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ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�
ယခုုစာာတမ်းး�အတွွက်် မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့ကြ� �ပြီး��း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ဝေ�မျှှပေး�းခဲ့့သ
� ည့််� အစိုးး��ရဌာာနများ�း�၊
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ ပြ�ည််တွွင်းး�နှှင့််� ပြ�ည််ပမှှ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ�း�
အပါါအဝင်် စာာတမ်းး�ဖြ�စ််မြော��ာက််ရေး�း ကူူညီီပေး�းခဲ့့သူ
� ူ အယော�ာက််စီီတိုု�င်းး�ကိုု� စာာရေး�းသူူများ�း�မှှ ကျေး�း�ဇူးး�တင််
ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�လိုု�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ယခုုစာာတမ်းး� ပြီး��း မြော��ာက််ရေး�းအတွွက်် အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍ
မှှ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခဲ့့သော�
�
ာ ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ််တို့့��မှှ ဌာာနဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ရှိိ�ပုုဂ္ဂိုု�� လ််များ�း�အားး�
ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။
ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� ဖတ််ရှုုပြီး��း သုံးး��သပ််ချျက််နှင့််�
ှ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ပေး�းခဲ့့ကြ� �သူများ
ူ �း�ကိုု�လည်းး� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�
ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး��း ဦးးဌေး�းဝင်းး�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး��း တည််/ကော်�်� ကော်�်�မတီီဝင််များ�း�ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� သုုတေ�သနနှှင့််� စာာတမ်းး�
ရေး�းသားး�ရာာတွွင်် အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�း လမ်းး�ညွှှန််ခဲ့့�ကြ�သည့််� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ Richard Batcheler နှှင့််� Peter
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ဥယျော�ာ�ဇဉ််
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းစနစ််သည်် ထိိရော�ာက််ပြီး��း တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််စွမ်း
ွ း�ရှိိ�သော�ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််ဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် အရေး�း
ပါါသော�ာ မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ပစ္စစည်းး�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ဝယ််ယူူရန််နှှင့််� အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�
တည််ဆော�ာက််ရန်် အစိုးး��ရများ�း�သည်် ငွေ�ေပမာာဏများ�း�စွာာ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရပါါသည််။ ထိုု�ငွေ�ေများ�း� မည််ကဲ့့သို့့�
� �သုံးး��စွဲဲ�သည််
ဆိုု�သည််မှာာ� အရေး�းပါါပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းစနစ်် ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််သူ့့�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၊ အစိုးး��ရ၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�နှှင့််� အစိုးး��ရအပေါ်�် လူူထု၏
ု ယုံံကြ� �ည််မှုတို့့�
ု �ကိုု�ပါါ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််
စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�ရှှယ််လစ််စနစ််၊ အာာဏာာရှှင််စနစ််နှှင့််� ခရိုု�နီီစနစ််တို့့��၏ အမွေ�ေဆိုးး��မှှ လွွတ််မြော��ာက််နိုု�င််ရန််
ကြိုး�း��စား�းမှုုကိုု� သက််သေ�ပြ�သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရသည်် ဝယ််ယူူရေး�းစနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နေ�ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရဝယ််ယူူရေး�းစနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််မှာာ� ကနဦးးအဆင့််�တွွင််ပင်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
ပထမဆုံးး��ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််ကိုု� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွင််မှ
ွ ှ စတင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့သ
� ည််။
သမ္မမတဦးးသိိန်းး�စိိန်် အစိုးး��ရလက််ထက်် ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုစနစ််
ု
အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� စျေး�း�ကွွက််
စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် ပိုု�မိုု�ပီီပြ�င််မှုု ရှိိ�စေ�ရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုအဖြ�စ်် စတင််ခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�မှတ
ှ ဆင့််� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ရှိိ�လာာကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး��သော�ာ ‘အစိုးး��ရ၏
ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�’ ကိုု� ၂၀၂၀ပ ြ��ည့််�နှှစ််တွင််
ွ အပြီး��း သတ််
ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�နှှင့််� ယင်းး�ကိုု� အခြေ�ေခံံပြီး��း ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့့်� မူူဝါါဒနှှင့််�လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တို့့��
က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ� အစိုးး��ရ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််ရေး�းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း အစိုးး��ရ
၏ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း� ရေး�းဆွဲဲ�ရသည့့်� တာာဝန််ကိုု� စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာန
(MoPFI) ထံံသို့့�� အပ််နှှင်းး�မည်် ဖြ�စ််သည််။
ဥပဒေ�သစ်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�းနှှင့််� ဆက််စပ််သော�ာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�အားး� ပံ့့�ပိုးး��သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့��သည်် Sandhi Governance Institute ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ သုုတေ�သနပြု�ုမှုုမရှိိ�သေး�းသော�ာ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရတို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေထုုတ််ဖော်�်�၍ ဤမူူဝါါဒ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််စာာတမ်းး�အဖြ�စ်် အစီီရင််ခံံ
လိုု�က််ပါါသည််။ ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��တွင််
ွ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက််အရ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ရှေ့�့�တန်းး�မျျက််နှာာ�စာာ၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သူူများ�း�၊ ဒေ�သအခြေ�ေအနေ�နှှင့််�အညီီ မူူဝါါဒကိုု�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နေ�သူူများ�း�ထံံမှှ သင််ယူူစရာာများ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ MoPFI အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�၏ မူူဝါါဒချျမှှတ််
ရေး�းတာာဝန််ကိုု� အသုံးး��ချျ၍ ဥပဒေ�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ ဝယ််ယူူရေး�းစနစ်် အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း
အတွွက်် လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််လျှှက််ရှိိ�ကြ�သော�ာ ဒေ�သအဆင့််�တာာဝန််ရှိိ�သူူများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ဗဟုုသုတ
ု
များ�း�ကိုု� မည််ကဲ့့သို့့�
� �အသုံးး��ချျမည််နည်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� အရေး�းကြီး��း မေး�းခွွန်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�စနစ််တွွင််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် အသစ််၊ အဟော�ာင်းး�များ�း�နှှင့််� ဝန််ကြီး��း အသစ််၊ အဟော�ာင်းး�
များ�း�လည်းး� ပါါဝင််နေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�စနစ််နှှင့််� ယင်းး�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ထွွက််
ပေါ်�်လာာမည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲတို့့��အပေါ်�် ပိုု�မိုု�နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက််နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ရန််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။

Mark McDowell
ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�
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မာတိကာ
ဝေါ�ါဟာာရများ�း�

၅

အခန်းး� ၁ - မိိတ််ဆက််	

၆

၁.၁ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� (public procurement) ဆိုုသ
� ည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ အဘယ််ကြော��ာင့််� အရေး�းပါါရသနည်းး�။

၆

၁.၂ သုုတေ�သန နယ််ပယ်် နှှင့််� နည်းး�နာာ

၈

၁.၃ စာာတမ်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

၁၀

အခန်းး� ၂ - အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း�၊ အခြေ�ေခံံမူူများ�း�နှှင့််�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကနဦးး အတွေ့�့အကြုံ�ံ�များ�း�

၁၁

၂.၁ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲ နို�င်
ု ်ငံံများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရတတ််သည့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ဆို�င်
ု ်ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�

၁၁

၂.၂

၁၃

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အတွွက်် ဥပဒေ�သများ�း� - ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််ခြ�င်းး�

၂.၃ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အတွွက်် ဥပဒေ�သများ�း� - သမာာသမတ််ကျျခြ�င်းး�

၁၄

၂.၄ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြု�ုပြော��ာင်းး�လဲဲမှု သမို
ု
�င်းး�
ု အကျျဉ်းး�

၁၅

အခန်းး� ၃ - ဥပဒေေနှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင်် - အိိတ််ဖွွင့််� တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�မှှသည််
ဗဟိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�

၁၇

၃.၁ ကန််ထရိုုက်
� ် စနစ််ဖြ�င့်� လုုပ်
်
်ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ရာာတွွင်် လို�က်
ု ်နာာကျျင့််�သုံးး��ရမည့်� လုုပ်
်
်ငန်းး�လမ်းး�ညွှှန်် (၂၀၁၆)

၁၉

၃.၂ ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု ု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး� (၂၀၁၇)

၂၀

၃.၃ တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး� ဆို�င်
ု ်ရာာ သမ္မမတရုံးး�� ၏ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အမှှတ်် ၁/၂၀၁၇

၂၁

အခန်းး� ၄ - အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လက််တွေ့�့ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ�း� - ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််�
ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း�တို့့��အားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက််	

၂၆

၄.၁ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� အပေါ်�် မည််သူက စီ
ူ
မံ
ီ ံအုုပ််ချုု�ပ််မှုနှ
ု ှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှု တာ
ု ာဝန််ယူူထားး�သနည်းး�။

၂၇

၄.၂ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�များ�း�ကိုု� မည််သည််နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့်� ် ကြီး�း�ကြ�ပ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု နှှင့််� စီမံ
ီ ံအုုပ််ချုု�ပ််မှု လုုပ်
ု
်ဆော�ာင််နေ�သနည်းး�။

၃၀

၄.၃ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှု လက်
ု
်တွေ့�့�အခြေ�ေအနေ�

၃၁

၄.၄ လက််တွေ့�့� ကြီး�း�ကြ�ပ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုများ
ု �း�

၃၉

အခန်းး� ၅ - နိိဂုံးး��

၄၁

၅.၁ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�

၄၁

၅.၂ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

၄၃

အကိုးး��အကားး�

၄၅

အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုုများ�း�

၄၇
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ဝေါ�ါဟာာရများ�း�
ယှှဉ််ပြို��ု င််သူူ - တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုုတွွင်် ပါါဝင််သူူ/တင််ဒါါတင််သွွင်းး�သူူ
ကန််ထရိုုက်
� ်တာာ - 	ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူ၊ ကန််ထရိုု�က််စနစ််ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကို�င််ခွ
ု ွင့််� ရရှိိ�သော�ာ
ပုုဂ္ဂိုု�� လ်် သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�
ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��စရိိတ်် - 	မော်�်�တော်�်�ယာာဥ််၊ မြေ�ေ၊ စက််ယန္တတရား�းများ�း�၊ အဆော�ာက််အအုံံနှ
� ှင့််� လမ်းး�၊ တံံတားး�ကဲ့့သို့့�
� � တစ််နှှစ််ထက််
သက််တမ်းး�ပိုု�သည့််� မတည််ပစ္စစည်းး�များ�း�အတွွက်် အစိုးး��ရ၏ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�
တိုု�က််ရိုက်
�ု ်ဝယ််ယူခြူ �င်းး� - လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုတည်းး�ထံံမှှ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါ မဖိိတ််ခေါ်�်ဘဲဲ တိုု�က််ရိုု�က််စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု� ဝယ််ယူူ
သည့််� နည်းး�လမ်းး�
စီးး�ပွား��းရေး�းအရ တွွက််ချေ�ေကိုုက်
� ်ခြ�င်းး� - လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့�ချျခြ�င်း
�
း� (သက််သာာသော�ာစျေး�း�နှုုန်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှု)ု
ထိိရော�ာက််မှုု - ရည််မှှန်းး�ချျက်် ပြီး��း မြော��ာက််မှုု အတိုု�င်းး�အတာာ (နည်းး�မှှန််လမ်းး�မှှန််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှု)ု
အကျိုးး���ရှိိ�မှုု - လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဆီီလျော်�်��သော�ာ အားး�ထုုတ််မှုု (မှှန််ကန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှု)ု
အီီလက််ထရော�ာနစ်် နည်းး�ဖြ�င့်� ် ဝယ််ယူခြူ �င်းး� - 	ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ်် မှှ တဆင့််� သို့့��မဟုုတ်် အင််တာာနက်် ကွွန််ရက််စနစ််မှှတဆင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပစ္စစည်းး�၊
ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ၊ လုုပ််ငန်းး� နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�
အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� - 	လူူမှုအ
ု သိုု�င်းး�အဝန်းး�တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု လည််ပတ််နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း� (ဥပမာာ- အဆော�ာက််အဦများ�း�၊ လမ်းး�များ�း�၊ စွွမ်းး�အင််ထော�ာက််ပံ့့�မှု)ု
အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� - 	ကန့််�သတ််ထားး�မှုု မရှိိ�သော�ာ တင််ဒါါစနစ််ဖြ�စ််သည််။ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပါါ သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�
နှှင့််� ကိုု�က််ညီီပါါက မည််သည့််�တင််ဒါါ တင််သွွင်းး�သူူမဆိုု� ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��ု င်် နိုု�င််ပါါသည််။ ပစ္စစည်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပံ့့�ပိုးး��သူူများ�း�အကြား�း� ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုရှိိ�
ု ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�
တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု -	ပြ�ည််သူ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း� ပြ�ည့််�မီီရန်် ဘဏ္ဍာာရေး�း အရင်းး�အမြ�စ်် များ�း�ကိုု� စီီမံံမှု၊ု ညွှှန််
ကြား�း�မှုု နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရသည့့်� စနစ််
အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂဂလိိက ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု - အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့�� အကြား�း� ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
အတွွက်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံံပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� အတွွက်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� သဘော�ာတူူညီီ
ချျက်် စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�၍ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဓိိကအချျက််မှာာ� သမာာရိုးး��ကျျ
အစိုးး��ရ၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� အနေ�ဖြ�င့််�
ပါါဝင််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� - အစိုးး��ရများ�း� နှှင့််� နိုု�င််ငံံပို�င််
ု လုုပ််ငန်းး�များ�း�က ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့််� ပစ္စစည်းး�များ�း� ဝယ််ယူူသည့််� ဖြ�စ််စဉ််
ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�တွွင်် လိုု�အပ််ချျက်် ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� မှှစ၍ ကန််ထရိုု�က််အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� နှှင့််� နော�ာက််ဆုံးး��
ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုု အထိိ ဆက််စပ်် လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အဆင့််�ဆင့််� ပါါဝင််ပါါသည််။
အဆိုုပြု� �ုလွှာာ�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� - 	စီီမံံကိိန်းး� အကြော��ာင်းး�အရာာ ကိုု� ဖော်�်�ပြ�၍ စီီမံံကိိန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မည့််� ကန််ထရိုု�က််တာာ
များ�း� ထံံမှှ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
စျေး�း�နှုုန်းး�အဆိုုပြု� �ုလွှာာ� တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� - 	ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�က ပစ္စစည်းး�ထော�ာက််ပံ့့�သူူ နှှင့််� ကန််ထရိုု�က််တာာများ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််၍
စီီမံံကိိန်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုခုုအတွွက်် စျေး�း�နှုုန်းး�အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ� တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
		ပုံံ�မှန််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� တန််ဖိုးး��နည်းး�ပါးး�သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�၊ တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�
များ�း� နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ဝယ််ယူူရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
ကန့််�သတ််တင််ဒါါ ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� - 	ပစ္စစည်းး�ထော�ာက််ပံ့့�သူ၊ူ ကန််ထရိုု�က််တာာ နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူ အရေ�အတွွက််ကိုု� ကန့််�သတ််ပြီး��း
တင််ဒါါဖိိတ််ခေါ်�်ခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�။ ယင်းး�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ကန့််�သတ််တင််ဒါါ နှှင့််� ရွေး�း�ချျယ််တင််ဒါါ ဟုု
လည်းး� သုံးး��နှုုန်းး�သည််။
ဆင့််�ပွား��း ဥပဒေ�များ�း� - အဓိိက ပင််မ ဥပဒေ�မှှ ထပ််မံံ၍ ဆင့််�ပွား��းထွွက််ရှိိ�လာာမည့််� နည်းး�ဥပဒေ�များ�း�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
များ�း� နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််မူ
ွ ူ ယင်းး�တို့့��မှာာ� နည်းး�ဥပဒေ�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
များ�း� နှှင့််�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� ဖြ�စ််သည််။
တင််ဒါါ - 	အာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ကန််ထရိုု�က််စနစ််ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�ရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်သည့််� ဖြ�စ််စဉ််
တင််ဒါါတင််သွင်းး�
ွ သူူ - တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုုတွွင်် ဝင််ရော�ာက်် ယှှဉ််ပြို��ု င််သူူ/ ပါါဝင််သူူ
နှှစ််ဆင့််�တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� - အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််� သဘော�ာတူူညီီပြီး��း ကနဦးး ကန််ထရိုု�က််တစ််ခုု ပေး�းအပ််၍ လုုပ််ငန်းး�အပ််နှံံ�သည့််�
နည်းး�လမ်းး�။ ယင်းး�နည်းး�ဖြ�င့််�အထူးး�ပြု�ုထားး�သည့့်� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ပါါဝင််သည့်််�� ဒုုတိိယ တင််ဒါါ
ခေါ်�်ယူူမှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန်် အချျက််အလက်် စုုဆော�ာင်းး�ပါါသည််။
ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုုက်
� ်တန််ခြ�င်းး� - အသင့််�တော်�်�ဆုံးး�� စျေး�း�နှုုန်းး�ဖြ�င့််� လိုု�အပ််ချျက််များ�း� ပြ�ည့့်�မီီခြ�င်းး�။ ယင်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း တွွက််ချေ�ေ
ကိုု�က််မှုု (economy)၊ ထိိရော�ာက််မှုု (efficiency)၊ အကျိုးး���ရှိိ�မှုု (effectiveness) နှှင့််� ညီီမျှှမှုု
(equity) ဟူူသော�ာ အချျက််များ�း� ပါါဝင််သည််။
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မိတ်ဆက်
၁.၁ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� (public procurement)
ဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ အဘယ််ကြော��ာင့််� အရေး�းပါါရသနည်းး�။
အစိုးး��ရတစ််ရပ််၏ ပုံံ�မှန််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိကထံံမှှ ကုုန််ပစ္စစည်းး�၊
ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့််� အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အဦ တို့့��ကိုု� ဝယ််ယူူသည့့်�
ဖြ�စ််စဉ််သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� (public procurement)
ဖြ�စ််သည််။ စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ�း�နှှင့့်� သက််ဆို�င််
ု သည့့်� ဝယ််ယူူရေး�း
ဖြ�စ််စဉ််ဆိုု�ပါါက ယင်းး�တွွင်် စာာအုုပ််များ�း� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�မှှစ၍
သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး� မွွမ်းး�မံံရန်် ပညာာရှှင်် ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််
ဆော�ာက််လုပ််ခြ�င်း
ု
း�နှှင့််� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� စသည့််� လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း�� ပါါဝင််
နိုု�င််ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အစိုးး��ရသည််
ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍမှှ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေမှုု၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုနှ
ု ှင့််�
ဝယ််ယူူပေး�းချေ�ေမှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ရသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�
သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အနေ�ဖြ�င့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
တိုု�က််ရိုု�က််ပေး�းခြ�င်းး� မလုုပ််ဆော�ာင််ဘဲဲ ယင်းး�အစား�း ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍကိုု�
စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှုု ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�မှာာ� တတ််ကျွွမ်းး�မှုု၊
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွမ်း
ွ း�နှှင့််� အကျိုးး���ရှိိ�မှုုတို့့��တွွင်် ကွာာ�ခြား�း�ခြ�င်းး�ရှိိ�သဖြ�င့််�
ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍက ငွေ�ေကြေး��းအရ ပိုု�မိုု� တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
သို့့��မဟုုတ်် ကုုန််ပစ္စစည်းး� ပေး�းနိုု�င််သည့််� အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််
နိုု�င််သည််။
ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််ပါါက
ပြ�ည််သူူများ�း�အတွွက်် ပိုု�မိုု� အကျိုးး���ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ
ခြ�င်းး�စနစ်် ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််ပါါက ကျော�ာ�င်းး� နှှင့််� ဆေး�းရုံံ�များ�း� ပိုု�မိုု�
ဆော�ာက််လုပ််နို
ု ု�င််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူူများ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််� ပညာာရေး�း
ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််ခြ�င်းး� စသည့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ဆော�ာင််ကြ�ဥ်းး�ပေး�းနိုု�င််
ပါါသည််။ လွွန််ခဲ့့သော�
�
ာ နှှစ််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� စက််ယန္တတရား�းနှှင့််�
လမ်းး�များ�း� ဝယ််ယူူဆော�ာက််လုပ််ခြ�င်း
ု
း�ကဲ့့သို့့�
� � တစ််နှှစ််သက််တမ်းး�ထက််
ပိုု�သော�ာ အဆော�ာက််အအုံံ�ပစ္စစည်းး�များ�း�အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�သည့့်�
အစိုးး��ရ၏ ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��စရိိတ်် ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�လာာသည််ကိုု�

၁၁၀၀၀ ဘီီလီီယံံအထိိ ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။၂ ယင်းး�သို့့��သော�ာ
များ�း�ပြား�း�လှှသည့််�အသုံးး��စရိိတ််များ�း�ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ၏ဝယ််ယူူရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့််� မလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
တို့့��အကြား�း� ကြီး��း မား�းသည့််�(ရလဒ််)ကွာာ�ခြား�း�မှုုရှိိ�နေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရများ�း�သည်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� တိုးး��တက််
ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�း အတွွက်် သာာမက ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း၊
လူူမှုုရေး�း နှှင့််� သဘာာ၀ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�
ပြ�ည့််�မီီစေ�ရေး�း အတွွက််လည်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု ရပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် သဘာာ၀ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ
စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး� နှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ရေး�း
အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��မှုုတို့့��လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။၃ ထို့့��ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ၏
ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် အခွွန််ထမ်းး�ပြ�ည််သူူများ�း�၏ မျှော်�်��မှှန်းး�
ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ရမည်် ဖြ�စ််သကဲ့့သို့့�
� � အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�၏ မဟာာဗျူူ�ဟာာရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း� ပြ�ည့့်�မီီရေး�း အတွွက််
လည်းး� အကူူအညီီ ပေး�းနိုု�င််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။၄
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက််မူူ မကြာ�ာသေး�းသော�ာ အတိိတ််သမိုု�င်းး�များ�း�အရ
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုနှင့််�
ှ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု
တို့့��သည်် ချိိ�တ််ဆက််နေ�လျျက်် ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� အထူးး�အရေး�းကြီး��း
သော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပုံံ�
နည်းး�လမ်းး�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထု၏
ု နိုု�င််ငံံတော်�်�အပေါ်�် သဘော�ာထားး�
နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံပုဂ္ဂို
ု ု�� လ််များ�း�အပေါ်�်သဘော�ာထားး�တို့့��အားး�
သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�ပါါသည််။၅ အဂတိိ သို့့��မဟုုတ်် မမျှှတသော�ာ
အလေ့�့အထများ�း� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််
၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ� တိိမ်းး�စော�ာင်းး�သော�ာအခါါ ပြ�ည််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််�
အစိုးး��ရ၏ တရား�းဝင််ဖြ�စ််မှုု အပေါ်�် မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။၆

တွေ့�့�မြ�င််နေ�ရပြီး��း မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအစိုးး��ရသည်် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

ယင်းး�ကြော��ာင့််� တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီနိုု�င််ငံံများ�း�၏ အခြေ�ေခံံ

ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��စရိိတ််သည်် ၂၀၁၁/၁၂ ခုု ဘဏ္ဍာာနှှစ််မှှ စ၍ နှှစ််

စိိတ်် လျော့�့��ပါးး�သွားး��စေ�နိုု�င််သည််။၇ ရှုုပ််ထွေး�း�သည့််�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�း ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက်် နေ�လျျက််ရှိိ�သည််။၁
ဆနီးး�ပါးး� တိုးး��မြ�င့််�လာာလျျက််ရှိိ�ပြီး��း စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကျျပ်် ၅၀၆၁ ဘီီလီီယံံ
(ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ ကန််ဒေါ်�်လာာ ၃.၈ ဘီီလီီယံံ) နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ စုုစုပေါ
ု �ါင်းး�
ပြ�ည််တွွင်းး�ထုုတ််ကုုန််တန််ဖိုးး�� (GDP) ၏ ၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အထိိ ရော�ာက််
ရှိိ�ခဲ့့�ကာာ ခန့််�မှှန်းး�တွွက််ချျက််မှုု အရ ၂၀၂၁/၂၂ ခုု ဘဏ္ဍာာနှှစ််တွင််
ွ ကျျပ််

အုုတ််မြ�စ်် လိုု�အပ််ချျက်် တစ််ခုုလည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ အခွွန််ပေး�းဆော�ာင််လိုု�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှင့််�
ှ ပါါဝင််ပတ််သက််သည့််�ငွေ�ေပမာာဏတို့့��ကြော��ာင့််�
အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု ဖြ�စ််စေ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�နှှင့််�မက််လုံးး��များ�း�ကိုု�
ဖြ�စ််စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� စျေး�း�နှုုန်းး�နှှင့််� အရည််သွေး�း�အရ သင့််�တော်�်�
သည့််� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�က တင််ဒါါမအော�ာင််မြ�င််ဘဲဲ “အကော�ာင်းး�ဆုံးး��
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လာာဘ််ထိုးး��နိုု�င််သူ”ူ ကသာာ တင််ဒါါရရှိိ�ခြ�င်းး� မဖြ�စ််စေ�ရန်် အစိုးး��ရ၏

တော်�်�ပုံံ၏
� အကျိုးး���ဆက််အဖြ�စ်် ဘရာာဇီးး� သမ္မမတဟော�ာင်းး� Lula da

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

၈

Silva နှုုတ််ထွက်
ွ ်ခဲ့့ရ
� ခြ�င်းး�နှှင့််� တရား�းစွဲဲ�ခံံရခြ�င်းး�၊ ဘရာာဇီးး� သမ္မမတ
ဟော�ာင်းး� နှှစ််ဦးး၊ ပီီရူးး�နှှင့််� ပနား�းမား�း သမ္မမတဟော�ာင်းး�တို့့�� တရား�းစွဲဲ�ခံံရ

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�တွွင်် အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု ပမာာဏ ကြီး��း မား�း
လွွန်းး�ပါါက အစိုးး��ရအပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု�ပင််ဖြ�စ််စေ�နို�င််
ု သည််။ ဥပမာာ
အဖြ�စ််အပျျက််တစ််ခုု ဖော်�်�ပြ�ရပါါက ဘရာာဇီးး� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ကုုမ္ပပဏီီ Odebrecht သည်် အစိုးး��ရ လုုပ််ငန်းး�ကန််ထရိုု�က််များ�း� လုုပ််
ခွွင့််�ရရှိိ�ရေး�းအတွွက်် လာာဘ််ငွေ�ေများ�း� ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ အစိုးး��ရက စုံံ�စမ်းး�

ခြ�င်းး�တို့့��အပါါအဝင်် ပြ�စ််ဒဏ််ကျျခံံရမှုု ၂၀၀ ကျော်�်�� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။၉
ကြီး��း မား�းသည့််� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���ဆက််များ�း� အပြ�င််
အဂတိိလိုု�က််စား�းသည့််� အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� မတိုု�က််ဖျျက််လိုု�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ၏ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာ
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််စေ�ခဲ့့ပြီး� ��း ပြ�ည််သူူလူူထုအ
ု တွွက််

စစ််ဆေး�းမှုုပေါ�ါင်းး� ၃၀ ကျော်�်�� လုုပ််ခဲ့့ပြီး� ��း နော�ာက်် ယင်းး�ကုုမ္ပပဏီီသည််

စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုများ�း� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းနိုု�င််မည့််�

အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၃.၅ ဘီီလီီယံံအထိိ လာာဘ််ငွေ�ေများ�း� ပေး�းခဲ့့�
ကြော��ာင်းး� စစ််ဆေး�းတွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု အရှုုပ််

အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� ပျျက််စီးး�စေ�ခဲ့့သ
� ည််။

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁)
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပုံံ�စံံ ၁၀

ဝယ််ယူရန်
ူ ်
ကန််ထရိုုက်
� ်

ပြ�င််ဆင််မှုု
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�

စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� 

ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�

ဝယ််ယူမှု
ူ ုစက််ဝန်းး�
ကန််ထရိုုက်
� ်

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�/

အပ််နှံံ�ခြ�င်းး� 
စိိစစ််ခြ�င်းး� နှှင့််� 

ဖိိတ််ခေါ်�်ခြ�င်းး� 

ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� 

တင််ဒါါအကြို�ု�
(၁) အစိုးး��ရ ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�၏ နှှစ််စဉ်် ရသုံးး��မှှန်းး�ခြေ�ေ ငွေ�ေစာာရင်းး� နှှင့််� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေခွဲဲ�ဝေ�မှုု အတွွက်် ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�
(၂) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းလို�အ
ု ပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� ထုုတ််ဖော်�်�သတ််မှှတ််ရန်် ဝယ််ယူရေး
ူ �းအစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�
(၃) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူရေး
ူ �း လိုု�အပ််ချျက််များ�း� သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး� နှှင့််� တင််ဒါါစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�

တင််ဒါါ
(၄) တင််ဒါါအဆိုု�ပြု�ုချျက်် တင််သွွင်းး�ရန်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� 
(၅) တင််ဒါါ အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််စိိစစ််ခြ�င်းး� နှှင့််� တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သူအားး
ူ � ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�
(၆) ကန််ထရိုုက်
� ် လုုပ််ပို�င်
ု ်ခွင့်
ွ ်�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� 

တင််ဒါါ အလွွန််
(၇)	ကန််ထရိုု�က််စာာချုု�ပ်် စည်းး�ကမ်းး�ချျက််အတိုု�င်းး� ပေး�းချေ�ေရန််နှှင့််� တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သည့့်� လုုပ််ငန်းး�ထံံမှှ အရည််အသွေး�း�မီီ
ဝန််ဆော�ာင််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ကုုန််ပစ္စစည်းး� ရရှိိ�ရန်် ကန််ထရိုုက်
� ်စာာချုု�ပ်် စီမံ
ီ ံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� 
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၁.၂ သုုတေ�သန နယ််ပယ််နှှင့်�် နည်းး�နာာ
ယခုု မူူဝါါဒအကျျဉ်းး�ချုု�ပ််စာာတမ်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ယခုုစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက်် တစ််ခုုမှာာ� မြေ�ေပြ�င််အခြေ�ေအနေ�တွွင််

ဖြ�စ််စဉ်် စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််မှုု အပေါ်�် အဓိိကထားး�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�

အမှှန််တကယ်် ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည့််� အလေ့�့အထများ�း� အကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အလေ့�့အထများ�း�အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��နေ�လျျက်် ရှိိ�

သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ရရှိိ�လာာသော�ာ အချျက််အလက််များ�း�

သည့််� ပါါဝင််သက််ဆို�င််သူ
ု
များ
ူ �း�၊ နည်းး�ဥပဒေ�များ�း�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�

ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ မူူ

များ�း�၊ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း�၊ အသိိပညာာ နှှင့််� မက််လုံးး��ပေး�းဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုု

ဝါါဒဥပဒေ� များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အနာာဂါါတ်် မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ခြ�င်းး�များ�း�

များ�း� (incentives) တို့့��ကို�ု နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််နိုု�င််ရန််

အတွွက်် အထော�ာက််အကူူပြု�ု နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ ယခုု

အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�ထားး�သည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ််အပေါ်�်

စာာတမ်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထများ�း�ကိုု�

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အပိုု�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�

စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ နိုု�င််ငံံတကာာအသိိအမှှတ််ပြု�ုအစိုးး��ရ၏

ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�က မည့််�သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နေ�သည််
ကိုု� ဤစာာတမ်းး�၌ အဓိိကထားး� လေ့�့လာာပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း (၁၄) ခုု၏ အစိုးး��ရများ�း�ကိုု�
၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််သူ့့�
ဘဏ္ဍာာရေး�း မူူဝါါဒ၊ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုနှှင့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�စိိစစ််
မှုု အပိုု�င်းး�တို့့��တွွင်် ၎င်းး�တို့့��သည်် အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််
နေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�နှှင့််� မူူဝါါဒ
မူူဘော�ာင််၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
နှှင့််� စိိစစ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု အပေါ်�် ယင်းး�တို့့��၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�၍
ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� သဘော�ာပေါ�ါက်် နား�းလည််နိုု�င််ရန်် ယခုုစာာတမ်းး�က
အားး�ထုုတ််ထားး�ပါါသည််။ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ စ၍ မည််ကဲ့့သို့့�
� � မူူဝါါဒရေး�းရာာ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေလေ့�့လာာထားး�ပြီး��း ပုံံ�မှန််
ှ
အလေ့�့အထနှှင့််� ရှုုမြ�င််ပုံံ�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ပါါသည််။ အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံ�အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််လုံးး��၏
သက််တမ်းး�နှှစ််ဆက််တွွင်် မူူဝါါဒဦးးစား�းပေး�းများ�း� ဖြ�စ််ခဲ့့သော�
�
ာကြော��ာင့််�
ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် အစိုးး��ရ၏ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံဆို
� ု�င််ရာာ
ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� အဓိိကထားး� လေ့�့လာာသွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။
အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂဂလိိက ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း� (PPPs) ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
သည့့်� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�မှာာ� ယခုုစာာတမ်းး�၏ သုုတေ�သန နယ််ပယ််
တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ပြ�ည််နယ််များ�း� နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ရှိိ�
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််တွွင််
PPPs များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။
ယင်းး� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�မှာာ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��က
တိုု�က််ရိုု�က််ကိုု�င််တွွယ််ရန်် အတွွက်် အရွွယ််အစား�း ကြီး��း မား�းလွွန်းး�ခြ�င်းး�
(ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ ကန််ဒေါ်�်လာာ ၅ သန်းး� အထက််) နှှင့််� ရှုုပ််ထွေး�း�ခက််ခဲဲ
လွွန်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။၁၁ PPPs များ�း�ကိုု� ယခုု
စာာတမ်းး�၏ သုုတေ�သန နယ််ပယ််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�
သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�၌ လုုပ််ဆော�ာင််လျျက်် ရှိိ�
သည်် အဓိိက အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� အများ�း�စုုမှာာ� PPPs စီီမံံကိိန်းး�
များ�း� ပါါဝင််နေ�ပြီး��း လက််တွေ့�့�တွွင််လည်းး� အချို့့��� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
အစိုးး��ရတို့့��သည်် ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စိိစစ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး� နေ�ရ
ပါါသည််။

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၂)
မြ�န််မာာနိုု�င််၏ ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�
ဗဟိုု�မှှခန့််�အပ််သည့််� ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််နှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််
ဝန််ကြီး�း�များ�း� ဦးးဆော�ာင််ရသော�ာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး��း အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ကိုု� ၂၀၀၈ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံ
ဥပဒေ�က ဖန််တီးး�ပေး�းခဲ့့� ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံအ
� ခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�
ဇယားး� (၂) တွွင်် သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သည့််� ကဏ္ဍများ�း�နှှင့့်�
သက််ဆိုု�င််သည့့်� ဌာာနများ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
ဝန််ကြီး�း�များ�း�က “စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််၊ လမ်းး�ညွှှန််ရန််၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရန််
နှှင့််� စစ််ဆေး�းရန််” တာာဝန််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� ခံံရပါါသည််။၁၂
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ဌာာနအများ�း�စုုတွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဘတ််ဂျျက််နှင့််�
ှ ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက််ဟူူ၍ ဘတ််ဂျျက်် အမျိုး�း��အစား�း နှှစ််
မျိုး�း��ရှိိ�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက််
များ�း�သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� အစိုးး��ရ အသုံးး��စရိိတ််၁၃ ၏ ၁၁.၈
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��စရိိတ််၏
၂၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပါါဝင််မှုု ရှိိ�နေ�ပါါသည်် (၂၀၁၈/၁၉ မူူလ ခန့့်�
မှှန်းး�ဘတ််ဂျျက််)။၁၄
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�
ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီကဲ့့သို့့�
� � လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီ များ�း�က
ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််မှုု ရှိိ�သလိုု�၊ အစိုးး��ရ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� အကဲဲဖြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး� နှှင့််� ၎င်းး�
တို့့��၏ မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှပြှ �ည််သူူများ�း�အားး� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း� ရရှိိ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး� စသည့််� တာာဝန််များ�း�ကိုု�လည်းး�
ထမ်းး�ဆော�ာင််ပါါသည််။၁၅ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရက မူူဝါါဒ
ချျမှှတ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� အဓိိကတာာဝန််ယူူပြီး��း ၊ အကော�ာင််
အထည််ဖော်�်�သည့််� အပိုု�င်းး�တွွင််မူူ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�က အရေး�းကြီး��း သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ
ပါါဝင််ပါါသည််။၁၆

