟု ယုံၾကည္မႈမ်ား ရွိေနရာ အခြန္ေငြ အသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ 
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပိုမိုျမန္ဆန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၇၇ ထိုနည္းအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အားေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သလို အစိုးရအေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိပဲ အခြန္ဥပေဒအသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  

‘အခြန္တာဝန္’ မွ ‘အခြန္ လိုက္နာမႈ’ အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခြန္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မလိုက္နာမႈမ်ား ရွိေနၿပီး 
အခြန္ေဆာင္ျခင္းကို တာဝန္တစ္ခုဟု ခံစားရသူ မ်ားစြာရွိေနရာ အေသးစား အေျပာင္းအလဲမ်ားကပင္ အခြန္လိုက္နာမႈ ပိုမို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစႏိုင္ပါသည္။ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊၇၈ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊၇၉ ‘သာမန္အိမ္ေထာင္စု’ တစ္ခု၏ အခြန္တာဝန္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစျခင္း၊ 
ေပးေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ပမာဏတို႔ကို အြန္လိုင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊၈ဝ ေဒသဆိုင္ရာ 
ဘတ္ဂ်က္ အသုံးျပဳမႈမ်ားအား အဓိကထားကာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အသုံးျပဳေနျခင္းကို အမ်ားျပည္သူ 
သိရွိေစ၍ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၈၁ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စိတ္ပါဝင္စားစြာျဖင့္ အခြန္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လာေစရန္ အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
စသည္တို႔ကို ေရတိုတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေရရွည္ၾကည့္ပါက အားလုံးပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တံ့မည့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ ရပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဆိုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ အခြန္ေဆာင္သူမ်ား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည့္ အစိုးရ တည္ေဆာက္ျခင္းက 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အခြန္တာဝန္ လိုက္နာမႈကို ပိုမို၍ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ရပ္႐ြာေဒသ 
အတြက္ အက်ိဳးပိုမို ရရွိႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကလည္း နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသဆိုင္ရာသို႔ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပိုမိုေပးျခင္း၊၈၂ ဝင္ေငြ ပိုမို၍ တန္းတူညီမွ်စြာ ခြဲေဝေပးျခင္း၊၈၃ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း 
ျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုကို ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ ေပးျခင္း၊၈၄ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊၈၅ 
အစိုးရမွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား စုံလင္ကြဲျပားမႈကို အားေပးျခင္း၈၆ ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိၿပီး လူအမ်ား 
လက္လွမ္းမီေသာ ဥပေဒစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၈၇ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝ စစ္တမ္းႏွင့္ လူမႈပဋိဉာဥ္ 
သေဘာတရားအား ပုံေဖာ္ျခင္း - ခ်ဥ္းကပ္ပုံ နည္းလမ္း

ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းသည္ ၿမိဳ႕ေျပနလူထု၏ ဘဝသာယာခ်မ္းေျမ့မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ မူဝါဒ 
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