9

ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််သော�ာ

ရှိိ�ပြီး��း သားး� သုုတေ�သန၊ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�နှှင့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS)

လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််တွွင်် လုုပ််ကို�င််
ု

ဖြ�င့််� စနစ််တကျျ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�မျိုး�း�� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင််

နေ�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�အားး� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�၊ နှှင့််� ၂၀၁၈

လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သလိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််

နှှစ််ကုုန််နှှင့််� ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှစ််
ှ အစော�ာပိုု�င်းး� ကာာလတို့့��အကြား�း�

အော�ာက််ရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ရသော�ာ ဌာာနအဖွဲ့့��

လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့သ
� ည့််� ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာမှုု နှှစ််ကြိ�ိမ်် တို့့��အပေါ်�်တွွင််

အစည်းး�များ�း�ကိုု� စနစ််တကျျ စာာရင်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ယခုုစာာတမ်းး�

ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� အခြေ�ေခံံထားး� ပါါသည််။ ရှိိ�ပြီး��း သားး� စာာအုုပ််စာာတမ်းး�

တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုနှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သ

နှှင့််� အချျက်် အလက််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာမှုုတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ

ကြီး��း တစ််ခုုတို့့��ကိုု� လေ့�့လာာထားး�မှုုအရ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�

၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။

တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး��း အလေ့�့အထများ�း�မှာာ� ဌာာနအလိုု�က်် နှှင့််�

နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�င့််� အသစ််တဖန်် ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး�မှာာ� ကြာ�ာမြ�င့််�မှုု မရှိိ�

တည််နေ�ရာာဒေ�သအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း� ရှိိ�နိုု�င််ကာာ ပိုု�မိုု�၍

သေး�းခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််မှာာ�လည်းး�

ဂရုုတစိုု�က်် လေ့�့လာာသုံးး��သပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််နိုု�င််ပါါသည််။

မကြာ�ာသေး�းခင််ကမှှ ချျမှှတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� စသည့််� အချျက််နှှစ််ချျက််ကြော��ာင့််�

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၃)
အဆော�ာက််အအုံံ�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�တည််ဆော�ာက််မှုုအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင််
ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�က မည််သည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သနည်းး�။
အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�၏ တည််နေ�ရာာ၊ အရွွယ််အစား�း၊ ရှုုပ််ထွေး�း�ခက််ခဲဲမှုု နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််ရရှိိ�သည့််� နေ�ရာာ အပေါ်�်မူူတည််၍ အစိုးး��ရ
၏ အဆော�ာက််အအုံံ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�တည််ဆော�ာက််မှုုအတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုပ််
ု ငန်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ခွဲဲ�ဝေ�မှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�
ပါါသည််။ အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူရာာတွွင်် စီီမံံကိိန်းး�တည််ရှိိ�သည့််� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�
တွွင််သာာ တင််ဒါါခေါ်�်ယူူ ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အဝေး�းပြေး��းလမ်းး� စီီမံံကိိန်းး� ကဲ့့�သို့့�� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုထက်် ပိုု�၍
လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု ရှိိ�သော�ာ စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အတွွက််မူူ ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � မဟုုတ််ပါါ။ ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� ဘတ််ဂျျက််နှင့််�
ှ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� ဘတ််ဂျျက်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ဝယ််ယူူမှုနှ
ု ှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�ရသော်�်�လည်းး� တာာဝန််ယူူရမှုု အတိုု�င်းး�အတာာမှာာ�မူူ ကွာာ�ခြား�း�ပါါသည််။
l

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဘဏ္ဍာာရန််ပုံံငွေ�ေ 
� မှှ ကျျခံံသုံးး��စွဲဲ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� တင််ဒါါ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု အားး�လုံးး��အားး� ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း များ�း�က တင််ဒါါကော်�်�မတီီ ဥက္ကကဌအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူ၍ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုအ
ု ပိုု�င်းး�တွွင်် ပံ့့�ပိုးး��ရပါါသည််။ ဝယ််ယူူမှုု
ပြု�ုလုုပ််သည့််� သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဌာာနများ�း�က ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရပါါသည််။

l

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံငွေ�ေ 
� မှှ ကျျခံံသုံးး��စွဲဲ�သည်် ဆိုု�ပါါက ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� တင််ဒါါယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု
အားး�လုံးး��ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းမှာာ�မူူ ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ တာာဝန််လုံးး��လုံးး��သာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
ဘတ််ဂျျက််အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� များ�း�ကဲ့့သို့့�
� �ပင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဝန််ကြီး��း များ�း�က တင််ဒါါကော်�်�မတီီ ဥက္ကကဌအဖြ�စ််
တာာဝန််ယူူပြီး��း ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဌာာနက စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုကို
ု ု� တာာဝန််ယူူပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် အခြား�း�
“ဆက််စပ််သည့််�” ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဌာာနအရာာရှိိ�များ�း� (ပုံံ�မှန််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� အင််ဂျျင််နီီယာာများ�း�) က စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အပိုု�င်းး�တွွင််
ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းပါါသည််။

စီီမံံကိိန်းး� လိုု�အပ််ချျက််များ�း� နှှင့််� အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက်် ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�၊ စီီမံံကိိန်းး� ပြီး��း မြော��ာက််မှုု စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ဌာာန၊ အဖွဲဲ�အစည်းး�များ�း� နှှင့််� ကော်�်�မတီီများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�သည်် တက််ကြွ�သော�
ွ
ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။ ဒေ�သပြ�ည််သူူ များ�း�သည်် အချျက််အလက််
မေး�းမြ�န်းး�မှုု နှှင့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ�း� အတွွက်် ၎င်းး�တို့့�� နယ််မြေ�ေရှိိ� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ များ�း�သို့့��သာာ ပိုု�မိုု� ယုံံကြ� �ည််မှုရှိိ�စွာာ�
ု
ဆက််သွွယ််
ကြ�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��နှှင့့်� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ/တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း� အကြား�း�လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ များ�း�က ချိိ�တ််ဆက််ပေး�း ရပါါသည််။ ပြ�ည််
သူ့့�ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီသည််လည်းး� ကန််ထရိုု�က််လုုပ််ငန်းး�ရှှင်် များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အားး�နည်းး�မှုုအပေါ်�် စစ််ဆေး�းအကဲဲဖြ�တ်် ရ
ပါါသည််။ အဆော�ာက််အအုံံဆို
� ု�င််ရာာ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�မှှ ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ အသီးး�သီးး� ပါါဝင််နေ�
ရသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း� အကြော��ာင်းး�ကိုု� အခန်းး� (၅) တွွင်် ပိုု�မို�ပြု �ည့််�စုံံ�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

10
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သုုတေ�သန

လုုပ််ငန်းး�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ပါါဝင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�

အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။

ဒေ�သကြီး��း တို့့��၏အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုု�င််ရန်် အတွွက််
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုု (ကရင််ပြ�ည််နယ််)နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုု

Sandhi Governance Institute အဖွဲ့့�� နှှင့််� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�

(ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း )ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရ

တို့့��သည်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ်် ဇန််နဝါါရီီမှှ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီအတွွင်းး� ဧရာာ၀တီီ

၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််များ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ရေး�း ဒေ�သဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရက

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ်် သို့့�� သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့ပြီး� ��း အစိုးး��ရ

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� ပြ�င််ဆင််နေ�သည််ဟုု ယခင်် သုုတေ�တနတွွင််

ဌာာနတာာဝန််ရှိိ�သူူများ�း�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�

တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� အချျက််ပေါ်�်မူူတည််၍ ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််တို့့��ဖြ�င့််� တဦးးချျင်းး� သီးး�သန့််� တွေ့�့�ဆုံံ� မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််သည််။

အဖွဲ့့��လိုု�က်် အုုပ််စုုဖွဲ့့�� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�တို့့��ကို�ု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��
တွွင်် စီီမံံကိိန်းး�၊ ရသုံးး��မှှန်းး�ခြေ�ေ၊ ကျေး�း�လက််လမ်းး�၊ လျှှပ််စစ််၊ လူူမှုုရေး�း

ဤမူူဝါါဒ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် စာာတမ်းး�သည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး� နှှင့််�

(ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််� ပညာာရေး�း) နှှင့််� စည််ပင််သာာယာာရေး�း ဝန််ကြီး��း များ�း�

၂၀၁၉ ခုုနှစ််
ှ အစော�ာပိုု�င်းး�တွွင်် မွွန််ပြ�ည််နယ််၊ ပဲဲခူးး�နှှင့််� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�

နှှင့််� ဌာာနအရာာရှိိ�များ�း�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ဆုံံ� မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။

ဒေ�သကြီး��း တို့့��ရှိိ� မြို့�့��နယ််ခြော��ာက််ခု၌
ု အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ပံ့့�ပိုးး��မှုု

မြို့�့��နယ်် စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�

ဖြ�င့််� Sandi Governance Institute အဖွဲ့့��က ပြု�ုစုုခဲ့့�သော�ာ ဒေ�သန္တတရ

နှှင့််� ဆော�ာက်် လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� စစ််ဆေး�းရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�၏ အဖွဲ့့��

အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အလေ့�့အထ ဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သန အပေါ်�်

ဝင််များ�း�၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း�

တွွင်် အခြေ�ေခံံထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဦးးတည််အုုပ််စုု ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�

နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ပြ�ည််သူ့့�ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီ ဥက္ကကဌ

နှှင့််� တဦးးချျင်းး� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့ပြီး� ��း နော�ာက််

တို့့��သည််လည်းး� ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။

၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ်် ဇူူလိုု�င််လနှှင့််� ဩဂုုတ််လတို့့��တွင််
ွ အလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�

တစ််ဦးးချျင်းး� သီးး�သန့််� တွေ့�့�ဆုံံမေး
� �းမြ�န်းး�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရာာတွွင််

များ�း� ပြု�ုလုုပ််ကာာ ကနဦးး တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�၊

အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း စိိစစ််ရသည့််� ကုုမ္ပပဏီီများ�း� နှှင့််�

ဝန််ကြီး�း�များ�း�၊ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ
ှ
�း� နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သည့််� ကုုမ္ပပဏီီများ�း� အပါါအဝင််

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�ထံံသို့့�� တင််ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။

၁.၃ စာာတမ်းး� ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််များ�း�၏ ထိိရော�ာက််မှုုနှှင့််� ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိ�မှုု

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထများ�း�အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််/

မှာာ� အရေး�းကြီး��း သည်် ဟုု ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� သိိမှှတ််လက််ခံံကြ�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��၏ အဓိိက ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�အကြော��ာင်းး�

သည့််�တိုု�င်် ယင်းး�သို့့�� ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ရန််မှာာ� ခက််ခဲဲ

တင််ပြ� ထားး�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�

သော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အခန်းး� (၂) တွွင်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏

နိုု�င််ငံံများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလေ့�့ရှိိ�သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� အညီီ ဆီီလျော်�်��သလိုု� အနက််ဖွွင့််� လုုပ််ဆော�ာင််မှုုနှင့််�
ှ

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� နှှင့််� လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ

အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�မှုုတို့့��မှှ သင််ယူူလေ့�့လာာမှုု အချို့့���တို့့��ကိုု�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဆိုု�င််ရာာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� တို့့��ကိုု�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� (၅) တွွင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� (၃) တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏

ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထ အပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ််ချျက်် နှှင့််� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒနှှင့််� အလေ့�့အထ တို့့��ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�နေ�သည့််�

အပေါ်�် စိိစစ််လေ့�့လာာချျက်် တို့့��မှှ ရရှိိ�လာာသည့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် ၁၁ ချျက််

ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး� ပါါသည််။

ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး� ပါါသည််။ အခန်းး� (၆) တွွင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််အမှှတ်် (၁/၂၀၁၇) အပေါ်�်

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�အားး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရမည့််�

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာ ထားး�ပြီး��း တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�း နှှင့််� စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာန

ဖြ�စ််စဉ််များ�း�ကိုု� ရိုးး��ရိုးး��ရှှင်းး�ရှှင်းး� ပုံံ�ဖော်�်�ထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� (၄) တွွင််

(MOPFI) နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း� အတွွက််

ကွွင်းး�ဆင်းး� သုုတေ�သနမှှ ရရှိိ�လာာသည့််� သုံးး��သပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�

အကြံ�ံပြု�ုတင််ပြ�ချျက်် များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရတို့့��၏ ဝယ််ယူူ
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အခန်း ၂

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း�၊
အခြေ�ေခံံမူူများ�း�နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကနဦးး
အတွေ့�့အကြုံ�ံ�များ�း�
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု သည်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ရေး�းမှာာ�
အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ ယခုုအခန်းး�တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲ နိုု�င််ငံံများ�း�၌ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရတတ််သည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဖော်�်�ပြ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံမှှ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူများ
ူ �း�နှှင့််� ဆီီလျော်�်��မှုု ရှိိ�မည့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ကော�ာက််နုုတ်် တင််ပြ�
သွားး��ပါါမည််။ ထို့့��နော�ာက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််
နေ�သူူများ�း� အတွွက်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််မည့့်� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံမူ/ူ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််�လည်းး� မိိတ််ဆက််
ပေး�းသွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သတွွင်းး� အိိမ််နီးး�ချျင်းး� နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့််� ယှှဉ််ပါါက များ�း�စွာာ� နုုနယ််သေး�းသည့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ခရီးး�စဉ်် အကြော��ာင်းး�ကိုု�မူူ ယခုုအခန်းး�၏ နိိဂုံးး��တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ များ�း�စွာာ�ကြိုး�း��စား�း ဆော�ာင််ရွွက်် ရမည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သတွွင်းး� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံကာာ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စနစ််ကော�ာင်းး�တစ််ခုုကို�ု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ရေး�း ထူးး�ခြား�း�သည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ကနဦးး အခြေ�ေအနေ�များ�း�မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််
နေ�သည််ဟုု သုံးး��သပ််ရပြီး��း ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�ကော�ာင်းး�များ�း�အားး� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပြီး��း ရှေ့�့�ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် အခန်းး� (၆) တွွင််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၂.၁ ဖွံ့့�ဖြိုး�း��ဆဲဲ နိုု�င််ငံံများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့ရတတ််သည့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ဆိုု�င််ရာာ
စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�
အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နိုု�င််ငံံများ�း�စွာာ�သည်် အော�ာင််မြ�င််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််။ အစိုးး��ရ ဝယ််ယူူရေး�း

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုများ�း� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခဲ့့သ
� ည့််�တိုု�င်် ၎င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�များ�း�၊ နည်းး�ဥပဒေ�များ�း� နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

တို့့��နိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််များ�း�မှာာ�မူူ အပြော��ာင်းး�အလဲဲ

များ�း�သည်် အမျိုး�း��မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ပြီး��း တသမတ််တည်းး� ရှိိ�မနေ�ပါါ။

အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ရုုန်းး�ကန်် ရတတ််ပါါသည််။ ပြု�ုပြ�င််

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�မှာာ� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� မရှိိ�သလိုု�၊ အစိုးး��ရ

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ၌ မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အကျိုးး���

ဝယ််ယူူရေး�း စနစ််အတွွင်းး� ပါါဝင််သူူများ�း�၏ တာာဝန််နှှင့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ

သက််ရော�ာက််မှုု မရရှိိ�ခြ�င်းး�များ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရတတ််ပြီး��း အထူးး�သဖြ�င့််�

များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�ပြီး��း တိိတိိကျျကျျ သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�မှုု

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲထားး�သည့််� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််များ�း�အားး� လက််တွေ့�့�

သို့့��မဟုုတ်် တာာဝန််နှှင့််�အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�ရော�ာထွေး�း�နေ�မှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်

အမှှန််တကယ်် ကျျင့််�သုံးး��ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါသည််။၁၇

လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�များ�း�မှှတဆင့််� ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုနှှင့််�

ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရာာတွွင်် အားး�နည်းး�နေ�

တာာဝန််ခံံမှုု အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ အထင််

တတ်် ပါါသည််။ ယင်းး�အခက််အခဲဲ များ�း�က ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါးး�မှုုလျော့�့�ချျ
�

ရှား��းဆုံးး�� ဥပမာာတစ််ခုု အဖြ�စ်် ဖိိလစ််ပိုု�င််နိုု�င််ငံံကို�ု ဖော်�်�ပြ�လိုု�ပါါသည််။

ရေး�း ကြိုး�း��ပမ်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� အားး�နည်းး�စေ�ပြီး��း ၊ အစိုးး��ရ၏ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ယင်းး�တွွင်် ၂၀၀၃ ခုုနှှစ်် မတိုု�င််ခင််အထိိ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

စနစ််များ�း�၏ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ကို�လည်း
ု
း� ထိိခိုု�က််စေ�ကာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််သော�ာ ဥပဒေ� ၆၀ ကျော်�်��၊ သမ္မမတ အမိိန့််�

မှုု အရှိိ�န််ကိုု�လည်းး� တန့််�စေ�ပါါသည််။

များ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။

၁၈၊ ၁၉
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ထို့့��ပြ�င်် အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှတွွင်် “အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ

များ�း�ကြော��ာင့််� တာာဝန််ရှိိ�သည့််� သူူများ�း�ကိုု� အရေး�းယူူနိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲ

ကျျင့််�သုံးး��မှုုနှှင့််� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််ရန််၊ နည်းး�ဥပဒေ�

ပါါသည််။ အစိုးး��ရ နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု

များ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််ရန််၊ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� မူူကြ�မ်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရန််၊

အပေါ်�် သဘော�ာထားး� ပျော့�့��ပြော��ာင်းး�သည့််� နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် အဂတိိ

ဝယ််ယူူလိုု�မှုုများ�း�ကိုု� ကြော်��်�ငြာ�ာရန််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� လိုု�က််နာာ

လိုု�က််စား�းမှုု ပိုု�မိုု�၍ တွေ့�့�ရှိိ� ရပါါသည််။ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတွင််
ွ

မှုု ရှိိ�၊မရှိိ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းရန်် ဗဟိုု�အဆင့််� အာာဏာာပိုု�င်် အဖွဲ့့��

အော�ာက််ပါါပုံံ�စံံများ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� ကုုန််ပစ္စစည်းး�

အစည်းး�များ�း� မရှိိ�ခဲ့့�သည််” ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�ထံံမှှ ခိုးး��ယူူသည့််� နည်းး�

၂၀

လမ်းး�ဖြ�င့််� မဆီီလျော်�်��စွာာ� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရယူူခြ�င်းး�၊ ကန််ထရိုု�က်် ရရှိိ�နိုု�င််ရန််
အင််စတီီကျုးး��ရှှင်းး� နှှင့််� လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ်် စွွမ်းး�ရည််ပြ�ည့််�၀မှုု။ အစိုးး��ရ၏

လာာဘ််ထိုးး��ခြ�င်းး� (ငွေ�ေ၊ လက််ဆော�ာင်် သို့့��မဟုုတ်် မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု)၊

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တာာဝန််ရှိိ�ပုုဂ္ဂိုု�� လ််များ�း�နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ်် စော�ာင့််�

ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု (nepotism) နှှင့််� ပုုဂ္ဂိုု�� လ််ရေး�းရာာ

ကြ�ည့််�ရသူူများ�း�၏ အရည််အချျင်းး� နှှင့််� စိိတ််အားး�ထက််သန််မှုု ရှိိ�ရေး�း

ရင်းး�နှီးး��သူူများ�း�ကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု (cronyism) တို့့��ဖြ�င့််� တင််ဒါါ

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန်် အားး�နည်းး�သည့််� အချျက််က ထိိရော�ာက််သည့််�

ခေါ်�်ယူူမှုု တွွင်် မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူနှှင့််�

အစိုးး��ရ ဝယ််ယူူမှုု စနစ််တစ််ခုု အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန််

ကန််ထရိုု�က််တာာ လိိမ််လည််ခြ�င်းး� (အချျက််အလက််မှား��းများ�း� ပေး�းမှုု)

အတွွက်် အဓိိက အဟန့််�အတားး� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ

တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းရန်် နှှင့််� တိုု�က််ဖျျက််ရန််

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စနစ််အတွွက်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� စနစ််တကျျ လေ့�့ကျျင့််�

အခက််ခဲဲဆုံးး�� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��မှာာ� ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုု

သင််ကြား�း�ပေး�းရန်် နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု၊ အရည််အချျင်းး�များ�း�ကိုု� စဉ််ဆက််

အားး�နည်းး�စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ပြီး��း တင််ဒါါပြို��ု င််သူူ အချျင်းး�ချျင်းး� ညှိိ�နှိုု�င်းး�

မပြ�တ်် မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

ထားး�ကာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လိိမ််လည််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည်် (ဥပမာာ- ကန််ထရိုု�က််

ကနဦးးအနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််နှှင့််�

တစ််ခုုတွင််
ွ တစ််ဦးးတည်းး� ယှှဉ််ပြို��ု င််သူူအဖြ�စ်် အလှှည့််�ကျျ တင််ဒါါ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� အပေါ်�် သဘော�ာထားး� ခံံယူချျ
ူ က််များ�း�

အော�ာင််နိုု�င််ရန်် လေ�လံံဆွဲဲ�သူ/ူ တင််ဒါါပြို��ု င််သူူ များ�း�အကြား�း� အချျင်းး�ချျင်းး�

ပြော��ာင်းး�လဲဲရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ညှိိ�နှိုု�င်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််)။

ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု နှှင့််� လက််လှမ်းး�မီ
ှ
မှု
ီ ။ု ဒေ�သန္တတရ လုုပ််ငန်းး�များ�း� အတွွက််

ပွွင့်�လင်းး�မြ�
်
င််သာာမှုု။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�များ�း� နှှင့််�

တန်းး�တူူညီီမျှှမှုု ရှိိ�သော�ာ အခင်းး�အကျျင်းး�တစ််ခုု ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ရာာ၌

နည်းး�ဥပဒေ�များ�း� သတ််မှှတ််ပြ�ဌာာန်းး� ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�

အဓိိက အတားး�အဆီးး�များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု

စေ�ရန်် အစီီအမံံများ�း� ချျမှှတ််နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မည််သည့််�

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� တင်းး�ကြ�ပ််လွန်း
ွ း�ပါါက လုုပ််ငန်းး�ကြီး��း များ�း�

အတိုု�င်းး�အတာာထိိ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရန်် သတ််မှှတ််ကျျင့််�သုံးး��မည််

အတွွက်် ပိုု�မိုု� အားး�သာာမှုု ရှိိ�နိုု�င််ပြီး��း အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း

နည်းး�နှှင့််� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းပဋိိပက္ခခများ�း�ကိုု� မည််မျှှအသေး�းစိိတ်် ဖွွင့့်�ချျပြ�

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (SMEs) နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း� အတွွက်် အခွွင့််�အလမ်းး�

မည််နည်းး�တို့့��နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�ပြီး��း အမျိုး�း��မျိုး�း��ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

နည်းး�စေ�ကာာ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု� အားး�နည်းး�စေ�မည််
ဖြ�စ််သည််။ eGovernment ကဲ့့သို့့�
� �သော�ာ နယ််ပယ််မျိုး�း��တွွင််မူူ ယင်းး�

ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကို�င်
ု ်မှု လျှော့�
ု
့��ချျခြ�င်းး�။ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�

ကြော��ာင့််� တီီထွွင််ဆန်းး�သစ််မှုု နည်းး�ပါးး�သွားး�� နိုု�င််သည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆဲဲ နိုု�င််ငံံ

“သိိသိိသာာသာာ ခရီးး�ရော�ာက််နိုု�င်် ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�

များ�း�ရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််ပလုုပ််ငန်းး� များ�း�

ဒေ�သန္တတရ ပြ�ည််သူူများ�း� အကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု� နား�းလည််ပြီး��း တာာဝန််ခံံမှုု ပိုု�မိုု�

အားး� ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး� နည်းး�တူူ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ယှှဉ််ပြို��ု င််

ရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရအဆင့််�က ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�

နိုု�င််မည့််� အတိုု�င်းး�အတာာအပေါ်�် သဘော�ာထားး�အမြ�င်် အမျိုး�း��မျိုး�း��

ဖြ�စ််သည််”။၂၁ အကယ််၍ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််

ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသည််။ ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး� များ�း�ထံံမှှ ဦးးစား�းပေး�း ဝယ််ယူူ

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကုုန််ကျျစရိိတ်် မြ�င့််�မား�းမှုု နှှင့််� အရည််အသွေး�း� နည်းး�ပါးး�မှုု တို့့��

များ�း�ဖြ�င့််� တပါါတည်းး� မလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါက ဒေ�သန္တတရအဆင့််�တွွင််

ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရနိုု�င်် ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််မှုု

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုအ
ု လွဲဲ�များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််နိုု�င််သည့််�

မှှ တဆင့််� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� သင််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရေ�ရှှည််တွွင်် ပြ�ည််တွွင်းး�

အန္တတရာာယ််လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရအဆင့််�များ�း� သည််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် နှှင့််� ထိိရော�ာက််မှုု တိုးး��တက််စေ�ရန််

လည်းး� ၎င်းး�တို့့�� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ အစိုးး��ရ ပစ္စစည်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည့််� လုုပ််ငန်းး�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ဗျူူ�ဟာာတစ််ခုု အဖြ�စ််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းအတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ရန်် လိုု�အပ််ပြီး��း

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� နိုု�င််ပါါသည််။

ဒေ�သအဆင့််� အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း� နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� အဂတိိလိုု�က််စား�း
ခြ�င်းး� မှှ တားး�ဆီးး�နိုု�င််ရန်် အစီီအမံံများ�း�လည်းး� ချျမှှတ််သင့််� ပါါသည််။

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု။ တရား�းမဝင်် ပုုဂ္ဂိုု�� လ််ရေး�း အကျိုးး���အမြ�တ်် ရရှိိ�ရေး�း
အတွွက်် အာာဏာာ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုုများ�း� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်

စည်းး�ကမ်းး�လိုုက်
� ်နာာမှုု အပေါ်�် အလွွန််အမင်းး� အာာရုံံစို
� �က်
ု ်ခြ�င်းး�။ အစိုးး��ရ

နေ�ခြ�င်းး�မှာာ� ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ပါါဝင််

၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�စွာာ�ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််

ပတ််သက််သူူများ�း�၏ အာာဏာာနှှင့််� လွှှမ်းး�မိုးး��မှုု ကိုု� ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး�၊

ရာာတွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� နှှင့််� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် အပေါ်�် အဓိိက

သဘော�ာတူူချျက်် များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် အများ�း�မသိိနိုု�င််သော�ာအနေ�အထားး�

အာာရုံံ�စိုု�က််ကြ�ပြီး��း ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုုသဘော�ာတရား�းအပေါ်�်

များ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�စနစ််များ�း� အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�စသည့််� အချျက််

တွွင်် များ�း�စွာာ�အလေး�းထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�လှှပါါ။ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
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လိုု�က််နာာမှုု အားး�ကော�ာင်းး�ရန််နှှင့််� ဟာာကွွက််မရှိိ�စေ�ရန််အတွွက်် စနစ််

၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုု အပေါ်�်

များ�း�ကိုု� တည််ဆော�ာက််ထားး�ကြ�ပြီး��း ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � တင်းး�ကြ�ပ််မှုကြော��
ု
ာင့််�

အဓိိကအာာရုံံ�စို�က်
ု ် နေ�ပါါက အပေါ်�်ယံံတွင််သာ
ွ
ာ ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�သော�ာ

တဖက််တွွင်် ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုများ�း�လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�

စနစ််ကိုု�သာာ တွေ့�့�မြ�င််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံများ�း�စွာာ� တို့့��သည််

များ�း�ဖြ�င့််� ဖြ�စ််နိုု�င််ဖွွယ်် အခြေ�ေအနေ�အားး�လုံးး��ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မရနိုု�င််

စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုု နှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရေး�း တဖက််တွွင််

သလိုု� ယင်းး�ကြော��ာင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််� လျော့�့��ကျျနိုု�င််ပါါသည််။

လည်းး� ထိိရော�ာက််စွာာ� စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််နိုု�င််ရေး�း နှှစ််ဖက််မျှှ၍ ဆော�ာင််ရွွက််

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းတွင််
ွ တာာဝန််ရှိိ�သည့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာဝန််ထမ်းး�များ�း�

နိုု�င််ရန်် အခက််ကြုံ�ံ�ရ ကြ�ပါါသည််။၂၄

၂၂၊ ၂၃

၂.၂ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် အခြေ�ေခံံမူများ�း
ူ �ငွေေ�ကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််ခြ�င်းး�
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒတွွင်် ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�စွာာ� ရှိိ�နိုု�င််

သဘော�ာပေါ�ါက်် ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�လိုု�အပ််ချျက်် များ�း�ကိုု� သင့််�တော်�်�

သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေခံံအကျျဆုံးး�� ရည််မှှန်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� ပြ�ည််သူူများ�း�

သော�ာ နှုုန်းး�ထားး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််သည့််�ပုုဂ္ဂိုု�� လ််များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ

၏ ငွေ�ေကြေး��းကိုု� သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််

ခြ�င်းး� နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င်် ရပါါမည််။

တန််မှုုရှိိ�ရေး�းပင််ဖြ�စ််သည််။ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�လိုု�က််သော�ာ ကျျပ််ငွေ�ေတိုု�င်းး�
အတွွက်် ထိုု�က််တန််မှုု ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။၂၅ ယင်းး�ကိုု� ပစ္စစည်းး�နှှင့််�

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ညီီညွွတ််သည့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အားး� ကုုန််ကျျစရိိတ််အနည်းး�ဆုံးး��နှုုန်းး�ထားး�ဖြ�င့််�

တိုု�င်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် အဆင့််�တစ််ခုုခုု၌ အားး�နည်းး�ခဲ့့�ပါါက

သို့့��မဟုုတ်် စည်းး�ကမ်းး�ချျက််နှင့််�
ှ အညီီ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဟုု လွဲဲ�မှား��းစွာာ�

ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ ရလဒ််များ�း� ထွွက််ပေါ်�်နိုု�င််ပြီး��း ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

နား�းလည််လေ့�့ ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ငွေ�ေကြေး��းအရ

ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုု နည်းး�ပါးး�သွားး�� နိုု�င််သည််။

ထိုု�က််တန််ခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� ယင်းး�ထက်် ပိုု�မိုု�လေး�းနက််သည့့်� သဘော�ာ

ဥပမာာ- ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
စီီမံံကိိန်းး� တစ််ခုုအတွွက်် လက််တွေ့�့�မကျျ

တရား�းတစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည်် (ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၄ တွွင််ရှုု)။

သည့််� ဘတ််ဂျျက််တစ််ခုုဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ချျထားး�ပေး�းပါါက ယင်းး�

အစိုးး��ရများ�း�သည်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် တစ််လျှော�ာ�က်် ငွေ�ေကြေး��းအရ

အတွွက်် လုုပ််ငန်းး� အနည်းး�ငယ််သာာ ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��ု င််မည််ဖြ�စ််ပြီး��း

ထိုု�က််တန််မှုုရှိိ�ရေး�း အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�

တင််ဒါါအော�ာင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�သည််လည်းး� ငွေ�ေကြေး��းအရ ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�

ကုုန််ပစ္စစည်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့််� အဆော�ာက််အအုံံ� ကိုု� သုံးး��စွဲဲ�မည့််�သူူများ�း�

စေ�ရန်် စရိိတ််လျှော့�့��ချျ၍ အရည််အသွေး�း�နိိမ့််�စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��

(end-user) အမှှန််တကယ်် လိုု�အပ််သည့််� အရာာကိုု� နား�းလည််

မည်် ဖြ�စ််သည််။

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၄)
ငွေေ�ကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး� ဆိုု�သည််မှာာ� သင့််�တော်�်�မှုုအရှိိ�ဆုံးး�� စျေး�း�နှုုန်းး�ဖြ�င့််� လိုု�အပ််နေ�သော�ာ အရာာများ�း�ကိုု� ဝယ််ယူူနိုု�င််မှုု
ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�တွွင်် အော�ာက််ပါါအချျက်် သုံးး��ချျက်် ပါါဝင််ပါါသည််။၂၆
l

စျေး�း�နှုုန်းး�သက််သာာမှုု (Economy)။ စီးး�ပွား��းရေး�းအရ တွွက််ချေ�ေကိုု�က််ခြ�င်းး� (သက််သာာသော�ာစျေး�း�နှုုန်းး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှု)ု

l

ထိိရော�ာက််မှုု (Efficiency)။ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဆီီလျော်�်��သော�ာ အားး�ထုုတ််ခြ�င်းး� (နည်းး�မှှန််လမ်းး�မှှန််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််မှု)ု

l

အကျိုးး���ရှိိ�မှုု (Effectiveness)။ ရည််ရွွယ််ချျက်် ပြီး��း မြော��ာက််ခြ�င်းး� (မှှန််ကန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှု)ု

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�က ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု များ�း�၏ ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််� အရည််အသွေး�း� ပိုု�င်းး�တွွင်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််
အပြို��ု င််အဆိုု�င်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ကြ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ တွွက််ချေ�ေကိုု�က််မှုု ပိုု�မို�ု ရှိိ�လာာပါါသည််။ ဝယ််ယူူ
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််များ�း�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာတွွင်် ကုုန််ကျျစရိိတ်် (အချိိ�န််နှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ််) အရ ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဝယ််ယူူ
ထားး�သည့််� အရာာဖြ�င့််� အကျိုးး���ရှိိ�မှုု မှာာ� ဆက််စပ််ပြီး��း ယင်းး�ကိိစ္စစသည််လည်းး� အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ အချျက််သုံးး��ချျက််အနက်် နှှစ််ချျက််
ပြ�ည့််�စုံံ�လျှှင််ပင်် ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုုရှိိ�မရှိိ� မသေ�ချာ�ာသေး�းပါါ။ ဥပမာာ- တံံတားး�တစ််ခုုကိုု� စျေး�း�သက််သာာစွာာ� နှှင့််� လျျင််မြ�န််စွာာ�
ဆော�ာက််လုပ််ခဲ့
ု ့ပြီး� ��း ယင်းး�တံံတားး� တည််ဆော�ာက််မှုုမှာာ� လူူဦးးရေ� အနည်းး�ငယ်် အတွွက််သာာ အကျိုးး���ပြု�ုသည်် ဆိုု�ပါါက ရှား��းပါးး�လှှသော�ာ
ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာကိုု� အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ� အသုံးး��ချျခြ�င်းး� ဖြ�စ််မည်် မဟုုတ််ပါါ။
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ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စာာချုု�ပ််ကိုု� စီီမံံရန််

အတွွင်းး� မူူလရေး�းဆွဲဲ�ထားး� သည််ထက်် ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��ပြု�ုမှုု

သင့််�တော်�်�သော�ာ အရည််အချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် စိိတ််ဝင််စား�းမှုု မရှိိ�ပါါက

ထက််ဝက််ခန့််�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ၂၀၁၉/၂၀ ပထမနှှစ််ဝက််တွွင်် မူူလ

တင််ဒါါယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််

ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�အတိုု�င်းး� ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��ပြု�ုမှုု ၄၆% သာာ ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း

ပါါသည််။ ဝယ််ယူူမှုအားး
ု � ဦးးဆော�ာင််ရသည့််� ဌာာနများ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

“ဌာာနများ�း�၏ ဝယ််ယူူရေး�းအတွွက်် ပြ�င််ဆင််မှုုများ�း�တွွင်် လက််တွေ့�့�

လုုပ််ငန်းး�စာာချုု�ပ်် ဖော�ာက််ဖျျက််မှုုများ�း� ကိုု� အရေး�းယူူနိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�

မကျျမှုု” ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။၂၈

အားး�ထုုတ်် နိုု�င််စွမ်း
ွ း�လည်းး� ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ အချို့့��� စည််ပင််
သာာယာာရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�သည်် အမှိုု�က််/စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

အစိုးး��ရ၏ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််ခြ�င်းး�

အတွွက်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီီများ�း� ငှား��းရမ်းး�ရပြီး��း ဝေး�းလံံသော�ာ အိိမ််

တွွင်် ချျက််ချျင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့့်�ဝယ််ယူခြ�င်း
ူ း� ဖြ�စ််စဉ််များ�း�နှှင့််� နှှစ််စဉ််

ထော�ာင််စုုများ�း�သို့့�� ဝန််ဆော�ာင််မှုု မရော�ာက််ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ဘတ််ဂျျက််စက််ဝန်းး� တို့့��အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�ထက််

အားး�နည်းး�ခြ�င်းး� တို့့�� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသော�ာကြော��ာင့််� စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�

ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုု ရှိိ�၊မရှိိ� သဘော�ာတရား�းထည့််�သွွင်းး�ပြီး��း ပိုု�မိုု�

အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု� စီီမံံရန်် အခက််အခဲဲ ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

၂၇

စဉ်းး�စား�းရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဝယ််ယူူသည့််� ပထမနှှစ််အတွွင်းး�
ကုုန််ကျျမှုုထက်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့််� အဆော�ာက််အအုံံ� ၏

သုံးး��စွဲဲ�မည့််�သူူများ�း�နှှင့််� ဘတ််ဂျျက်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�

သက််တမ်းး�တစ််ခုုလုံးး�� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ကုုန််ကျျစရိိတ််ကို�ု တွွက််

အတွွက်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််၏ အချိိ�န််ဇယားး�မှာာ�လည်းး� အရေး�းကြီး��း

ချျက််သင့််� ပါါသည််။ စျေး�း�နှုုန်းး�သက််သာာစွာာ� ဆော�ာက််လုပ််ထားး
ု
�သည့်််��

ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရ၏ နှှစ််စဥ််ငွေ�ေလုံးး��ငွေ�ေရင်းး� အသုံးး��စရိိတ််

လမ်းး�တစ််လမ်းး�သည်် မိုးး��ရာာသီီရော�ာက််တိုု�င်းး� ပျျက််စီးး�ပြီး��း အကုုန််

သည်် မူူလခန့််�မှှန်းး�ရေး�းဆွဲဲ� ထားး�သည််ထက်် လျှော့�့��နည်းး�ခြ�င်းး�များ�း�

အကျျများ�း�သော�ာ ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််မှုုမျိုး�း�� ပုံံ�မှန််လို
ှ
ု�အပ််နေ�ပါါက ယင်းး�

အမြဲ�ဲလိုု�လို�ု ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပြီး��း ပြီး��း ခဲ့့�သော�ာ နော�ာက််ဆုံးး��သုံးး��လပတ်် ကာာလ

မှာာ� မှှန််ကန််သည့့်� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� မဟုုတ််သည််မှာာ� သေ�ချာ�ာပါါသည််။

၂.၃ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အတွွက်် ဥပဒေေသများ�း� သမာာသမတ််ကျျခြ�င်းး�
အစိုးး��ရဌာာနဆိုု�င််ရာာဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ သမာာသမတ််ရှိိ�မှုုမှာာ� အရေး�းကြီး��း

အခြေ�ေအနေ�များ�း�နှှင့််�အညီီ လိုု�အပ််သလိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

ကြော��ာင်းး� နိုု�င််ငံံများ�း�စွာာ�တို့့��က သဘော�ာပေါ�ါက််ထားး�ကြ� ပါါသည််။
ပညာာရှှင်် အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််

အခြေ�ေခံံမူများ
ူ �း�ကိုု� မဏ္ဍိုု�င််လေး�းခုုဖြ�င့််� တည််ဆော�ာက််ထားး�ပါါသည််။

ရွွက််မှုု နှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု အဖွဲ့့�� (အိုု�အီးး�စီီဒီီ) က အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

၎င်းး�တို့့��မှာာ� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှု၊ု အကျျင့််�

ဖြ�စ််စဉ်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်် စေ�ရန်် မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� အလေ့�့အထကော�ာင်းး�

ပျျက််မှုုမှှ ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�၊ တာာဝန််ခံံမှုနှ
ု ှင့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု တို့့��ဖြ�စ််ကြ�

များ�း� ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အကူူအညီီ ဖြ�စ််စေ�မည့််� အခြေ�ေခံံမူများ
ူ �း� ထုုတ််

ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အများ�း�ပြ�ည််သူူပို�င််
ု အရင်းး�

ပြ�န််ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�နှှင့််� ဥပဒေ�

အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််စွာာ� နှှင့််� အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နို�င််
ု ပြီး��း

မဟုုတ််ပဲဲ အခြေ�ေခံံမူများ
ူ �း�သာာ ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�

သမာာသမတ််ရှိိ�သည့််� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုု ပေါ်�်ထွွက််လာာစေ�ရေး�း ဖြ�စ််

နှှင့််� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မည့့်�ပုဂ္ဂို
ု ု�� လ််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံ၏

ပါါသည််။

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၅)
အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် OECD အဖွဲ့့�က အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည့််� အခြေ�ေခံံမူများ�း
ူ �
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ခြ�င်းး�
အခြေ�ေခံံမူူ (၁) ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�အပေါ်�် မျှှတစွာာ�၊ တန်းး�တူူညီီမျှှစွာာ� ဆက််ဆံံဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််
တစ််လျှော�ာ�က်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရပါါမည််။
အခြေ�ေခံံမူူ (၂) တင််ဒါါခေါ်�်ယူူ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု နှှင့််� သမာာသမတ််ရှိိ�စေ�ရန်် အစီီအမံံများ�း� ချျမှှတ််ရပါါမည််။

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
အခြေ�ေခံံမူူ (၃) ချျမှှတ််ထားး�သော�ာရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�နှှင့််�အညီီ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�အတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ သုံးး��စွဲဲ�ရမည််။
အခြေ�ေခံံမူူ (၄) ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� ဝန််ထမ်းး�များ�း�တွွင်် အသိိပညာာ ဗဟုုသုတ
ု ၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု နှှင့််� သမာာသမတ််ကျျမှုု ရှိိ�
စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််။
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မမှှန််မကန်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�၊ စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုု နှှင့််� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
အခြေ�ေခံံမူူ (၅) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း� သမာာသမတ််ရှိိ�စေ�ရေး�း အတွွက်် ကြို�ု�တင််ကာာကွွယ််ရေး�း အစီီအမံံများ�း� ချျမှှတ််ရပါါမည််။
အခြေ�ေခံံမူူ (၆) စာာချုု�ပ််စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာတွွင်် စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီစေ�ရန်် အတွွက်် အစိုးး��ရနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍအကြား�း�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရပါါမည််။
အခြေ�ေခံံမူူ (၇) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူမှုုများ�း�တွွင်် မမှှန််မကန်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းသိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် နှှင့််� အရေး�းယူူနိုု�င််မည့့်� အစီီအမံံများ�း�
ထားး�ရှိိ�ရပါါမည််။

တာာဝန််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�
အခြေ�ေခံံမူူ (၈) ထိိရော�ာက််သော�ာ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း အစီီအမံံများ�း� နှှင့််�အတူူ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် တာာဝန််ခံံမှုု ရှိိ�
စေ�ရန်် စီီစဉ််ထားး�ရ ပါါမည််။
အခြေ�ေခံံမူူ (၉) ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�၏ တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ဆော�ာလျှှင််စွာာ� နှှင့််� တရား�းမျှှတစွာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရမည််။
အခြေ�ေခံံမူူ (၁၀) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� စိိစစ််နိုု�င််ရေး�း အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ မီီဒီီယာာများ�း� နှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု တို့့��ကိုု�
ပါါဝင််ခွွင့််�ပေး�း ရမည််။

၂.၄ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အစိုးး��ရ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြု�ုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု သမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�
ယနေ့�့ခေ�တ်် အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ်် သို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�

၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် သမ္မမတ ဦးးသိိန်းး�စိိန််က အလေ့�့အထဟော�ာင်းး� များ�း�

ရာာ၌ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကနဦးး အဆင့််�များ�း�တွွင််သာာ ရှိိ�နေ�ပြီး��း

ကိုု� ချိုး�း��ဖျျက််ခဲ့့ပြီး� ��း အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် ပထဆုံးး��

ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုု နှှင့််� သမာာသမတ််ကျျမှုု တို့့��တွွင်် တိုးး��တက််

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� မူူဘော�ာင််ကိုု� မိိတ််ဆက််ခဲ့့� ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�

ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် များ�း�စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ရဦးးမည်် ဖြ�စ််သည််။ အမိိန့််�

ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု စနစ််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� ၏

ပေး�း ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့််� ဆိုု�ရှှယ််လစ်် စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််မှှ အသွွင််

အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုအဖြ�စ်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း ဖြ�စ််စဉ််တွွင််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�မှာာ� ဆယ််စုုနှှစ််များ�း�စွာာ� ကြာ�ာမြ�င့််�နို�င််
ု သည့််� ဖြ�စ််စဉ််မျိုး�း��

ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုစနစ််များ�း�ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််ရေး�း စတင််လုုပ််ဆော�ာင်် ခဲ့့ပါ
� ါသည််။

ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍သာာ အစိုးး��ရ၏

ထို့့��နော�ာက်် သမ္မမတသည်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််မှာာ�ပင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍအနေ�ဖြ�င့််� ယှှဉ််ပြို��ု င််သည့့်�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ အဆင့််�များ�း�အားး� ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�မည့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

စနစ််ဖြ�င့််� ဝင််ရော�ာက််ပါါဝင််ခွွင့််� ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။

နှှစ််ခုုကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် များ�း�က အစိုးး��ရ
ဌာာနများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�တွွင်် အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် လွွန််ခဲ့့�သည့့်� နှှစ််များ�း�ကဆိုု�လျှှင်် နိုု�င််ငံံပို�င််
ု

ခေါ်�်ယူူဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန််နှှင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး� ရှိိ�

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�သို့့�� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�

သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�င့််�သာာ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�

များ�း�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တို�င််
ု အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််�

အားး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းအပ််သည့််�

ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျရန်် လမ်းး�ညွှှန််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�

ဖြ�စ််စဉ််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စာာချုု�ပ်် များ�း�မှာာ� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု မရှိိ�သလိုု�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် နှှစ််ခုုအရ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုနှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု မြှ�ှင့််�တင််

ပြ�င််ပက စိိစစ််လေ့�့လာာနိုု�င််ခြ�င်းး� လည်းး�မရှိိ�ပါါ။ သူူကော�ာင်းး�ပြု�ု လူူမွေး�း�

ရန််နှှင့််� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါ စနစ််ကိုု�

သည့််� စနစ််ကြော��ာင့််� အီီလစ်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့သ
� လိုု�

အသစ််ချျမှှတ််လို�က်
ု ်သော�ာစံံအဖြ�စ်် စတင််အသုံးး��ပြု�ုလာာခဲ့့ခြ�င်း
� း�

အစိုးး��ရအတွွင်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူ့့�အကျိုးး���စီးး�ပွား��း နှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

ဖြ�စ််သည််။၃၁ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််နှှစ််ခုု နော�ာက််တွွင်် ထပ််မံံ၍ လမ်းး�ညွှှန််

အကျိုးး���စီးး�ပွား��း အကြား�း� နယ််နမိိတ်် ခြား�း�နား�းမှုု ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��

ချျက််နှှင့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာပြီး��း အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ

သည့််� အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း�� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့ပါ
� ါသည််။၂၉ အစိုးး��ရသည််

ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင််တစ််ခုု

အစိုးး��ရ၏ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း

ဖြ�စ််ထွွန်းး�လာာ ပါါသည််။ သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� ကွာာ�ဟချျက််များ�း� ရှိိ�နေ�

ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာ အလေ့�့အထ များ�း�ဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မှုုလည်းး�

သေး�းသော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/

နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဥပဒေ�၊ အစိုးး��ရ၏

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�နှှင့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုု

များ�း�တွွင်် တူူညီီမှုအ
ု ချို့့��� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ဥပဒေ�များ�း� ကဲ့့သို့့�
� � ဥပဒေ�နှှင့််� နည်းး�ဥပဒေ� မူူဘော�ာင််များ�း�
ကိုု�လည်းး� ပြ�ဌာာန်းး�ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။၃၀
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စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အကျိုးး���ဆက််တစ််ခုု အဖြ�စ်် “ အင််စတီီကျူးး��ရှှင်းး�

များ�း� အပေါ်�် အလေး�းအနက််ထားး� သတိိပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််နေ�ကြော��ာင်းး�

အလေ့�့အထများ�း� နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာအုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံရေး�း ဥပဒေ�များ�း�

တွေ့�့�ရပြီး��း အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� များ�း�၏ သမာာသမတ််ကျျမှုု နှှင့််�

ထက်် အမိိန့််�များ�း� နှှင့််� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််�သာာ အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�”

ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုု ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း ရည််ရွွယ််

အလေ့�့အထက ကျျန််ရစ််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ယင်းး�အကျိုးး���ဆက်် များ�း�၏

လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည်် ကိုု�တွေ့�့�ရပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စိိန််ခေါ်�်မှုု

ရလဒ််မှာာ� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� အလုံံအ
� လော�ာက်် မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ တာာဝန််

များ�း� ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းပြီး��း အထက််ပါါ ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့််�

ခွဲဲ�ဝေ�မှုု မရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််မှုု အရည််အချျင်းး�အပေါ်�်

ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ နိုု�င််ငံံတဝှှမ်းး�ရှိိ� အစိုးး��ရ

ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပြီး��း အစိုးး��ရ အရာာရှိိ� များ�း�စွာာ�

ဌာာနများ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် လိုု�အပ််နေ� ပါါသည််။ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ

တို့့��သည်် ဟာာကွွက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�တင်းး�ရန််အတွွက်် တုံ့့��ဆိုု�င်းး�နေ�

MoPFI သည်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််ရသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင််

တတ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ

အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ပါါဝင််ခဲ့့သ
� ည််။ ၎င်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

များ�း� ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် နှှင့််� ခြုံ�ံ�ငုံံ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�အကဲဲဖြ�တ််ရန်် အဖွဲ့့��အစည်းး�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင်် လက််ရှိိ�ကျျင့််�သုံးး��နေ�သော�ာ အလေ့�့အထ

တစ််ခုုတည်းး�သို့့�� တာာဝန််ပေး�းအပ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းသော�ာကြော��ာင့််�

များ�း�နှှင့််�လည်းး� ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် သိိရှိိ�နား�းလည််ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ၎င်းး�

အထက််ပါါ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာ များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍

အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်းး� ပါါဝင််သူူ အားး�လုံးး��

ဆိုးး��ရွား��း စေ�ပါါသည််။

အတွွက်် သင့််�လျော်�်��သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််နှှင့််� မူူဝါါဒများ�း� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််

၃၂

ရန်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ကံံအားး�လျော်�်��စွာာ�ပင်် အစိုးး��ရ၏
သို့့��သော်�်�လည်းး� အမျိုး�း��သားး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) အစိုးး��ရ

ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် နှှင့််� ယင်းး�အတွွက််

လက််ထက််တွွင််မူူ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� စီီမံံ

ပံ့့�ပိုးး��ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�သည့််�အစိုးး��ရတွွင်းး� နှှင့််� အစိုးး��ရပြ�င််ပ ပုုဂ္ဂိုု�� လ််နှှင့််�

အုုပ််ချုု�ပ််နိုု�င််မည့််� တခုုတည်းး�သော�ာ ဥပဒေ�နှှင့််�စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင််

အင််အားး�စုုများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု� ယခုုစာာတမ်းး�က ထုုတ််ဖော်�်�တင််ပြ�

ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ရန််၊ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််အားး� စော�ာင့််�ကြ�ည့့်�

ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� MoPFI အတွွက်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ

ခြ�င်းး�၊ အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� နှှင့််� မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� တို့့��ကို�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�

မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုမှာာ� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််

တစ််ခုုတည်းး�၏ လက််အော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�

ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် တူူညီီသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� အခြား�း� ပါါဝင််

ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� ပြု�ုစုုနေ�သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ‘အစိုးး��ရ၏

သူူများ�း�ဖြ�င့််� တွဲဲ�ဖက်် လုုပ််ဆော�ာင်် မည််လော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သူူများ�း�ကိုု�

ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�

ဖယ််ရှား��းပြီး��း ၎င်းး�၏ ကိုု�ယ််ပို�င််လှု
ု
ုပ််ရှား��းမှုဖြ�င့််�သာ
ု
ာ လုုပ််ဆော�ာင််မည််

(ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�

လော�ာ ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။

အဖြ�စ်် ရည််ညွှှန်းး�ထားး�သည််)’ မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ ဌာာနအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့််� ကမ္ဘာ့့�ဘ
� ဏ််၊
အာာရှှဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဘဏ််၊ DFAT နှှင့််� USAID အပါါအဝင်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုမိိတ််
ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�တို့့��အကြား�း� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ပြီး��း နော�ာက််
အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�သို့့�� တင််သွွင်းး�ထားး�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််။
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� မှာာ� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုနှ
ု ှင့််�
ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုများ�း�သည့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််ကိုု�
ပြ�င််ဆင််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််� ဒုုတိိယမြော��ာက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ခြေ�ေလှှမ်းး� ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� ကိုု� စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�း နှှင့််�
စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MoPFI) မှှ ဦးးဆော�ာင််ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး��း ယင်းး�
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ကပင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�
အကဲဲဖြ�တ််မှုုနှင့််�
ှ မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�သည့််� တာာဝန််များ�း�ကိုု� ရယူူမည််
ဖြ�စ််သည််။ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် အတွွက််
လိုု�အပ််သည့််� နည်းး�ဥပဒေ� နှှင့််� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�လည်းး� MoPFI ကပင််
ရေး�းဆွဲဲ�နေ� ပါါသည််။ ယင်းး�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�အားး� ကမ္ဘာ့့�ဘ
� ဏ််ကဲ့့သို့့�
� �
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း မိိတ််ဖက််များ�း�က ပံ့့�ပိုးး��နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း ဥပဒေ�ကိုု�
အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�နိုု�င််မည့််� စွွမ်းး�ရည်် နှှင့််� စနစ််များ�း�
တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ရေး�း အတွွက်် ရည််ရွွယ််၍ ပံ့့�ပိုးး��နေ�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််
ပါါသည််။
လက််ရှိိ� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ
က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုု

MoPFI အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�

တစ််ခုုမှာာ� ၎င်းး�တို့့��အနေေဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေေရေး�းဟူူသော�ာ
တူူညီီသည့့်� ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု� အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�ရာာတွွင်် အခြား�း� ပါါဝင််သူူများ�း�ဖြ�င့််� တွဲဲ�ဖက််
လုုပ််ဆော�ာင််မည််လော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�သူူများ�း�ကိုု�
မပါါဝင််စေေဘဲဲ ၎င်းး�၏ကိုု�ယ််ပိုု�င််လှုုပ််ရှား��းမှုုဖြ�င့််�သာာ
လုုပ််ဆော�ာင််မည််လော�ာပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဥပဒေေနှှင့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
မူူဘော�ာင်် - အိိတ််ဖွွင့််� တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� မှှသည််
ဗဟိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ််ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မှာာ� ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု

စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၊ သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အမှှတ်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််�

နှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု မြှ�ှင့််�တင််ရန််နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေကိုု�

အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂဂလိိက ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပုံံ�စံံ (PPP) အတွွက််

သမာာသမတ််ကျျစွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််ပြီး��း

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� ပါါဝင််သည့််� ၂၀၁၈ စီီမံံကိိန်းး�ဘဏ််ဆို�င််ရာ
ု ာ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရက ရည််မှှန်းး�ချျက််ကြီး��း စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့််�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တို့့�� ထွွက််ရှိိ�လာာခဲ့့� ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� ပြု�ုစုုနေ�

ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုစနစ််
ု
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း စီီမံံချျက််၏

သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ‘အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း�

အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပထမဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး��း အခြေ�ေခံံ

ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ� ကြ�မ်းး� (အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အုုတ််မြ�စ််လည်းး� ဖြ�စ််သည့််� ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင််တစ််ခုု

ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�)’ ကိုု� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�သို့့�� တင််သွွင်းး�ထားး�ပြီး��း

ကိုု� ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင်် ချျမှှတ််ခဲ့့�ချိိ�န်် မှှစ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ

ဖြ�စ််သည််။

၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းသည်် မြ�န််ဆန််သော�ာနှုုန်းး�ဖြ�င့််�
တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲ နေ�ပါါသည််။ ယခုုအခန်းး�တွွင်် ဥပဒေ�နှှင့််�

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

စည်းး�ကြ�ပ််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််၏ အဓိိက အစိိတ််အပိုု�င်းး� များ�း�ကိုု� မိိတ််

အုုပ််ချုု�ပ််ကြီး��း ကြ�ပ််သည့််� အဓိိက ဥပဒေ�နှှင့််�စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင််မှာာ�

ဆက််ထားး�ပြီး��း ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��ရှိိ� အစိုးး��ရ၏

သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အမှှတ်် ၁/၂၀၁၇ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုု

တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း� အတွွက််

သုုတေ�သနအတွွက်် မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့သ
� ည့််� အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�အားး�လုံးး��က

အရေး�းပါါသည့််� အဓိိက အစိိတ််အပိုု�င်းး� သုံးး��ခုုကိုု� အဓိိကထားး� တင််ပြ�

“အစိုးး��ရဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး�

သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�
များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််� တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

ဦးးသိိန်းး�စိိန်် အစိုးး��ရသည်် ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််တွင််
ွ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် နှှစ််ခုုကိုု�

များ�း� (ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ဟုု ရည််ညွှှန်းး�

ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့ပြီး� ��း နော�ာက်် အစိုးး��ရ၏ တည််ဆော�ာက််ရေး�းစီီမံံကိိန်းး�များ�း� နှှင့််�

ထားး�သည််)” ကိုု�သာာ အဓိိက လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် အဖြ�စ်် ရည််ညွှှန်းး�ကြ�

ပစ္စစည်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� တို့့��အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် အနေ�ဖြ�င့််� “သမ္မမတ

ပါါသည််။ ၎င်းး�လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တွွင်် အစိုးး��ရ၏ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ

ရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၃ - ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုလုပ််
ု ငန်းး�များ�း�နှှင့််�

လုုပ််ငန်းး�စဉ်် နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� များ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အစုံံ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််ကို�င််ခွ
ု ွင့််�ပြု�ုရာာတွွင်် တင််ဒါါစည်းး�ကမ်းး�

ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�

ချျက််များ�း�”ကိုု� ထပ််မံံ ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� ပါါသည််။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််မှာာ�

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူခြ�င်းး� အားး�လုံးး��တို့့��ကိုု� ယင်းး�ညွှှန််ကြား�း�ချျက််နှှင့််� အညီီ

အဓိိကခြေ�ေလှှမ်းး� တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့သော်�်�လည်း
�
း� ဝယ််ယူူရေး�းအစီီအစဉ််

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�၊ အကြံ�ံပေး�းများ�း�ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�

အတွွက်် ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာနက ထုုတ််

အတွွက်် တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုုဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�နည်းး�

ပြ�န််ထားး�သည့််� “ကန််ထရိုု�က်် စနစ််ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််

လမ်းး� စသည််တို့့��အတွွက်် ညွှှန််ကြား�း�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ ၂၀၁၃

ရာာတွွင်် လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ရမည့််� လုုပ််ငန်းး�လမ်းး�ညွှှန််” မှာာ�လည်းး�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ပြီး��း နော�ာက်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာနက ၂၀၁၄

အရေး�းကြီး��း သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရဌာာနနှှင့််� အဖွဲ့့��

နှှင့််� ၂၀၁၆ တို့့��တွွင်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�အတွွက်် ဝယ််ယူူ

အစည်းး� အားး�လုံးး��တို့့��၏ ဆော�ာက််လုပ််ခြ�င်း
ု
း�၊ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူခြ�င်းး� များ�း�တွွင်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ကိုု�

ပြီး��း နော�ာက်် ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု �င််ရာ
ု ာ စည်းး�မျျဉ်းး�

အသုံးး��ပြု�ုရမည်် ဟုု ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု �င််ရာ
ု ာ စည်းး�မျျဉ်းး�
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စည်းး�ကမ်းး� များ�း�၌ ပြ�ဌန်းး�ထားး� ပါါသည််။ ခြွ�င်း
ွ း�ချျက်် အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ
-ပုုဂ္ဂဂလိိက ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု လုုပ််ငန်းး� (PPP) ပုံံ�စံံဖြ�စ််ပါါက
မြ�န််မာာစီီမံံကိိန်းး�ဘဏ်် (Project Bank) ၏ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအော�ာက််
သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�မည်် ဖြ�စ််သည််။၃၃
သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၂၀၁၃ နှှင့််� ၂၀၁၇ တို့့��သည်် အစိုးး��ရ၏
ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မည့််� အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ�မူူ
ဘော�ာင်် တစ််ခုုကိုု� ပေး�းသော်�်�လည်းး� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
ကြီး��း ကြ�ပ််ခြ�င်းး� အခန်းး�ကဏ္ဍအတွွက်် အစိုးး��ရ ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး� တခုု
ခုုအားး� တိိတိိကျျကျျ သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�မရှိိ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု� သက််
ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း� နှှင့််� တာာဝန််ကျျ အရာာရှိိ�များ�း�ကသာာ ဆော�ာင််
ရွွက််ရပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််�

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပိုု�င််ပစ္စစည်းး�
များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေေကြ�မ်းး�သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရ၏ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေေနှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင််
အတွွက်် နော�ာက််တစ််ဆင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပင််
ဖြ�စ််သည််။

ဌာာနများ�း�နှှင့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ပိုု�င်းး� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််
ဗဟိုု� အဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုုခုုက တာာဝန်် ယူူထားး�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိိ�ပါါ။၃၄

ပုံံ� (၁)
နှှစ််အလိုု�က်် မှှတ််တမ်းး�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး��၏

သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််
အမှှတ်် ၁/၂၀၁၇
တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ�း�

စာာအမှှတ်် ၆၉(၁)/ ၆/
သမ္မမတရုံးး��

ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ ၂၀၁၄ ခုုနှစ််
ှ
တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််သည့််�
“ကန််ထရိုု�က််စနစ််ဖြ�င့့်�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး��၏

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဆော�ာင််ရွွက််

အမိိန့့်�ကြော်��်�ငြာ�ာစာာအမှှတ််
(၈၇/၂၀၁၁)

၂၀၁၁

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

ရာာတွွင်် လိုု�က််နာာကျျင့့်�သုံးး��

ဘဏ္ဍာာရေး�းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုု

ရမည့့်� လုုပ််ငန်းး�လမ်းး�ညွှှန််”

၂၀၁၃

သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််
အမှှတ်် ၁/၂၀၁၃ - ရင်းး�နှီးး��
မြု�ုပ််နှံံ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
လုုပ််ကို�င််ခွ
ု ွင့််�ပြု�ုရာာတွွင််
တင််ဒါါစည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�

၂၀၁၄

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�
ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�

ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး� ၂၀၁၇

၂၀၁၆

ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ ၂၀၁၆ ခုုနှစ််
ှ
တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််သည့််�

၂၀၁၇

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�

၂၀၁၈

စီီမံံကိိန်းး�ဘဏ်် (Project
Bank) ဆိုု�င််ရာာ
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််

ကန််ထရိုု�က််လုပ််
ု ငန်းး�များ�း�
ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််
လိုု�က််နာာရမည့််� လမ်းး�ညွှှန််

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််
ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ကိုု�
စတုုတ္ထထအကြိ�ိမ်် ပြ�င််ဆင််
သည့််� ဥပဒေ�

ခန့့်�မှှန်းး�

၂၀၂၁
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အထက််ပါါ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�နိုု�င််ရေး�း အတွွက်် အစိုးး��ရ

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် ရေး�းဆွဲဲ�

ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရ၏ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

နိုု�င််ရန်် ဌာာနစုံံ�ပါါဝင််သည့််� ‘အစိုးး��ရပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူမှုုစည်းး�မျျဉ်းး�

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင််အတွွက်် နော�ာက််တဆင့််�

စည်းး�ကမ်းး�နှှင့့်� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ပြု�ုစုုရေး�း ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု ကော်�်�မတီီ

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပင်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�အရ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�

(Public Procurement Rules and Regulations Supervision

စစ််ဆေး�းရန််၊ ကြီး��း ကြ�ပ််ရန််နှှင့််� မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ရန်် စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�း

Committee- PPRRSC)’ ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့� ပါါသည််။ PPRRSC ကိုု�

နှှင့််� စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာနအားး� တာာဝန််ပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�

၂၀၁၅ ခုုနှှစ်် ဧပြီ�ီလတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််ပြီး��း စီီမံံကိိန်းး� နှှင့််�

တာာဝန််များ�း�တွွင်် နည်းး�ဥပဒေ�၊ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�နှှင့််� စံံသတ််မှှတ််

ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး��း က ဥက္ကကဌ အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူကာာ၊ ဝန််ကြီး��း ဌာာန

ထားး�သော�ာ တင််ဒါါစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကဲ့့သို့့�
� � ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� ပြ�င််ဆင််

သုံးး��ခုုရှိိ� ဌာာနအသီးး�သီးး�မှှ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှုးး�ချုု�ပ်် များ�း�က အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�

ရေး�းဆွဲဲ�ရန််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််�

အဖြ�စ်် ပါါဝင််ခဲ့့ကြ� � ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�မူူ

အစိုးး��ရဌာာနများ�း�၏ စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရန်် သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဥပဒေ�

ကြ�မ်းး�ကိုု� ယင်းး�ကော်�်�မတီီက ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ပြီး��း ယခုုစာာတမ်းး� ရေး�းသားး�နေ�

နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�၊မရှိိ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�

သည့််� အချိိ�န််တွွင်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�သို့့�� တင််

စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� စသည့််�တာာဝန််များ�း�ကိုု�လည်းး� စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််�

သွွင်းး�ထားး�ပြီး��း ဖြ�စ််ကာာ နည်းး�ဥပဒေ�မှာာ�မူူ မူူကြ�မ်းး�ရေး�းဆွဲဲ�နေ�ဆဲဲ

စက််မှုုဝန််ကြီး�း� ဌာာနကပင်် တာာဝန််ယူူရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ဖြ�စ််သည််။

၃.၁ ကန််ထရိုု�က်် စနစ််ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် လိုု�က််နာာကျျင့််�သုံးး��ရမည့််�
လုုပ််ငန်းး�လမ်းး�ညွှှန်် (၂၀၁၆)
၂၀၁၄ တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့ပြီး� ��း ၂၀၁၆ တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့််�စွွက်် ခဲ့့သော�
�
ာ

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််သည််

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန နှှင့််� ကန််ထရိုု�က််တာာ များ�း�သည်် ရှိိ�ပြီး��း သားး� ကျျင့််�ထုံးး��

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရ ဌာာနအားး�လုံးး��

ကျျင့််�စဉ်် (၃) ခုုနှှင့််� အညီီ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက်် ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း

၏ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ဖြ�င့််� အကျုံးး���ဝင််သက််ဆို�င််
ု

အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ�း� ပြ�င််ဆင််ရာာတွွင်် ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏ လုုပ််ငန်းး�အခြေ�ေခံံ

ပါါသည််။ ယင်းး�ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး��း ဌာာန

စံံနှုုန်းး�များ�း� အတိုု�င်းး� စျေး�း�နှုုန်းး�တွွက််ချျက််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

အသီးး�သီးး�ဖြ�င့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း� ခဲ့့ပြီး� ��း မှှသာာ ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး��း

ကျျပ်် ၁၀ သန်းး� အော�ာက်် တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

ကမ္ဘာ့့�ဘ
� ဏ်် နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ဆက််နွွယ််သူူများ�း�၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််

တင််ဒါါခေါ်�်ဆိုု�ရန်် မလိုု�အပ််ပါါ။ ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

များ�း�ဖြ�င့််�၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖြ�ည့််�စွွက််ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� ပါါသည််။

ဌာာနအတွွင်းး� ဘုုတ််အဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး��း “ယုံံကြ� �ည််စိိတ််ချျရသော�ာအဖွဲ့့��”

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�မှာာ� မှှန််ကန််သော�ာ

အားး� ခေါ်�်ယူူ တာာဝန််ပေး�းအပ်် နိုု�င််ပါါသည််။ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တွွင််

ကုုန််ကျျစရိိတ််ဖြ�စ််စေ�ရန််၊ အရည််အသွေး�း�ပြ�ည့့်�ဝစေ�ရန််၊ မလိုု�လားး�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် (၁/၂၀၁၇) နည်းး�တူူ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု နှှင့််�

အပ််သော�ာ မသမာာမှုုများ�း�မှှ ကာာကွွယ််ရန််၊ တိိကျျသေ�ချာ�ာသော�ာ

ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း� ပါါဝင််

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�

ပါါသည််။ အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါ ခေါ်�်ဆိုု�ပါါက အများ�း�ပြ�ည််သူူသိိရှိိ�စေ�ရန််

ဆော�ာင််ရွွက််ရန််၊ ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုအားး�တိုးး��တက််စေ�ရန််၊ ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု

ကြေ��ညာာရန်် လိုု�အပ်် ပါါသည််။ ကျျပ်် (၁၀) သန်းး�မှှ (၁၀၀) သန်းး�

စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန််၊ မသမာာသော�ာ

အထိိ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါ ခေါ်�်ယူူရာာတွွင်် သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ

အရည််အသွေး�း�မပြ�ည့့်�မီီသော�ာ ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�၊ ကုုမ္ပပဏီီများ�း�

ဌာာန၊ ခရိုု�င််နှှင့််� မြို့�့��နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှုးး� ရုံးး��များ�း�၏ ကြေ��ညာာသင််ပုုန်းး�

အားး� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်မပြု
� �ုရန်် ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး� ပါါသည််။

များ�း�တွွင််(၂) ပတ်် ကြို�ု�တင််၍ ကြေ��ညာာရမည်် ဖြ�စ််သည််။
ကျျပ်် (၁၀၀) သန်းး� ကျော်�်��လွွန််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း� အတွွက်် ဆိုု�ပါါက

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််အရ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာနသည််

သတင်းး�စာာများ�း�တွွင်် (၁)လ ကြို�ု�တင်် ကြေ��ညာာရမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�

ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ကြီး��း ကြ�ပ််ရန််

အပြ�င်် ဌာာန၏ ကြေ��ညာာသင််ပုုန်းး�တွွင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက

နှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ်် တို့့��တွင််
ွ လည်းး�ကော�ာင်းး� ကြေ��ညာာရမည််

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် အရ အထူးး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု လိုု�အပ််သော�ာ

ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန မှှလည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုကို�မူ
ု ူ

တင််ဒါါများ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််ရွေး�း�ချျယ််ရန်် အတွွက်် သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ ဌာာန

ကန််ထရိုု�က်် စနစ််ဖြ�င့််� လည်းး�ကော�ာင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

တာာဝန််ရှိိ�သူူများ�း� နှှင့််�အတူူ ခရိုု�င်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရုံးး��၊ မြို့�့��နယ််

ထို့့��ပြ�င်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန နှှင့််� ကန််ထရိုု�က််စနစ်် ပူးး�တွဲဲ�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရုံးး�� နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ပြ�င််ပအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှ
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အနည်းး�ဆုံးး�� (၃) ဦးး ပါါဝင််သော�ာ ဘုုတ််အဖွဲ့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�၍ ရွေး�း�ချျယ််

မှုု၊ နော�ာက််ကျျမှုုအတွွက်် ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� ဒဏ််ကြေး��း နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�

အကဲဲဖြ�တ်် ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏

ကြီး��း ကြ�ပ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��နှှင့််� သက််ဆို�င််
ု သည့််� အချျက််အလက််

၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တွွင်် တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�၊ ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုု

အပြ�ည့််�အစုံံ�ကို�ု ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့််� သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�၊ ကန််ထရိုု�က််စာာချုု�ပ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�

ပုံံ� (၂)
ကုုန််ကျျစရိိတ််အလိုု�က်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု

တင်ဒါကုန်ကျစရိတ်

ကျျပ်် ၁၀ သန်းး� အော�ာက််

ကျပ် ၁၀-၁၀၀ သန်း

ကျပ်သန်း ၁၀၀ အထက်

စျေး�း�နှုုန်းး� အဆိုုပြု� �ုလွှာာ�
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� 

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူရန််
မလိုု�အပ််ပါါ

တင််ဒါါဖွွင့််�လှှစ််ရန်် ရက််

အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါ ဖွွင့််�လှှစ််ရန််

သတ္တတ (၂) ပတ်် ကြို�ု�တင််

သက််မှှတ််ရက််ထက်် (၁) လ

၍ ကြော်��်�ငြာ�ာသင််ပုုန်းး�တွွင််
ကြေ��ညာာရမည််

စျေး�း�နှုုန်းး� အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�င့််�
ကမ်းး�လှှမ်းး�လာာသည့််� ပံ့့�ပိုးး��
သူူကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရန််

ကြို�ု�တင််ပြီး��း နိုု�င််ငံံပို�င််
ု သတင်းး�
စာာများ�း�တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး�� နှှစ််

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန website
တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး�� (၁) လ
ကြို�ု�တင််ကြေ��ညာာရမည််

ကြိ�ိမ်် ကြော်��်�ငြာ�ာရမည််

တင််ဒါါဖွွင့််�လှှစ််ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ကန််ထရိုု�က်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� အတိုု�င်းး� ဆက််လက်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််

၃.၂ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဘဏ္ဍာာရေး�းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး� (၂၀၁၇)
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ ဝန််ကြီး��း ဌာာန နှှင့််� ဌာာန၊

ဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�ကိုု� အခန်းး� (၁၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နိုု�င််ငံံပို�င််
ု စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ နေ�ပြ�ည််တော်�်�

ပါါသည််။

ကော�ာင််စီီ၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဌာာနများ�း� နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
အတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုဆို
ု �င််ရာ
ု ာ စည်းး�မျျဉ်းး�ကိုု� စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််�

ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�အရ အစိုးး��ရ ဌာာန နှှင့််� အဖွဲ့့��

ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး��း ဌာာန က ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် ဧပြီ�ီလတွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�

အစည်းး� အားး�လုံးး��သည်် သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ ဘဏ္ဍာာနှှစ််အတွွက်် ဝယ််ယူူ

ပါါသည််။ ၎င်းး�စည်းး�မျျဉ်းး� များ�း�သည်် ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�း

ရေး�း အစီီအစဉ််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ကြီး��း ကြ�ပ််သူူ အရာာရှိိ�မှှ ၎င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ်် တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိိစေ�မည့််� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် တစ််ခုုဖြ�စ််

တို့့��ကိုု� အတည််ပြု�ုရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဝယ််ယူူရေး�း အစီီအစဉ််တွွင််

ပြီး��း အစိုးး��ရ၏ ပစ္စစည်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ကိိစ္စစရပ််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။

ဝယ််ယူူမည့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး� နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု၏ သတင်းး�

ယင်းး�စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�သည်် အသုံးး��စရိိတ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ရန််

အချျက််အလက်် အပြ�ည့််�အစုံံ� နှှင့််� ဝယ််ယူူမည့််� အချိိ�န််ကာာလ တို့့��ကိုု�

၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု နှှင့််� တာာဝန််ခံံမှုု မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ရန််၊ နှှင့််�အရ အသုံးး��

ထည့််�သွွင်းး�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

ခန့့်�မှှန်းး�ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�

အနေ�ဖြ�င့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး� ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�အကြား�း� ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကြီး��း ကြ�ပ််ကွပ််ကဲဲခြ�င်း
ွ
း�

လျော့�့��နည်းး�စေ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုမှှ ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ဆိုု�င််ရာာ တိိကျျသော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� ပေး�းရန်် နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�

ကုုန််ပစ္စစည်းး�ရော�ာင်းး�ချျသူူ တစ််ဦးး သို့့��မဟုုတ်် တစ််ဦးးထက််ပိုု�၍

ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းကာာ ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� မပြု�ုလုုပ််ရ ဟုု
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လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဝယ််ယူူမှုု

လမ်းး�ညွှှန််ထားး� ပါါသည််။ အစိုးး��ရဌာာန နှှင့််� အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

လုုပ််ဆော�ာင််မည့််� အစိုးး��ရ ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဝယ််ယူူ

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အမှှတ်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းဝန််
ု
ကြီး��း ဌာာန

ခြ�င်းး�တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�စေ�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််၊ သတင်းး�စာာ

၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် တို့့��နှှင့််� အညီီဆော�ာင််ရွွက််ရန််လည်းး�

နှှင့််� သတင်းး�ဌာာန များ�း�တွွင်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုုကိုု� ကြေ��ညာာရန််

လမ်းး�ညွှှန််ထားး�ပါါသည််။

၃.၃ တင််ဒါါလုုပ််ထုံးး��လုုပ်န် ည်းး�ဆိုု�င််ရာာ သမ္မမတရုံးး��၏ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််အမှှတ်် ၁/၂၀၁၇
“အစိုးး��ရဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး�

လုုပ််နည်းး� အသေး�းစိိတ်် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သလိုု�

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူခြ�င်းး�၊ ငှား��းရမ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�

သက််ဆိုု�င််သူူ အသီးး�သီးး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� တာာဝန််များ�း�ကိုု�လည်းး�

များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် လိုု�က််နာာရမည့််� တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�”

သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် နိုု�င််ငံံပို�င််
ု

ဟုု လူူသိိကြ�သည့််� NLD အစိုးး��ရ၏ သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/

ပစ္စစည်းး�များ�း� (အစိုးး��ရပိုု�င်် အဆော�ာက််အအုံံ�ကဲ့့သို့့�
� �) ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

၂၀၁၇ သည်် ယခင်် သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အမှှတ်် ၁/၂၀၁၃၊

ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး� တို့့��နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အစီီအမံံများ�း�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�

“ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််ကို�င််
ု

ထားး�ပြီး��း ယင်းး�မှာာ� ယခုုစာာတမ်းး�၏ အဓိိက အကြော��ာင်းး�အရာာ မဟုုတ််

ခွွင့််�ပြု�ုရာာတွွင်် တင််ဒါါ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�” ကိုု� အစား�းထိုးး�� ထားး�ခြ�င်းး�

သော�ာကြော��ာင့််� ဆက််လက််ဆွေး�း�နွေး�း� သွားး��မည်် မဟုုတ််ပါါ။

ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရ
ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူရေး�း

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတွွက််

နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််

လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အဓိိက အဆင့််�ကိုးး��ဆင့််� ကိုု� သတ််မှှတ်် ပေး�းထားး�

လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အချျက််များ�း�ကိုု� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််က

ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် အဓိိက ကော်�်�မတီီများ�း�ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�

လမ်းး�ညွှှန််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�၊ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ တင််ဒါါ

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် ကိုု� ကိုးး��ကားး�ထားး� သလိုု�၊ ၎င်းး�

တင််သွွင်းး�သူူများ�း�နှှင့််� တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သူူ တို့့��၏ တာာဝန််များ�း� ပါါဝင််

သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စီီမံံ

ပါါသည််။

ကြီး��း ကြ�ပ််နို�င််မ
ု ည့််� အဓိိက ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် အဖြ�စ်် ရည််ရွွယ််ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ချျက်် အရ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းဖြ�စ််စဉ််
အားး� (က) တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် အကျုံးး���မဝင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် အစိုးး��ရ

ရယူူခြ�င်းး� နှှင့််� (ခ) နိုု�င််ငံံပို�င််
ု ပစ္စစည်းး�များ�း� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရော�ာင်းး�ချျ

-ပုုဂ္ဂဂလိိက ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း� (PPPs)၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�ကာာကွွယ််ရေး�း၊

ခြ�င်းး� တို့့��အဖြ�စ်် နှှစ််ပိုု�င်းး�ခွဲဲ�နိုု�င်် ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ဝယ််ယူူရေး�း

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း နှှင့််� အီီလက််ထရော�ာနစ်် လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း� ပါါဝင််

ဖြ�စ််စဉ်် (တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဝယ််ယူူ

ပြီး��း ၊ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ မိိခင််ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�၏ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််�

ခြ�င်းး�) ကိုု�သာာ စိိစစ််လေ့�့လာာ သွားး��မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ပစ္စစည်းး� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�

အညီီ သီးး�ခြား�း�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င်် ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် နိုု�င််ငံံပို�င််စီး
ု �း ပွား��းရေး�း

နှှင့််� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး� တို့့��မှာာ� (နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�အရ စည်းး�စနစ််ကျျကျျ ဆိုု�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ထုုတ််လုုပ််သော�ာ ပစ္စစည်းး�များ�း�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ရပါါက) ဝယ််ယူူခြ�င်းး� မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့််� ထည့််�သွွင်းး�လေ့�့လာာ

များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ပါါက ဝန််ကြီး��း ဌာာနအချျင်းး�ချျင်းး�

သွားး��မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းဝန််
ု
ကြီး��း ဌာာန၏ ၂၀၁၆

တိုု�က််ရိုု�က်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�စာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�၍ ဝယ််ယူူနိုု�င််ပါါသည််။ ချေး�း�ငွေ�ေ

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််နည်းး�တူူ ကျျပ်် ၁၀ သန်းး� အထက်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�

သို့့��မဟုုတ်် ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုအဖြ�စ်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�

အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု ယခုုညွှှန််ကြား�း�ချျက််က

နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� (အကြံ�ံပေး�းငှား��းရမ်းး� ခြ�င်းး�များ�း�

သတ််မှှတ််ထားး� ပါါသည်် (ပုံံ-� ၂ တွွင််ရှုု)။

အပါါအဝင််) ဖြ�စ််ပါါက ယင်းး� ချေး�း�ငွေ�ေ၊ ထော�ာက််ပံ့့�ငွေ�ေ ပေး�းအပ််သည့််�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�မှှ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဝယ််ယူူရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�စဉ်် ကိုု� စီီမံံ

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� နှှင့််�အညီီ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက်် ရမည််

ခန့််�ခွဲဲ�နိုု�င််ရန်် ဆက််စပ််ဌာာနများ�း� ပါါဝင််သည့််� တင််ဒါါကော်�်�မတီီ နှှင့််�

ဖြ�စ််သည််။

ကော်�်�မတီီခွဲဲ� များ�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့််� ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� က ခေါ်�်ယူူသည့််� တင််ဒါါ၊

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�မှာာ� ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေမှှ ကျျခံံ၍ အသုံးး��ပြု�ုထားး�သော�ာ

ငွေ�ေ လေ�လွွင့််�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ရန််၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု လျှော့�့��ချျ

ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ယူူသည့််� တင််ဒါါများ�း� နှှင့််�

ရန််၊ မှှန််ကန််မျှှတသည့််� ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရန််၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေမှှ ကျျခံံ၍ အသုံးး��ပြု�ုထားး�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် နှှင့််� တာာဝန််ခံံမှုု ပိုု�မိုု�ရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�

သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ယူူသည့််� တင််ဒါါ

ထားး�သလိုု� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�တွွင်် ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််

အားး�လုံးး��အတွွက်် ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတိုု�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ တင််ဒါါ

မှုု ပိုု�မို�ရှိိ�စေ�
ု
ရန််လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�တွွင်် တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��

ကော်�်�မတီီသည်် ဝယ််ယူူမှုု တစ််ခုုချျင်းး�စီီ အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူရ
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မည််လော�ာ (ဥပမာာ- ကျေး�း�လက််လမ်းး� တည််ဆော�ာက််မှုု စီီမံံကိိန်းး�တစ််

လုုပ််နည်းး� အလိုု�က်် ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန၊ တင််ဒါါကော်�်�မတီီ နှှင့််� တင််ဒါါ

ခုု) သို့့��မဟုုတ်် ဝယ််ယူူမှုု အမျိုး�း��အစား�း တစ််ခုုနှှင့််� ဆက််စပ််သည့််�

လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အဆင့််�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�

ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အားး�လုံးး��အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူ ရမည််လော�ာ (ဥပမာာ

ပါါသည််။

- မြို့�့��နယ််၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုခုုရှိိ� ကျေး�း�လက််လမ်းး�
တည်် ဆော�ာက််မှုု စီီမံံကိိန်းး�အားး�လုံးး��) နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍မူူ

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းနိုု�င််မည့််� သတ််မှှတ််ချျက်် များ�း�စွာာ�ကိုု�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ နိုု�င််ငံံတော်�်�

တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� များ�း�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပြီး��း လာာဘ််ပေး�း

သမ္မမတရုံးး��၊ စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့့်� စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့််�

လာာဘ််ယူူပြု�ုလုုပ််မှုနှ
ု ှင့််� အဂတိိလိုု�က််စား�း နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�နှှင့််�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ တို့့��ပါါဝင််ရ

ပဋိိပက္ခခ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဖြ�စ််မှုု လျှော့�့��ချျနို�င််
ု ရန်် နှှင့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေ

မည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း�ကိုု�လည်းး� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�

ရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် အစီီအမံံများ�း� ထည့််�သွွင်းး� ထားး�ပါါသည််။ အစီီအမံံများ�း�ကိုု�

ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

အော�ာက််တွွင်် အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ၏ အခြေ�ေခံံအုတ််
ု မြ�စ််မှာာ� အဆင့််�သုံးး��ဆင့််�ပါါ

l

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု။ အိိတ််ဖွွင့််� တင််ဒါါခေါ်�်ယူူပါါက အစိုးး��ရဌာာန

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ကိုးး��ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� များ�း�

ကြော်��်�ငြာ�ာ သင််ပုုန်းး�များ�း� နှှင့််� ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�တွွင်် ကြို�ု�တင််

ကိုု� ပုံံ�-၄ တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�တွွင်် လုုပ််ထုံးး��

ကြေ��ညာာရမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း တင််ဒါါ အရွွယ််အစား�း အပေါ်�် မူူတည််၍

ဇယားး� (၁)
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ပါါ တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း� နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�
ကော်�်�မတီီ၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း� 

ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင််များ�း� 

တင််ဒါါကော်�်�မတီီ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� များ�း�နှှင့််� အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

မူူတည််၍ အဖွဲ့့��ဝင်် ပါါဝင််မှုု ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််အရ တင််ဒါါ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန်် နှှင့််�
သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွင််
ွ ကော်�်�မတီီခွဲဲ�များ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�

ခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�
နှှင့််� တင််ဒါါအနိုု�င််ရရှိိ�သူူအားး� ကြေ��ညာာခြ�င်းး� စသည့််� တာာဝန််များ�း�
ပါါဝင််ပါါသည််။

ကြ�မ်းး�ခင်းး�စျေး�း� တွွက််ချျက််ရေး�း ကော်�်�မတီီ

ငှား��းရမ်းး�ရော�ာင်းး�ချျမည့််� နိုု�င််ငံံပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး� အတွွက်် ကြ�မ်းး�ခင်းး�စျေး�း�
နှုုန်းး�ကိုု� တွွက််ချျက််ပြီး��း တင််ဒါါကော်�်�မတီီသို့့�� တင််ပြ�ရသည််။

မှှတ််ချျက််- ယခုုကော်�်�မတီီသည်် ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အတွွက််

အဆင့််� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု အပေါ်�်
ဒေ�သကြီး��း အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု ဖြ�စ််ပါါကလည်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�
ငွေေ�ေ� အသုံးး��ပြု�ုမှုု အပေါ်�် မူူတည််၍ အဖွဲ့့��ဝင်် ပါါဝင််မှုု ကွဲဲ�ပြား�း�
ပါါသည််။ ပုံံ-� ၄ တွွင်် ရှုု။

“ငှား��းရမ်းး�ရော�ာင်းး�ချျမည့််� နိုု�င််ငံံပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�၏ စျေး�း�ကွွက််အခြေ�ေအနေ�

ကိုု�” နား�းလည််တတ််ကျွွမ်းး�သည့််� သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�မှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် အနည်းး�ဆုံးး�� (၃) ဦးး ပါါဝင််ရသည််။

မဟုုတ််ပါါ

တင််ဒါါလက််ခံံရေး�း နှှင့််� စိိစစ််ရေး�း ကော်�်�မတီီ

ဌာာန ကိုု�ယ််စား�းလှယ််များ
ှ
�း� အပြ�င်် တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူမည့််�

အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့််� တင််ဒါါကော်�်�မတီီသို့့�� အကဲဲဖြ�တ််မှုု အစီီရင််ခံံစာာ

နား�းလည််သည့််� ဆက််စပ််ဌာာနများ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ အနည်းး�ဆုံးး��

တင််ဒါါများ�း� လက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့််� ဖွွင့််�ဖော�ာက််ခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါများ�း�ကိုု� စိိစစ််

တင််ပြ�ခြ�င်းး�တို့့��ကို�ု ဆော�ာင််ရွွက််ရသည််။

အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းရေး�းနှှင့််� လက််ခံံရေး�းကော်�်�မတီီ

ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုအားး� စာာချုု�ပ််တွွင်် သတ််မှှတ််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အချျက််များ�း�၊ စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�၊
မရှိိ� စိိစစ််ခြ�င်းး� နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန၊ အဖွဲ့့��
အစည်းး� ကိုု�ယ််စား�း ပေး�းပို့့��လာာသည့််� ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� လက််ခံံခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�တို့့��

ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။၃၆

ပစ္စစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ တတ််ကျွွမ်းး�

(၃) ဦးး မှှ အများ�း�ဆုံးး�� (၅) ဦးး ဖြ�င့််� ကော်�်�မတီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
ပါါသည််။

ဝယ််ယူူမည့််�ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ အနည်းး�ဆုံးး�� (၃)
ဦးးဖြ�င့််� ကော်�်�မတီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပါါသည််။
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ပုံံ� (၃)
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ အရ ဖွဲ့့�စည်းး�ရမည့််� ကော်�်�မတီီများ�း� နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�

ဌာာန/ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဘတ််ဂျျက််ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း တွွင်် ခေါ်�်ယူူသည့််�
တင််ဒါါများ�း�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
ဘတ််ဂျျက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
တွွင်် ခေါ်�်ယူူသည့််� တင််ဒါါများ�း�

ဒုုတိိယ ဝန််ကြီး��း များ�း�/
အမြဲ�ဲတမ်းး�အတွွင်းး�ဝန််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
ဝန််ကြီး�း�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
ဝန််ကြီး�း�

ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန/ အဖွဲ့့��
အစည်းး�၏ အကြီး��း အကဲဲ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ�
ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန/ အဖွဲ့့��
အစည်းး�၏ အကြီး��း အကဲဲ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ�
ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန/အဖွဲ့့��
အစည်းး�၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�

ဆက််စပ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဌာာန/
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�

ဆက််စပ်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း ဌာာန/ အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�

တင််ဒါါကော်�်�မတီီ ဥက္ကကဌ

တင််ဒါါကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�

ကြေ��ငြာ�ာနည်းး�လမ်းး� နှှင့််� အချိိ�န်် သတ််မှှတ််ချျက်် ကွာာ�ခြား�း�နိုု�င််

စာာချုု�ပ်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာမှှ ပေါ်�်ထွွက််လာာသည််

ပါါသည််။ တင််ဒါါ ဖွွင့််�ဖော�ာက််ရာာတွွင််လည်းး� တင််ဒါါ

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု�မူူ ဥပဒေ�စနစ််ဖြ�င့််�သာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ခံံယူူ

စာာရွွက််စာာတမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိိ�သည့််� နည်းး�လမ်းး�၊ နေ�ရာာ နှှင့််�

ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

အချိိ�န််အတိုု�င်းး� တင််ဒါါ တင််သွွင်းး�သူူများ�း� ရှေ့�့�တွွင်် ဖွွင့််�ဖော�ာက််ရ
မည်် ဖြ�စ််သည််။ တင််ဒါါဖွွင့််�ဖော�ာက််စဉ််တွွင်် တင််ဒါါ တင််သွွင်းး�

l

အကျိုးး���စီးး�ပွား��း ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််မှု။ု တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သည့််� လုုပ််ငန်းး�

သူူများ�း�၏ အမည််၊ တင််သွွင်းး�သည့််� စျေး�း�နှုုန်းး� နှှင့််� တင််ဒါါ

ရှှင်် ကုုမ္ပပဏီီသည်် သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး��း ဌာာန

အာာမခံံကြေး��း၏ ပမာာဏနှှင့််� တည််မြဲ�ဲမှုုကာာလ တို့့��ကိုု� ကြေ��ညာာ

အကြီး��း အကဲဲများ�း�၊ ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််များ�း�၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��ဝင််များ�း� နှှင့််�

ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သူကို
ူ �လည်း
ု
း� တင််ဒါါ တင််

မိိသားး�စုုအရ၊ လူူမှုုရေး�းအရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအရနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�အရ

သွွင်းး�သူူများ�း�၏ ရှေ့�့�တွွင်် ကြေ��ညာာရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပတ််သက််ခြ�င်းး�တို့့��ရှိိ�ပါါက အစိုးး��ရဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအဖွဲ့့��သို့့�� တင််ပြ�၍ ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််ရယူူရမည််

l

ဖြ�စ််သည််။

တိုု�င််ကြား�း�မှု ဖြေ�ေရှ
ု
င်းး�ခြ
ှ �င်းး�။ တင််ဒါါရွေး�း�ချျယ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််
တွွင်် တင််ဒါါတင််သွွင်းး�သူူမှှ “ခိုု�င််လုံံ�သည့််�” အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််
အထော�ာက််အထားး� များ�း�ဖြ�င့််� နစ််နာာကြော��ာင်းး� တိုု�င််ကြား�း�မှုု

l

လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူမှု
ူ နှ
ု ှင့််� အဂတိိလိုု�က််စား�းခြ�င်းး�။ လာာဘ််ပေး�း

ပေါ်�်ပေါ�ါက််ပါါက တင််ဒါါကော်�်�မတီီ မှှ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု

လာာဘ််ယူူ ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အဂတိိလိုု�က််စား�းခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် ပါါဝင််

ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တင််ဒါါကော်�်�မတီီ ၏

ပတ််သက််သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််ပါါက အရေး�းယူူမှုုများ�း�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အားး� ကျေ�ေနပ််မှုု မရှိိ�ပါါက တိုု�င််ကြား�း�မှုုအားး�

ပြု�ုလုုပ််မည််ဟုု ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး��း ထံံသို့့�� တင််ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။

အရေး�းယူူမှုု များ�း�တွွင်် စာာချုု�ပ််နှှင့််� တင််ဒါါကိုု� ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�၊

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန အနေ�ဖြ�င့််� ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

ဝယ််ယူူမည့််� ဌာာန/ အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� တည််ဆဲဲ

အနည်းး�ဆုံးး�� (၃) ဦးး ပါါဝင််သည့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� နှှင့််�အညီီ ဌာာနဆိုု�င််ရာာ အရေး�းယူူခြ�င်းး�

ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�

နှှင့််� အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါတင််သွွင်းး�သူူများ�း�၊ ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�

ရေး�းအဖွဲ့့��သည်် တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး� နှှင့််�

သူူများ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဝယ််ယူူသူူများ�း�အားး� တင််ဒါါယှှဉ််ပြို��ု င််ခွွင့််�

စိိစစ််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ တိုု�င််ကြား�း�သည့််� တင််သွွင်းး�သူူများ�း�အားး� ခေါ်�်

ကန့််�သတ််ခြ�င်းး� တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုု နှှင့််�

ယူူ၍ ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ နှှင့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုုအပေါ်�် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�များ�း�

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု အပေါ်�် မည််ကဲ့့သို့့�
� � စုံံ�စမ်းး�၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ပြု�ုလုုပ််နိုု�င်် ပါါသည််။ တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��၏

ချျမှှတ််မည််မှာာ�မူူ ရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။၃၇

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည််သာာ အတည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကန််ထရိုု�က််

ဘာ
ရန်ပံုေငွကုိ စိစစ်

တင်ဒါေကာ်မတီ

ပံ့ပိုး ေထာက်ပံ့သူ

ပစ�ည်း/ ဝန်ေဆာင်မ�

အရည်အေသွး
စစ်ေဆးေရး �ှင့်
လက်ခံေရး ေကာ်မတီ

တင်ဒါလက်ခံေရး
�ှင့် စိစစ်ေရး
ေကာ်မတီ

ဘာ
ရန်ပံုေငွကုိ စိစစ်

စိစစ်ြခင်း

ဝယ်ယူမည့် ဌာန

ပါဝင်ေဆာင်�ွက်သည့်
ဌာန၊ အဖ�ဲအစည်းများ

ဝန်ကီးချပ်၊
ဝန်ကီး၊ (သို)
ဌာန
အကီးအကဲက
အစီအစ်ကုိ
အတည်ြပ

ဝယ်ယူေရး
အစီအစ်

ဝယ်ယူေရး
အစီအစဥ်
ေရးဆွဲြခင်း

ဘ�ာ

ရန်ပံုေငွကို

အဆင့် ၂

အဆင့် ၁

တင်ဒါအ�ကိ�

အသိအမှတ်ြပ
ဘဏ်တခုတွင်
တင်ဒါ
အာမခံေကး သွင်း

ြပင်ဆင်

တင်ဒါေကညာ

တင်ဒါ
စာရ�က်စာတမ်း
ြပင်ဆင်

အဆိုြပလာ

တင်ဒါ
ေခ�ယူမ�ကို
ေ�ကညာြခင်း

ကန်ထ�ိုက်
စာချ�ပ် အပါအဝင်
တင်ဒါစာ�ွက်
စာတမ်းများ
ြပင်ဆင်ြခင်း၊

တင်ဒါစာရ�က်
စာတမ်း
သတ်မှတ်၊
အတည်ြပ

အဆင့် ၄

အဆင့် ၃

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ အရ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� လုုပ််ဝန်းး�စဉ််

ပုံံ� (၄)

အဆိုြပလာကို
ချိတ်ပိတ်
တင်သင
ွ ်း

တင်ဒါ
ဖွင့်ေဖာက်

တင်ဒါ အဆို
ြပ�လ�ာများကို
စိစစ်ြခင်း

အဆင့် ၅

တင်ဒါ
ေလာက်သမ
ူ ျားကို
တင်ဒါအာမခံ
ေကး ြပန်လည်
ထုတေ
် ပးြခင်း

အကဲြဖတ်မ
အစီရင်ခံစာ
တင်သင
ွ ်း၊
အ�ကံြပချက်
ထည့်သင
ွ ်း

တင်ဒါ
အကဲြဖတ်

တင်ဒါ
အိုင်ရသူကုိ
ေကညာ

ေရ�းချယ်မကုိ
ဌာနအကီးအကဲက
အတည်ြပ

တင်ဒါ
ေအာင်ြမင်သူ
ေ�ကညာြခင်း၊

အဆင့် ၇

အကဲြဖတ်မ
အစီရင်ခံစာကို
စိစစ်

တင်ဒါ
အကဲြဖတ်

အကဲြဖတ်မ�
အစီရင်ခံစာကို
အ�ကံြပ�ချက်များ
�ှင့်အတူ
ြပင်ဆင်ြခင်း၊

အဆင့် ၆

တင်ဒါေခ�ယူြခင်း

သတ်မှတ်ချက်
များှင့်အညီ
ဝန်ေဆာင်မ/
ပစည်း ေပးအပ်

အသိအမှတ်ြပ

အာမခံေကးသွငး်

လုပ်ငန်း

ဘဏ်တခုတွင်

ဝန်ေဆာင်မ/
ပစည်းအတွက်
ေငွေတာင်းခံလာ
တင်သင
ွ ်း

ပစည်း/
ဝန်ေဆာင်မ
အရည်အေသွးကို
စစ်ေဆး

ကန်ထိုက် စီမံ

စီမံခန�်ခွဲြခင်း

ကန်ထ�ိုက်စာချ�ပ်

အပါအဝင်

ေငွေပးေချမ�

အဆင့် ၉

ေအာင်ြမင်သက
ူ
ကန်ထိက
ု ်
လက်မှတ်ေရးထိးု

ကန်ထိက
ု ်
လက်မတ
ှ ေ
် ရးထိးု

ကန်ထိုက်
စာချပ်
အတည်ြပ

အတည်ြပ�ြခင်း၊

ြပင်ဆင်ြခင်း �ှင့်

ကန်ထ�ိုက်စာချ�ပ်

အဆင့် ၈

ဝယ်ယူမည့်
ဌာနကိုယ်စား
ပစည်း/
ဝန်ေဆာင်မကုိ
လက်ခံ/ြငင်းပယ်

ေငွေပးေချမ

တင်ဒါအလွန်

တင်ဒါ
စာရ�က်စာတမ်း
များကိုသမ
ိ ်းဆည်း

24

25

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၆)
ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့််� ဥပဒေေ - အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပိုု�င်် ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေေကြ�မ်းး�၃၈
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� များ�း�အားး� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရန်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရသည်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နေ� ပါါသည််။ အစိုးး��ရပစ္စစည်းး� ဝယ််ယူူမှုု စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ပြု�ုစုုရေး�း ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု
ကော်�်�မတီီ (Public Procurement Rules and Regulations Supervision Committee – PPRRSC) က အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့�� တင််သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််ကာာ ယင်းး�ဥပဒေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ� ကျျင့််�သုံးး��နေ�သည့််� သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််�
ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် တို့့��ကိုု� အစား�းထိုးး��မည်် ဖြ�စ််သည််။
၂၀၂၀ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� အပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�အသစ်် ကျျင်းး�ပမည့််� အချိိ�န််တွွင်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� အတည််ပြု�ုနိုု�င််မည်် ဟုု (ယခုုစာာတမ်းး� ရေး�းသားး�နေ�သည့််�
အချိိ�န််တွွင််) မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး� ပါါသည််။ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်� ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ထံံမှှ အကြံ�ံဉာာဏ််သဘော�ာထားး�
မှှတ််ချျက််များ�း�ရယူူသည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး��း ဝန််ကြီး��း ဌာာနသည်် ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�ကိုု� ၁၈ ကြိ�ိမ်် တည်းး�ဖြ�တ််ပြ�င််ဆင်် ထားး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။
ယင်းး�တို့့��တွွင်် ယခုုဖျျက််သိိမ်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�၊ ဥပဒေ�ရေး�းရာာနှှင့််� အထူးး�ကိိစ္စစရပ််များ�း� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််သုံးး��သပ််ရေး�း
ကော်�်�မရှှင််၊ အစိုးး��ရပစ္စစည်းး� ဝယ််ယူူမှုု စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ပြု�ုစုုရေး�း ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု ကော်�်�မတီီ၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််ရုံးး��၊
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််ရုံးး��၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�စီးး�ပွား��းရေး�းရာာ ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရေး�း ကော်�်�မတီီနှှင့််� အခြား�း�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏ အကြံ�ံဉာာဏ်် သုံးး��သပ််ချျက််
များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။
ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းဖြ�စ််စဉ်် ဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��စေ�မည့််� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင်် တစ််ခုု
ဖန််တီးး�ပေး�းလိုု�က်် ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� နည်းး�ဥပဒေ�များ�း� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� တာာဝန််ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�
ဗဟိုု�မှှ ကြီး��း ကြ�ပ််ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� မူူဝါါဒ ချျမှှတ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ဖြ�စ််
ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� တင််ပြ�လိုု�က််ပါါသည််။ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�တွွင််
l	ပြ�ည််တွွင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� တိုးး��တက််စေ�ရန်် အတွွက်် ပြ�ည််တွွင်းး�အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�
တင််နိုု�င််မည့််� ကန့််�သတ််တင််ဒါါဖြ�င့််� ဝယ််ယူူနို�င််ရေး�း
ု
နှှင့််� ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�း ရွေး�း�ချျယ််ရေး�း သတ််မှှတ််တိုု�က််တွွန်းး�ထားး� ပါါသည််။
l အသေး�းစိိတ်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� ပါါဝင််မည့််� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ဥပဒေ�များ�း� (နည်းး�ဥပဒေ�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�၊ နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�) ထပ််မံံ
ထွွက််ရှိိ�လာာရန်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေး�း ထားး�ပါါသည််။ ပင််မ ဥပဒေ�ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မူူဝါါဒ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု သင််ခန်းး�စာာများ�း� နှှင့််�
အခြေ�ေအနေ�၊ အချိိ�န််အခါါအလိုု�က်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ တို့့��ကိုု� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ဥပဒေ�များ�း�၌ ထည့််�သွွင်းး� သတ််မှှတ််နိုု�င််လာာ ပါါသည််။
l	မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး� တာာဝန််ကိုု� စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�း နှှင့််� စက််မှုုဝန််ကြီး��း ဌာာန (MoPFI) အားး� ပေး�းအပ််ထားး� ပါါသည််။ MoPFI သည်် အစိုးး��ရ၏
ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�များ�း� နှှင့််� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� ရေး�းဆွဲဲ�ပြု�ုစုုရန်် တာာဝန််ရှိိ� ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပို�င််
ု
ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ဥပဒေ�၊ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� နှှင့််� တင််ဒါါစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ကာာလလတ််နှှင့််� ကာာလ
ရှှည််မူူဝါါဒများ�း� ချျမှှတ််နို�င််ရေး�း
ု
အတွွက််လည်းး� တာာဝန််ယူူရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
l အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ပ််ကြ�ည့််�ရှုုရန််နှှင့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််ရန်် MoPFI ကိုု� တာာဝန်် ပေး�းအပ််ထားး� ပါါသည််။ ယင်းး�တာာဝန််
တွွင်် ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ထံံမှှ သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� စုုစည်းး�ရန််၊ နှှစ််စဉ််အစီီရင််ခံံစာာ ပြု�ုစုု၍ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရထံံ တင််ပြ�ရန််တို့့��
ပါါဝင််ပါါသည််။ ယင်းး�တာာဝန််များ�း�အရ ပိုု�မို�ပြု �ည့််�စုံံ�သော�ာ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု စနစ််ဖြ�စ််ရေး�း ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််�
အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည််များ�း�ကဲ့့သို့့�
� � အခြား�း� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း�ဖြ�င့််� လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််မည်် ဖြ�စ််သည််။
l အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတနှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း� ရရှိိ�စေ�ရန်် သင််တန်းး�များ�း� ဖွွင့််�လှှစ််ပို့့��ချျနိုု�င််ရေး�း စီီစဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�
နှှင့််� ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အားး� အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း� ပေး�းခြ�င်းး�၊ နည်းး�ပညာာ အကူူအညီီများ�း�ပေး�းခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် MoPFI
အားး� တာာဝန််ပေး�းအပ််ထားး� ပါါသည််။
l	တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း နှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရေး�း တာာဝန််များ�း�ကိုု� MoPFI အားး� ပေး�းအပ််ထားး�သည််။ ယင်းး�တာာဝန််များ�း�တွွင်် အစိုးး��ရ၏
ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ကော�ာက််ယူူစုုစည်းး�နိိင််ရန်် သတင်းး�
အချျက််အလက်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််� တင််ဒါါနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� တိုု�င််ကြား�း�လာာမှုုများ�း� အပေါ်�် ခုံံ�အဖွဲ့့��ဖြ�င့််� ကြား�း�နာာ
စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။
l	ဝယ််ယူူရေး�းစနစ်် စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လွွယ််ကူရိုးး�
ူ �ရှှင်းး�စေ�ရန်် တင််ဒါါကော်�်�မတီီ တစ််ခုုက တင််ဒါါ ကော်�်�မတီီခွဲဲ� သုံးး��ခုု ထပ််မံံဖွဲ့့��စည်းး�ရမည့််� သတ််မှှတ််ချျက််
ကိုု� ပယ််ဖျျက််လိုု�က််ပါါသည််။
l တင််ဒါါကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််ပြီး�း� ဝယ််ယူူမှုုအတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေမှကျျခံ
ှ
ံသုံးး��စွဲဲ�မှုုအပေါ်�် အခြေ�ေခံံခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပါါ။ ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� အကြီး��း အမှူးး��က တင််ဒါါကော်�်�မတီီ
ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ကော်�်�မတီီတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််သုံးး��ဦးး (အဖွဲ့့��ဝင််ဆိုု�င််ရာာ သတ််မှှတ််ချျက်် အတိိအကျျ မရှိိ�) ပါါဝင််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း များ�း�က မည််သည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ပါါဝင််ရမည််မှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
l	ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ရွေး�း�ချျယ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည့််� တင််ဒါါနည်းး�လမ်းး� (၇) မျိုး�း�� ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး� ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�- ကန့််�သတ််မှုုမ
ရှိိ�သော�ာ တင််ဒါါ (အိိတ််ဖွွင့််�တင််ဒါါ)၊ စျေး�း�နှုုန်းး�အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ� တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး�၊ ကန့််�သတ််တင််ဒါါ၊ နှှစ််ဆင့််�တင််ဒါါ၊ တိုု�က််ရိုု�က််ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�
တော�ာင်းး�ခံံခြ�င်းး� နှှင့််� အီီလက််ထရော�ာနစ််နည်းး�ဖြ�င့််� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� တို့့��ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အများ�း�စုုမှာာ� ကန့််�သတ််မှုု မရှိိ�သော�ာ တင််ဒါါ (အိိတ််
ဖွွင့််�တင််ဒါါ) နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။
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အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လက််တွေ့�့
ကျျင့််�သုံးး��မှုုများ�း� - ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဧရာာ၀တီီ
တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း�တို့့��အားး� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက််
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု စနစ််တစ််ခုုအတွွင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် အရာာများ�း�ကိုု� ပုံံ�

ဌာာနများ�း� နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ�း� အပြ�န််အလှှန််ချိိ�တ််ဆက််

ဖော်�်�ရာာတွွင်် ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုဆို
ု �င််ရာ
ု ာ မူူဘော�ာင််များ�း�က ကူူညီီ

နေ�မှုု၊ ရော�ာထွေး�း�နေ�မှုုတို့့��ကိုု� စာာဖတ််သူူများ�း� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�

ပေး�းနိုု�င်် ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ပါါဝင််ဆက််နွွယ််သူူ အသီးး�သီးး�၏

နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုုများ�း� လိုု�အပ််နေ�သည််

အမူူအကျျင့််�များ�း� အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��မည့််� “ကစား�းပွဲဲ�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�” ၏

ဟုု စာာရေး�းသူူများ�း�က ယုံံကြ� �ည််ပါါသည််။

အစိိတ််အပိုု�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��ကို�ု လမ်းး�ညွှှန််တစ််ခုု
အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��အားး�ဖြ�င့််� ဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််ရပ််တစ််

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နှှင့််� ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု

ခုုလုံးး��ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိိနို�င််မည််
ု
မဟုုတ််ပါါ။ အဘယ််ကြော��ာင့််� ဆိုု�သော်�်� ဥပဒေ�

အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ရန်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�၊

များ�း�၊ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�

ဦးးတည််အုုပ််စုဖြ�င့််�
ု
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� နှှင့််� အလုုပ််ရုံံ� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�

သူူများ�း�ထက်် အသုံးး��ပြု�ုသူူ များ�း�ကသာာ အနက််ဖွွင့််�ကြ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့ပြီး� ��း ယခုုအခန်းး�တွွင်် ယင်းး�လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် များ�း�ကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��သည်် ပါါဝင််ဆက််နွွယ််သူူများ�း�၏

ဖော်�်�ပြ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််�

လက််တွေ့�့�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့့်� အခြေ�ေအနေ�နှှင့််�လည်းး�

ကရင််ပြ�ည််နယ်် တို့့��တွွင်် တူူညီီသော�ာ အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရ

ဆီီလျော်�်��မှုု ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

သော်�်�လည်းး� အခန်းး� (၃)တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့သော�
�
ာ ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုု
မူူဘော�ာင််များ�း� အပေါ်�် အနက််ဖွွင့််�ရာာ၌ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ယခင််အခန်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့သော�
�
ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုက ရေး�းဆွဲဲ�သည့််�

အစိုးး��ရ ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� တို့့��အကြား�း� မတူူညီီမှုု များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�

ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုမူ
ု ဘော�
ူ
ာင်် များ�း�အားး� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ပါါသည််။ စာာဖတ််သူူတို့့�� အနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အားး�

ကြီး��း အစိုးး��ရတို့့�� မည််ကဲ့့သို့့�
� � အနက််ဖွွင့််� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�လျျက်် ရှိိ�သည််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်းး�လုံးး��ရှိိ� အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� အတိိအကျျ ဖော်�်�ပြ�မှုု

ကိုု� ယခုုအခန်းး�တွွင်် စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာ ထားး�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏

အဖြ�စ်် မယူူဆသင့််�ပါါ။ ဒေ�သ အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� အညီီ မူူဝါါဒများ�း�ဖြ�င့််�

ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အလေ့�့အထအပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည့််�

ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုု ဥပမာာများ�း�ကိုု� ယခုုစာာတမ်းး�တွွင််

ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူများ�း� ကိုု� သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာထားး�ပြီး��း အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�

အသားး�ပေး�း ဖော်�်�ပြ�သွားး�� ပါါမည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ်် နှှင့််�

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရသူူ နှှင့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း� ၏ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�

ကိုု� ကြီး��း ကြ�ပ််ရသူူ များ�း�အပေါ်�် အုုပ််စုခွဲဲ�
ု လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�် အဓိိကထားး�၍ သုုတေ�သနပြု�ုထားး�

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ််အတွွင်းး� ပါါဝင််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�၊

ပါါသည််။

၃၉

အုုပ််ချုု�ပ််မှုု စနစ််တစ််ခုုအတွွင်းး� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် အရာာများ�း�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�
ရာာတွွင်် ဥပဒေေနှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််များ�း�က ကူူညီပေး�းနိုု�င််
ီ
ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ပါါဝင််ဆက််နွွယ််သူူ အသီးး�သီးး�၏ အမူူအကျျင့််�များ�း�
အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��မည့််� “ကစား�းပွဲဲ�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�” ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�လည်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၇)
မူူဝါါဒ အနက််ဖွွင့််�ခြ�င်းး� နှှင့််� ဆီီလျော်�်��စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�
တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု နှှင့််� အလုုပ််ရုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ� များ�း�တွွင်် လေ့�့လာာချျက််များ�း�အရ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူ
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒသည်် ထင််ထားး�သည််ထက်် ပိုု�မို�အားး
ု �ကော�ာင်းး�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��ဒေ�သရှိိ� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််မည့််� မူူဝါါဒ သို့့��မဟုုတ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ခြ�င်းး�မျိုး�း��
နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အသေး�းစား�း မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ စမ်းး�သပ််မှုု၊ သုံးး��သပ််မှုု နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ� အသုံးး��ချျမှုု တို့့��ကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�
ွ
လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏
လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� အခက််အခဲဲများ�း� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကနဦးး စမ်းး�သပ််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ထံံမှှ လေ့�့လာာသင််ယူူ၍
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြု�ုပြ�င််မွွမ်းး�မံံမှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�၊ တရား�းဝင််နှှင့််� အလွွတ််သဘော�ာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််
ခဲ့့�ပြီး��း ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။
ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � စမ်းး�သပ််သင််ယူူမှုအ
ု ပေါ်�် အခြေ�ေခံံပြီး��း ပြု�ုလွွယ််ပြ�င််လွွယ်် ရှိိ�သော�ာ မူူဝါါဒချျမှှတ််ခြ�င်းး�မျိုး�း��မှာာ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အတွွက််လည်းး� များ�း�စွာာ� တန််ဖိုးး��ရှိိ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ မည််သည့််�နည်းး�လမ်းး�က အလုုပ််ဖြ�စ််သည််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�
၍ အချျက််အလက်် အထော�ာက််အထားး�နည်းး�ပါးး�သကဲ့့သို့့�
� � ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဆိုု�သည််မှာာ�လည်းး� “အင််တိုု�က််
အားး�တိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�” တစ််မျိုး�း��ပင်် ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ဝန််ကြီး��း များ�း�နှှင့််� လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ
များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုု အရ ၎င်းး�တို့့��သည်် ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမှုုကိုု� နှှစ််သက််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် အစိုးး��ရ
၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ််၏ အားး�နည်းး�ချျက််မှှ ကိုု�ယ််ကျိုးး���ရှာာ�ခဲ့့�သူူများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��လုုပ််ကို�င််
ု ရခက််ခဲဲစေ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည့််� မူူဝါါဒ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� အပေါ်�် တုံ့့��ပြ�န််မည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် မဟာာဗျူူ�ဟာာများ�း� ရှိိ�နေ�သည််ဟုု သိိရပါါသည််။ မူူဝါါဒ ပြု�ုလွွယ််ပြ�င််လွွယ်် ရှိိ�သည့််�
နည်းး�တူူ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�၏ အကဲဲဖြ�တ််စစ််ဆေး�းမှုု အခန်းး�ကဏ္ဍလည်းး� ကြီး��း မား�းလာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ အစိုးး��ရ
၏ ဝယ််ယူူရေး�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ
ှ
�း�မှာာ� ညွှှန််ကြား�း�ခြ�င်းး� ခံံထားး�
ရပါါသည််။
တရား�းဝင််မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�သော�ာ မူူဝါါဒလမ်းး�ညွှှန််ချျက်် တစ််ခုုကိုု�မူူ ဥပမာာအဖြ�စ်် တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
အစိုးး��ရသည်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်းး�ရှိိ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် စံံလုပ််ထုံးး�
ု
�လုုပ််နည်းး�များ�း� (SOPs) ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�
ပါါသည််။ သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းဝန််
ု
ကြီး��း ဌာာန၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် တို့့��နှှင့််�အညီီ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� (SOPs) ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အတွွက်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုု
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� အဆင့််�လိုု�က်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� စနစ််တကျျ ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး� ပါါသည််။ ကနဦးးတွွင်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ရှိိ�
သော်�်�လည်းး� ဌာာနဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း�က ယင်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� သဘော�ာကျျလက််ခံံပါါသည််။
မူူဝါါ၀ဒရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တို့့��မှှ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ နှှင့််� အခြား�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��
သင််ယူူနိုု�င််မည့််� အရေး�းကြီး��း သင််ခန်းး�စာာများ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာနက နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး�� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််မည့််�
စံံလုပ််ထုံးး�
ု
�လုုပ််နည်းး�များ�း� ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�ဖြ�င့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�
ရှိိ� SOPs အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ကိုု� ရပ််တန့််�ထားး�လိုု�က််ရပါါသည််။ အခြား�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဧရာာ၀တီီ
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရ၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ထံံမှှ သင််ခန်းး�စာာယူူနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

၄.၁ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အပေါ်�် မည််သူူက စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု နှှင့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု
တာာဝန််ယူူထားး� သနည်းး�
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�တွွင််

အခန်းး�ကဏ္ဍ တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� ဖော်�်�ပြ�ရန်် ခက််ခဲဲ

တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည်် (ပုံံ-� ၅ တွွင််ရှုု)။

ပါါသည်် (ဥပမာာ- လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ များ�း�သည်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�နှှင့််� ဆက််နွွယ််သူူ များ�း�စွာာ�က ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ကိုု� ကြီး��း ကြ�ပ််ရသည့််� ကော်�်�မတီီများ�း�စွာာ�တွွင်် ပါါဝင််နေ�ပြီး��း လွွတ််လပ််

အဆင့််� အသီးး�သီးး�တွွင်် ပါါဝင််နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိက

စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င်် ပါါသည််)။ စာာရေး�းသူူတို့့��သည်် ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�
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ကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန်် အတွွက်် စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််မှုုနှှင့််�

သူူ အသီးး�သီးး�ဖြ�င့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ချိိ�တ််ဆက််ရသည့််� အရေး�းကြီး��း သော�ာ

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုဆို
ု ု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန်် အမျိုး�း��အစား�း နှှစ််

တာာဝန််ကိုု� ယူူထားး� ရပါါသည််။ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စက််ဝန်းး� အဆင့််�

မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား�း�၍ ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ထားး� ပါါသည််။

အသီးး�သီးး�တွွင်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုု ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းဝန််
ု
ကြီး��း ဌာာနသည််လည်းး� အရေး�းကြီး��း အခန်းး�ကဏ္ဍ

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှု။ု မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး� များ�း�

မှှ ပါါဝင််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ- ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန မှှ

ကိုု� ဗဟိုု�မှှချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�၊

အင််ဂျျင််နီီယာာ များ�း�က နည်းး�ပညာာ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ�း�ကိုု� စိိစစ််ပေး�း

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း� နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

ခြ�င်းး�၊ ကော်�်�မတီီအဖွဲ့့��ဝင်် များ�း�ကိုု� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းခြ�င်းး� နှှင့််�

တို့့��သည်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အတွွင်းး� ဝယ််ယူူသည့့်� ဌာာနအဖွဲ့့��

တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� စသည့််� တာာဝန််

အစည်းး�အဖြ�စ်် ဦးးဆော�ာင််မှုုအခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အဓိိကယူူထားး�ရ

များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါသည််။

ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် တင််ဒါါအကြို�ု�ကာာလတွွင်် ဝယ််ယူူမှုု
လိုု�အပ််ချျက််များ�း� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူရေး�း အစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ခြ�င်းး�၊ လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါခေါ်�်

လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ များ�း�သည်် စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

ယူူခြ�င်းး�၊ တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သူအားး
ူ �ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

၊ ဝယ််ယူူမှုု လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�၊မရှိိ� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�

တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� စသည့််� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန်် များ�း�

အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ အသုံးး��ပြု�ုမှုုနှင့််�
ှ စပ််လျျဉ်းး�၍

ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ရ ပါါသည််။ တင််ဒါါကော်�်�မတီီ နှှင့််� ကော်�်�မတီီခွဲဲ� များ�း�

ဝန််ကြီး�း�များ�း�နှှင့််� ပါါတီီလုုပ််ဖော်�်�ကို�င််ဖ
ု က်် များ�း�ထံံသို့့�� အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�

တွွင်် ၎င်းး�တို့့��သည်် တိုု�က််ရိုု�က်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သူူ အဖြ�စ််

စသည််တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း

ပါါဝင််ပြီး��း ရပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� အနီးး�စပ််ဆုံးး�� ရုံးး��များ�း�မှာာ�

လုုပ််ငန်းး�များ�း� စိိစစ််ရေး�း ကော်�်�မတီီ (တည််/ကော်�်�) နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/

မြို့�့��နယ််တွွင်် ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သူနှ
ူ ှင့််� တိုု�က််ရိုု�က်် ထိိ

တိုု�င်းး� ပြ�ည််သူ့့�ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီများ�း� ကဲ့့သို့့�
� � ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင််

တွေ့�့�ရသူူမှာာ� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််မှုု ကိုု� အသုံးး��ချျ၍ လွွတ််လွွတ််လပ််လပ်် ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း များ�း�မှာာ� ဌာာနများ�း�စွာာ�ကိုု� တာာဝန််

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကလည်းး� ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််မှှ စ

ယူူရလေ့�့ ရှိိ�ပြီး��း သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း�တွွင်် ဥက္ကကဌ

၍ လွွတ််လပ််သော�ာ စီီမံံကိိန်းး� အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းသူူအဖြ�စ််

အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူရ ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�အတွွက်် တွေ့�့�ဆုံံ�

ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။

မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ ဝန််ကြီး��း များ�း�သည်် အခြား�း�သော�ာ ဆက််နွွယ််ပါါဝင််

ပုံံ� - ၅
ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�တွွင်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နှှင့်�် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း တာာဝန််ရှိိ�သည့််�
ဌာာန၊အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�
ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�
ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ � ်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� 
အစိုးး��ရ ဝန််ကြီး�း�များ�း�

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�တွွင်် တာာဝန််ယူရမှု
ူ ု
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ အရ ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ယူူသည့််�
တင််ဒါါများ�း�အတွွက်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း များ�း�မှှ တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း�၏
ဥက္ကကဌအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူပြီး��း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ� ရပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဘတ််ဂျျက််
နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက်် တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�
အားး�လုံးး�� ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််� ညီီညွွတ််ရန််
တာာဝန််ယူူရပြီး��း လုုပ််ငန်းး�အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန််
တင််ဒါါကော်�်�မတီီကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရ ပါါသည််။ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် အတွွင်းး� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််
သူူ အသီးး�သီးး�အကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုု အတွွက််လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �တို
် ု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� 
ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ အရ ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဌာာနများ�း�သည်် ဝယ််ယူူ
သည့််� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� အဖြ�စ်် တင််ဒါါစတင််ခြ�င်းး� နှှင့််� တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�စဉ်် ကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�
ရပါါသည််။ ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန၏ ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ များ�း�နှှင်် ဆက််စပ််ဌာာနများ�း�မှှ
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�က တင််ဒါါကော်�်�မတီီတွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် ပါါဝင််ရပါါသည််။ ဌာာနကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသူူ အများ�း�စုုမှာာ� ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��၊ ဒုုတိိယ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��၊
လက််ထော�ာက်် ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��များ�း�နှှင့််� အင််ဂျျင််နီီယာာချုု�ပ််များ�း�ကဲ့့သို့့�
� � ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
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ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဌာာန၊
အဖွဲ့့��အစည်းး� 

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�တွွင်် တာာဝန််ယူရမှု
ူ ု
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ အရ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေမှှ ကျျခံံ၍ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင်် ခေါ်�်ယူူသည့််� တင််ဒါါများ�း�ဆိုု�ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဌာာန

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�

များ�း�မှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�က တင််ဒါါကော်�်�မတီီတွွင်် ပါါဝင််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း

ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် အရ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန လက််အော�ာက််ရှိိ� 
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� 
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဌာာနများ�း� 

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အင််ဂျျင််နီီယာာက နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူအဖြ�စ်် တာာဝန််ပေး�းအပ််ခြ�င်းး� ခံံရပြီး��း အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းရေး�း ကုုမ္ပပဏီီ
များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် အကြံ�ံပြု�ု ရပါါသည််။ တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�အကြို�ု�
ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း� အတွွက််ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� အရေး�းပါါ
ပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး� ဒီီဇိုု�င်းး�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� နှှင့််� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�၊ စီီမံံကိိန်းး�
တင််ဒါါခေါ်�်ခြ�င်းး� နှှင့််� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အင််ဂျျင််နီီယာာ
များ�း�သည်် ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ရပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� 
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� 
ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ�း� 

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််များ�း�မှာာ� တင််ဒါါကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း� အဖြ�စ်် မပါါဝင််ရသော်�်�လည်းး� ၎င်းး�
တို့့��၏ ပပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�ရှိိ� ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�
ကြီး��း ကြ�ပ််ရမည့််� တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််များ�း�က ဝယ််ယူူရေး�း အစီီအစဉ်် အချို့့���
ကိုု� အတည််ပြု�ုရပြီး��း ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး��း အတိိမ်းး�အစော�ာင်းး� မခံံသော�ာ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါက
လမ်းး�ညွှှန််မှုု နှှင့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့��တွွင်် ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း များ�း� နှှင့််� ဌာာနများ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဝယ််ယူူရေး�း မူူဝါါဒ
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��ရသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�
အနက််ဖွွင့််�၍ ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း စနစ်် ရည််မှှန်းး�ချျက််
များ�း� ပြ�ည့််�မီီရေး�း လွှှမ်းး�မိုးး��ဆော�ာင််ရွွက်် ရပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� 
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� 
လွှှတ််တော်�်� 
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� 

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ တွွင်် လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု�
သီးး�သန့််�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�သည််
၎င်းး�တို့့�� မဲဲဆန္ဒဒနယ််၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�
၎င်းး�တို့့��သည်် စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ပြီး��း မြော��ာက််မှုု နှှင့််� အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းသည့််� အပိုု�င်းး�တွွင််
အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�က အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် ပါါဝင််ရပါါသည််
(အော�ာက််ပါါ ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင််ရှုု)။ ဝန််ကြီး��း များ�း�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် များ�း�သည်် ဝယ််ယူူရေး�းဖြ�စ််စဉ်် အတွွင်းး� ဝန််ကြီး��း များ�း�၏ တာာဝန််ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် ကြေ��ညာာချျက်် ထုုတ််ပြ�န််ထားး�
ခဲ့့�ပါါသည််။

ပြ�ည််သူ့့�ငွေ�ေစာာရင်းး� 
ကော်�်�မတီီ (PACs)
(ကရင််ပြ�ည််နယ််တွင်
ွ ်မူူ
ပြ�ည််သူ့့� ငွေ�ေစာာရင်းး� 
ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ကော်�်�မတီီ)

၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံ ဥပဒေ� ပုုဒ််မ ၁၆၇ အရ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��
တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း� ပါါဝင််ရသည့််� ပြ�ည််သူ့့�
ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီများ�း� (PACs) ကိုု� ဖန််တီးး�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ သုံးး��စွဲဲ�
ရာာတွွင်် ထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�စေ�ရေး�း PACs က တာာဝန််ယူူထားး� ရပါါသည််။ ယင်းး�တာာဝန််အရ
၎င်းး�တို့့��သည်် အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ပြီး��း စီးး�မှုု တို့့��ကိုု�
အကဲဲဖြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပါါသည််။ အရည််အသွေး�း� အားး�နည်းး�သော�ာ ကန််ထရိုု�က််တာာများ�း�
အားး� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းရသည့််�အပိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ�ပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� 
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� 
စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််ရုံးး� 
�

အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏ ပြီး��း စီးး�မှုုကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််ရုံးး��များ�း�က အတည််ပြု�ုရပါါသည််။ ၄၀
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ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�
တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး� 
စိိစစ််ရေး�း ကော်�်�မတီီ (တည််/
ကော်�်�)

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�တွွင်် တာာဝန််ယူရမှု
ူ ု
နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး�� အမိိန့််�ကြော်��်�ငြာ�ာစာာ အမှှတ်် (၉/၂၀၁၆) ဖြ�င့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�
တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စိိစစ််ရေး�း ကော်�်�မတီီ ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့ပြီး� ��း ကော်�်�မတီီ၏
တာာဝန််မှာာ� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့််� တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� အတည််ပြု�ုရန််၊
ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ရန််၊ ပယ််ဖျျက််ရန်် နှှင့််� ပြ�င််ဆင််အတည််ပြု�ုရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အရည််အသွေး�း�ပိုု�င်းး�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု တာာဝန််ယူူနိုု�င််ရန်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၊ ခရိုု�င်် နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�
ကော်�်�မတီီများ�း�ကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့� ပါါသည််။ အထက််ပါါ ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန ကိုု�ယ််စား�းလှယ််များ
ှ
�း�၊ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန
နှှင့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း� နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
ဝန််ကြီး�း�များ�း� ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။ တည််/ကော်�်�သည်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင််
စီီမံံကိိန်းး� အရည််အသွေး�း�ပိုု�င်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါသည််။

တတိိယ အဖွဲ့့��အစည်းး� 
(Third Party)/
အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််
ရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�

လွွတ််လပ််သော�ာ တတိိယ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�၍ တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�
များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�ပိုု�င်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းရန်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာနက ပြ�ည််နယ််
/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဌာာနများ�း�ကိုု� ညွှှန််ကြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ စစ််ဆေး�းမှုုတွေ့�့�
ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းရေး�းနှှင့််� လက််ခံံရေး�း ကော်�်�မတီီထံံသို့့�� ပြ�န််လည််
တင််ပြ�ရ ပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင််မူူ ယင်းး�တာာဝန််ကိုု� နှှစ််ပိုု�င်းး� ခွဲဲ�ထားး�
ပါါသည််။ ‘အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း’ အဖွဲ့့��က တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏
အရည််အသွေး�း�ပိုု�င်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းပြီး��း အရည််အသွေး�း�ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််
တွွင်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််ပါါက‘တတိိယ အဖွဲ့့��အစည်းး�’ များ�း�က စစ််ဆေး�းပါါသည််။

ပြ�ည််နယ်် နှှင့်� တို
် �ုင်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း� ရသုံးး�မှ
� န်းး�ခြေ�ေ 
ှ
ငွေ�ေစာာရင်းး� ဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့်� ်
ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး�း�များ�း� 

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရသုံးး��မှှန်းး�ခြေ�ေ
ငွေ�ေစာာရင်းး� ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�သည့််� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ပါါဝင််ရပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး�
အတွွက်် ဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေ အတည််ပြု�ုပြီး��း ပါါက ဘတ််ဂျျက််ဌာာန၏ တာာဝန််မှာာ� စီီမံံကိိန်းး�
များ�း�၏ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ အသုံးး��ပြု�ုမှုု အခြေ�ေအနေ� အပေါ်�် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�
တို့့��သည်် တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း� တွွင််လည်းး� အဖွဲ့့��ဝင်် အဖြ�စ်် ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘဏ္ဍာာရေး�း ဝန််ကြီး��း များ�း�မှာာ�လည်းး� တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း�
တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ (ဝန််ကြီး��း သည်် အခြား�း� ဌာာနများ�း�အတွွက််ပါါ တာာဝန််ယူူထားး�ရ
သည့််� အခြေ�ေအနေ�မှှလွဲဲ�၍)။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒပိုု�င်းး�တွွင််
လည်းး� တက််ကြွ�သော�
ွ
ာ အခန်းး�ကဏ္ဍဖြ�င့််� ပါါဝင််ရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

၄.၂ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� မည််သည််နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုနှင့်ှ �် စီီမံံအုုပ်ချု် ု�ပ််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််နေေသနည်းး�
စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

နယ််ပယ်် ကျျဉ်းး�သော�ာကြော��ာင့််� အရာာရှိိ�များ�း� အကြား�း� ရင်းး�နှီးး��မှုု

ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� များ�း�

အားး�နည်းး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ကိုု�

အတွွက်် အဓိိက ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုဆို
ု �င််ရာ
ု ာ မူူဘော�ာင််မှာာ�

မလိုု�က််နာာပါါက ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််ရာာ ရော�ာက််ကြော��ာင်းး� အဂတိိ

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ဖြ�စ််သည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� တွေ့�့�ဆုံံမေး
� �းမြ�န်းး�ခဲ့့�

လိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ကိုု� စတုုတ္ထထအကြိ�ိမ်် ပြ�င််ဆင််သည့််�

သူူ အားး�လုံးး��က ဆိုု�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� မေး�းမြ�န်းး�မှုုကို�ု ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�သူူ

ဥပဒေ�ကိုု� ကိုးး��ကားး�၍ အဆင့့်�အသီးး�သီးး�ရှိိ� ဝန််ထမ်းး�များ�း�က ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�

အစိုးး��ရ ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�က ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇

ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ဖြေ�ေဆိုု�ချျက်် များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက ဌာာနများ�း�သည််

တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� တင််ဒါါလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််�

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� သိိရှိိ�

အကျွွမ်းး�ဝင််မှုုရှိိ�သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

နား�းလည််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် မှာာ�မူူ အကျုံးး���ဝင််မှုု
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အစိုးး��ရ၏ ကန််ထရိုု�က််တာာအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

ပါါသည််။ ၁/၂၀၁၇၏ပြ�င််ပမှှညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််�လည်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းသည့််� တတိိယအဖွဲ့့��

လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ နှှင့််�ကော်�်�မတီီများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

အစည်းး�များ�း�သည််လည်းး� အဓိိကလမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�ကိုု� နား�းလည််

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��က သူူတို့့��အားး�

သိိရှိိ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ

ပိုု�မိုု�အရေး�းပါါစေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� ထိိခိုု�က််မှုုလည်းး�မရှိိ�စေ�ပါါ။

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပါါဝင််ကြ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

သို့့��ရာာတွွင်် ယင်းး�တို့့��၏ပြု�ုမူူလုပ််ဆော�
ု
ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� မည််သည့််�မူူဝါါဒ

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ပါါ တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� (၉) ဆင့််�

မူူဘော�ာင််များ�း�ကပုံံ�ဖော်�်�ပေး�းနေ�သည််ဆိုု�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ထုုတ််ပြော��ာဆိုု�

အပေါ်�် နား�းလည််မှုုမှာာ�မူူ အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

ရန််မှာာ� ပိုု�၍ပင််ခဲဲယဉ်းး�ပါါသေး�းသည််။

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှစ််ခုုလုံးး��ရှိိ� မေး�းမြ�န်းး�မှုု ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ

အစိုးး��ရအရာာရှိိ� များ�း�ကမူူ တင််ဒါါ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� အဓိိက အဆင့််�

၁/၂၀၁၇ နှှင့််� ၂၀၁၆ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းလ
ု
မ်းး�ညွှှန််ချျက််နှှစ််ခုုစလုံးး��တွွင််

(၉) ဆင့််�အပေါ်�် လိုု�က််နာာလျျက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�ပါါသည််။

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုလု
ု ပ််
ု ငန်းး�စဉ််မပါါရှိိ�သည််မှာာ� သတိိပြု�ုစရာာ

ယင်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� အဆင့််�တို့့��တွင််
ွ သက််ဆို�င််ရာ
ု ာ ကော်�်�မတီီ

ပင််ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� က ယင်းး�

များ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု၊ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပြ�င််ဆင််မှုု၊ အများ�း�ပြ�ည််သူူ

အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲပစ််နိုု�င််ပြီး��း ယင်းး�တွွင်် စီီမံံကိိန်းး�၊

သိိစေ�ရန်် တင််ဒါါ ကြေ��ညာာမှုု၊ တင််ဒါါ စိိစစ််အကဲဲဖြ�တ််မှုုနှင့််�
ှ

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MOPFI) က ဥပဒေ�နှှင့််� မူူဝါါဒ

ရွေး�း�ချျယ််မှုု ဖြ�စ််စဉ််များ�း�၊ တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကို�ု စစ််ဆေး�း

လိုု�က််နာာမှုု အပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�သည့််� တာာဝန််ကိုု� ယူူသွားး��

ခြ�င်းး�၊ နှှင့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။

မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရသည််။ ယင်းး�သို့့�� ဖြ�စ််လာာပါါက ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

ဝယ််ယူူရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််ပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရတို့့��၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း� အပေါ်�် မည််ကဲ့့သို့့�
� �

များ�း�နှှင့််� အညီီ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရာာ၌ လစ််ဟာာမှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး��း ၎င်းး�လစ််ဟာာမှုု

သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�မည််ကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။

များ�း�ကိုု� အထက််ပါါ အဓိိက အဆင့််� ၉ ဆင့််�ဖြ�င့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အတွွင်းး�

သို့့��သော်�်�လည်းး� ယခုု သုုတေ�သနအရ လက််ရှိိ� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး�

တွွင််လည်းး� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��ကို�ု ယခုုအခန်းး�နော�ာက််ပိုု�င်းး�

များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�် ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � အသစ််

တွွင်် ဖော်�်�ပြ�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။

သော�ာ တာာဝန််ယူူမှုုပုံံ�စံံ ထည့််�သွွင်းး�ရန််မှာာ� သေ�ချာ�ာစွာာ� ဆန်းး�စစ််ပြီး��း မှှ
သာာ လုုပ််ဆော�ာင််သင့််� ပါါသည််။ MOPFI တွွင်် မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�သည့််�

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နည်းး�ပါးး�သလိုု� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ

ယခုုစာာတမ်းး� အတွွက်် သုုတေ�သနပြု�ုချျက််အရ ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး��း အမျိုး�း��

ကိုု�လည်းး� ယခုုမှှ ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််

မျိုး�း�� ကွဲဲ�ပြား�း�ပြ�န့််�နှံ့့�� နေ�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� တာာဝန််

ရာာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��ရှိိ� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၏

များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရတို့့��၏

မူူဝါါဒများ�း�ဖြ�င့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ� လုုပ််ငန်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််ကြ�သည့််�

ဝယ််ယူူမှုုများ�း�အားး� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိရ

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ထံံမှှ များ�း�စွာာ� လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

၄.၃ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု လက််တွေ့�့အခြေ�ေအနေေ
တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း� နှှင့််� ဝယ််ယူူသည့့်� ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

ဖြ�စ််သည််။ ဝယ််ယူူမှုု ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� အတွွက်် မည််သည့််�

(နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် “ဝယ််ယူူမှုု ပြု�ုလုုပ််သည့််� ဌာာနများ�း�” ဟုုသာာ သုံးး��

စာာရွွက််စာာတမ်းး� လိုု�အပ််သည်် နှှင့််� မည််သူူက အတည််ပြု�ု ရမည််ကိုု�

သွားး��ပါါမည််) ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််မှုု အပေါ်�် ကွွင်းး�

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ တွွင်် အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ လမ်းး�ညွှှန််

ဆင်းး� သုုတေ�သနပြု�ုရာာမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ယခုုအပိုု�င်းး�တွွင််

ထားး� ပါါသည််။ ဝယ််ယူူရေး�းအစီီအစဉ်် ရေး�းဆွဲဲ�ရမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�

တင််ပြ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ တင််ပြ�ရာာတွွင်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စက််ဝန်းး�

အစီီအစဉ််ကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး��း ဌာာန၊ အဖွဲ့့��

အဆင့််�သုံးး��ဆင့််� အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံထားး� ပါါသည််။ ဖြ�စ််ရပ််လေ့�့လာာ

အစည်းး� အကြီး��း အကဲဲ သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ချျက််များ�း� နှှင့််� အရေး�းကြီး��း သော�ာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး�

ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် က အတည််ပြု�ုရမည်် ဟုုသာာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင််

ထုုတ််နုုတ််တင််ပြ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် ပြ�င််ဆင််မှုု

သဘော�ာထားး�အမြ�င်် များ�း�ဖြ�င့််� နိိဂုံးး��ချုု�ပ််သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။

သီးး�ခြား�း�အစီီအစဉ်် လိုု�အပ််သလော�ာ သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံကိိန်းး� အစီီအစဉ််
များ�း�ကိုု� စုုစည်းး�၍ အတည််ပြု�ုချျက်် ရယူူနိုု�င််သလော�ာ မှာာ�မူူ

တင််ဒါါအကြို�ု� - ဝယ််ယူရေး
ူ �းအစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� 

ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

အကြို�ု�အင််ဂျျင််နီီယာာလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� ဝယ််ယူူမှုအ
ု တွွက်် ပြ�င််ဆင််မှုု
များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��ရှိိ� ဌာာန

တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ဌာာန

များ�း�အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ယင်းး�

များ�း� အကြား�း� အလေ့�့အထ ကွာာ�ခြား�း�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ကြော��ာင်းး� သိိရ

အချျက််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍မူူ ပိုု�မိုု� သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််မည််

ပါါသည််။ ပုံံ�မှန််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� ဝယ််ယူူမှုု ကဏ္ဍ နှှင့််� အမျိုး�း��အစား�း အလိုု�က််
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၈)
တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း�၏ လက််တွေ့�့ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ အရ ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�အားး� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရမည့််� တာာဝန််ကိုု�
တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း� ထံံသို့့�� ပေး�းအပ််ထားး�ပါါသည််။ တင််ဒါါကော်�်�မတီီသည်် ကော်�်�မတီီခွဲဲ� (၃) ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် နှှင့််� ယင်းး�တို့့��ကိုု� စီီမံံ
ခန့််�ခွဲဲ�ရန်် အပါါအဝင်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ပါါ သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�၊ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး� နှှင့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ ကော်�်�မတီီများ�း� မည််ကဲ့့သို့့�
� �
ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင်် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး��း ရှိိ� အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုအရ လမ်းး�ညွှှန််မှုု အပိုု�င်းး�တွွင်် အားး�နည်းး�သည််ဖြ�စ််ရာာ တင််ဒါါကော်�်�မတီီ များ�း�၏
လက််တွေ့�့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ မေး�းမြ�န်းး�မှုုအရ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််� အချျက််တစ််ခုု
မှာာ� တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း�က ကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း� နှှင့််� အခြား�း�ဌာာန ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� တာာဝန််ခွဲဲ�ပေး�းသည့််� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�
အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ပြ�ဿနာာ များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရသလိုု�
တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�စဉ်် အပေါ်�် တာာဝန််ခံံရ ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််သည့့်� ကော်�်�မတီီခွဲဲ�များ�း�ကိုု�လည်းး� အလားး�တူူအဖွဲ့့��ဝင််များ�း�
ဖြ�င့််�ပင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။
ကော်�်�မတီီများ�း�၏ လက််တွေ့�့�လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု များ�း�မှာာ� ဆက််နွွယ််ပါါဝင််သူူ အသီးး�သီးး�၏ ကိုု�ယ််ရည််ကိုု�ယ််သွေး�း�၊ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�
ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�မှုု၊ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု နှှင့််� ဝယ််ယူူသည့််� လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍ တို့့��အပေါ်�် မူူတည််နေ� ပါါသည််။ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုအရ
လုုပ််ပို�င််ခွ
ု ွင့််� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ဌာာန အင််ဂျျင််နီီယာာများ�း� (အထူးး�သဖြ�င့််� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာနမှှ) သည်် အချို့့��� ကော်�်�မတီီများ�း�
တွွင်် အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ပါါသည််။ တင််ဒါါကော်�်�မတီီ တစ််ခုု၏ လက််တွေ့�့� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�
ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖော်�်�ပြ�လိုု�က််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အော�ာက််ပါါနမူူနာာ ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုတည်းး� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍
အခြေ�ေအနေ�အားး�လုံးး��ကိုု� ယေ�ဘုုယျျ ကော�ာက််ချျက််မဆွဲဲ�ရန်် မေ�တ္တာာ�ရပ််ခံံ လိုု�ပါါသည််။
ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� ပညာာရေး�းကဏ္ဍ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�များ�း�အတွွက်် တင််ဒါါကော်�်�မတီီ
ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအသုံးး��ပြု�ု ထားး�သည့််� အခြေ�ေခံံပညာာဦးးစီးး�ဌာာန၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�တွွင်် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း လူူမှုုရေး�းဝန််ကြီး��း က တင််ဒါါကော်�်�မတီီ ဥက္ကကဌအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူရ ပါါသည််။ တခါါတရံံတွင််မူ
ွ ူ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ပညာာရေး�း
မှုးး�က ဥက္ကကဌအဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူပါါသည််။ အခြား�း� ကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း� အဖြ�စ်် လမ်းး�ဦးးစီးး�ဌာာန ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ (ပုံံ�မှန််အားး
ှ
�ဖြ�င့််�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တည််/ကော်�်� တွွင်် အတွွင်းး�ရေး�းမှူးး�� အဖြ�စ်် တာာဝန််ယူူရသည့််� ဒုုတိိယညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှုးး�)၊ နှှင့််� အင််ဂျျင််နီီယာာ
ဝန််ထမ်းး�ရှိိ�သော�ာ အခြား�း� ဌာာနများ�း�က ပါါဝင််ရပါါသည််။
စီီမံံကိိန်းး� အရေ�အတွွက်် များ�း�ပြား�း�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ပညာာရေး�းဌာာန ဆိုု�င််ရာာ တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�
များ�း�၏ တင််ဒါါ အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� ခရိုု�င််အဆင့််�က တာာဝန််ယူူပြ�င််ဆင်် ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�အချျက််မှာာ� စီီမံံကိိန်းး�
အရွွယ််အစား�း အပေါ်�်မူူတည််၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င်် ပါါသည််။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််�အညီီ တင််ဒါါအကြို�ု� ဖြ�စ််စဉ်် နှှင့််� တင််ဒါါ
ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး� ပြီး��း စီးး�ပါါက တင််ဒါါကော်�်�မတီီသည်် တင််ဒါါ လက််ခံံရေး�း နှှင့််� စိိစစ််ရေး�း ကော်�်�မတီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ရပါါသည််။
ဘဏ္ဍာာနှှစ်် တစ််နှှစ််အတွွင်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုု၏ တင််ဒါါအကြို�ု� ကာာလ မှှ ကန််ထရိုု�က်် စာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�သည့််� အထိိကြာ�ာ
ချိိ�န််မှာာ� တစ််လ မှှ သုံးး��လ အထိိ ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး� မြော��ာက််များ�း�စွာာ� ရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့််�အတူူ ဦးးစား�းပေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� လူူမှုုရေး�းရာာ ဝန််ကြီး��း သည်် တင််ဒါါဖြ�စ််စဉ်် အားး�လုံးး��တွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာနများ�း�ကသာာ အဓိိက
တာာဝန််ယူူ ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရက ယင်းး�အချျက််ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုုအားး�လုံးး��
အပေါ်�် ဝန််ကြီး��း များ�း�ကိုု�ယ််စား�း လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း�အားး� စိိစစ််အကဲဲဖြ�တ််ခွွင့််�ပြု�ုရန်် တရား�းဝင််စာာထုုတ််ပြ�န််၍ တာာဝန််
ပေး�းအပ််ခဲ့့� ပါါသည််။

33

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရော�ာင်းး�ချျသူူ အနေ�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု အန္တတရာာယ််လျော့�့��ချျ နိုု�င််

မြို့�့��နယ််တစ််ခုု၊ ခရိုု�င််တစ််ခုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုု

ရန်် အမြ�တ််အစွွန်းး�ကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ထားး�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််

လုံးး�� တို့့��ရှိိ� ဝယ််ယူူမှုု အားး�လုံးး��အတွွက်် အစီီအစဉ်် များ�း�ကိုု� တပြို��ု င််နက််

ကြီး��း မား�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် အရည််အသွေး�း� မပြ�ည့််�မီီမှုုတို့့�� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််

တည်းး� အတည််ပြု�ုနိုု�င်် ပါါသည််။ ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�

ပါါသည််။

အတွွက််မူူ တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုု�က်် ခွွင့််�ပြု�ုချျက်် လိုု�အပ််နိုု�င်် ပါါသည််။ ပုံံ�
တွွင်် ပါါသည့််�အတိုု�င်းး� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�

တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််�

တည််ဆော�ာက််မှုု စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင်် ပညာာရေး�းဌာာန တာာဝန််ရှိိ�ပုုဂ္ဂိုု�� လ််

ကရင််ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရတို့့��သည်် တင််ဒါါ ကြော်��်�ငြာ�ာခြ�င်းး�နှှင့််� တင််ဒါါ

က ခွွင့့်ပြု� �ုဘဏ္ဍာာရန််ပုံံ�ငွေ�ေကို�ု ပထမဆုံးး�� စစ််ဆေး�းပြီး��း နော�ာက်် မြို့�့��နယ််

ဖွွင့််�ခြ�င်းး� တို့့��တွွင်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရန်် အထူးး�အလေး�းထားး�ကြ�ပြီး��း

အသီးး�သီးး�ရှိိ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််တွွက််ချျက်် ပါါသည််။

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ကိုု� လိုု�က််နာာကြ�သည့််� အထော�ာက််အထားး�

ထို့့��နော�ာက်် ခရိုု�င််တစ််ခုုလုံးး�� အတွွက်် အစီီအစဉ်် အသီးး�သီးး�ကိုု�

များ�း�လည်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ အစိုးး��ရဌာာန နှှင့််�

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ကာာ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လူူမှုုရေး�းရာာဝန််ကြီး��း ထံံသို့့��

ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�သည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ပိုု�မိုု�ရှိိ�ရန််အတွွက်် နည်းး�

တင််ပြ�ရပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စံံသတ််မှှတ််ထားး�သည့််� နည်းး�

လမ်းး�သစ််များ�း�ကိုု�ပင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့� ကြ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

လမ်းး�ဟူူ၍ မရှိိ�ပါါ။

ဝန််ကြီး�း�များ�း�၊ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ
ှ
�း� နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�င့််� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ စီီမံံကိိန်းး� စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�

စီီမံံကိိန်းး�နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််ဆို�င််ရာ
ု ာ အထက််အဆင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�

အချျက််အလက််များ�း� (ဥပမာာ- ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
လုုပ််ငန်းး�ပုံံ�များ�း�) ကိုု�

ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� အစီီအစဉ််များ�း� ကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင်် တသမတ််တည်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အချို့့���သော�ာ

ကရင််ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှစ််ခုုလုံးး��တို့့��၌

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် တင််ဒါါစိိစစ််ခံံရာာတွွင်် အသာာရရှိိ�သွားး��ပြီး��း ဝယ််ယူူ

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါသည်် (တံံတားး�တစ််စင်းး�အတွွက်် ဘတ််ဂျျက််မည််မျှှသာာ

ရေး�းစနစ််၏ သမာာသမတ််ကျျမှုု အားး�နည်းး�စေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။

သက််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� ကဲ့့သို့့�
� �)။ ယင်းး�ဒေ�သ နှှစ််ခုုလုံးး��ရှိိ� အရာာရှိိ�များ�း�က
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည့််� စီီမံံကိိန်းး�အတွွက်် ဘတ််ဂျျက််ပမာာဏ

စီီမံံကိိန်းး� ဘတ််ဂျျက်် နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�က တင််ဒါါစာာရွွက််စာာတမ်းး�

နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််ပြ�ခဲ့့ကြ� � ပါါသည််။ နိုု�င််ငံံ၏ အချို့့���သော�ာ

အတွွက်် အရည််အသွေး�း�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််

ဒေ�သများ�း�တွွင်် လက််လှှမ်းး�မီီမှုု နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််မှုုအခက််အခဲဲ

စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််ရန်် အကန့််�အသတ်် ဖြ�စ််စေ�ပြီး��း ယင်းး�မှာာ� ပူူပန််စရာာ

များ�း� ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�အကြား�း�

အချျက််လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�

အဆော�ာက််အအုံံ� တည််ဆော�ာက််မှုု ကုုန််ကျျစရိိတ်် ကွာာ�ခြား�း�မှုုများ�း� ရှိိ�

မှုုများ�း� အရ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး� အများ�း�စုုမှာာ� အချျက််အလက််

နေ�ပြီး��း ယင်းး�မှာာ� ပြ�ဿနာာတစ််ခုု ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ဌာာနများ�း�က

ပြ�ည့််�စုံံ�မှုု မရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� လုုပ််ငန်းး�ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�၊မရှိိ� ဆန်းး�စစ််နိုု�င််ရန််

အဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိိန်းး� တည််နေ�ရာာ မည််သည့််�ဒေ�သတွွင်် ရှိိ�

အင််ဂျျင််နီီယာာလုုပ််ငန်းး� အကြို�ု� ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း� မပါါဝင််

သည််ဖြ�စ််စေ� တူူညီီနှုုန်းး�ထားး� ဖြ�င့််� တွွက််ချျက််ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။

သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပို�င််ဒီီဇို
ု
ု�င်းး�နှှင့််� စိိတ််ကူးး�ရှိိ�သည့််� အတိုု�င်းး�

ယင်းး�ကြော��ာင့််� တင််ဒါါခေါ်�်ရာာတွွင်် လာာရော�ာက််လျှော�ာ�က််ထားး�သူူ မရှိိ�

သာာ ပြ�င််ဆင််ရပါါတော့�့�သည််။ အင််ဂျျင််နီီယာာလုုပ််ငန်းး� အကြို�ု�

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အရည််အသွေး�း�နိိမ့််�သော�ာ တင််ဒါါလျှော�ာ�က််ထားး�

ဆန်းး�စစ််ချျက်် အတွွက်် ဘတ််ဂျျက်် အသုံးး��ပြု�ုမှုု ရှိိ�သည့််�တိုု�င်် စိိန််ခေါ်�်

သူူများ�း�သာာ ရှိိ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ ပါါသည််။ ယင်းး�ကိုု� ဖြေ�ေ

မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသေး�းသည််။ ဥပမာာ - ၂၀၁၈-၁၉ ခုု ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််တွွင််

ရှှင်းး�နိုု�င််ရန်် ဌာာနများ�း�က တန််ဖိုးး��များ�း�သည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� တန််ဖိုးး��

ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း သည်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏

နည်းး�သည့််�စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� တွဲဲ�ပေး�းကြ�ပြီး��း တနည်းး�အားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််

အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�စုံံ�စုံံ� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�

အနေ�ဖြ�င့််� စီီမံံကိိန်းး�တစ််ခုုတွွင်် ရှုံးး��သော်�်�လည်းး� တခြား�း�စီီမံံကိိန်းး�

ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််စွမ်း
ွ း�လေ့�့လာာမှုု

တစ််ခုု၏ အမြ�တ််များ�း�ဖြ�င့််� ကာာမိိနိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

(feasibility study)၊ မြေ�ေသားး�စမ်းး�သပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား�း�
အင််ဂျျင််နီီယာာလုုပ််ငန်းး� အကြို�ု� ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း� ပါါဝင််ပြီး��း Bill of

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� - တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး�၊ ကြေ��ညာာခြ�င်းး� နှှင့််� 

Quantities (BQ) ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�သည့််� စျေး�း�နှုုန်းး� တင််သွွင်းး�လွှာာ�ပြု�ုစုုမှုု

တင််ဒါါဖွွင့််�ခြ�င်းး� 

ပိုု�မိုု�တိိကျျပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အင််ဂျျင််နီီယာာ

တင််ဒါါဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ရန်် ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

လုုပ််ငန်းး� အကြို�ု� ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိက

တင််ဒါါနော�ာက််ဆုံးး��တင််သွွင်းး�ရမည့့်� နေ့�့ရက််၊ အချိိ�န််ကိုု� ကြို�ု�တင်် သိိရှိိ�

ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုုကိုု� ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ကုုမ္ပပဏီီ

ထားး�ရန်် လိုု�အပ််ပြီး��း ထိုု�မှှသာာ တင််ဒါါလိုု�အပ််ချျက်် အတွွက်် ပြ�င််ဆင််

မှာာ� မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့ပါ
� ါ။

ရန်် နှှင့််� အမြ�တ််အစွွန်းး�ရှိိ�သော�ာ၊ ဖြ�စ််နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သော�ာ တင််ဒါါအဆိုု�ပြု�ု

ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့သ
� ည့််� အင််ဂျျင််နီီများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�

ချျက်် ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ရန်် အချျက််အလက်် အလုံံအ
� လော�ာက်် စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််

ကြော��ာင့််� BQ ပြ�င််ဆင််ရန််နှှင့််� ဘတ််ဂျျက််ခန့််�မှှန်းး�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန််

မည်် ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဝယ််ယူူရေး�းစနစ််၏ မျှှတမှုုနှှင့််� ပွွင့််�လင်းး�

မတိိကျျသော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�သာာ ရရှိိ�လာာပါါသည််။

မြ�င််သာာမှုု အတွွက်် ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�

ယင်းး�သို့့�� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍတွွင်် အားး�နည်းး�ချျက််များ�း� ရှိိ�ခြ�င်းး�မှာာ�

ပေး�းရန််မှာာ� အလွွန်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

(အထူးး�သဖြ�င့််� ပထမဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါက) ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ

တွွင်် သတင်းး� အချျက််အလက်် ဖော်�်�ပြ�မှုု နည်းး�ပါးး�ပါါက ပစ္စစည်းး�/

နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏ ယင်းး�
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ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှာာ� ချီးး��ကျူးး��ဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပြီး��း ယခုုအတွေ့�့�အကြုံ�ံ�မှှ

ပြ�ည််နယ်် ဌာာနအချို့့���၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််နှှင့််� ဖေ့�့စ််ဘွွတ််ခ်် စာာမျျက််နှာာ�

သင််ယူူကာာ နော�ာက််နှှစ််လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျ နိုု�င််မည််

များ�း�တွွင််မူူ တင််ဒါါအကြော��ာင်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ သုုတေ�သနပြု�ု

ဖြ�စ််ပါါသည််။

ချျက််အရ အလေ့�့အထ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း�ကိုု� ထင််ထင််ရှား��းရှား��း တွေ့�့�ရပြီး��း
စီီမံံကိိန်းး�အကျိုးး���ခံံစား�းရမည့််�သူူများ�း�ကိုု� သီးး�သန့််�ထားး�ပြီး��း ဆက််သွွယ််

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� အစိုးး��ရဌာာနများ�း�သည််

ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� တာာဝန််ရှိိ�သူူများ�း�က ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းမှုု

ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့််� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏

အားး�နည်းး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ခြွ�င်း
ွ း�ချျက််မှာာ� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�

၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် များ�း�နှှင့််�အညီီ တင််ဒါါအချျက််အလက််

ဒေ�သကြီး��း မြို့�့��ပြ�နှှင့််� အိိမ််ရာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာနနှှင့််� ရန််ကုုန််တို�င်း
ု း�

များ�း�အားး� ဌာာနကြော်��်�ငြာ�ာသင််ပုုန်းး�တွွင်် တင််ဒါါပိိတ််ရက်် မတိုု�င််ခင််

ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရတို့့�� ဖြ�စ််သည််။

အနည်းး�ဆုံးး�� နှှစ််ပတ််ကြို��ု တင််၍ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကျျပ်် ၁၀
သန်းး�အထက်် တင််ဒါါအတွွက်် သတင်းး�စာာတွွင်် နှှစ််ပတ််ကြို��ု တင််၍

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� - တင််ဒါါ စိိစစ််ခြ�င်းး� 

လည်းး�ကော�ာင်းး� စနစ််တကျျ နှှင့််� ပုံံ�မှန််
ှ ကြော်��်�ငြာ�ာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရ

တင််ဒါါစိိစစ််ရသည့််� အဆင့််�တွွင်် မူူဝါါဒကိုု� အစား�းထိုးး�� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

ပါါသည််။

နှှင့််� လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��မှုု ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�၊မရှိိ�ကိုု� သုံးး��သပ််
လေ့�့လာာခဲ့့ပါ
� ါသည််။ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�အားး� မည််ကဲ့့သို့့�
� � စိိစစ််အကဲဲဖြ�တ််

ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လူူမှုုရေး�းရာာ ဝန််ကြီး��း က “တတ််နိုု�င််သမျှှ

စော�ာင့််�ကြ�ည့့်ရ
� မည််ကိုု� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ တွွင်် တိိတိိကျျကျျ

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�စေ�ရန််” ဆော�ာင််ရွွက််လျျက်် ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာ

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ပါါသည််။ တင််ဒါါ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ�များ�း�ကိုု� တင််ဒါါသွွင်းး�သူူ အားး�လုံးး��၏

အစိုးး��ရများ�း�သည်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ကိုု� ၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ဆီီလျော်�်��သလိုု�

ရှေ့�့�တွွင်် ဖွွင့််�ဖော�ာက််သကဲ့့သို့့�
� � ပရိုု�ဂျျက််တာာဖြ�င့််�လည်းး� ပြ�သသည််ဟုု

အနက််ဖွွင့််�ပြီး��း ကိုု�ယ််ပို�င််မူ
ု ူဝါါဒ ရပ််တည််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�

သိိရပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် တင််ဒါါ အမှှတ််ပေး�းသည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�

ပါါသည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

စည်းး�ကမ်းး� နှှင့််� စီီမံံကိိန်းး� အလိုု�က်် အမှှတ််ရမှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ပရော�ာ

အဆင့််� ဌာာနများ�း�စွာာ� တို့့��သည်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ပါါ ‘ရှုုပ််ထွေး�း�

ဂျျက််တာာဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး� လူူမှုုရေး�းရာာ

ကြီး��း မား�းသော�ာ စီီမံံကိိန်းး�များ�း� (ယင်းး�စကားး�ရပ််၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကိုု�

ဝန််ကြီး�း�၏ ဖြေ�ေဆိုု�ချျက််အရ အခြား�း�သော�ာ မူူဝါါဒရေး�းရာာ ဆန်းး�သစ််

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ) အတွွက်် အကဲဲဖြ�တ််မှုု

သော�ာ အစီီအစဉ််တစ််ခုုမှာာ� တင််ဒါါဖွွင့််�ပွဲဲ�ကို�ု ဖေ့�့စ််ဘွွတ််ခ်် လူူမှုု

အမှှတ််ပေး�းစနစ််’ ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််တွွင််

ကွွန််ရက်် စာာမျျက််နှာာ�တွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််ပြ�သခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး��း ကြီး��း မား�းသည့််� စီီမံံကိိန်းး�ကြီး�း�များ�း� အတွွက််ဟုု ရည််ညွှှန်းး�

COVID-19 ကပ််ရော�ာဂါါ ကာာကွွယ််တုံ့့��ပြ�န််မှုု အဖြ�စ်် လူူအချျင်းး�ချျင်းး�

ထားး�သော်�်�လည်းး� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�က ယင်းး�အကဲဲဖြ�တ််

ခပ််ခွာာ�ခွာာ�နေ�ရသည့််� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�လည်းး� ချျမှှတ််ထားး�ရာာ ယင်းး�

အမှှတ််ပေး�းစနစ််ကိုု� တည်းး�ဖြ�တ််မွွမ်းး�မံံပြီး��း အသုံးး��ပြု�ုကြ� ပါါသည််။

ကဲ့့�သို့့�� အစီီအစဉ််များ�း�မှာာ� အသုံးး��ဝင်် အကျိုးး���ရှိိ�လှှပါါသည််။
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ၏ ရှုုပ််ထွေး�း�ကြီး��း မား�းသည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�
ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရ၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််တွွင်် တင််ဒါါ

အတွွက်် အကဲဲဖြ�တ််မှုုစနစ််တွင််
ွ ကမ်းး�လှှမ်းး�သည့််� စျေး�း�နှုုန်းး�အပေါ်�်

အကြော��ာင်းး� အတွွက်် သီးး�သန့််�စာာမျျက််နှာာ� တစ််ခုု ပါါဝင််သည််။

ဦးးစား�းပေး�းထားး�သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည်် (အမှှတ်် ၅၀ အထက်် ပေး�း

သို့့��သော်�်�လည်းး� ယခုု စာာတမ်းး�ရေး�းသားး�နေ�သည့််� အချိိ�န််ထိိ ယင်းး�

ထားး�သည််) ။ အခြား�း� လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�လည်းး� ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�စုံံ�စုံံ� မရှိိ�

စာာမျျက််နှာာ�တွွင်် မည််သည့််�အရာာမှှ ရေး�းသားး�တင််ပြ�ထားး�သည််ကိုု�

သည့််�ဖြ�စ််ရာာ ဌာာနအချို့့��� အနေ�ဖြ�င့််� တင််ဒါါအဆိုု�ပြု�ုချျက်် များ�း�ကိုု�

မတွေ့�့�ရပါါ။

အကဲဲဖြ�တ််ရာာတွွင်် ကမ်းး�လှှမ်းး�စျေး�း�နှုုန်းး�ကိုု�သာာ အရေး�းကြီး��း ဆုံးး��အချျက််

၄၁

ကရင််ပြ�ည််နယ်် အစိုးး��ရ၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််တွွင််မူူ တင််ဒါါ

အကြော��ာင်းး� သီးး�သန့််�စာာမျျက််နှာာ� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ကရင််

အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််နေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ကလည်းး� ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � စျေး�း�နှုုန်းး�
အပေါ်�် ဦးးစား�းပေး�းသည့််� အလေ့�့အထကိုု� အားး�ပေး�းလျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။
လမ်းး�ညွှှန််ချျက််အရ တင််ဒါါအကဲဲဖြ�တ််မှုု အတွွက်် အဆင့််�နှှစ််ခုုကိုု�
သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး��း ပထမအဆင့််�မှာာ� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု အဆိုု�ပြု�ုချျက််
(technical proposals) များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းရန်် ဖြ�စ််ပြီး��း ပထမအဆင့််�
ပြ�ည့််�စုံံ�သူများ
ူ �း�သာာ ဒုုတိိယအဆင့််�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဒုုတိိယ
အဆင့််�တွွင်် စျေး�း�နှုုန်းး�အဆိုု�ပြု�ုချျက်် အနိိမ့််�ဆုံးး��ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါသည််။
ကရင််ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��မှှ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� ဌာာနများ�း�သည်် အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာ ရှိိ�နေ�
သော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�အားး� ဆီီလျော်�်��သလိုု� အနက််ဖွွင့််�ကာာ ၎င်းး�
တို့့�� ဒေ�သ နှှင့််� မူူဝါါဒဦးးစား�းပေး�းများ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမည့််� ကိုု�ယ််ပို�င််
ု
အမှှတ််ပေး�း စနစ််အဖြ�စ်် ဖန််တီးး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရတို့့��သည်် ယင်းး�အမှှတ််ပေး�းစနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရာာမှှ
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၉)
မျှှ�တစွာာ� ယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုု�င််မှုု
ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််တစ််ခုုမှာာ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင်် ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုု ရှိိ�စေ�
ရေး�းအတွွက်် ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ရန််ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ သဘော�ာတရား�းအရ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု ပိုု�မိုု�ရှိိ�ပါါက တင််ဒါါ အရည််အသွေး�း� ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန်် နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ တင််ဒါါကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ပါါက စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ပိုု�မို�ု ထိိရော�ာက််စွာာ� ပြီး��း မြော��ာက််နိုု�င််
မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ရည််ရွွယ််ချျက်် ပြ�ည့််�မီီနိုု�င််မှုနှ
ု ှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အနှံ့့��ရှိိ� ဝန််ကြီး��း များ�း�
တွွင်် စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
တင််ဒါါ အော�ာင််မြ�င််နို�င််ရေး�း
ု
အဓိိက အရေး�းကြီး��း သော�ာ အချျက််မှာာ� တင််ဒါါ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� နား�းလည််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�မှှသာာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမည့််� ဒီီဇိုု�င်းး� အဆိုု�ပြု�ုနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း စျေး�း�နှုုန်းး�ကိုု�လည်းး� ကော�ာင်းး�စွာာ� ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််
မည်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�စွာာ� တို့့��သည်် အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု� တိိကျျစွာာ� ရေး�းသားး�တင််ပြ� နိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
အချျက််အလက််များ�း� လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ရရှိိ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� သုုတေ�သနအရ သိိရပါါသည််။ တင််ဒါါ စာာရွွက််စာာတမ်းး� များ�း�တွွင််
ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပုံံ�များ�း� ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�သလိုု�၊ လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််မြော��ာက််နိုု�င််မှုု လေ့�့လာာချျက််များ�း� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�
စျေး�း�နှုုန်းး�တင််သွွင်းး�လွှာာ� (BQ) မတိိကျျခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မပါါဝင််ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ� ပါါသည််။
အဆိုးး��ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေ�မှာာ� သတင်းး� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက်် ရှိိ�စွာာ� ထိိန််ချျန််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�မှာာ�
မျျက််နှာာ�သာာပေး�းလိုု�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� သို့့��သာာ အရေး�းကြီး��း သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ဖော်�်�ပြ�၍ အခြား�း� လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အားး� အချျက််အလက်် ထိိန််ချျန််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မိိမိိအလိုု�ရှိိ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််စေ�ရန်် ကူူညီီမှုု ဖြ�စ််
ပါါသည််။ ထိိန််ချျန်် အချျက််အလက််များ�း�မှာာ� တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� မရိုးး��သားး�သည့််� အရာာရှိိ�များ�း�က ယင်းး�ကိုု� ငွေ�ေကြေး��း၊
လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး� နှှင့််� မျျက််နှာာ�သာာရမှုု စသည််တို့့��ဖြ�င့််� လဲဲလှှယ််နို�င််ပါ
ု ါသည််။
အထက််ပါါအတိုု�င်းး� ကျျင့််�သုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််မှုု များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ တင််ဒါါကော်�်�မတီီက တင််ဒါါအတွွက်် လက််ခံံမည့််� အနိိမ့််�ဆုံးး��
စျေး�း�နှုုန်းး� အတိုု�င်းး� (သတ််မှှတ််စျေး�း�နှုုန်းး�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�သော�ာ တင််ဒါါများ�း�မှာာ� စီီမံံကိိန်းး� သတ််မှှတ််ချျက််များ�း� မကိုု�က််ညီီဟုု ယူူဆ
ခြ�င်းး� ခံံရပြီး��း ငြ�င်းး�ပယ််ခံံရတတ်် ပါါသည််) တသွေ�ေမတိိမ်းး� တင််သွွင်းး�နိုု�င််ခဲ့့သ
� ည့့်� တင််ဒါါများ�း�စွာာ� ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ယင်းး�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
ရှှင််များ�း�က “လပ််ကီးး�နံံပါါတ််” ဟုု ရည််ညွှှန်းး�ခေါ်�်ဆိုု� ကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� များ�း�ကြော��ာင့််� ဝယ််ယူူရေး�း စနစ််၏
သမာာသမတ််ရှိိ�မှုု ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကို�ု ကျျဆင်းး�ခြ�င်းး�၊ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး�/ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏
ငွေ�ေကြေး��းအရ ထိုု�က််တန််မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ပေါ်�်ထွွက််စေ�ပါါသည််။ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�က ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�
သတိိထားး�ရမည့််� အချျက််များ�း�အပေါ်�် ပိုု�မိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�စော�ာင့််�ကြ�ည့််� နေ�သကဲ့့သို့့�
� � ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည့််� “လှှည့််�ကွွက််” အဟော�ာင်းး�ရော�ာ
အသစ််ကိုု�ပါါ ဂရုုတစိုု�က်် ခြေ�ေရာာခံံလျျက်် ရှိိ�နေ�သည်် ဟုု ပြော��ာပါါသည််။
သတင်းး�အချျက််အလက်် ချျန််လှှပ််ထားး�တိုု�င်းး� မသမာာမှုုပြု�ုလုုပ််လို�၍
ု မဟုုတ််ကြ�ချေ�ေ။ တခါါတရံံတွင််
ွ သွေး�း�ရိုးး��သားး�ရိုးး�� မသိိရှိိ�လိုု�က််
ခြ�င်းး�၊ အချျက််အလက်် တန််ဖိုးး��ကိုု� နား�းမလည််ခြ�င်းး� နှှင့််� အရင်းး�အမြ�စ်် နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး� စသည့််� အကြော��ာင်းး�အရင်းး� များ�း�ကြော��ာင့််�
သတင်းး�အချျက််အလက်် ကျျန််ရစ််ခဲ့့မှု
� ု ဖြ�စ််ပေါ်�်တတ်် ပါါသည််။ ပစ္စစည်းး�/ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း� လိုု�အပ််သည့််� သတင်းး�
အချျက််အလက်် ရရှိိ�ရေး�း အင််ဂျျင််နီီယာာ လုုပ််ငန်းး�အကြို�ု� ဆန်းး�စစ််မှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� မရရှိိ�
ကြော��ာင်းး� ဌာာန အရာာရှိိ�များ�း� နှှင့််� ဝန််ကြီး��း များ�း�က ပြော��ာပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သည့််�
အခါါ ပစ္စစည်းး�/ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�က ယင်းး�အတွွက်် အကုုန််အကျျခံံ ရပါါသည်် (ခြုံ�ံ�ငုံံကြ� �ည့််�ပါါက ၎င်းး�တို့့��၏
ကုုန််ကျျစရိိတ််မှာာ� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််)။ တင််ဒါါခေါ်�်ယူူထားး�သည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�အတွွက်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း ပုံံနှ
� ှင့််�
အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပဲဲ ကိုု�ယ့််�နည်းး�ကိုု�ယ််ဟန််ဖြ�င့််� ရှာာ�ဖွေ�ေပြ�င််ဆင််ရသည်် ဟုု ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�
ရှှင််များ�း�က ဆိုု�ပါါသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�က တင််ဒါါအဆိုု�ပြု�ုချျက််တွွင်် ကုုန််ကျျစရိိတ််ကို�ု ပိုု�မိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရ
ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုအတွွက်် အတားး�အဆီးး� ဖြ�စ််စေ�ပြီး��း အစိုးး��ရနှှင့််� အလားး�တူူ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ဖူးး�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အတွွက်် အသာာစီးး� ရစေ�ပါါသည််။
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁၀)
အင််တာာနက််ကိုု� အသုံးး��ချျလာာခြ�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ e-government ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ ဌာာနများ�း�စွာာ�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ရန်် နှှင့််� အပြ�န််အလှှန်် ဆက််သွွယ််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� ပလတ််ဖော�ာင်းး�များ�း� အဖြ�စ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�နှှင့််� ဖေ့�့စ််ဘွွတ််ခ်် စာာမျျက််နှာာ�များ�း� ဖန််တီးး�ခဲ့့�ကြ� ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� တင််ဒါါ
စိိစစ််ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�း အဖွဲ့့��၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််မှာာ� ထူးး�ခြား�း�ပြော��ာင််မြော��ာက််ပါါသည််။
တင််ဒါါဖိိတ််ခေါ်�်စာာများ�း�၊ မှှတ််ပုံံ�တင််ထားး�သည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််
ပညာာရှှင််များ�း�နှှင့််� အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း အဖွဲ့့��များ�း�၊ နှှင့််�
တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� စသည့််� အချျက််အလက်် အားး�လုံးး��တို့့��
ကိုု� အင််တာာနက််မှှတဆင့််� ရယူူနို�င််
ု ရန်် စီီစဉ််ထားး�ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူအများ�း�စုု (နှှင့််� အသေး�းစား�း စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�) မှာာ� ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည့််�
အလေ့�့အထ နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� တင််ဒါါစိိစစ််ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�း
အဖွဲ့့��သည်် ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွင််
ွ ဖေ့�့စ််ဘွွက််ခ်် စာာမျျက််နှာာ�အသစ််
တစ််ခုု ဖန််တီးး�ခဲ့့� ပါါသည််။ ယင်းး�စာာမျျက််နှာာ�၏ follower
၁၃၀၀၀ အနေ�ဖြ�င့််� နော�ာက််ဆုံးး��ရ တင််ဒါါကြေ��ငြာ�ာချျက်် များ�း�ကိုု�
ရယူူနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�ဖေ့�့စ််ဘွွတ််ခ််
စာာမျျက််နှာာ�၌ ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှစ််
ှ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလမှှစ၍ အကြော��ာင်းး�
အရာာ အသစ််တင််ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။

ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� ကြီး�း�မား�းသည့််� စီီမံံကိိန်းး�ကြီး�း�များ�း� 
အတွွက်် အကဲဲဖြ�တ််မှုု အမှှတ််ပေး�းစနစ််

ရမှှတ််

၄၂

တင််ဒါါ တင််သွွင်းး�သူူများ�း�၏ အရည််အချျင်းး� နှှင့််�

၀ - ၁၀

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�
အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�

၀ - ၁၀

အရေး�းကြီး��း သည့််� စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး� သတ််မှှတ််ချျက််

၀ - ၂၀

များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု

ရရှိိ�လာာသည့််� သင််ခန်းး�စာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျကာာ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််
ပြု�ုပြ�င််ဆော�ာင််ရွွက််နေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ အထက််ပါါ အခြေ�ေအနေ�များ�း�
ကြော��ာင့််� ကိုု�ယ််ပို�င််
ု အနက််ဖွွင့််�မှုုဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�
နား�းသည့််� အလေ့�့အထများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့� ပါါသည််။
ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုဆိုု�င််ရာာ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ� (ယင်းး�တွွင််
စျေး�း�နှုုန်းး�၊ အရည််အသွေး�း� နှှင့််� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််

အဓိိကကျျသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

၀ - ၁၀

ပါါဝင််သည််) အတွွက်် အမြ�င့််�ဆုံးး�� အမှှတ်် ၇၀ (အမှှတ်် ၁၀၀ တွွင််)

ကမ်းး�လှှမ်းး�သည့််� စျေး�း�နှုုန်းး�

၅၀ - ၇၀

ပေး�းထားး�ပြီး��း တင််ဒါါ အဆိုု�ပြု�ုလွှာာ� (မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�အရ ယင်းး�တွွင််
ယခင််လုုပ််ငန်းး� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� အပါါအဝင်် ကုုမ္ပပဏီီ၏ အချျက််
အလက််များ�း� ပါါဝင််သည််) အတွွက်် အမှှတ်် ၃၀ ပေး�းထားး�ပါါသည််။
ယင်းး�မှာာ� ယခင််စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု�
အဆင့််�သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� လက််ရှိိ�စာာရင်းး�များ�း�ဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ထားး�
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင််မူူ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််သည််
ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််� ပညာာရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ဖူးး�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� ရှိိ�ပါါက ၂၂ မှှတ်် (အမှှတ်် ၁၀၀ တွွင််) ရရှိိ�ပြီး��း
ကမ်းး�လှှမ်းး�သည့််� စျေး�း�နှုုန်းး�မှာာ� အမှှတ်် ၂၀-၃၀ အထိိ ရရှိိ�မည််
ဖြ�စ််သည််။
အထက််ပါါ နည်းး�လမ်းး� နှှစ််ခုုလုံးး��က အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
စနစ််ရှိိ� အခြား�း� စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း� ကိုု�လည်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ဖွွယ်် ရှိိ�
ပါါသည််။ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မကော�ာင်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
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ရမှှတ််

အမှှတ််ပေး�း စနစ်် ၄၃
တင််ဒါါ တင််သွွင်းး�သူူများ�း�၏ အရည််အချျင်းး� နှှင့််�

၀ - ၂၂

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�

နာာမည််ပျျက််စာာရင်းး� သွွင်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ယခင််က အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�
ပြီး��း ကုုမ္ပပဏီီများ�း�က နာာမည််သစ််ပြော��ာင်းး�၍ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
များ�း� ရှိိ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ လုုပ််ငန်းး� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�အပေါ်�် အမှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� နာာမည််ပျျက်် စာာရင်းး�ဝင်် ကုုမ္ပပဏီီများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� နာာမည််
သစ််ဖြ�င့််� ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုများ�း� လုုပ််ဆော�ာင််လိုု�ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပါါ။

အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�

၀ - ၁၅

အရေး�းကြီး��း သည့််� စံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး� သတ််မှှတ််ချျက််

၀ - ၁၆

သို့့��သော်�်�လည်းး� ယခုုမှှ စျေး�း�ကွွက််တွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််ခါါစ အမှှန််

အဓိိကကျျသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

၀ - ၁၇

အခက််အခဲဲ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

ကမ်းး�လှှမ်းး�သည့််� စျေး�း�နှုုန်းး�

၂၀ - ၃၀

များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု

တကယ်် ကုုမ္ပပဏီီအသစ််များ�း� အတွွက််မူူ တင််ဒါါယှှဉ််ပြို��ု င််ရန််
ယင်းး�အခြေ�ေအနေ� များ�း�ထံံမှှ သင််ယူူကာာ မူူဝါါဒတစ််ခုု၏ ကော�ာင်းး�ကျိုးး���
နှှင့််� ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ကိုု� ချိိ�န််ဆရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��၏ အခြေ�ေအနေ�ဖြ�င့််�
အကိုု�က််ညီီဆုံးး�� ဖြ�စ််မည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ပုံံ� (၁၁)
ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� တင််ဒါါတင််သွွင်းး�သူူများ�း�၏အမြ�င််များ�း�
အစိုးး��ရအနေ�နဲ့့� တင််ဒါါလုုပ််ထုံးး�လုုပ်
�
်နည်းး�များ�း�ကိုု လို
� �က်
ု ်နာာမှုုမှာာ� တိုးး��တက််လာာပါါတယ််။

“အရင််အစိုးး��ရခေ�တ််နဲ့့�နှို�င်း
ု း�ယှှဉ််ရင်် တင််ဒါါကိိစ္စစတွေ�ေက တချို့့���နေ�ရာာတွေ�ေမှာာ� တိုးး��တက််ပါါတယ််။ ၇၀ - ၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�လော�ာက််တော့�့� ဝင််
တယ််လို့့�� ပြော��ာလို့့��ရမယ််။ ခြ�စား�းတာာ၊ လာာဘ််စား�းတာာက ယခင််ကထက််တော့�့� နည်းး�တော့�့� နည်းး�လာာတယ််။”
ကရင််လူူငယ််စွွန့််�ဦးးတီီထွွင််လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အသင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််
အစိုးး��ရက ဘတ််ဂျျက််သုံးး�တာ
� ာများ�း�လာာသလိုု တော�
�
ာင်းး�ဆိုုတာ
� ာကလည်းး� များ�း�လာာတယ််။

“ကြ�မ်းး�ခင်းး�စျေး�း� တိုးး��လာာပေ�မယ့််� structure နဲ့့� ဒီီဇိုု�င်းး�ကိုု�တော့�့� ညှိိ�နေ�ရတုုန်းး�ပဲဲ။ ဝယ််ယူူရေး�းဌာာနက ကျွွန််တော်�်�တို့့��အပေါ်�်
တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််တွေ�ေကလည်းး� များ�း�လာာတယ််။” - ကရင််ပြ�ည််နယ််တင််ဒါါလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အသင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််
အစိုးး��ရရဲ့့�ဝယ််ယူရေး
ူ �းကိုု� အွွန််လိုင်းး�ပေါ်
ု� �်ကိုု ရွှေ့
� �့�သင့််�တယ််။

“ကျွွန််တော်�်�က လက််နက််ကိုု�င််နယ််မြေ�ေတွေ�ေထဲဲက အိုု�င််အန််ဂျီီ�အိုု�ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းစီီမံ
ု
ံကိိန်းး�တွေ�ေကိုု� လုုပ််တယ််။ သူူတို့့��ရဲ့့�အွွန််လိုု�င်းး�စနစ််
က သိိပ််ထိိရော�ာက််တယ််။ အွွန််လိုု�င်းး�ကနေ� လိုု�အပ််တဲ့့�သတင်းး�အချျက််အလက််တွေ�ေ အကုုန််ရတယ််။ ကျွွန််တော်�်�တို့့��အွွန််လိုု�င်းး�ကနေ�ပဲဲ
တင််ဒါါတွေ�ေကိုု� တင််ရတယ််။ အီးး�မေး�းလ််နဲ့့�ပဲဲ လုုပ််တယ််။ လူူချျင်းး�မတွေ့�့�ဘူးး�။ ဒါါကအရမ်းး�ထိိရော�ာက််တယ််လေ�။ မြ�န််တယ််။ ကျွွန််တော်�်�
နား�းမလည််တာာက အစိုးး��ရက ဘာာလို့့��အွွန််လိုု�င်းး�စနစ််ကိုု� မသုံးး��တာာလဲဲ။” - ကရင််ပြ�ည််နယ််အင််ဂျျင််နီီယာာအသင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််
လုုပ််ငန်းး�ရှင်
ှ ်များ�း�က သူူတို့့��ရဲ့့�လုုပ််ငန်းး�အာာမခံံကြေး��းအတွွက်် ပေး�းရမယ့််� ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� သူူတို့့��ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ရာာဘဏ််မှာာ�ပဲဲ အပ််နှံံ�ချျင််
တယ််။

“ကရင််မှာာ�က မြ�န််မာ့့စီး
� း�ပွား��းရေး�းဘဏ််ကိုု�သုံးး��ပြီး�း� လုုပ််ရမယ််လို့့�� ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှေ့�့�နေ�ချုု�ပ််ရုံးး��က ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ရှိိ�တယ််။ ဒါါပေ�မယ့််�
ကျွွန််တော်�်�တို့့��က တစ််နှှစ််ကိုု� ၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အာာမခံံပေး�းရတယ််။ နှှစ််နှှစ််ဆိုု�တော့�့� ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််သွားး��တာာပေါ့�့ �ဗျာ�ာ။ ဒီီလော�ာက််ပမာာဏ
က ကျွွန််တော်�်�တို့့��မှာာ� မရှိိ�ဘူးး�။ ဒါါပေ�မယ့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််တွေ�ေ များ�း�လာာတဲ့့�အခါါ ငွေ�ေချေး�း�ရတယ််။ ငွေ�ေချေး�း�ရတာာ များ�း�လာာတဲ့့�အခါါမှာာ�
အာာမခံံငွေ�ေအတွွက််ပေး�းရတဲ့့ငွေ�ေက
�
ကျွွန််တော်�်�တို့့��အတွွက်် ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��ဖြ�စ််လာာတယ််။ အဲဲဒီီအတွွက်် ပေး�းရတာာလည်းး� များ�း�လာာတယ််။”
- ကရင််ပြ�ည််နယ််အင််ဂျျင််နီီယာာအသင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််
အစိုးး��ရက ကျွွန််တော်�်�တို့့��ရဲ့့�ငွေ�ေကြေး��းလည််ပတ််မှုအ
ု ခက််အခဲဲကို� နား�
ု းမလည််ဘူးး�။

“စီီမံံကိိန်းး� ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပြီး�း�တဲ့့�အခါါ ကျွွန််တော်�်�တို့့��က ငွေ�ေရရမှာာ�။ ဒါါပေ�မယ့််� ငွေ�ေကိုု� တစ််ရစ််ချျင်းး� ရသလိုု�ဖြ�စ််နေ�တယ််။ ဒါါကလည်းး� လ
ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�။ ဒါါပေ�မယ့့်� ကျျနော်�်�တို့့��က ဆော�ာက််လုပ််ရေး�းကို
ု
�ု ရပ််လိုု�က််ပြီး�း� ငွေ�ေကိုု� စော�ာင့့်�နေ�လို့့�� မရဘူးး�။ စီီမံံကိိန်းး� ၃၅ - ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ပြီး�း�ရင်် ငွေ�ေပြ�န််ရဖို့့�� စော�ာင့််�ရတယ််။ ကျွွန််တော်�်�တို့့�� အမြ�တ်် ရ/မရ သူူတို့့�� စိိတ််မဝင််စား�းဘူးး�ဗျျ။ ပြီး�း�တော့�့� ကျွွန််တော်�်�တို့့�� ငွေ�ေလည််/မလည််
ဆိုု�တာာ သူူတို့့��အတွွက်် အရေး�းမကြီး�း�ဘူးး�။ ဒါါကိုု� သူူတို့့�� နား�းမလည််ဘူးး�။ ကန််ထရိုု�က််အခွဲဲ�တွေ�ေနဲ့့� အလုုပ််သမား�းတွေ�ေကြား�း�က အခြေ�ေအနေ�
ကိုု� သူူတို့့�� ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� နား�းမလည််ဘူးး�။ ကျွွန််တော်�်�တို့့�� ငွေ�ေကြ�ပ််တယ််ဗျာ�ာ။” - ကရင််ပြ�ည််နယ််ကန််ထရိုု�က််တာာအသင်းး�အဖွဲ့့��ဝင််
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အကဲဲဖြ�တ််မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း� ခြား�း�နား�းရခြ�င်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�

နိုု�င််ငံံတော်�်�သမ္မမတရုံးး��နှှင့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏အတိုု�င််ပင််ခံံပုဂ္ဂို
ု ု�� လ််ရုံးး��သို့့�� ပေး�း

ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ရည််မှှန်းး�ချျက်် ပန်းး�တိုု�င််များ�း�နှှင့််�လည်းး�

ပို့့��တိုု�င််ကြား�း�သည့််� တိုု�င််စာာ အပါါအဝင်် အထက််ပါါ ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�

ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရသည််

များ�း�ထံံသို့့�� တိုု�င််ကြား�း�ထားး�သည့့်� စာာရွွက််စာာတမ်းး�ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ခဲ့့�ရ

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� အသုံးး��ချျ၍ ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ�

ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််လိုု� ပါါသည််။ မွွန််ပြ�ည််နယ််၏
ကျျင့််�သုံးး��မှုု ကဲ့့သို့့�
� �ပင်် ဒေ�သတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ဖြ�စ််ပါါက ထပ််

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူပြီး�း�ကာာလ - ကန််ထရိုုက်
� ်စာာချုု�ပ်် စီမံ
ီ ံခန့််�ခွဲဲ�မှု၊ု အရေး�းယူူ

တိုးး�� အမှှတ်် ၂၀ ရရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

အပြ�စ််ပေး�းခြ�င်းး� နှှင့််� အမည််ပျျက််စာာရင်းး�သွွင်းး�ခြ�င်းး� 

များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ချျက််အရ ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ဒေ�သတွွင်းး� ကုုမ္ပပဏီီ

ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အကြား�း� အဓိိက

ဖြ�စ််ပါါက ပေး�းသည့််� ထပ််တိုးး��အမှှတ််အားး� ၂ မှှတ်် အထိိ လျှော့�့��ချျခဲ့့�

ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုတစ််ခုုမှာာ� တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သည့််� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စာာချုု�ပ််

ကြော��ာင်းး� သိိရပါါသည််။ ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ဒေ�သတွွင်းး� ကုုမ္ပပဏီီ

အရ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�သည့််� အပိုု�င်းး�တွွင်် ဖြ�စ််သည််။ မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�အရ

အများ�း�စုုမှာာ� တပ််မတော်�်�အရာာရှိိ�ဟော�ာင်းး� များ�း�နှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး� ခရိုု�နီီ

ကရင််ပြ�ည််နယ်် ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််သည်် တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််သည့််� စီီမံံကိိန်းး�

များ�း� တည််ထော�ာင််ထားး�သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း သင့််�တော်�်�

များ�း�ကိုု� ဘဏ္ဍာာနှှစ််အတွွင်းး� ပြီး��း စီးး�စေ�ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းလေ့�့ ရှိိ�ပြီး��း

သည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုမရှိိ� ဟုု ပြ�ည််နယ််ဝန််ကြီး��း တစ််ဦးးက ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�

စီီမံံကိိန်းး�အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မည့််� ကန််ထရိုု�က််တာာများ�း�ကိုု�

ပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင််မူူ အကဲဲဖြ�တ််မှုု ဖြ�စ််စဉ််၌

လိုု�အပ််သည့််�ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�ပေး�းရန်် အဆင််သင့််�ရှိိ�နေ�သည််။

လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း�၏ အကြံ�ံပေး�းချျက်် များ�း�ကိုု�

သို့့��သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ပိုု�များ�း�သည့််�

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင်် ယင်းး�

ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင််မူူ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��သည်် လုုပ််ငန်းး�

အကြံ�ံပေး�းချျက််များ�း�က အကဲဲဖြ�တ််မှုုဖြ�စ််စဉ်် အပေါ်�် မည််မျှှလွှှမ်းး�မိုးး��

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�သူူများ�း�ဖြ�င့််� တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််ဆံံသည့််� ပုံံ�စံံမျိုး�း��

နိုု�င််သည််မှာာ� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး� မရှိိ�လှှပါါ။

မလုုပ််ပဲဲ ဘဏ္ဍာာနှှစ်် တစ််နှှစ််အတွွင်းး� စီီမံံကိိန်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု မပြီး��း စီးး�
ပါါက ပိုု�လျှံံ�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ အဖြ�စ်် ပြ�န််အပ််ပါါသည််။

တင််ဒါါခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� - တိုု�င််ကြား�း�မှု ဖြေ�ေရှ
ု
င်းး�ခြ
ှ �င်းး� 
အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ်် မျှှတမှုုရှိိ�ရေး�း အတွွက်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ

ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ်် နှှစ််ခုုလုံးး��တို့့��တွင််
ွ

အချျက််တစ််ခုုမှာာ� မမှှန််မကန်် လုုပ််ဆော�ာင််မှုု သို့့��မဟုုတ်် မမျှှတစွာာ�

စာာချုု�ပ််နှှင့််�အညီီ မဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး� နှှင့််� အရာာရှိိ�များ�း�ကိုု�

ဆက််ဆံံမှုု တို့့��အတွွက်် တင််ဒါါတင််သွွင်းး�သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� တိုု�င််ကြား�း�

လာာဘ််ထိုးး��ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့သူ
� များ
ူ �း�အားး� အရေး�းယူူမှုုများ�း�

နိုု�င််မည့််� ယန္တတရား�းတစ််ခုု ရှိိ�ရေး�းပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ လာာဘ််ထိုးး��ရန်် ကြိုး�း��စား�းခဲ့့သ
� ည့့်� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�

ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ချျက််အရ တိုု�င််ကြား�း�မှုုဖြေ�ေ

ကိုု� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရက နာာမည််ပျျက််စာာရင်းး� သွွင်းး�ခဲ့့�

ရှှင်းး�ရေး�း ယန္တတရား�းအားး� စနစ််၏ မှှန််ကန််မှုအားး
ု � ကာာကွွယ််နိုု�င််မည့််�

ပါါသည််။ ကရင််ပြ�ည််နယ််ကမူူ ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ကုုမ္ပပဏီီများ�း�၏

နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုထက်် ပြ�ဿနာာ တစ််ခုုအဖြ�စ််သာာ ရှုုမြ�င််နေ�ကြ�

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််နိုု�င််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့ပြီး� ��း စွွမ်းး�

ပါါသည််။ ကျေ�ေနပ််မှုုမရှိိ�သော�ာ တင််ဒါါသွွင်းး�သူူများ�း�က တိုု�င််ကြား�း�မှုုဖြေ�ေ

ဆော�ာင််ရည််အလိုု�က်် ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အားး� အမျိုး�း��အစား�းလေး�းမျိုး�း�� (က၊ ခ၊

ရှှင်းး�ရေး�း ယန္တတရား�းကို�ု အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း အစိုးး��ရကိုု� အပြ�စ််ပေး�းနိုု�င််ရန််

ဂ နှှင့််� ဃ) ခွဲဲ�ခြား�း�သတ််မှှတ်် ခဲ့့�ပါါသည််။ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် သင့််�တင့််�

ကြိုး�း��စား�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််စဉ််နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မည့််� အရေး�းကိုု� ဝန််ကြီး��း များ�း�

ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အားး� (က) နှှင့််� (ခ) အဖြ�စ်် အမျိုး�း��

အနေ�ဖြ�င့််� စိုးး��ရိိမ််နေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။

အစား�း သတ််မှှတ််ခဲ့့� ပါါသည််။ အကယ််၍ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� အရေး�း
ပေါ်�် အမြ�န်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� စီီမံံကိိန်းး� ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ကိုု� ၁/၂၀၁၇ ကိုု�အခြေ�ေခံံ၍ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ကနဦးး တင််ဒါါခေါ်�်ယူူမှုအ
ု ရ ယှှဉ််ပြို��ု င််သူူမရှိိ�ခြ�င်းး� စသည့််�

အစိုးး��ရ က လုုပ််ငန်းး�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အချိိ�န််ကာာလတစ််ခုု အတွွင်းး�သာာ

အခြေ�ေအနေ�များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််ခဲ့့ပါ
� ါက (က) နှှင့််� (ခ) စာာရင်းး�ဝင််

တိုု�င််ကြား�း�နိုု�င််ရန်် ကန့််�သတ််ခဲ့့�သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� တင််ဒါါ

ကုုမ္ပပဏီီများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််စေ�သည််။

ကော်�်�မတီီထံံ တိုု�င််ကြား�း�မှုု ပြု�ုလုုပ််လိုု�ပါါက တင််ဒါါဖွွင့််�ဖော�ာက််မည့််�နေ့�့
အထိိ နော�ာက််ဆုံးး��ထားး�ကာာ တိုု�င််ကြား�း�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�နေ့�့

တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ အမည််ပျျက်် စာာရင်းး�ဝင်် သို့့��မဟုုတ််

ကျော်�်��လွွန််ပြီး��း နော�ာက်် တိုု�င််ကြား�း�နိုု�င််မည်် မဟုုတ််တော့�့�ပါါ။

အမှှတ််နည်းး�ပါးး�သည့််� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ အမည််ကိုု� ပြော��ာင်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ချျက််များ�း�အရ တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေ

ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ထံံသို့့��

ရှှင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ််နှင့််�
ှ စပ််လျျဉ်းး�၍ မည််သည့််� စိုးး��ရိိမ််မှုုကိုု�မှှ မတွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််ကို�င််
ု နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အထက််ပါါ စနစ််များ�း�၏ ထိိ

ရပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််အရ တိုု�င််ကြား�း�မှုု ဖြေ�ေ

ရော�ာက််မှုုမှာာ� အားး�နည်းး�နေ�ပါါသည််။ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုနှင့််�
ှ ကုုမ္ပပဏီီများ�း�

ရှှင်းး�သည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� အပြို��ု င််ရှိိ�နေ�ပြီး��း ကုုမ္ပပဏီီနှှင့််� ရပ််ရွာာ�လူူထုု

ညွှှန််ကြား�း�မှုု ဦးးစီးး�ဌာာန (DICA) တွွင်် ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု� မှှတ််ပုံံတ
� င််ခွွင့််�

များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် (၎င်းး�တို့့��နှှင့််� ပိုု�မိုု�ရင်းး�နှီးး��

ပေး�းထားး�သည့််� စနစ််အရ ပိုု�င််ရှင််များ
ှ �း�အားး� အချိိ�န််ကြာ�ာသည််အထိိ

သော�ာသူူ)၊ အစိုးး��ရဝန််ကြီး��း များ�း�၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း သို့့��မဟုုတ််

ခြေ�ေရာာခံံစော�ာင့််�ကြ�ည့််�နိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််များ�း�

နိိမ့််�သည့််� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�အားး� ခြေ�ေရာာခံံနို�င််မ
ု ည့််� ဗဟိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််စနစ််

ထံံသို့့�� တိုု�က််ရိုု�က်် တိုု�င််ကြား�း�နေ�ကြ�သည််ဟုု သိိရပါါသည််။

တခုု မရှိိ�သလိုု� အစိုးး��ရဌာာနများ�း� အကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှာာ�
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လည်းး� အားး�နည်းး�နေ�ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု�

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကုုမ္ပပဏီီသစ််များ�း� ယှှဉ််ပြို��ု င််နိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲစေ�

ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု ကိုု� ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏

သော်�်�လည်းး� ကုုမ္ပပဏီီများ�း� အမည််ပြော��ာင်းး�၍ မှှတ််ပုံံတ
� င််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�

တင််ဒါါ အကဲဲဖြ�တ်် အမှှတ််ပေး�းစနစ််တွွင်် တွေ့�့�ရပါါသည််။ ကုုမ္ပပဏီီ၏

နည်းး�ပါးး� သွားး��စေ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�အပေါ်�် အမှှတ််များ�း�များ�း� ပေး�းထားး�

၄.၄ လက််တွေ့�့ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုများ�း�
ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ်် နှှစ််ခုုလုံးး��တို့့��သည််

ကိုု� ရရှိိ�ပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် ၂၀၁၉-၂၀ ခုု

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််စဉ်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�း အတွွက််

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််အတွွက်် အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီ ၉ ခုု

အပိုု�ဆော�ာင်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့ကြ� �ပါါသည််။ ယင်းး�ဒေ�သ

ကိုု� ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့ပြီး� ��း ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုုလျှှင်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုု တာာဝန််ယူူခဲ့့�

နှှစ််ခုုလုံးး��သည်် တတိိယအဖွဲ့့��အစည်းး�အဖြ�စ်် အရည််အသွေး�း�

ပါါသည််။ ကန််ထရိုု�က််တာာ နှှင့််� အစိုးး��ရအကြား�း� သို့့��မဟုုတ််

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် အတွွက်် ပြ�င််ပ

ကန််ထရိုု�က််တာာ နှှင့််� ရပ််ရွာာ� အသိုု�က််အဝန်းး� အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု

ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့� ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ပေါ်�်ပေါ�ါက််ပါါက စီီမံံကိိန်းး�အပေါ်�် နည်းး�ပညာာ ဆန်းး�စစ််ချျက််

ကြီး��း လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း� ကလည်းး� မြို့�့��နယ််၊ ပြ�ည််နယ််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် တတိိယအဖွဲ့့��အစည်းး� (third party) ကုုမ္ပပဏီီ

နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ကော်�်�မတီီများ�း� မှှတဆင့််� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�အားး�

များ�း� ငှား��းရမ်းး�ရပါါသည််။ အစိုးး��ရသည်် အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း

စစ််ဆေး�းသည့််�ကဏ္ဍတွွင်် တက််ကြွ�စွာာ�
ွ ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။ မေး�းမြ�န်းး�မှုု

ကုုမ္ပပဏီီများ�း� အတွွက်် သီးး�သန့််�တင််ဒါါခေါ်�်ယူူပြီး��း ရွေး�း�ချျယ််ကာာ တင််ဒါါ

များ�း�အရ ၎င်းး�တို့့��သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် အတွွင်းး� ပါါဝင််

အနိုု�င််ရသူူသည်် အခြား�း�မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�တွွင်် “တတိိယ

နေ�သူူများ�း�အပေါ်�် တာာဝန််ကျေ�ေပွွန််ခြ�င်းး� ရှိိ�၊မရှိိ� အကဲဲဖြ�တ််စော�ာင့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး� (third party)” အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါသည််။

ကြ�ည့််� ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� “ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််သူများ
ူ �း�အားး� ပြ�န််လည််
ကြီး��း ကြ�ပ််သည့််�” တာာဝန််ကိုု�လည်းး� ယူူထားး�ပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှတ်
ှ ်တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� နှှင့််� 
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�  

အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု - တတိိယအဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ

ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�

စစ််ဆေး�းသည့််� စနစ််

ခဲ့့�မှုုများ�း� အရ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ

ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ်် နှှစ််ခုုလုံးး��သည််

များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် အပေါ်�် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းမှုု အတွွက်် တတိိယ အဖွဲ့့��အစည်းး� (Third

ကြီး��း ကြ�ပ််မှုတွ
ု ွင်် တက််ကြွ�စွာာ�
ွ ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််

Party) ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�အသုံးး��ပြု�ု သလိုု� တည််ဆော�ာက််ရေး�း

မြို့�့��နယ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� စိိစစ််ရေး�း ကော်�်�မတီီ (မြို့�့��နယ််

စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� အတွွက််

တည််/ကော်�်�) နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီ ကဲ့့�သို့့�� ကော်�်�မတီီ

လည်းး� တတိိယကုုမ္ပပဏီီကို�ု ငှား��းရမ်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါသည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

များ�း�၌ ၎င်းး�တို့့��၏ ပါါဝင််မှုုကိုု� အသုံးး��ချျကာာ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု

လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�၏ အဆိုု�ပြု�ုချျက််အရ တတိိယ အဖွဲ့့��

လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ နှှင့့်� ဆော�ာက််လုပ််
ု

အစည်းး� (Third Party) စနစ််ကိုု� ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််တွင််
ွ စတင််၍

ရေး�း ဝန််ကြီး��း ဌာာန၏ ၂၀၁၆ လမ်းး�ညွှှန််ချျက်် တွွင်် လွှှတ််တော်�်�

အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန ဒုုတိိယဝန််ကြီး��း က ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရတို့့��က လက််ရှိိ� ဥပဒေ�နှှင့််�

ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�များ�း�၌ စနစ််တစ််ခုု ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ်် နှှင့််�

စည်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဟာာကွွက််များ�း�အပေါ်�် ကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််ရေး�း

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�က ယင်းး�ညွှှန််ကြား�း�ချျက််အားး� ၎င်းး�တို့့��

ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာမှှ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ

ဒေ�သ အခြေ�ေအနေ�ဖြ�င့််� (ဥပမာာ- ပြ�ည််နယ််အရွွယ််အစား�း နှှင့််�

လည်းး� ပေါ်�်ထွွက််လာာခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််သည််။

စီီမံံကိိန်းး� အရေ�အတွွက််) ကိုု�က််ညီီမည့််� ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ� အသီးး�သီးး�ဖြ�င့််�
တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။ ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် တင််ဒါါစီီမံံကိိန်းး�

ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရသည်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််အတွွင်းး�တွွင််

အားး�လုံးး��၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းနိုု�င််ရန်် “တတိိယအဖွဲ့့��

ပညာာရေး�းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၌ အရည််အသွေး�း�

အစည်းး� (third party) ကုုမ္ပပဏီီ” တစ််ခုုတည်းး�ကိုု�သာာ ငှား��းရမ်းး�ခဲ့့�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီနှှင့််� တည််/ကော်�်�တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအားး�

ပါါသည််။

မြို့�့��နယ််အဆင့််� လုုပ််ငန်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�း ကော်�်�မတီီများ�း�ဖြ�င့််� အစား�းထိုးး��
ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ကော်�်�မတီီများ�း�တွွင်် လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှယ််
ှ များ�း�

ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�၏

က အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�အဖြ�စ်် ပါါဝင််သလိုု� မြို့�့��နယ်် ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််�

အရည််အသွေး�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာနိုု�င််ရန်် “အရည််အသွေး�း�

ပညာာရေး�း အရာာရှိိ�များ�း�က ဥက္ကကဌအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး��း လမ်းး�

စစ််ဆေး�းရေး�း ကုုမ္ပပဏီီ” များ�း�အားး� ငှား��းရမ်းး�ပါါသည််။ ၎င်းး�ကုုမ္ပပဏီီ

ဦးးစီးး�ဌာာနမှှ မြို့�့��နယ််အင််ဂျျင််နီီယာာများ�း�က အတွွင်းး�ရေး�းမှူးး��အဖြ�စ််

များ�း�သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု အတွွက်် စီီမံံကိိန်းး�တန််ဖိုးး��၏ ၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ်် သမာာသမတ််ရှိိ�စေ�
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် (၁၂)
ဧရာာ၀တီီတိုု�င်းး�ဒေေသကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�ပြီး�း�စီးး�ကြော��ာင်းး�အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ�း�
ကန််ထရိုု�က််စာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သည့််� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ကုုမ္ပပဏီီသည်် ကျော�ာ�င်းး�တည််ဆော�ာက််မှုု (သို့့��မဟုုတ််) စာာချုု�ပ််ပါါ သတ််မှှတ််
အဆင့််� တစ််ခုု ပြီး��း စီးး�ပါါက ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််ကြီး��း ထံံသို့့�� အကြော��ာင်းး�ကြား�း� ရပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းခံံရန်် အသင့််�
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််ကြီး��း က မြို့�့��နယ်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� စိိစစ််ရေး�းကော်�်�မတီီ (တည််/ကော်�်�) ထံံသို့့�� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�
မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဤနေ�ရာာတွွင်် အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီကို�ု ငှား��းရမ်းး�ထားး�ပါါက ၎င်းး�က စီီမံံကိိန်းး� ပြီး��း မြော��ာက််မှုု နှှင့််�
အရည််အသွေး�း�ပိုု�င်းး�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာအကဲဲဖြ�တ််မည်် ဖြ�စ််သည််။ အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီက တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု�
တည််/ကော်�်� ထံံသို့့�� ပြ�န််လည်် တင််ပြ�ပြီး��း သတ််မှှတ်် အရည််အသွေး�း� ပြ�ည့််�စုံံ�ပါါက တည််/ကော်�်� အနေ�ဖြ�င့််� စီီမံံကိိန်းး� ပြီး��း စီးး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
အတည််ပြု�ု ရပါါသည််။ တည််/ကော်�်� မှှ သတ််မှှတ််အဆင့််� (သို့့��မဟုုတ််) စီီမံံကိိန်းး� ပြီး��း မြော��ာက်် ကြော��ာင်းး�ကိုု� အတည််ပြု�ု ပြီး��း ပါါက
ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� အနေ�ဖြ�င့််� ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု
ကုုမ္ပပဏီီထံံသို့့�� ငွေ�ေပေး�းချေ�ေနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး��း မှှ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ်် များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ဆုံံမေး
� �းမြ�န်းး�မှုု အရ စီီမံံကိိန်းး�တစ််ခုုသည်် စာာချုု�ပ််ပါါ သတ််မှှတ််အဆင့််� နှှင့််� ငွေ�ေ
ပေး�းချေ�ေမှုု အချိိ�န််သတ််မှှတ််ချျက်် များ�း�နှှင့််�အညီီ လေး�းကြိ�ိမ်် စစ််ဆေး�းခံံရမည်် ဖြ�စ််သည််။ စီီမံံကိိန်းး� တိုးး��တက််မှုု အခြေ�ေအနေ� နှှင့််�
အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီမှှ တင််ပြ�သည့််� စစ််ဆေး�းမှုု အစီီရင််ခံံစာာ တို့့��ကိုု� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တည််/ကော်�်� က မှှတ််တမ်းး�
တင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း စာာရင်းး�စစ််ချုု�ပ််ရုံးး��မှှ ဝန််ထမ်းး�များ�း�က စီီမံံကိိန်းး�အပြီး��း တွွင််
လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ကို�ု သွားး��ရော�ာက််စစ််ဆေး�းလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။
စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး� နှှင့််� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း သည်် တာာဝန််ရှိိ�သူူ ပါါဝင််မှုု ပုံံ�စံံ
အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� စမ်းး�သပ််ဆော�ာင််ရွွက်် နေ�ပါါသည််။ လူူမှုုရေး�းရာာ ဝန််ကြီး��း သည်် လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ
ှ
�း� ပိုု�မိုု�တက််ကြွ�စွာာ�
ွ ပါါဝင််
ခွွင့််�ရသည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�း လုုပ််ငန်းး� ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�း ကော်�်�မတီီ အမည််ရှိိ� ကော်�်�မတီီ အသစ််ဖြ�င့််� တည််/ကော်�်� ၏ အခန်းး�
ကဏ္ဍအားး� ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွင််
ွ အစား�းထိုးး��ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� အရ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုတွ
ု ွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ရလဒ််ကော�ာင်းး� ရရှိိ�မှုုအကြား�း� အချိုး�း��ကျျသည််ဟုု မဆိုု�နိုု�င််ချေ�ေ။ စီီမံံကိိန်းး� ပြီး��း မြော��ာက််မှုု အတည််ပြု�ုသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ပါါဝင််သူူများ�း�များ�း� ထားး�ရှိိ�ပါါက နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုုများ�း� ပိုု�မိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုု�င််ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�စဉ်် မြ�န််ဆန််စေ�ရန််အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းမှုုများ�း�လည်းး� ရှိိ�
လာာပါါသည််။ နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်က စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််ပါါ အကျိုးး���ရှိိ�မည်် မဟုုတ််ကဲ့့�သို့့�� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေရရှိိ�သည့််� ဘဏ္ဍာာနှှစ််
အတွွင်းး� စီီမံံကိိန်းး�ပြီး��း မြော��ာက််ရေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရသော�ာ ဌာာနများ�း�အတွွက််လည်းး� အကျိုးး���ရှိိ�မည်် မဟုုတ််ပါါ။
ထို့့��ပြ�င်် အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီများ�း� နှှင့််� ကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််အချို့့��� တို့့��က စီီမံံကိိန်းး� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််သို့့�� အမှှန််တကယ််
သွားး��ရော�ာက်် စစ််ဆေး�းမှုု မရှိိ�ခဲ့့ခြ�င်း
� း�၊ နှှင့််� အချိိ�န််မှှန််ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုု ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် ကော်�်�မတီီဝင်် အချို့့���ကိုု� လာာဘ််ပေး�းရခြ�င်းး� စသည့််� ကိိစ္စစ
ရပ််များ�း� ရှိိ�နေ�သည့််� အပေါ်�် လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� စိိတ််ပူူပန််နေ�ရ ပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး�ကြ�န့််�ကြာ�ာရခြ�င်းး�မှာာ�
အရင်းး�အမြ�စ််အကန့််�အသတ််ကြော��ာင့််�လားး�၊ဌာာနချျင်းး�ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအားး�နည်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�လားး�နှှင့််� ဌာာနများ�း�အချျင်းး�ချျင်းး�ပညာာ
ပြ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�လားး�ဆိုု�သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််ခက််ခဲဲလှှသည််။ ဒေ�သအခြေ�ေအနေ�ကိုု� အပြ�ည့််�အစုံံ� နား�းလည််မှှသာာ အထက််ပါါ ကိိစ္စစရပ််
များ�း� အပေါ်�် နား�းလည််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင်် အရည််အသွေး�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််သူူများ�း�အားး� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရန်် လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�ကိုု� တာာဝန််ပိုု�မိုု� ပေး�းအပ််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ရန်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြီး��း ကြ�ပ်် ရမည့််� တည််/ကော်�်�များ�း�၏ တာာဝန််မကျေ�ေမှုု

ပါါဝင််သလိုု� စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ကိုု�လည်းး� လူူကိုု�ယ််တိုု�င်် ကွွင်းး�ဆင်းး�

ကြော��ာင့််� ယင်းး�ကဲ့့သို့့�
� � ဖြေ�ေရှှင်းး�မှုုများ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

စစ််ဆေး�း ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််
ှ များ�း�သည််
၎င်းး�တို့့��၏ မြို့�့��နယ််တွွင်းး�ရှိိ� အဆက််အသွွယ်် ကွွန််ရက််များ�း�မှှတဆင့််�

တတိိယ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့််� ကော်�်�မတီီ အသီးး�သီးး�တွွင်် ပါါဝင််နေ�

စီီမံံကိိန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု နှှင့််� ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု အခြေ�ေအနေ�များ�း�

သည့််� အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�ကဲ့့သို့့�
� � ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး� ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�း

ကိုု� စုံံ�စမ်းး� သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�အရ အရည််အသွေး�း�

တာာဝန််ရှိိ�သူူ များ�း�ကိုု�လည်းး� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း�က

စစ််ဆေး�းရေး�း ကုုမ္ပပဏီီများ�း�သည်် အမှှန််တကယ်် ကွွင်းး�ဆင်းး� စစ််ဆေး�း

တဖန််ပြ�န််လည်် အကဲဲဖြ�တ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ

ခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ တည််ဆော�ာက််ရေး�း ကုုမ္ပပဏီီများ�း� ပေး�းသည့််� ဓါါတ််ပုံံ�များ�း�ကိုု�

သုံးး��စွဲဲ�မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််ရန်် ပြ�ည််သူ့့�

အသုံးး��ပြု�ု၍ အစီီရင််ခံံခြ�င်းး�များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ကာာ စာာချုု�ပ််စည်းး�ကမ်းး�

ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၌ တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ လွှှတ််တော်�်�

ဖော�ာက််ဖျျက််မှုု ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ
ှ
�း�က

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် များ�း�သည်် ကော်�်�မတီီ အစည်းး�အဝေး�းများ�း�တွွင်် အမြဲ�ဲ

စုံံ�စမ်းး�ဖော်�်�ထုုတ်် နိုု�င််ခဲ့့သ
� ည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ�း� ရှိိ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။
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အခန်း ၅

နိိဂုံးး��
၅.၁ တွေ့�့ရှိိ�ချျက််များ�း�
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၁) မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူမှု
ူ ုဆိုု�င််ရာာ စီီမံံ

ပြ�င််ဆင််ရခြ�င်းး� ကဲ့့သို့့�
� � မလိုု�အပ််သည့့်� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း� ထပ််နေ�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရေး�းတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ � တို
် �င်းး�ဒေ�သ
ု

ပါါသည််။ အားး�သာာချျက်် အနေ�ဖြ�င့််�မူူ စံံလုပ််ထုံးး�
ု
�လုုပ််နည်းး� (SOPs)

ကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�သည်် အရေး�းကြီး�း�သည့်� ် အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််။

ရေး�းဆွဲဲ�မှုု နှှင့််� ဒေ�သဦးးစား�းပေး�းမှုုနှင့််�
ှ ယခင််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��၏ ဘဏ္ဍာာ

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ�း�မှှအတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီသော�ာ တင််ဒါါ

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေမှှ ကျျခံံသုံးး��စွဲဲ�ကာာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��တွွင််

အမှှတ််ပေး�းစနစ်် ဖန််တီးး�ခြ�င်းး� တို့့��ကဲ့့�သို့့�� ဆန်းး�သစ််တီီထွွင််ထားး�သည့််�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မည့််� ဝယ််ယူူရေး�း တင််ဒါါ အများ�း�စုုကိုု� စီီမံံ

မူူဝါါဒများ�း�ပေါ်�်ထွွက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ခန့််�ခွဲဲ�ရန်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဌာာနများ�း�၊ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့််�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း များ�း�တွွင်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၄) စီီမံံကိိန်းး�၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စက််မှုဝ
ု န််ကြီး�း� ဌာာန နှှင့််� 
ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တို�င်းး�
ု

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၂) ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ၏ ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှု   
ု

ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� များ�း�ထံံမှ လေ့�့
ှ
လာာနိုု�င််မည့့်� 

မူူဘော�ာင််များ�း�က ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� အစိုးး��ရတို့့�၏ ဝယ််ယူူ

အခွွင့််�အရေး�းရှိိ� နေ�ပါါသည််။ ယခုုပြု�ုလုုပ််ခဲ့့သ
� ည့််�သုုတေ�သနလေ့�့လာာ

ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််နေ�သည််။ လက််ရှိိ�တွွင််

မှုုအရ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််

သမ္မမတရုံးး�� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇ သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

မှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�က

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��ရှိိ� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�

လေ့�့လာာမေး�းမြ�န်းး�သည့့်�အရိိပ််အယော�ာင််ကိုု� မတွေ့�့�ခဲ့့�ရချေ�ေ။ အစိုးး��ရ

အတွွက်် အဓိိက ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင်် ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။

၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း� အတွွက်် တာာဝန််ယူူထားး�သည့််�

တည််ဆော�ာက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အတွွက်် ဆိုု�ပါါက ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

ဗဟိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််မှာာ�လည်းး� အရေး�းပါါ

သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရက မူူဝါါဒရေး�းဆွဲဲ�ပြီး��း

ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ယင်းး� ဥပဒေ�မူူဘော�ာင််များ�း�

နော�ာက်် အော�ာက််အဆင့််�ရှိိ� အစိုးး��ရများ�း�က ၎င်းး�မူူဝါါဒကိုု� အကော�ာင််

နှှင့််�အညီီ ဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�ပြီး��း အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုလည်းး�

အထည််ဖော်�်�ရပြီး��း အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� အထက််သို့့�� ပြ�န််လည််

လျော့�့��နည်းး�လာာ ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး� ညွှှန််ကြား�း�ချျက််နှှင့််�

တင််ပြ�ခွွင့််�မရှိိ�သည့််� အခြေ�ေအနေ�တစ််ခုုကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။

လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�မှာာ� အဆင့််�မြ�င့့်လွ
� န်း
ွ း�နေ�ပြီး��း အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ခြ�င်းး�များ�း� အပေါ်�် ထိိရော�ာက််စွာာ� စီီမံံထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး� နိုု�င််ရန်် နှှင့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� အကြား�း� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််

ကြ�ပ််မတ််ကွပ််ကဲဲ
ွ
ရန်် သက််ဆို�င််ရာ
ု ာအစိုးး��ရဌာာနဆိုု�င််ရာာပုုဂ္ဂိုု�� လ််များ�း�

ပြီး��း မှှ “အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံ�သေ�ပို�င််ပစ္စ
ု
စည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�

တွွင်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရှိိ�မနေ�သေး�းချေ�ေ။

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�” ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့ခြ�င်း
� း� ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ပါါဝင််မှုုကိုု�

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၃) ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� အနှံ့့��ရှိိ� ဌာာနများ�း�

မူူ မတွေ့�့�ရှိိ�ရချေ�ေ။

အကြား�း� အလေ့�့အထ တူူညီီမှုများ
ု �း�စွာာ� ရှိိ�သလိုု�၊ သိိသာာထင််ရှား��းသည့့်� 
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု များ�း�ကိုုလည်းး� တွေ့�့
�
�ရှိိ� ရပါါသည််။ ဆီီလျော်�်��ပြီး��း အသေး�းစိိတ််

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၅) အခြေ�ေခံံမူအ
ူ ရ တင််ဒါါကော်�်�မတီီ နှှင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့်� ်

ကျျသော�ာ လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� မပါါဝင််သည့််� လက််ရှိိ� ဥပဒေ�နှှင့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� ဝယ််ယူသည့်
ူ
်�ဌာာနများ�း�က ဝယ််ယူရေး
ူ �း လုုပ််ငန်းး�

စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မူူဘော�ာင်် အတိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရသော�ာကြော��ာင့််�

အားး� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််သော�ာ တာာဝန််ကို ယူ
�ု ရပါ
ူ ါသည််။ ဝယ််ယူူသည့််�

ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�သည်် မူူဝါါဒဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီ

ဌာာနက အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အပိုု�င်းး�တွွင်် ဦးးဆော�ာင််ရပြီး��း

စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရေး�း နှှင့််� အနက််ဖွွင့််�ရေး�း အခက််ကြုံ�ံ�ရပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း က တင််ဒါါကော်�်�မတီီ ဥက္ကကဌ

အားး�နည်းး�ချျက်် အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အနှံ့့��တွွင််

အဖြ�စ်် ညှိိ�နှိုုု��င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� တာာဝန််ကိုု� ယူူရပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� တင််ဒါါစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း� ဆိုု�ပါါက ဆော�ာက််လုပ််ရေး�း
ု

42
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ အင််ဂျျင််နီီယာာများ�း�နှှင့််� အခြား�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

တို့့��ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။

ကြီး��း ဌာာနများ�း�က တင််ဒါါကော်�်�မတီီတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ�း�
အဖြ�စ်် အရေး�းပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ရပါါသည််။

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၉) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူမှု
ူ ဆို
ု ု�င််ရာာ နည်းး�ပညာာ
အရည််အသွေး�း�မှာာ� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�နီးး�ပါးး�တွ
�
င်
ွ ် အားး�နည်းး�နေ�ပါါသည််။

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၆) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� များ�း�ကိုု ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
�

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အစတွွင််ပင်် ရှိိ�နေ�

ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုတွ
ု ွင်် ဗဟိုုမှ
� ှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ဌာာန၊ အဖွဲ့့��

သေး�းသော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�အချျက််မှာာ� အံ့့�အားး�သင့််�ဖွွယ််ရာာ မဟုုတ််ပါါ။

အစည်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

လက််ရှိိ�၌ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း လုုပ််ငန်းး�တွွင်် အထူးး� ကျွွမ်းး�ကျျင််

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

သည့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာဝန််ထမ်းး�များ�း� မရှိိ�ပါါ။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းစနစ််

မှုုသည်် ရှုုပ််ထွေး�း�ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� တာာဝန််

တိုးး��တက််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�

ခွဲဲ�ဝေ�မှုု များ�း�တွွင်် အခြေ�ေခံံပါါသည််။ တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�

ကလည်းး� အတားး�အဆီးး� တစ််ခုုဖြ�စ််နေ�သည်် ဟုု ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�

ကိုု� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရန်် သီးး�ခြား�း� ကုုမ္ပပဏီီများ�း�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�သည့််�

ပြ�န့််� ယူူဆကြ�သလိုု� သင််တန်းး�များ�း�၊ လမ်းး�ညွှှန််မှုများ
ု �း� နှှင့််� သင််ယူူနိုု�င််

အရည််အသွေး�း� စစ််ဆေး�းမှုုစနစ်် သို့့��မဟုုတ်် တတိိယ အဖွဲ့့��အစည်းး�

မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�ဖန််တီးး�ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�

(third party) မှှ စစ််ဆေး�းသည့််� စနစ််ကိုု� ကျျင့််�သုံးး��လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။

ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��တွွင်် အခြား�း�သော�ာ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း

လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ယ််များ
ှ
�း�သည််လည်းး� တစ််ဦးးချျင်းး�အနေ�ဖြ�င့််�

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�မှှ သင််ယူူခြ�င်းး� ကဲ့့သို့့�
� � စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််� အစီီအစဉ််များ�း�

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််အဖြ�စ်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�

လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။

တက််ကြွ�စွာာ�
ွ ပါါဝင််နေ�လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််သည့််� ဥပဒေ�နှှင့််� မူူဝါါဒများ�း�မှာာ� ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် ၁/၂၀၁၇

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၁၀) ဒေ�တာာ မရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နှှင့််� 

၏ ပြ�င််ပတွွင်် ရှိိ�ပါါသည််။

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ခက််ခဲဲစေ�ပါါသည််။ ဝယ််ယူူသည့််�
ဌာာန၊ တည််နေ�ရာာ၊ အမျိုး�း��အစား�း၊ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ အရင်းး�အမြ�စ််

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၇) ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�၏

(ပြ�ည််ထော�ာင််စုု သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း )၊ ဝယ််ယူူမှုု

ဝယ််ယူခြူ �င်းး� အပေါ်�် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရာာ၌ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� 

တစ််ခုုအတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် စသည််တို့့��ကဲ့့�သို့့�� ဝယ််ယူူမှုု

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လွှတ်
ှ ်တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်် များ�း�သည်် အရေး�းကြီး�း�

ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�ပင်် လွွယ််ကူရိုးး�
ူ �ရှှင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ရရှိိ�နိုု�င််

သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နေ�သည််။ စီီမံံကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းမှုု

ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ၎င်းး�ဒေ�တာာ အများ�း�စုုကိုု� စာာရွွက််ဖြ�င့််�သာာ မှှတ််တမ်းး�တင််

တွွင်် ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�၊ ဝယ််ယူူမှုု လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီခြ�င်းး� ရှိိ�၊မရှိိ�

ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပုံံ�မှန််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� တစုုတစည်းး�

အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� နှှင့််� ဝန််ကြီး��း နှှင့််� လုုပ််ဖော်�်�ကို�င််ဖ
ု က််များ�း� ထံံသို့့��

ထဲဲ ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သလိုု� ဗဟိုု�မှှထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့််� စနစ််လည်းး�

အစီီရင််ခံံတင််ပြ�ခြ�င်းး� နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ သုံးး��စွဲဲ�မှုုအပေါ်�် စိိစစ််

မရှိိ�ပါါ။ ဒေ�တာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရာာတွွင််လည်းး� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ပုံံ�စံံဖြ�င့််�သာာ

ခြ�င်းး� တို့့��ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု ရှိိ�ပြီး��း ဒေ�တာာစိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မည့််� နယ််ပယ််

များ�း�သည်် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ၎င်းး�

ကျျဉ်းး�သွားး�� စေ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ လက််လှှမ်းး�မီီ ရရှိိ�လာာ

တို့့��သည်် တစ််ဦးးချျင်းး�အနေ�ဖြ�င့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တည််/ကော်�်�

ပါါက MoPFI၊ ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာနများ�း�၊ ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ငွေ�ေစာာရင်းး� ကော်�်�မတီီကဲ့့သို့့�
� � ကော်�်�မတီီများ�း�၏ အဖွဲ့့��ဝင််

အစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�တာာ စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််

အဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အထက််ပါါလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််

နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

ပါါသည််။

ရွေး�း�ချျယ််မှုုတွွင်် အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၈) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း� အပေါ်�်

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် (၁၁) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွင်
ွ ် အဓိိက 

ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရာာ၌ အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� (ဥပမာာ- မီီဒီီယာာနှှင့််� 

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုတစ်
ု
်ခုု ပေါ်�်ထွွက််လာာမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််

CSOs) ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အစိုးး��ရသည်် ထည့်�သွ
် င်းး�စ
ွ ဉ််စား�းထားး�

နှှင့််� တို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� အစိုးး��ရတို့့�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍအပေါ်�် သက််ရော�ာက််

ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�အပေါ်�် အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�

မှုု ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ပြ�ဌာာန်းး�လာာမည့််� “အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ပုံံ�သေ�

များ�း�က ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့််� ဥပမာာအနည်းး�ငယ်် ရှိိ�

ပိုု�င််ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုခွဲဲ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး�” တွွင်် စီီမံံကိိန်းး�၊

ပါါသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး� စနစ်် လွဲဲ�မှား��းမှုုများ�း� အပေါ်�် ထော�ာက််

ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� စက််မှုုဝန််ကြီး�း�ဌာာန (MoPFI) အားး� မူူဝါါဒချျမှှတ််မှုု နှှင့််�

ပြ�ဝေ�ဖန်် ရာာ၌ မီီဒီီယာာများ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကလည်းး� အရေး�းကြီး��း

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု တာာဝန်် ပေး�းအပ််ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဗဟိုု�မှှ

ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် စနစ်် ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� လည််ပတ််နိုု�င််ရေး�း

မူူဝါါဒချျမှှတ််သည့််� ပုံံ�စံံသို့့�� ပြော��ာင်းး�မည််ဟုု ယူူဆရပါါသည််။ MoPFI

အတွွက်် အထော�ာက််အကူူပြု�ု ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ အရေး�းပါါသည့််�

သည်် ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အခန်းး�ကဏ္ဍအပေါ်�် လျော့�့��ပေါ့�့ �စဉ်းး�စား�းသည််လော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အ

တွွင်် အော�ာင််မြ�င််မှုု ရနေ�သော်�်�လည်းး� မူူဝါါဒချျမှှတ််သည့််� တာာဝန််

လျျဉ်းး� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး� မရှိိ�သလော�ာ မှာာ�မူူ မရှှင်းး�လင်းး�ပါါ။

သည်် အသစ််ဖြ�စ််နေ�ပါါသေး�းသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

သို့့��သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ�မူူ

ဥပဒေ�နှှင့််� နည်းး�ဥပဒေ� ပြ�င််ဆင််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး� မှှလွဲဲ�၍

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး� ခံံရပြီး��း ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�တွွင်် ၎င်းး�

MoPFI သည်် ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ�း�တွွင်် တာာဝန််ယူူခဲ့့�ရခြ�င်းး�

43
မရှိိ�သေး�းပါါ။ MoPFI အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရ

နှှင့််� လိုု�အပ််ချျက််များ�း� နှှင့််�အညီီ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒ

များ�း�အားး� မည််သည့််�အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ထည့််�သွွင်းး�မည််၊ ပြ�ည််နယ််/

များ�း�အားး� မည််ကဲ့့သို့့�
� � ရေး�းဆွဲဲ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မည််မှာာ�မူူ စော�ာင့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း (၁၄) ခုု၏ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််

ကြ�ည့််�ရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

၅.၂ အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�
အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၁) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ� ကိုု�

ဒေ�သကြီး��း တို့့��တွင််
ွ စမ်းး�သပ််ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက််

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ MoPFI သည်် ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တို�င်းး�
ု

စမ်းး�သပ််မှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�မှှ သင််ယူူကာာ မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််နိုု�င််

ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရများ�း�ဖြ�င့််� တို�င်
ု ်ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�သင့်� ပါ
် ါသည််။

ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ� eGovernment ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတွွင််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဌာာနအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� တိုု�င််ပင််

အားး�နည်းး�ချျက်် များ�း�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နေ�ရသည်် ဖြ�စ််ရာာ အီီလက််ထရော�ာ

ညှိိ�နှိုု�င်းး�သည့််� အလေ့�့အထကော�ာင်းး�ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း

နစ်် စနစ််ဖြ�င့််� ဝယ််ယူူမှုု ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (e-procurement) အပိုု�င်းး�

နည်းး�ဥပဒေ� ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ကိုု� အဓိိကအနေ�ဖြ�င့််� စမ်းး�သပ််နိုု�င််ပါါသည််။၄၄

ဝန််ကြီး�း�များ�း�၊ လွှှတ််တော်�်�ကို�ယ််စား�းလှ
ု
ှယ််များ�း�နှှင့််� ဌာာနဆိုု�င််ရာာ
အရာာရှိိ�များ�း�ဖြ�င့််� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ဆွေး�း�နွေး�း�တိုု�င််ပင််သင့််�ပါါသည််။

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၄) MoPFI အနေ�ဖြ�င့််� အီလက်
ီ
်ထရော�ာနစ်် နည်းး�

တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�က ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�

လမ်းး�ဖြ�င့််� မှတ်
ှ ်တမ်းး�တင််သည့်� စနစ်
်
်ကို�ု အနည်းး�ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/

အတွွက်် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နို�င််
ု သည့််� ဥပဒေ�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုတွွင်် စမ်းး�သပ်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�ည့််�သင့််�ပါါသည််။

ကိုု�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�စေ�နိုု�င််သကဲ့့သို့့�
� � MoPFI အတွွက််လည်းး� ဝယ််ယူူရေး�းမူူ

အီီလက််ထရော�ာနစ်် မှှတ််တမ်းး�တင်် စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဒေ�

ဝါါဒပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန််အတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

တာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုတွွင်် ပိုု�မို�ု လွွယ််ကူလာ
ူ ာမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း MoPFI

ရရှိိ�စေ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

အနေ�ဖြ�င့််� MoPFI၊ ဝယ််ယူူသည့််� ဌာာနများ�း� နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း� အားး�လုံးး��တို့့��အတွွက်် တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည့််� ဒေ�တာာ

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၂) MoPFI အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ MoPFI

ဥပဒေ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

အနေ�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�အားး� ဒေ�တာာ

များ�း� နှှင့်� ် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� ထံံမှ သဘော�
ှ
ာထားး�

အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း� အဖြ�စ်် စဉ်းး�စား�းပြီး��း ၎င်းး�တို့့��၏ စနစ််အပေါ်�်

မှှတ််ချျက်် ရယူနို
ူ ု�င််မည့်� ယန္တ
်
တရား�းများ�း� ဖန််တီးး�သင့်�ပါ
် ါသည််။ အစီီရင််ခံံ

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုနှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု ပိုု�မို�ကော�
ု
ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််

တင််ပြ�လာာသည့့်� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�ထက်် ပိုု�မိုု�

မည့််� ဒေ�တာာပုံံ�စံံ ထုုတ််ဖော်�်�နို�င််
ု ရန်် စမ်းး�သပ််ရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။၄၅

၍ ၊ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု ဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�ရမည့့်� သူူများ�း�ကိုု� ဒေ�တာာ၏တန််ဖိုးး��အကြော��ာင်းး�

ပြီး��း ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် နှှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ မူူဝါါဒများ�း� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််

နား�းလည််စေ�ရန်် လက််တွေ့�့�ပြ�သခြ�င်းး�ဖြ�င့််� MoPFI သည်် ၎င်းး�တို့့��၏

နေ�ရာာဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််သင့််� ပါါသည််။ ဝယ််ယူူရေး�းမူူ

ဒေ�တာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု ပိုု�မိုု� တိိကျျရန်် နှှင့််� အချိိ�န််မှှန််ကန််စေ�ရန််

ဝါါဒ ပိုု�မို�တိုးး�
ု �တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာသတင်းး�

တိုု�က််တွွန်းး�အားး�ပေး�း နိုု�င််ပါါသည််။

အချျက််အလက််များ�း�အားး� MoPFI သည်် ပုံံ�မှှန််ပေး�းပို့့��သော�ာ
သဘော�ာထားး�မှှတ််ချျက််များ�း�မှှ ရရှိိ�ပါါမည််။ နှှစ််စဉ်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၅) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�စနစ််တွင်
ွ ် အရပ််ဘက််

ခြ�င်းး�/ အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူခြ�င်းး� ဖြ�င့််� စတင််လုုပ််ဆော�ာင်် သင့််�ပါါသည််။

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ပါါဝင််ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််မည့်� ် အခန်းး�ကဏ္ဍ အတွွက််လည်းး� 
MoPFI နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� 

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၃) MoPFI နှှင့််� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန 

စဉ်းး�စား�းသင့််� ပါါသည််။ အိုု�အီးး�စီီဒီီ အဖွဲ့့��၏ အစိုးး��ရဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

(MoC) တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒများ�း�အားး� တစ််နို�င်
ု ်ငံံလုံးး�� အတိုု�င်းး�အတာာ

အခြေ�ေခံံမူများ
ူ �း�တွွင်် “အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� စိိစစ််နိုု�င််ရန််

အတွွက်် မချျမှတ်
ှ ်ရသေး�းခင်် ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� အစိုးး��ရ

အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ မီီဒီီယာာ နှှင့််� အရပ််ဘက််လူူထုု တို့့��ကိုု�

များ�း�ဖြ�င့််� စမ်းး�သပ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သင့်�သ
် ည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

ပါါဝင််ခွွင့််�ပေး�းပါါ” ဟုု တိုု�က််တွွန်းး�ထားး� ပါါသည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် အစိုးး��ရ

ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�သစ််ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ဝန််ကြီး��း ဌာာန

အရာာရှိိ�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း� ပြ�ည့့်�မီီရန််

နှှစ််ခုုလုံးး�� အနေ�ဖြ�င့််� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စံံ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� နှှင့််�

အရပ််ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�က ပါါဝင််ကူူညီီနိုု�င််မည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍ

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� ကဲ့့သို့့�
� � လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ရမည််

ကိုု� မူူဝါါဒအရ မချျမှှတ််နိုု�င််သေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ လက််တွေ့�့�

ဖြ�စ််ပြီး��း ဝယ််ယူူမှုလု
ု ုပ််ဆော�ာင််မည့််� သူူများ�း�၏ အရည််အချျင်းး� မြှ�ှင့််�တင််

ပုံံ�ဖော်�်�ရပါါက ကြီး��း မား�းသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် လူူအများ�း�စိိတ််ဝင််စား�းသည့််�

ရေး�း အတွွက််လည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ MoPFI နှှင့််� MoC

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� တည််ဆော�ာက််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း� အတွွက််

တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�

လူူထုုဖြ�င့််� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အသုံးး��စရိိတ်် စော�ာင့််�
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ကြ�ည့််�စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး� စသည့််� အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့��တွွင်် အရပ််

အကြော��ာင်းး�ရင်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�ဆော�ာက််ရွွက််မှုုသည််

ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�က ပါါဝင််ကူူညီီနိုု�င်် ပါါသည််။

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််ရည််ရွွယ််သော�ာ
ကျျယ််ပြ�န့််�သည့််�မဟာာဗျူူ�ဟာာ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သင့််�ပြီး��း ၊

အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၆) MoPFI သည်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး�စနစ််

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�အတွွက်် အခန်းး�ကဏ္ဍ

အတွွင်းး� ပါါဝင််နေ�သည့်� ဌာ
် ာန၊အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််

လည်းး� ပါါဝင််ရမည််။ ယခုု သုုတေ�သနတွွင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််ရေး�း အတွွက်် မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််သင့်�်

စနစ်် အပေါ်�် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�နိုု�င််ရေး�း တက််တက််ကြွ�ကြွွ �ွ လုုပ််ဆော�ာင််

ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင်် အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ကြ�မ်းး� နှှင့််�

နေ�သည့််� ဝန််ကြီး��း များ�း�၊ လွှှတ််တော်�်� ကိုု�ယ််စား�းလှယ််များ
ှ
�း� နှှင့််� အရပ််

ရေး�းဆွဲဲ�မည့့်�ဥပဒေ�တို့့��အပေါ်�် ပိုု�မိုု� သဘော�ာပေါ�ါက်် နား�းလည််စေ�ရေး�း

ဘက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု� များ�း�စွာာ�တွေ့�့�မြ�င််ခဲ့့ရ
� ပါါသည််။ MoPFI နှှင့််�

လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ အသစ််ဖွွင့််�လှှစ်် ထားး�သည့််� ပြ�ည််သူ့့�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ

ဘဏ္ဍာာရေး�း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု သင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� (PFM Academy) တွွင််

ရေး�းစနစ််အပေါ်�် ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း အတွွက််

ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာရေး�းရာာ တာာဝန််ယူူထားး�ရသည့််� အလယ််အလတ််

ပါါဝင််သူူ အုုပ််စုု အသီးး�သီးး�၏ အားး�သာာချျက််များ�း� နှှင့််�အညီီ တာာဝန််

အဆင့််� အစိုးး��ရ ဝန််ထမ်းး�များ�း� တက််ရော�ာက််နေ�ပြီး��း ၎င်းး�သင််တန်းး�တွွင််

ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းထားး�သော�ာ ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး��း ကြ�ပ််မှုု ဆိုု�င််ရာာ မဟာာဗျူူ�ဟာာ

အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ်် ဆိုု�င််ရာာ သင််ခန်းး�စာာလည်းး� ပါါဝင််

တစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််မည့့်� အခွွင့့်အ
� လမ်းး�ကော�ာင်းး�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�စနစ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နှှင့််�
ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရေး�း တွွင်် ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး� နှှင့််� အခြား�း�သူူများ�း�စွာာ�
ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက်် နေ�ရသည့််�ဖြ�စ််ရာာ ဝယ််ယူူမှုဆို
ု ု�င််ရာာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�
ကိုု�သာာ စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရုံံ�ဖြ�င့််� လုံံ�လော�ာက််ခြ�င်းး� ရှိိ�မည််မဟုုတ််ပါါ။
တင််ဒါါကော်�်�မတီီများ�း�၏ အခြား�း�သော�ာ အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု�
မြှ�ှင့့်တ
� င််ရန််မှာာ�လည်းး� အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ၂၀၂၀
အထွေ�ေထွေ�ေ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ပြီး��း နော�ာက်် ဝန််ကြီး��း နှှင့််� လွှှတ််တော်�်�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််သစ်် များ�း�စွာာ� ပေါ်�်ထွွက််လာာအုံးး��မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��
အတွွက််လည်းး� စွွမ်းး�ရည််မြှ�ှင့််� အစီီအစဉ််များ�း� လိုု�အပ််နေ�မည်် ဖြ�စ််
ပါါသည််။
အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၇) ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တို�င်းး�ဒေ�သ
ု
ကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� 
အနေ�ဖြ�င့််� ဝယ််ယူခြူ �င်းး�ဖြ�စ််စဉ်် အတွွင်းး� ပါါဝင််နေ�သည့်� ် အစိုးး��ရ 
အရာာရှိိ�များ�း�၊ ဝန််ကြီး�း�များ�း� နှှင့်� လွှ
် တ်
ှ ်တော်�်� ကိုုယ်
� ်စား�းလှှယ််များ�း�အားး� 
အခြား�း�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�မှှ ၎င်းး�တို့့��နည်းး�တူူ
လုုပ််ငန်းး�တာာဝန်် ယူရ
ူ သူူများ�း�နှှင့််� ကွန်
ွ ်ယက််ချိိ�တ််ဆက််ရန််
တိုု�က််တွွန်းး�သင့်�ပါ
် ါသည််။ လုုပ််ငန်းး�တူူ ကွွန််ရက််များ�း� ဆိုု�သည််မှာာ�
တူူညီီသော�ာ အရေး�းကိိစ္စစတစ််ခုု အတွွက်် ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသူူများ�း�
ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််မည့််� အဖွဲ့့��တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဖွဲ့့��ဝင်် အချျင်းး�ချျင်းး�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ဝေ�မျှှနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� (အွွန််လို�င်း
ု း�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပုံံ�စံံဖြ�င့််�) အလေ့�့အထကော�ာင်းး�များ�း� နှှင့််� စွွမ်းး�ရည််
တည််ဆော�ာက််နိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�ကော�ာင်းး�တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််
။ Sandhi Governance Institute ၏ စမ်းး�သပ််ချျက််များ�း�အရ ယင်းး�
ကဲ့့�သို့့�� အသိိပညာာနှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် ဝေ�မျှှနိုု�င််မည့််�
ကွွန််ရက််များ�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
အကြံ�ံပြု�ုချျက်် (၈) အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူခြူ �င်းး� စနစ််အားး� ဒေ�သတွင်းး� 
ွ
ဌာာန၊ အဖွဲ့့��အစည်းး� များ�း�က ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ်် သည််ကို�ု ဗဟိုုမှ
� ှ
အကဲဲဖြ�တ််စော�ာင့််�ကြ�ည့်� နို
် ု�င််ရန်် MoPFI နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင်် သင့်�ပါ
် ါသည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��၏ အစိုးး��ရဝယ််ယူူရေး�း ဆိုု�င််ရာာ စွွမ်းး�
ဆော�ာင််ရည်် နှှင့့်� သက််ဆို�င််သော�
ု
ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန်် နှှင့််� စံံသတ််မှှတ််ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ
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အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဆက််စပ််ပတ််သက််သူူများ�း�အားး�လုံးး��၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််

တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�သည့််� စိိတ််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရာာတွွင်် စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း၊

နိုု�င််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရေး�းတို့့��အတွွက်် စူးး�စိုု�က််လုပ််ဆော�
ု
ာင််လျျက််

စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ကျျယ််ပြ�န့််�စေ�ရေး�း၊ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ခံံနိုု�င််ရည််

ရှိိ�ပြီး��း မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီစနစ်် အားး�ကော�ာင်းး�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််

မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြ�င့််�မား�းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာပူးး�ပေါ�ါင်းး�

သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှုပေါ်
ု �်ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� ရည််မှှန်းး�ချျက််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းတို့့��အတွွက်် လုုပ််ကို�င််ဆော�
ု
ာင််ရွွက််ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
ဆန််ဖရန််စစ္စစကို�တွ
ု ွင်် ရုံးး��ချုု�ပ််ဖွွင့််�လှှစ််ပြီး�း� အာာရှှနိုု�င််ငံံ ၁၈ နိုု�င််ငံံနှင့််�
ှ ဝါါရှှင််တန််ဒီီစီီ ရုံးး��ခန်းး�များ�း�
မှှတဆင့််� ဆော�ာက််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ယခုုသုုတေ�သနစာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူလိုု�ပါါက country.myanmar.general@asiafoundation.org သို့့�� ဆက််သွွယ််နို�င််ပါ
ု ါသည််။
အကြံ�ံပြု�ုသဘော�ာထားး� မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး� လှိုု�က််လှဲဲ�စွာာ�ကြို�ု�ဆိုု�ပါါသည််။

